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Csabai Mérleg
Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT

Célegyenesben a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése

Családbarát beruházás

Az unióban is példa lehet a járás településeinek összefogása
A koronavírus-járvány ár-
nyékában már javában zajla-
nak a következő európai uni-
ós pénzügyi ciklusról szóló 
tárgyalások a békéscsabai 
járás települései és a békési 
megyeszékhely között, me-
lyek végére hamarosan pont 
kerülhet. Többek közt erről 
kérdeztük Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőt. 

– A napi adatok szerint Békés 
megyében, így Békéscsabán 
is egyre magasabb a fertőzöt-
tek száma. Már nem csak a 
kórházi oltópontokon, hanem a 
háziorvosoknál is vannak oltá-
si akciónapok. Ezek mennyire 
eredményesek? 

– A harmadik oltás felvétele 
nem olyan dinamikus, mint az 
első vagy a második oltásé volt 

akkor, amikor erre lehetőség 
nyílt, de már így is 3–4 millió 
közötti azoknak a száma, akik 
a harmadik vakcinát felvették. 
Ezen felül 6,3 millió azoknak 
a száma, akik a második oltá-
son is túl vannak. A harmadik 
oltást azoknak célszerű felven-
ni, akik legalább hat hónappal 
ezelőtt kapták meg a második 
vakcinát, illetve az utóbbi hat 
hónap alatt nem estek át a be-
tegségen. Valóban romlanak a 
Békés megyei adatok, de még 
nem tartunk a budapesti vagy 
az országos adatok szintjén. 
A múlt héten a fertőzöttek szá-
ma a napi 16 ezret közelítette, 
ez rekordnak számít a járvány 
kitörése óta Magyarországon. 
Békés megyében a mostani 
adatoknál voltak rosszabbak is 
az előző hullámok során, vagy-

is mi még viszonylag jól állunk. 
Úgy tűnik, mint ahogyan azt 
más országokban is tapasztal-
ják, az omikron variáns sokkal 
gyorsabban fertőz, de enyhébb 
tünetekkel járó betegséget 
okoz, a lefutási ideje is gyor-
sabb. Ezért is módosított a kor-
mány a karantén szabályokon: 
rövidebb ideig kell karanténban 
tartózkodnia annak, aki most 
esik át az omikron fertőzésen, 
mint korábban, más variánsok 
esetén. Vannak olyan szakem-
berek, akik szerint Magyaror-
szág a nyájimmunitás küszö-
béhez érkezett, mások szerint 
ez még távol van. Bárhogyan 
is van, azokat a szabályokat, 
amelyeket a kormány elren-
delt, köztük a távolságtartást, 
a maszkviselést, a közösségi 
terekben való viselkedési nor-

mákat be kell tartani, valamint 
az oltakozásnál nem tudunk 
ma biztosabb védelmet.

– Emlékeinkben élnek még 
a nagy lezárások. Ha tovább 
növekednek a számok, számít-
hatunk hasonló lépésekre? 

– A kormánynak elkötele-
zett szándéka, hogy általá-
nos, az egész országra kiter-
jedő lezárásokat nem tervez. 
Egyrészt az oktatás terén a 
digitális tanrend nem tudja 
a gyermekeinknek ugyanazt 

nyújtani, mint a jelenléti ok-
tatás, másrészt a közösségi 
élet blokkolása a mentális 
egészségünkre is negatív ha-
tással van. 
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Az elmúlt öt évben ötször annyi fát ültetett az 
önkormányzat, mint amennyit ki kellett vágni

Békéscsaba területén 2017 
és 2021 között összesen 
2406 fát kellett kivágni el-
öregedés, balesetveszély 
vagy az aktuális fejleszté-
sek miatt. Ugyanebben az 
időszakban a közterülete-
ken és a városi tulajdonú 
egyéb területeken 13 418 
fát, továbbá 15 600 cserjét 
ültettek. A beszédes szá-
mokról, a város folyamatos 
zöldítéséről Szarvas Péter 
polgármesterrel beszél-
gettünk.

A drónok korát éljük, számos 
olyan felvétel készült már Bé-
késcsabáról, amely madár-
távlatból mutatja be a várost. 
A kora tavasztól késő őszig 
tartó időszakban ezeken is 
jól látszik, milyen zöld itt min-
den. Ahogy Szarvas Péter 
polgármester fogalmazott, ez 
talán nekünk fel sem tűnik, 
természetesnek vesszük. Az 

idelátogatók azonban gyak-
ran jegyzik meg, milyen gyö-
nyörű ligeteket, facsoporto-
kat látni itt.

– Békéscsaba zöld város, 
zöld önkormányzattal. Az itt 
élők joggal várják el, hogy 
egyre több növény legyen a 
városban. Szerencsére elő-
deink is sokat tettek ezért, így 
nagyon sok fáról elmondhat-
juk, hogy akár 70-80 éve meg-
vannak. Ahogyan a korábbi 
generációk, úgy mi is megte-
szünk minden tőlünk telhetőt 
a zöld felületeink megőrzése, 
gyarapítása érdekében; so-
kan dolgoznak ezért. Ebben 
a feladatban élen járnak a 
polgármesteri hivatal e szak-
területtel foglalkozó köztisztvi-
selői, a városgazdálkodási kft. 
dolgozói, valamint az önkor-
mányzattal szerződéses jogvi-
szonyban álló, a zöldfelületek 
kezelését ellátó szakcégek, 
kertészek, erdészek. Ők biz-

tosítják a város közterületein 
lévő zöld felületek szakszerű 
kialakítását, ápolását – mond-
ta Szarvas Péter, hozzátéve, 
hogy Békéscsaba az egyik 
legzöldebb megyei jogú város 
Magyarországon.

Az elmúlt években Békés-
csabán számos fejlesztés 
valósult meg, jelenleg is több 
beruházás van folyamatban. 
Út- és járdaépítés, kerékpárút-
építés, a közvilágítás korsze-
rűsítése, a CsabaPark vagy a 
piac fejlesztése, és még sorol-
hatnánk. A fejlesztések viszont 
több helyen együtt járnak a 
zöldfelületek részbeni átalakí-
tásával is. 

– Ahogy a világ, úgy Békés-
csaba is modernizálódik. Az 
itt élők nemcsak azt várják el 
tőlünk, hogy szép fasoraink, 
erdőink legyenek, hanem azt 
is, hogy a város fejlődjön.
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Hamarosan elkészül a 
Lencsési lakótelepen ta-
lálható, önkormányzati 
fenntartású, Pásztor utcai 
bölcsőde fejlesztése, va-
lamint férőhelybővítése. 
A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
részeként, 200 millió forin-
tos európai uniós forrásból 
megvalósuló beruházás 
során nemcsak megszé-
pül és korszerűbb lesz az 
intézmény, hanem 12 fővel 
bővül is a kapacitása. Bé-
késcsaba önkormányzata 
ezzel a családbarát beru-
házással is segíti a kis-
gyermeket nevelő szülők 
munkavállalását. 

Békéscsabán jelenleg három 
önkormányzati fenntartású 
bölcsőde működik, illetve 
ezeken kívül még egy magán 
fenntartású bölcsőde talál-
ható Jaminában. Mint azt 
Varga Tamás alpolgármester 
elmondta, a négy intézmény 
összesen 338 kisgyermeket 
tud fogadni. A városban leg-
utóbb 2018-ban történt böl-

csődei férőhelybővítés, így a 
kapacitásnövelés időszerűvé 
vált. Többek között a kor-
mány elmúlt években történt 
családpolitikai intézkedése-
inek köszönhetően ugyanis 
egyre több gyermek születik, 
az önkormányzatnak pedig 
fontos, hogy a szülők számá-
ra folyamatosan biztosítsa a 
magas minőségű bölcsődei 
ellátást.

A bölcsődei nevelés kö-
zéppontjában a kisgyerme-
kek és közvetett módon a 
kisgyermeket nevelő csa-
ládok állnak. A bölcsődei 
nevelés célja, hogy a kicsik 
elsajátítsák azokat a készsé-
geket, képességeket, ame-
lyek segítik őket abban, hogy 
hatékonyan és kiegyensú-
lyozottan viselkedjenek saját 
kulturális környezetükben és 
sikeresen alkalmazkodjanak 
annak változásaihoz. A böl-
csődei ellátást nyújtó intéz-
mény szolgáltató, családba-
rát intézményként hozzájárul 
a családok életminőségének 
javításához, a szülők munka-
vállalási esélyeinek növelé-

séhez. Az önkormányzat eh-
hez biztosít huszonegyedik 
századi kereteket a Pásztor 
utcai bölcsődében is.

– Az önkormányzat szo-
ciálpolitikai osztálya folya-
matosan vizsgálja a védő-
nők bevonásával a születési 
tendenciákat, és az ehhez 
illeszkedő pályázati lehető-
ségek függvényében pró-
bálja bővíteni a férőhelye-
ket. Szerencsére egyre több 
gyermek születik, a felmerülő 
bölcsődei igényeket próbál-
juk kielégíteni – fogalmazott 
Varga Tamás.  

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy a Pásztor utcai böl-
csődében a fejlesztésnek 
köszönhetően egy 12 férőhe-
lyes csoportszobát és hozzá 
kapcsolódó kiszolgáló helyi-
ségeket alakítanak ki. A be-
ruházás során a kivitelezők 
egy új, 234 négyzetméteres 
épületrészt csatolnak hozzá 
a már meglévő épülethez, 
továbbá elvégzik a bölcsőde 
akadálymentesítését is 
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2017 és 2021 kö-
zött 2406 fát vágtak ki  
Békéscsabán. 

Ugyanebben az idő-
szakban a közterüle-
teken és egyéb városi 
tulajdonú területeken  
13  408 fát és 15 600 
cserjét ültettek.
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Együttműködési megállapodást 
kötött az egyetem és a tankerület

A CsabaParkban, a tó felett 
drótkötélpálya ível majd át

Ünnepélyes keretek között 
írták alá az egyetem és a 
tankerület közötti együtt-
működési megállapodást a 
közelmúltban. A dokumen-
tumot Kozma Gábor, a Gál 
Ferenc Egyetem rektora és 
Bánki András, a békéscsa-
bai tankerület igazgatója 
látta el kézjegyével.

– Az oktatásügynek két 
olyan területe találkozik, 
ahol sok múlik azon, hogy a 
mindennapokban is együtt 
építkezzünk, együtt tervez-
zünk – fogalmazott a meg-
állapodásról szólva Kozma 
Gábor. A rektor hangsúlyoz-
ta, azt kell nyújtaniuk, ami 
Békéscsaba, Békés megye 
számára fontos, vagyis az 
itthon boldogulás lehetősé-
gét. A családoknak arra a 
van a legnagyobb igényük 
és szükségük, hogy itthon 
is megkapják ugyanazt a tu-
dást, mint máshol. Kiemelte: 
optimista az együttműködés 
tekintetében, mert a közös 
gondolkodásnak szép tradí-
ciói vannak.

– Nem újkeletű megál-
lapodásról beszélünk, az 
egyetem vezetése és a 
tankerületi központ eddig 
is komoly kapcsolatot ápolt 
egymással – ezt már Bán-
ki András fogalmazta meg. 
A Békéscsabai Tankerületi 
Központ igazgatója ismer-
tette: most jött el az ideje an-

nak, hogy ezt keretek között 
tegyék és rögzítsék azokat a 
pontokat, amelyekben közös 
sikereket érhetnek el. A tan-
kerületnek a megye vezeté-
sével és a megye meghatá-
rozó intézményeivel azonos 
céljai vannak, vagyis, hogy a 
térség megtartóképességét 
növeljék. Közös cél, hogy 
az itt oktatott diákok hely-
ben tanuljanak tovább, itt 
vállaljanak munkát és itt te-
lepedjenek le – részletezte 
Bánki András.

Az eseményen Herczeg 
Tamás országgyűlési kép-
viselő is tiszteletét tette, aki 
azt emelte ki, a békéscsabai 
tankerület intézményeiben 
több mint 15 ezer diák tanul 
és több mint 1500 pedagó-
gus dolgozik ebben a rend-
szerben. Az is nyilvánvaló, 
hogy van dolga a Békés 
megyei felsőoktatásnak, ami 

önmagában nem oldja meg a 
helyzetünket, de ha nincs fel-
sőoktatás, akkor viszont min-
den törekvésünk elégtelen 
arra nézve, hogy ez a megye 
úgy fejlődjön, ahogyan mi 
szeretnénk – foglalta össze. 
Varga Tamás alpolgármester 
úgy fogalmazott, összessé-
gében elmondható, hogy a 
térségben az oktatási ágazat 
szereplőinek együttműködé-
se folyamatos.

Ennek megvannak a for-
mális és informális keretei, 
napi kapcsolattartás van a 
különféle szereplők, a tan-
kerületi központ, a tankerület 
intézményei és az egye-
tem között. Fontos ezeket 
deklarálni és megerősíteni 
– hangsúlyozta, aláhúzva: 
meghatározó, hogy mennyi-
en jönnek vissza ide vagy 
éppen maradnak itt.

E. K. Zs.

Bánki András, Herczeg Tamás és Kozma Gábor

Több mint 270 méter hosz-
szú lesz az a drótkötél-
pálya, ami a CsabaPark 
dombján megvalósítandó 
kilátótoronyból ível majd 
át a tó túloldalán lévő fo-
gadóállomásra. Ez a beru-
házás a tervek szerint 2022 
második félévében készül 
el, csakúgy, mint a csúsz-
dapark rendbetétele.

– A domb környéke és az 
erdő egyes részei jelenleg 
is munkaterületnek minő-
sülnek, ahol aktív turisztikai 
elemek találhatóak – mind-
erről Sódar Anita adott tá-
jékoztatást. A Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 
Kft ügyvezetője hozzátette: a 
közelmúltban ezen a részen 
zajlott a mászótorony és a 
mászókötélpálya kialakítása. 
A torony és a pálya immár el-

készült, jelenleg a használat-
bavételi eljárás zajlik.

Érdemes kitérni a csalá-
dok által régóta várt csúsz-
daparkra is. A beruházó 
igényei szerint történik meg 
az átalakítás, ez azt jelenti, 
hogy a negyedik csúszdát 
lerövidítik. Erről már a kivite-
lező cég, a Galéria Invest Kft. 
munkatársa, ifjabb Szabó Ta-
más közölt információkat. Je-
lezte: különösen fontos lesz 
a rendeltetésszerű használat 
ahhoz, hogy az eszköz biz-
tonságosan tudjon üzemelni.

Hangsúlyos körülmény, 
hogy a dombot a munkála-
tok során megmozgatták, 
jelenleg a földtömeg konszo-
lidációja, vagyis ülepedése 
zajlik. Fontos aláhúzni, hogy 
a domb jelenleg munkaterü-
letnek minősül, vagyis tilos 
rámenni. Nyilvánvalóan nagy 

a csábítás, de saját magá-
nak és gyermekének okozhat 
maradandó sérülést az, aki 
illegálisan behatol a területre.

A drótkötélpálya a dom-
bon megépítendő, 15 méter 
magas toronyból indul, közel 
20 méternyi szintkülönbséget 
áthidalva húzódik majd a tó fö-
lött, a teljes hossza pedig 272 
méter lesz. Műanyag borítású 
oktató sípályát is kialakítanak, 
amely ez évszaktól függetle-
nül bármikor használható lesz. 
Három csúszdából álló hó-
fánk-pályát is megvalósítanak, 
ami szintén műanyag borítást 
fog kapni. A dombon mozgó 
szőnyeg szolgálja majd a ké-
nyelmes közlekedést.

A felsorolt aktív turisztikai 
elemek a tervek szerint 2022 
második félévében készül-
hetnek el.

Erdei-Kovács Zsolt

„ T B ” - S A R O K
Hasznos tudnivalók az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultságról

A biztosítottak, így például 
a munkavállalók, vállalko-
zók, őstermelők a társada-
lombiztosítás keretében 
valamennyi tb-ellátásra jo-
gosultságot szerezhetnek. 
A jogosultak a táppénz, 
baleseti ellátás, csecsemő-
gondozási díj, gyermekgon-
dozási díj, vagy öregségi 
nyugdíj mellett természete-
sen az egészségügyi szol-
gáltatást is igénybe vehetik.

A nyugdíjasok, megváltozott 
munkaképességű személyek, 
kiskorúak, tanulók, nappali 
tagozatos főiskolások, egyete-
misták és más nyilvántartásba 
bejelentett személyek szintén 
jogosultak az egészségbizto-
sítás által finanszírozott egész-
ségügyi ellátásokra. 

Abban az esetben, ha meg-
szűnik a munkaviszony, vagy a 
tanuló, hallgató diákigazolvá-
nya már nem érvényes, akkor 
az egészségügyi szolgáltatás-
ra való jogosultság is érvényét 
veszti. Ha az érintett arra más 
jogcímen, például társadalom-
biztosítási ellátásban, rehabi-
litációs ellátásban részesülő-
ként, szociálisan rászorultként 
nem szerez jogot, havonta 8 
400 forint egészségügyi szol-
gáltatási járulékot kell fizetnie. 

Ha a felhalmozott egész-
ségügyi szolgáltatási járulék-
tartozás meghaladja a járulék 
összegének hatszorosát, ak-
kor érvénytelenné válik a TAJ 
szám. Ez azt jelenti, hogy az 
egészségügyi szolgáltatás a 
továbbiakban térítésmente-
sen nem lesz igénybe vehető 

és az érintettnek a tartozást is 
rendeznie kell.

Fontos tudni, hogy a kül-
földön munkát vállalóknak 
biztosításuk létrejöttét és an-
nak megszűnését 15 napon 
belül be kell jelenteniük a kor-
mányhivatalhoz. A bejelentés 
alapján az EGT tagállamaiban, 
Svájcban, nemzetközi szer-
vezetnél, vagy egyezményes 
államban (például.: Szerbia, 
Montenegró, India, Japán) fog-
lalkoztatottak Magyarországon 
mentesülnek a járulékfizetési 
kötelezettség alól.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

  Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Két év kihagyással idén újra versenyeznek
A járványügyi szabályok 
betartása mellett, január 
10-e és 24-e között rendez-
ték meg az egész ország-
ban, így a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ránál (BMKIK) is az Orszá-
gos Szakmai és a Szakmák 
Kiváló Tanulója Verseny 
írásbeli területi elődöntőit. 
Békés megyében 36 szak-
mában összesen 463 tanu-
ló jelentkezett. 

– Nagyon bíztunk benne, 
hogy a járvány nem hiúsítja 
meg a versenyt, mint az elő-
ző két évben. Az már biztos, 
hogy az elődöntők rendben 
lezajlanak, de a február 15-
től hatályba lépő új járvány-
ügyi rendelkezésben foglaltak 
szerint, a versenyt folytatni 
már csak a védettségi igazol-
vánnyal rendelkező tanulók 
tudják – nyilatkozta Mészá-
rosné Szabó Anna, a BMKIK 
szakképzési osztályvezetője. 
Tehát a középdöntőn és a 

döntőn csak védettségi iga-
zolvány birtokában lehet részt 
venni.

– Nagyon örülünk, hogy 
alig voltak hiányzók a ver-
senyen, ahol betartottunk 
minden járványügyi előírást: 
hőmérsékletet mértünk, kezet 
fertőtlenítettünk és egy helyi-
ségben csak 10 tanuló lehe-
tett benn, egymástól 1,5 m-es 
távolságban. 

A szakmák közül legtöbb 
tanuló: 56 fő a szakács szak-

mából jelentkezett, őket köve-
tik a pincérek 38-an, őket pe-
dig az informatikai rendszer 
és alkalmazás technikusok 
31 fővel. A legtöbb szakmá-
ban 3 óra állt a tanulók ren-
delkezésére a feladatlapok 
kitöltésére. A tét nagy, hiszen 
aki 60%-os eredményt ér el, 
az már magáénak tudhatja a 
szakmai vizsga írásbeli vizs-
gatevékenységének 5-ös ér-
demjegyét – tájékoztatott az 
osztályvezető.
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Új nagybani piac

Befejeződtek az új nagybani 
piac kivitelezési munkálatai. 
A Kétegyházi úton kialakí-
tott vásártér a Modern Vá-
rosok Program részeként, 
mintegy 200 millió forintból 
épült meg. A kereskedők 
várhatóan februárban ve-
hetik majd birtokba az új 
helyet.

A régi állatvásártér egy részén 
kialakított területen tavaly év 
végén fejeződtek be a kivitele-
zési munkálatok.

– Első ütemben a 
Kétegyházi úton elkészült 
egy új, 9000 négyzetméteres 
nagybani piac. A nagybani 
piac műszaki átadása, át-
vétele 2021 decemberében 
megtörtént, a mostani nagy-
bani piac területén dolgo-
zó árusok 2022-ben már 
a Kétegyházi úton lesznek 
majd – fogalmazott Sódar 
Anita, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezetője.

Az új nagybani piac terüle-
tét a kivitelezők úgy alakították 
ki, hogy akár 50-100 árus is 
elférjen a munkájukhoz szük-
séges nagyobb tehergépjár-
művekkel. A parkolók mellett 
áramfelvételi hely, közvilágítás 
és mosdóval ellátott kiszol-
gáló helyiségek is várják az 
árusokat. A piacot működtető 
Békéscsaba Vagyonkezelő 
Zrt. vezérigazgatója elmond-
ta, hogy a jelenlegi nagybani 
piacnál található raktárhelyisé-
gek egy részét is át szeretnék 
telepíteni az új helyre.

– A terület sokkal nagyobb, 
többféle igényt ki tud szolgál-
ni, mint a korábbi, Trefort utcai 
piac. Ha később szükséges 
lesz, akkor ide konténerek, 
vagy tároló raktárak is építhe-
tőek, attól függően, hogy mire 
lesz az igény – mondta Koz-
ma János, hozzátéve, hogy az 
egykori állatvásártér többi ré-
sze is birtokba vehető, vagyis 
bőven van tér a terjeszkedésre. 

Vincze Attila

Folytatódik a piac fejlesztése
A békéscsabai piactér fej-
lesztése okán, a közelmúlt-
ban tartott lakossági fórum 
fokozott érdeklődés mellett 
zajlott. Az esemény a meg-
nevezése ellenére jellemző-
en nem a lakosok, sokkal 
inkább az árusok figyelmét 
keltette fel.

Sódar Anita, a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
ügyvezetője elmondta, Békés-
csaba legösszetettebb beru-
házásáról van szó, ami teljes 
egészében hazai forrásból, a 
Modern Városok Program tá-
mogatásának eredményeként 
valósulhat meg. Hozzátette: a 
mérete miatt a beruházó ön-
kormányzat úgy döntött, hogy 
a projektet két részletben va-
lósítja meg. Az első etapban 
elkészült a Kétegyházi úton ta-
lálható nagybani piac. Az első 
etap része volt a parkolóház 

megépíttetése is, a földszinten 
kapnak helyet azok az árusok, 
akik nem az új nagybani piacot 
választják majd. A komplexum 
műszaki zárása megtörtént, a 
kivitelező elindította a haszná-
latbavételi eljárást. 

Ha megvan az engedély, 
akkor kezdődhet meg a mun-
katerület átadása. Ezt köve-
tően elbontják a pavilonsort 
és kialakítják az új piacteret; 
a jelenlegi nagybani piac is 
megújul. A fejlesztés ered-
ményeként egy félig zárt, félig 
nyitott, összesen 6000 négy-
zetméteres terület jön létre, 
ahol megfelelő körülmények 
között történhet majd az áru-
sítás. A projekt része a terület 
revitalizációja, ami például azt 
is jelenti, hogy a Szabó Dezső 
utcát újraaszfaltozzák és közel 
100 parkolóhelyet alakítanak 
ki. Az Illésházi utcában további 
13 parkolóhelyet alakítanak ki, 

de a közvilágítást is megújítják 
és gyalogos átkelőhelyet hoz-
nak létre.

Sódar Anita az ütemezés-
sel összefüggésben közölte, 
a reményeik szerint január 
végére megérkezik a hasz-
nálatbavételi engedély. Ezt 
követően az önkormányzat-
nak 40 naptári napja lesz 
arra, hogy a pavilonsort, to-
vábbá a jelenlegi nagybani 
piac területét átadja a kivite-
lező részére. Az átadás-át-
vétel optimális esetben feb-
ruár közepére történhet meg. 
Az árusok átmenetileg, ami 
hozzávetőlegesen egy évet 
jelent a parkolóház földszint-
jén kapnak majd helyet. 

Ivanics János, aki fehér-
neműket és ruhaneműket 
árusít, úgy fogalmazott: jobb 
általános körülmények között 
lesznek, mert nem fognak 
ázni és fázni. Az átmeneti 
időszakra vonatkozóan egy 
kérdés merült fel benne, 
az, hogy a parkolóház föld-
szintjén kialakítandó stand-

rendszert pontosan hogyan 
valósítják meg, zárhatóak 
lesznek-e az árusítóhelyek? 

A Békéscsabai Vagyon-
kezelő Zrt. vezérigazgató-
ja, Kozma János, elmond-
ta, arra törekednek, hogy 
az átmeneti időszak minél 
zökkenőmentesebb legyen. 
Aláhúzta: a megújult piac von-
zó környezet lesz, ahol korsze-
rű, jó viszonyok között lehet 
majd árusítani. A vezérigaz-
gató arra is kitért: immár több 
mint két éve ígérte meg, hogy 
helyet biztosítanak az árusítás-
hoz. A Kétegyházi úti nagybani 
piacon nagyobb teherautókkal 
is lehet majd közlekedni, na-
gyobb mennyiségű árut lehet 
kiszállítani – ismertette, azt is 
hozzátéve, hogy a parkolóház 
földszintjén három oldalról zárt 
pavilonokat alakítanak ki. Ösz-
szesen több mint 60 pavilonról 
van szó, amelyekben áramot 
és világítást biztosítanak, to-
vábbá őrzést is garantálnak a 
bérleti díj fejében.

Erdei-Kovács Zsolt

Ha a beruházások azt kí-
vánják meg, hogy fákat vágjunk 
ki, akkor azok helyett minden 
esetben legalább ugyanannyit 
telepítünk a helyszínen vagy 
a város erre kijelölt területein. 
Nagyon fontosak a fejleszté-
seink, hiszen azt szolgálják, 
hogy biztonságosabban köz-
lekedhessünk, közművekkel jól 
ellátott, és minden szempont-
ból élhető legyen Békéscsaba. 
Ugyanakkor a szakembereink 
folyamatosan dolgoznak azon, 
hogy megteremtsék az össz-
hangot a zöldfelületek és a köz-
területi funkciók között – emelte 
ki a polgármester.

Szarvas Péter hozzátette: 
a mai városi közegben a köz-
területek intenzív használatban 
vannak, így alapos vizsgálatot 
igényel, hogy milyen fajtájú fá-
kat lehet ültetni. Át kell gondol-
ni, hogy a városi életkörülmé-
nyeket, különösen az ültetés 
helyszínének adottságait jól to-
leráló, méretükben is alkalmas 
fákat, növényeket válasszanak. 
A környezeti adottságokon túl 
figyelnek arra, hogy milyen fel-
szín alatti és feletti közművek 
vannak, milyen közel vannak 
az épületek, járdák, utak. A 
forgalmas helyeken a környe-
zetszennyezésnek ellenálló, 

szárazságtűrő fákat, növénye-
ket választanak, de az is fontos 
szempont, hogy ne legyenek 
allergének ezek a növények. 
Mindezek figyelembevételével 
folyamatosan nő a városban a 
zöldterületek aránya. 

– Békéscsabának jelenleg 
150 hektárnyi erdeje van, a 
közterületeken pedig több 
mint 63 ezer fa áll. Odafigye-
lünk arra, hogy – a klímastra-
tégiánknak megfelelően – az 

elöregedés, a balesetveszély 
vagy a beruházások miatt ki-
vágott fákat pótoljuk. Az ösz-
szesítésünk alapján pontosan 
meg tudjuk mondani az ada-
tokat. Eszerint 2017 és 2021 
között összesen 2406 fát 
kellett kivágni, viszont ennek 
többszörösét, 13 418 fát, to-
vábbá 15 600 cserjét ültettünk 
önkormányzati hatáskörben. 
Több mint ötször annyi fát ül-
tettünk tehát az elmúlt öt év-
ben, mint amennyit kivágtunk 
a közterületeken és egyéb 
városi területeken – hangsú-
lyozta Szarvas Péter. 

A polgármester hozzátet-
te: az önkormányzat – ahogy 
eddig – a jövőben is együtt 
kíván működik a lakossággal 
és a városban működő zöld 
szervezetekkel. Teszi mindezt 
a jelen és a következő gene-
rációk iránt érzett felelőssége 
tudatában.  

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Az elmúlt öt évben ötször annyi fát ültetett az 
önkormányzat, mint amennyit ki kellett vágni

Célegyenesben a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése

Családbarát beruházás

Az intézmény bővítése ki-
váltképp a Lencsési lakótele-
pen élő kisgyermekes szülők 
munkaerőpiacra való visszaté-
rését segíti.  

– Nagy érdeklődés övezte 
a lakótelepen a bölcsőde kor-
szerűsítését és bővítését. Az 
előzetes egyeztetések alap-
ján úgy tűnik, hogy már „el is 
keltek” a plusz férőhelyek. Az 
új részen egy új csoportszoba 
kap helyet, mellette egy mul-
tifunkcionális terem működik 
majd, amely tornaszobának 
és rendezvények vagy tovább-
képzések megtartására is ki-
válóan alkalmas. A bölcsőde 
új egységéhez természetes új 
udvarrész is társul játszóesz-
közökkel  felszerelve – avatott 
be bennünket a részletekbe 
Bogár Éva.

A Békéscsabai Egészség-
ügyi Alapellátási Intézmény 

igazgatója megjegyezte: na-
gyon jó, hogy a pályázat esz-
közbeszerzést is lehetővé tett, 
így ebből tudják megvásárolni 
a csoportszoba teljes bútorza-
tát, berendezéseit. A projekt 
részeként beszerezhetnek to-
vábbá fejlesztő- és építőjáté-
kokat, mozgásfejlesztő játéko-
kat, az alkotó tevékenységet 
segítő eszközöket is. 

A projekt kivitelezése a 
napokban zárul le, majd el-

kezdődik a műszaki átadás, 
ezt követően pedig a külön-
böző engedélyek beszer-
zése következik. Várhatóan 
áprilistól tudja majd fogadni 
a gyermekeket az új épü-
letszárny, a 21. századi kö-
vetelményeknek megfelelő 
eszközökkel és ellátottság-
gal. A fejlesztéssel pedig azt 
is jelenti, hogy a Lencsésin 
a várólista hamarosan meg-
szűnhet. 

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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HEGYESTŰ

ÉLVEZD 
A TÉL LEGSZEBB 
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel 
élményekkel!
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

BÉK É S MEGY EI  KORM Á N Y HI VATA L

Újabb Békés megyei oktatási intézmény csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz

A megyéből harmadikként, 
országosan a századik in-
tézményként csatlakozott 
a Honvéd Kadét Program-
hoz a Gál Ferenc Egyetem 
békési középfokú oktatási 
intézménye. Az együttmű-
ködési megállapodást ün-
nepélyes keretek között az 
egyetem békéscsabai cam-
pusán írták alá január 14-én. 
A csatlakozást igazoló dísz-
tanúsítványt és emléktáblát 
Szabó István honvédelmi ál-
lamtitkár adta át Moldován-
Garas Helga igazgatónak.

Kadétnak lenni büszkeség, 
remény és hit. A formaruha az 
összetartozást, a bajtársiassá-
got szimbolizálja. Az egyen-
ruhát nem hordjuk, hanem vi-
seljük és viselete biztonságot 
ad. Megszemélyesíti a tenni 
akaró, cselekvő embert. Jó ér-
zés volt belépni a terembe és 
a formaruhás fiatalurakat látni, 
hiszen jómagam is 36 eszten-

dővel ezelőtt léptem át a sze-
gedi Damjanich János Hon-
véd Gimnázium és Katonai 
Kollégium küszöbét – indította 
köszöntőjét egy személyes 
emlék felvillantásával Takács 
Árpád. Örömünnep a mai, 
hiszen Békés megyéből im-
máron a harmadik középfokú 
oktatási intézmény csatlakozik 
a tárca emelt szintű honvédel-
mi nevelési programjához, a 
Honvéd Kadét Programhoz. 
Azért is örömteli ez, mert ér-
tékválságban szenvedő, mi 
több értékvesztett világunkban 
különösen igazak a nagy szé-
kely mesemondó, Benedek 
Elek szavai: „Ne félj, ne szé-
gyelld szeretni a hazát. Ma a 
világpolgárság a divat, de te 
ne hódolj a divatnak. Inkább 
légy vad magyar, mint szelíd 
hazafi. Mennél jobban szapo-
rodnak a szelíd hazafiak, an-
nál inkább szükség lesz a vad 
magyarokra.” – hangsúlyozta 
a kormánymegbízott. 

A biztonság érték és ter-
mék, aminek ára van. Ma Ma-
gyarország független, szabad 
és Európa talán legbiztonsá-
gosabb országa, de azt látni 
kell, hogy ezek egyike sem 
terem magától, és ezek egyi-
ke sem őrizhető meg a ha-
zaszeretet és áldozatvállalás 
nélkül. Ma a Kárpát-meden-
cében épülő, megújuló temp-
lomok a keresztény Európa 
fehérre meszelt védőbástyái, 
de azt tudni kell, hogy amelyik 
ország nem képes megvéde-
ni magát, nem tudja szavatol-
ni a határai, állampolgárai és 
kultúrája biztonságát, identi-
tását, az nem ország többé. 
A tömeges illegális beván-
dorlás megfékezése ugyanis 
nem álprobléma és nem le-
járt lemez, hanem a jelen és 
jövendő feladata. Értékek és 
civilizációk, kultúrák kímélet-
len harca zajlik, a tét pedig je-
lentős: a megmaradásunk, a 
megmaradásunk magyarként 
a Kárpát-medencében – nyo-
matékosította Takács Árpád. 

Az utóbbi évtizedben 
ugyanis jelentősen változott 
a geopolitikai helyzet és más 
tartalmat nyert a veszélyhely-
zet, új értelmet a biztonság 
fogalma. Ezzel egyidejűleg 
felértékelődött a (hon)véde-
lem és a védekezési képesség 
biztosítása is. Felismerte ezt 
Magyarország Kormánya is, e 
célt szolgálja az elmúlt 25 esz-
tendő legnagyobb, legkomple-
xebb, legátfogóbb honvédelmi 
programja, a Zrínyi 2026 Hon-
védelmi és Haderőfejlesztési 

Program – tette hozzá a kor-
mánymegbízott.

Mérföldkő a mai nap a Hon-
véd Kadét Program, illetve a 
Gál Ferenc Egyetem, Techni-
kum, Szakképző Iskola, Gim-
názium és Kollégium életében 
is. A program életében azért, 
mert a századik intézmény 
csatlakozik, az intézménynek 
pedig a most aláírt megállapo-
dás keretet biztosít a további 
együttműködéshez – hangsú-
lyozta Szabó István. A Honvéd 
Kadét Program 2017-es elindí-
tásakor országosan 55 intéz-
mény csatlakozott a szaktárca 
által életre hívott emelt szintű 
honvédelmi nevelési program-
hoz. Az elmúlt öt esztendőben 
majdnem megduplázódott a 
programban résztvevő okta-
tási intézmények száma. Az öt 
évvel ezelőtti 1800 diák helyett 
ma már több mint 4600 tanu-
ló vesz részt a programban, 
tehát több mint két és félsze-
resére emelkedett a létszám. 
Az elvégzett munka gyümöl-
csöt termett, a Honvéd Kadét 
Program sikeres és továbbra 
is mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy szakmailag 
is tovább fejlődjön – fogalma-
zott a Honvédelmi Minisztéri-
um honvédelmi államtitkára.

A Szeged-Csanádi Egy-
házmegye számára megtisz-
teltetés, hogy részt vehetünk a 
honvédelmi tárca által alapított 
Honvéd Kadét Programban. A 
keresztény egyház számára 
ugyanis mindig fontos érték 
a hazaszeretet, a nemzet, a 
család és a szabadság – tu-

datta dr. Kiss-Rigó László, aki 
beszédében Szent László 
lovagkirályra és Balassi Bá-
lint költészetére is utalt. A fe-
gyelem, az önfegyelem és az 
állóképesség szempontjából 
is elengedhetetlen a fiatalok 
képzése, a honvédség a társa-
dalmat szolgálja – tette hozzá 
a megyéspüspök.

Minden cselekedet, ami a 
hazát kiiktatni, a nemzetet eli-
minálni akarja mélyen ember-
ellenes és gonosz. A hazának, 
a szülőföldnek, a családnak és 
a nemzetnek nincs alternatí-
vája, ezeket védeni kell, min-
denáron – hívta fel a figyelmet 
dr. Kozma Gábor. A békési 
technikum ma a hazától kapja 
a megerősítést a haza szol-
gálatára. Öröm és felelősség, 
hogy részesei lehetünk a Hon-
véd Kadét Programnak. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy a Gál 
Ferenc Egyetem, Technikum, 
Szakképző Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium rendészeti 

szakos diákjai nyerték tavaly 
a haditorna verseny megyei 
döntőjét és így ők képviselik 
Békés megyét a nemzeti via-
dalon – húzta alá a Gál Ferenc 
Egyetem rektora.

Az együttműködési meg-
állapodást a Gál Ferenc 
Egyetem, Technikum, Szak-
képző Iskola, Gimnázium 
és Kollégium képviseleté-
ben Moldován-Garas Helga 
igazgató és a 2. vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred 
parancsnoka, Polyák András 
ezredes látta el kézjegyével. 
Békés megyéből a Gál Fe-
renc Egyetem, Technikum, 
Szakképző Iskola, Gimná-
zium és Kollégium mellett a 
battonyai Mikes Kelemen Ka-
tolikus Gimnázium és Szak-
gimnázium, Általános Iskola 
és Óvoda, illetve a mezőko-
vácsházai Hunyadi János Ál-
talános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium vesz részt a Hon-
véd Kadét Programban.

Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát. Ma a világpolgárság 
a divat, de te ne hódolj a divatnak…” – idézte Benedek 
Elek gondolatait Takács Árpád kormánymegbízott

A csatlakozást igazoló dísztanúsítványt és emléktáblát 
Szabó István (j) honvédelmi államtitkár adta át Moldován-
Garas Helga igazgatónak

TOP PLUSZ: 86,4 milliárdra pályázhatnak
A közelmúltban Békés me-
gyében is kezdetét vette a 
TOP Plusz elnevezésű fej-
lesztési program. Ez orszá-
gosan 1700-1800 milliárd 
forint, megyei vetületben 
pedig több mint 86 milliárd 
forint forrást jelent.

Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnöke kérdésünkre úgy 
fogalmazott: a TOP Plusz ese-
tében a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program 
(TOP) folytatásáról van szó, 
amely a települések legköny-
nyebben elérhető és legtöbb 
forráslehetőséget biztosító 
pályázati csomagjaként jelle-
mezhető. A tavalyi esztendő 
decemberéig összesen 546 
sikeres pályázat zajlott le a 
2014–2020 közötti költségve-
tési ciklus eredményeként.

– A folytatásban 86,4 milli-
árd forint jut Békés megyébe. 
Bízunk benne, ahogyan az 
előző ciklusban 44 százalék-
kal, úgy ezúttal is legalább 
ilyen mértékben meg tudjuk 
növelni a teljesítést – mondta 
az elnök, hozzátéve: mivel a 
program alulról épül fel, to-
vábbra is a települések által 
megjelölt célokat lehet a ren-

delkezésre álló forrás segítsé-
gével megvalósítani.

A keret elsősorban a gazda-
sági infrastruktúra fejlesztését 
célozza, olyan ipari infrastruk-
túrákat szeretnének építeni, 
melyek vállalkozásokat von-
zanak, vállalkozások bővíté-
sét teszik lehetővé, esetleg a 
helyi gazdaságok fejlődését 
eredményezhetik vagy éppen 
a települési szolgáltatások 
színvonalát növelhetik – sorol-
ta. Fontos szempont a munka-
helyek megőrzése, valamint a 
települések lakosságmegőrző 
erejének növelése.

Zalai Mihály kitért arra is, 
hogy Békéscsaba ismét kü-
lön kategóriában szerepel, a 
korábbiakhoz képest azonban 
lesz változás. Korábban, 2014 
és 2020 között a megyeszék-

hely integrált területfejleszté-
si programmal rendelkezett, 
most pedig a megyei forgató-
könyvön belül szerepel majd 
Békéscsaba programja, fenn-
tartható városfejlesztés cím-
szó alatt. 

Békéscsaba és Gyula ese-
tében a megyei önkormány-
zat azt a döntést hozta, hogy 
a várost és a körzetet, tehát 
gyakorlatilag a járás telepü-
léseit összefogva szükséges 
önálló stratégiát alkotni, s ez 
majd egy önálló felhívásként 
fog megjelenni. Várhatóan 
ugyanazok a fejlesztések hajt-
hatók majd végre, de ezt közö-
sen szükséges kidolgozni és 
megvalósítani, Békéscsaba és 
Gyula tehát úgynevezett gesz-
torként vesz részt ezekben a 
projektekben.

Harmadrészt a lezárások 
óhatatlanul együtt járnának 
azzal, hogy a gazdaság telje-
sítménye visszaesik. Néhány 
párt kivételével majdnem az 
összes közéleti szereplő azt 
hangsúlyozza, hogy az oltás 
az, amely segíthet és Ameri-
kától Franciaországon át Ma-
gyarországig oltakozásra buz-
dítják az embereket. 

– Folyamatban vannak a 
2021-2027-es pénzügyi ciklus-
ról zajló tárgyalások. Békés-
csaba és a térség mit helyez a 
fókuszba? 

– Most zajlik az az egyezte-
tési, tárgyalási folyamat, amely 
a békéscsabai járás települé-
seit érinti. Békéscsabán és a 
város környékén olyan terület-
fejlesztési modell, eljárásrend 
érvényesül, amit mintaprojekt-
ként tudunk az Európai Unió 
számára megmutatni, tökéle-
tesen illeszkedik abba az uniós 
szempontrendszerbe, amely 
szerint az önkormányzatok 
ne lokálisan gondolkodnak, 
hanem a környező települé-
sek lakosságának elvárásait 
figyelembe véve tervezék meg 
együtt, hogy mire pályáznak. 
Ez azt jelenti, hogy a békés-

csabai járás települései együtt 
tervezik a jövőt. Úgy tűnik, 
konszenzus alakul ki abban 
a tekintetben, hogy melyik te-
lepülés mennyi forráshoz jut. 
Februárban a végéhez érnek 
ezek a tárgyalási folyamatok, 
ezt követően az önkormány-
zatok önállóan adják be azokat 
az elképzeléseket, amelyeket 
ebben a ciklusban szeretné-
nek megvalósítani. A települé-
sek képviselői úgy álltak fel az 
asztaltól a legutóbbi tárgyalás 
után, hogy a lakóik számára 
megfelelő forráshoz juthatnak. 
A tervek közt szerepelnek 
környezetvédelmi, munka-
helyteremtést szolgáló, turisz-
tikai jellegű, energetikai célú 
és gazdasági fejlesztésekkel 
kapcsolatos igények, óvodák 
és bölcsődék felújítása, illetve 
Békéscsaba zöld felületeinek 

növekedését célzó beruházá-
sok is.

– Az 5000 lakosnál alacso-
nyabb lélekszámú települések 
pályázhatnak a Magyar Falu 
Programban meghirdetett for-
rásokra is. Ebben az évben 
mintegy 70 milliárd forint áll 
majd rendelkezésre a beruhá-
zásokra.

– A fejlesztéseket támoga-
tó programok közé sorolandó 
az MVP is, de más, európai 
uniós vagy hazai forrásokra is 
számíthatnak a kis települé-
sek. A Magyar Falu Program 
sok, viszonylag kisebb össze-
gű beruházást, fejlesztést tesz 
lehetővé, emellett ott vannak a 
nagy, operatív programokból 
megvalósítható feladatok, mint 
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program. 

Varga Diána 

Az unióban is példa lehet a járás 
településeinek összefogása

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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a békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt  
1. ütem kivitelezési munkálatairól

MÉDIAAJÁNLAT 2022
NYOMTATOTT HIRDETÉSI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

 A CSABAI MÉRLEGBEN
Kis- és középvállalkozások és magánszemélyeknek is kivételesen előnyös lehetőségeket kínálunk hirdetményeik nyomta-
tott megjelentetésére. A 2022-ben már 31 éves Csabai Mérlegből, a város legnagyobb példányszámú, valóban helyi értékeket 
és hagyományokat hordozó közéleti lapjából kéthetente 28 000 példány kerül ingyenesen a békéscsabaiak postaládájába.

1/1 oldal
280 x 409 mm

885 500 ft + áfa

1/2 oldal
280 x 198 mm

443 000 ft + áfa

1/4 oldal
138 x 198 mm

221 500 ft + áfa

1/8 oldal
138 x 98 mm
90 x 151 mm

110 750 ft + áfa

1/16 oldal
90 x 74 mm
138 x 50 mm

55 350 ft + áfa

1/24 oldal
90 x 50 mm
43 x 101 mm

37 500 ft + áfa

1/48 oldal
43 x 50 mm

18 700 ft + áfa

NYOMTATOTT PR CIKK MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A CSABAI MÉRLEGBEN

MÉRET  KARAKTERSZÁM KÉPEK SZÁMA  ÁR/MEGJELENÉS

P R  C I K K  N Y O M TAT O T T  H I R D E T É S I  Á R A K

1/1 oldal

1/2 oldal

1/4 oldal

1/8 oldal

6000 karakter

4500 karakter
3500 karakter

3200 karakter
2500 karakter

1500 karakter

2 kép, logó

1 kép
2 kép

kép nélkül
1 kép, logóval

1 kép

885 500 ft + áfa

443 000 ft + áfa

221 500 ft + áfa

110 700 ft + áfa

ANYAGLEADÁS:
File kiterjesztés: PDF, JPG; Felbontás: 300 dpi; Színtartomány: CMYK, direkt színek használata 
nem elfogadott; A file-t méretarányosan, nyomtatási jelek és kifutó nélkül kérjük megküldeni

 CSABAI MÉRLEG – 2022. ÉVI TERVEZETT MEGJELENÉSEK

A Csabai Mérleg hirdetéseit kérjük a tervezet szerint eljutattni a szerkeztőségünkbe.

Online PR-cikk: Nagy látogatottságú tema-
tikus online tartalmakat biztosítunk hirdetőfe-
lületeinken partnereink számára. A nyomtatott 
kiadásban megjelenő cikkek kedvezményesen 
felkerülnek az online felületre is, melyet a www.
behir.hu hírportálon teszünk közzé.

Banner: Egy nagyszerű marketing-kommuni-
kációs eszköz termékeik, szolgáltatásaik megis-
mertetésére, népszerűsítésére, értékesítésére.

LAPSZÁM   LEADÁSI HATÁRIDŐ    MEGJELENÉS LAPSZÁM   LEADÁSI HATÁRIDŐ    MEGJELENÉS

2022/3. szám február 3. február 10.
2022/4. szám február 17. február 24.
2022/5. szám március 3. március 10.
2022/6. szám március 17. március 24.
2022/7. szám március 31. április 7.
2022/8. szám április 14. április 21.
2022/9. szám április 28. május 5.
2022/10. szám május 12. május 19.
2022/11. szám május 26. június 2.
2022/12. szám június 9.  június 16.
2022/13. szám június 23.    június 30.

2022/14. szám július 14.       július 21.
2022/15. szám augusztus 4.      augusztus 11.
2022/16. szám augusztus 18.     augusztus 25.
2022/17. szám szeptember 1.   szeptember 8.
2022/18. szám szeptember 15.  szeptember 22.
2022/19. szám szeptember 29.       október 6.
2022/20. szám október 13. október 20.
2022/21. szám október 27. november 3.
2022/22. szám november 10.     november 17.
2022/23. szám november 24.       december 1.
2022/24. szám december 8.        december 15.

ONLINE HIRDETÉSI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A WWW.BEHIR.HU WEBOLDALON

Z+36-20/507-5444  |  E marketing@bmc.media.hu

BEHIR.HU FŐOLDAL – ZÓNÁK

ZÓNA NEVE   MÉRET           ÁR/HÉT   IAB STANDARD AD NAME 

KF-0-NY

BO-0-NY

BO-1-NY

K-1-NY

K-2-NY

Video Banner

K-3-NY

KF-1-NY

KF-2-NY

JO-0-NY

JO-1-NY

JO-2-NY

JO-3-NY

Popup

Online PR cikk

1410 x 173

300 x 250

300 x 600

728 x 90

728 x 90

640 x 360

728 x 90

1410 x 173

1410 x 173

300 x 250

300 x 250

300 x 250

300 x 600

1410 x 173

Korlátlan karakterszám

és kép-megjelenítés

357 000 Ft + áfa

160 000 Ft + áfa

357 000 Ft + áfa

287 000 Ft + áfa

172 000 Ft + áfa

563 000 Ft + áfa

72 000 Ft + áfa

213 000 Ft + áfa

144 000 Ft + áfa

160 000 Ft + áfa

160 000 Ft + áfa

160 000 Ft + áfa

267 000 Ft + áfa

403 000 Ft + áfa

120 000 Ft + áfa

mpu

half page

banner

banner

banner

mpu

mpu

mpu

half page

HIRDETÉS I ,  M EG JELENÉSI  LEHET Ő SÉG EK

A 7.TV CSATORNÁN
Az elsősorban Békéscsaba és Békés megye híreit feldolgozó 7.Tv 2015 óta napi szinten jelentkezik friss hírekkel, saját 
gyártású közéleti, kulturális, sport és vallási tematikájú magazinműsorokkal. Televíziónk körzeti besorolású, így adásunk 
nemcsak Békéscsabán, hanem Békés megyében és a szomszédos megyék egy részén is látható, sőt, online is megtekint-
hető. Lehetőség nyílik 7.Tv műsorainak támogatására, mely az adott műsor végén, logóval és hangfelmondással együtt 
megjelenő hirdetési forma.

7. T V  Á R L I S TA

HIRDETÉSI FORMÁK GYÁRTÁSI DÍJ MEGJELENÉS SUGÁRZÁS SUGÁRZÁSI DÍJ

PR-riport,
vagy pályázati
kommunikáció,

külső helyszínen

30 000 Ft + áfa megbeszélés 
szerint

megbeszélés
szerint

30 000 Ft + áfa =
90 000 Ft 

+ áfa /3 perc
3 perces film 

ismétlése:
43 000 Ft + áfa

TÁMOGATHATÓ MŰSOROK        GYÁRTÁSI DÍJ   MEGJELENÉS/HÉT   SUGÁRZÁSI DÍJ

Púder (közéleti magazin)

Kezdőkör (sport magazin)

Spektrum (életmód magazin)

Csabai Forgatag (közéleti magazin)

Generáció (ifjúsági magazin)

Időjárás jelentés

Mérkőzés közvetítésének támogatása

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

8 megjelenés

8 megjelenés

8 megjelenés

5 megjelenés

10 megjelenés

havi 168 megjelenés
ismétléssel együtt
1 nap (6 megjelenés)

1 hét (42 megjelenés)

2 hét (84 megjelenés)

3 hét (126 megjelenés)

1 megjelenés

ismétléssel együtt

72 500 Ft + áfa

72 500 Ft + áfa

72 500 Ft + áfa

44 000 Ft + áfa

89 000 Ft + áfa

444 000 Ft + áfa/hó

15 000 Ft + áfa

104 000 Ft + áfa

207 000 Ft + áfa

310 000 Ft + áfa

Hazai: 58 000 Ft + áfa

Idegenbeli: 115 000 Ft + áfa

HIRDETÉSI FORMÁK   MEGJELENÉS        SUGÁRZÁSI DÍJ

Lakossági

Vállalati

24 megjelenés/nap

24 megjelenés/nap

2000 Ft + áfa/hét

10 000 Ft + áfa/hét

K É P Ú J S Á G  TA R I FÁ K

R E K L Á M S P O T  TA R I FÁ K KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
TELEVÍZIÓS SPOT HOSSZA       ÁR/DB

10 másodperc

15 másodperc

20 másodperc

25 másodperc

30 másodperc

35 másodperc

40 másodperc

 Gyártási díj:

14 000 Ft + áfa

21 000 Ft + áfa

28 000 Ft + áfa

35 000 Ft + áfa

42 000 Ft + áfa

50 000 Ft + áfa

55 000 Ft + áfa

50 000 Ft + áfa

REKLÁMSPOT ESETÉN              GYÁRTÁSI DÍJ
Hangalámondás, hangcsere

Idegennyelvű 
hangalámondás

Feliratozás, feliratcsere

Újravágás

Forgatókönyvírás 
reklámfilmhez

PR-film

12 000 Ft + áfa

18 000 Ft + áfa

24 000 Ft + áfa

30 000 Ft + áfa

35 500 Ft + áfa

41 500 Ft + áfa

HIRDETÉS I ,  M EG JELENÉSI  LEHET Ő SÉG EK

LEDFALON

HIRDESSEN NÁLUNK!
KERESSE BIZALOMMAL MUNKATÁRSUNKAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

FUTAMIDŐ      ÁR (FT/10 SEC SZPOT V. KÉP/HÓ)      MEGJELENÉS SZÁMA (DB/HÓ)

1–2 hónap

min. 3 hónap

min. 6 hónap

104 000 Ft + áfa

70 000 Ft + áfa

58 000 Ft + áfa

2200

2200

2200
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Válasz tás,  népszavazás 2022

Tisztelt Választópolgárok!

Áder János köztársasági elnök – Magyarország Alaptörvé-
nye 2. cikk (3) bekezdésének megfelelően – az országgyű-
lési képviselők általános választását 2022. április 3. napjára 
tűzte ki. A köztársasági elnök – ugyanerre a napra – négy 
kérdésben országos népszavazást tűzött ki.

A választási rendszer
Az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése alapján a választás álta-

lános, egyenlő, közvetlen és titkos. Az Országgyűlés 199 képvi-
selőből áll. A választásokat ún. vegyes választási rendszerben 
bonyolítják le, amelynek megfelelően 106 egyéni választókerületi 
képviselő mellett 93 képviselő országos listáról jut képviselői 
mandátumhoz.

Egyéni választókerületben a képviselőjelölt párt egyéni jelölt-
jeként vagy független jelöltként indulhat. Két vagy több párt közös 
jelöltet is állíthat. Az egyéni választókerületben történő jelöltállí-
táshoz legalább 500 választópolgár ajánlása szükséges. Egy 
személy akár több képviselőjelöltet is ajánlhat, az ajánlás ún. 
ajánlóíveken történik.

Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítha-
tó. Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább 14 megyében és 
a fővárosban – összesen legalább 71 egyéni választókerületben 
egyéni képviselőjelöltet állított. Nemzetiségi listát – nemzetisé-
genként egyet – az országos nemzetiségi önkormányzatok állít-
hatnak. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemze-
tiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább 1 
%-ának ajánlása, de legfeljebb 1500 ajánlás szükséges.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a fen-
tieknek megfelelően két szavazólapot kapnak a szavazókörben: 
mindenki szavazhat egyrészt az egyéni választókerületi képvi-
selőjelöltek valamelyikére, valamint leadhatja szavazatát párt-
listára vagy – nemzetiségi választópolgárként – nemzetisé-
gének listájára.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampol-
gárok kizárólag pártlistára adhatják le szavazatukat, egyéni kép-
viselőjelöltre nem voksolhatnak.

Nemzetiségi névjegyzék
Azon választópolgárok, akik nem kérték nemzetiségi névjegy-

zékbe vételüket, vagy kérték ugyan, de csak a nemzetiségi ön-
kormányzati választásokra kiterjedő hatállyal, pártlistán adhatják 
le szavazatukat.

Akik az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő 
hatállyal 2022. március 18. napjáig (péntek) kérték vagy kérik 
nemzetiségi névjegyzékbe vételüket (az erre rendszeresített űr-
lap „B” rovatát is bejelölték), pártlista helyett nemzetiségi listára 
szavazhatnak.

Fontos, hogy akik korábban (akár a 2014. évi vagy 2018. 
évi általános választások előtt) kérték nemzetiségi név-
jegyzékbe vételüket, és kérelmüket nem vonták vissza, 
azok jelenleg is a nemzetiségi névjegyzékben szerepelnek! 
Amennyiben ők továbbra is (ugyanabban) a nemzetiségi névjegy-
zékben kívánnak szerepelni, nincs tennivalójuk. Amennyiben ko-
rábban kérték nemzetiségi névjegyzékbe vételüket az országgyű-
lési képviselők választására is kiterjedő hatállyal, de 2022. április 
3. napján mégis inkább pártlistára kívánnak szavazni, kérelmüket 
legkésőbb 2022. április 1. napjáig (péntek) módosíthatják.

A választópolgárokat érintő további fontos határidők
Jelöltet ajánlani 2022. február 25. napjáig (péntek) lehet.
Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, 

akik valamely külképviseleten kívánnak szavazni, külképvi-
seleti névjegyzékbe vételüket 2022. március 25. (péntek) 
16 óráig kérhetik.

Azon belföldi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, 
akik a lakóhelyüktől eltérő belföldi településen kívánnak sza-
vazni, 2022. március 25. (péntek) 16 óráig nyújthatják be 
az átjelentkezési kérelmet.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
 a) a helyi választási irodához
    aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 

elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30. (szerda) 16 
óráig,

    ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2022. április 1. (péntek) 16 óráig,

     ac) 2022. április 1. (péntek) 16 órát követően elekt-
ronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3. (va-
sárnap) 12 óráig,

 b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meg-
hatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítésével legkésőbb 2022. április 3. (va-
sárnap) 12 óráig kell megérkeznie. 

Szavazni belföldön 2022. április 3. napján (vasárnap) 
reggel 6 és 19 óra között lehet.

Választási Bizottság

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyű-
lése várhatóan 2022. január 27. napján megtartásra kerülő 
soron kívüli ülésén választja meg a Békés Megye 1. Számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 
tagjait és póttagjait.

A bizottság legfontosabb feladata a választások során a 
jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazólap adattartalmának 
jóváhagyása, a választókerületi eredmény megállapítása és 
a választással kapcsolatos kifogások elbírálása.

A bizottság székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7., elektronikus levélcíme: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu.

Választási Iroda

Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda 
(amely egyúttal az országgyűlési egyéni választókerületi 
választási iroda feladatait is ellátja) címe: 5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.

A Választási Iroda ügyfélszolgálati irodája hétfőtől 
péntekig 8 és 16 óra között várja a választópolgárokat 
a Békéscsaba, Szent István tér 7. fszt. 57. számú iro-
dában (Haán Lajos tárgyaló). Az ügyfélszolgálaton fel-
világosítás kérhető, továbbá benyújthatók a külképviseleti 
névjegyzékbe vételre, átjelentkezésre, mozgóurna igény-
lésére irányuló, valamint az ún. központi névjegyzékkel 
kapcsolatos kérelmek. Az ügyfélszolgálati iroda közvetlen 
telefonszáma: 66/886-653. A Választási Iroda honlapja 
elérhető a www.bekescsaba.hu oldalon, a Választás me-
nüpont alatt.

A járványhelyzetre tekintettel kérjük a Tisztelt Választó-
polgárokat, hogy minden olyan eljárásnál, amelynél erre 

e jogszabály lehetőséget biztosít, részesítsék előnyben 
az elektronikus ügyintézést. Személyes ügyintézés során 
az ügyfélszolgálaton az orrot és szájat eltakaró maszk és 
kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük továbbá, 
hogy kizárólag egyedül (kísérő nélkül) érkezzenek.

Változik több szavazókör helye

Felhívjuk a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy az 
alábbi szavazókörök címe megváltozott:

Fenntartóváltás okán változott továbbá a 32. és 36. szá-
mú szavazókörök elnevezése Baptista Általános Iskolára, 
ugyanakkor a cím továbbra is Szent László utca 17.

A Nemzeti Választási Iroda által kiküldésre kerülő ér-
tesítők már az új szavazóköri helyszíneket tartalmazzák.

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a korábbi vá-
lasztásoktól eltérően, a Békéscsabán átjelentkezéssel 
szavazó választópolgárok részére – a szavazás gördü-
lékeny lebonyolítása érdekében – külön szavazókör ke-
rült kijelölésre. Ennek megfelelően az átjelentkezéssel 
Békéscsabán szavazókat a 69. számú szavazókörben vár-
ják, a Széchenyi u. 4. szám alatti Csabagyöngye Kul-
turális Központban. Az átjelentkezéskor készülő értesítő 
már ezt a címet fogja tartalmazni.

Az országos népszavazás

A 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszava-
záson az alábbi kérdések szerepelnek a szavazólapokon:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek közneve-
lési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi 
átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésü-
ket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nél-
kül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem meg-
változtatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

A népszavazásra az országgyűlési képviselők általános 
választásával egy eljárásban kerül sor. Ennek megfelelően 
a választópolgárok ugyanabban a szavazókörben adhat-
ják le szavazatukat, ahol az országgyűlési választásokon 
szavaznak. A benyújtásra kerülő névjegyzéki kérelmek 
(átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vétel, mozgó-
urna igénylése) az országgyűlési képviselők választá-
sára és a népszavazásra egyaránt kiterjednek.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Választási Iroda vezetője

szavazókör 
sorszáma korábbi helyszín új helyszín

16. Kétegyházi út 3. (Inku-
bátorház)

Kétegyházi út 1. (Esély-
teremtési Igazgatóság)

20. Petőfi u. 1. (Petőfi 
Utcai Ált. Iskola)

Wlassics sétány 4/1. 
(Százszorszép Óvoda)

23. Petőfi u. 1. (Petőfi 
Utcai Ált. Iskola)

Andrássy út 56. (And-
rássy Gimnázium)

58. Dobozi út 178. (Réti 
Sas Italbolt)

Dobozi út 208. (Fallab-
da Centrum)

PÁLYÁ Z ATI FELHÍVÁ S „BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
bérlakásokban történő elhelyezésre

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hir-
det a tulajdonában lévő alábbi szociális alapon bérelhető bérlaká-
sokban történő elhelyezésre.

Penza ltp. 17. A. fszt. 4. (egyszobás, összkomfortos, 38 m²; 
bérleti díja: 11 894 Ft/hó).
Derkovits sor 8. fszt. 4. (egyszobás, összkomfortos, 37 m²; 
bérleti díja: 18 500 Ft/hó).
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap 

mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 
tulajdonában lévő alábbi szolgálati bérlakásban történő elhelyezésre.0

Andrássy út 55-57. I. em. 9. (egyszobás, összkomfortos 24 m²;
bérleti díja: 7 512 Ft/hó).
Andrássy út 55-57. II. em. 14. (egyszobás, összkomfortos 24 m²;
bérleti díja: 7 512 Ft/hó).
Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások a békéscsabai szék-

helyű vagy telephelyű közfeladatot ellátó intézményeknél, szervezetek-
nél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók részére és a békés-
csabai székhelyű vagy telephelyű sportszervezet és annak leigazolt 
sportolója részére adhatók bérbe.

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap 
mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hir-
det a tulajdonában lévő  alábbi költségelvű bérlakásban történő el-
helyezésre.

Irányi u. 4-6. C. II. em. 8. (egyszobás, összkomfortos 33 m²;
bérleti díja: 16 665 Ft/hó).

Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen az pá-
lyázhat (egyéb feltételek mellett):

- akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő 
lakbér összegének, 

- aki min. havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződést köt, 
- aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott 

összegű óvadékot (150 000 Ft).  
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap 

mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.
A pályázat benyújtására elsősorban elektronikus úton vagy 

postai úton van lehetőség.
A pályázat polgármesteri hivatalba történő beérkezésének ha-

tárideje: 2022. február 4., 12 óra 
A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.
A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 5600 Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11-17.

A pályázat benyújtásának elektronikus címe: szocialis@
bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap és tájékozató 
a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán igényelhető és letölthe-
tő a bekescsaba.hu weblapról a pályázati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés a legközelebbi döntéshozatali eljárás-
ban történik.

Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztá-
lyán kérhető. Telefonszám: 66/886-506, 66/886-502.

Békéscsaba önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba haza-
vár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a 
diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj 
pályázatban elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege fél-
évenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól 
júniusig) havi 50 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamat-
ban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzé-
séig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatási pályá-
zatban elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri  
400 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 na-
pon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt számlára.

 A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 11-17., vagy a szocialis@bekescsaba.hu  
email címre.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. március 16.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-

teri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető 
Békéscsaba város honlapjáról. Kérjük, hogy a borítékra írják rá: 
„Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy „Bé-
késcsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje:
2022. április 20.
A pályázat feltételeiről bővebben a bekescsaba.hu weboldalon, a 

pályázati hírek között olvashatnak. 



8 Magyar kultúra napja Csabai Mérleg

Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést kapott Dariday Róbert és a Békéscsabai Médiacentrum 

Gálaműsort tartottak a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban a kultúra heti 
programsorozat részeként, 
január 21-én. Az ünnepsé-
gen vehette át a Békéscsa-
ba Kultúrájáért kitüntetést 
Dariday Róbert színművész, 
a Békéscsabai Jókai Szín-
ház örökös tagja és a Bé-
késcsabai Médiacentrum 
közössége. Az esten Lackfi 
János és Fugato Orchestra 
Hibrid dalok című előadását 
is láthatta a közönség. 

Fekete Péter kultúráért fele-
lős államtitkár a Csabagyön-
gyében elhangzott köszöntő-
jében hangsúlyozta, hogy a 
kultúra tisztelete nélkül nem 
létezhetnénk. Kiemelte, hogy 

mindannyian részesei va-
gyunk a nagy egésznek, és 
teremtői a jövőnek. Beszélt 
arról is, hogy az elmúlt évek-
ben kulturális „bumm” volt itt-
hon, országszerte kulturális 
szentélyek újultak meg.  

Szarvas Péter polgár-
mester hangsúlyozta, hogy 
a magyar kultúrában benne 
van a múltunk, benne van-
nak a hagyományaink, ben-
ne van mindaz, ami magyar-
rá tesz bennünket. Méltatta 
a békéscsabai kulturális in-
tézmények és civil szerve-
zetek munkáját, kiemelve, 
hogy az elmúlt időszak kor-
látozásai ellenére is szín-
vonalas, változatos progra-
mokkal örvendeztették meg 
a közönséget. 

Az ünnepségen adták át a 
Békéscsaba Kultúrájáért ki-
tüntetést, amelyet a közgyűlés 
Dariday Róbertnek, a Békés-
csabai Jókai Színház Gálfy 
Gyűrű-díjas művészének, a 
teátrum örökös tagjának, va-
lamint a Békéscsabai Média-
centrumnak ítélt oda. 

Dariday Róbert 1928-ban 
született Budapesten. 16 
évesen, a Szovjetunióban 
három év hadifogságba ke-
rült, már ekkor tábori szín-
házat szervezett. Hazatér-
ve, a Békés András vezette 
kultúrtanfolyamon vett részt. 
A Színművészeti Főiskolán 
később olyan pályatársakkal 
tanult együtt, mint Jancsó 
Miklós, Bacsó Péter és Makk 
Károly. 1955-ben diplomá-

zott, majd Pécsett, Egerben, 
Miskolcon és 1982-től Bé-
késcsabán, a Jókai színház-
ban dolgozott. 

Dariday Róbert szinte min-
den műfajban emlékezetes 
produkciót nyújtó színész 
és remek rendező is. Az idő 
előrehaladtával valóságos 
„mesejáték-specialistává” vált, 
nagyon szerette a gyerekda-
rabok rendezését, mellette 
írással, díszlettervezéssel fog-
lalkozott, de szívesen ment 
iskolai szavalóversenyekre is 
zsűrizni. Nyugdíjba vonulá-
sát követően is aktív maradt, 
gyakran láthatta a közönség 
a színpadon. Munkáját most 
Békéscsaba önkormányzata 
a Békéscsaba Kultúrájáért ki-
tüntetéssel ismerte el. 

Szintén Békéscsaba Kul-
túrájáért kitüntetést kapott a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. A médiacentrum a 2015-
ben történt megalakulása óta 
aktívan veszi ki részét a vá-
rosi, megyei rendezvények, 
kiállítások, koncertek, színházi 
darabok népszerűsítéséből, 
erőteljes támogatást nyújtva 
valamennyi kulturális, közmű-
velődési intézmény, alkotómű-
hely számára.

A médiacentrum részeként 
működik a Csabai Mérleg 
című lap, amelynek 2017-től 
a Békéscsabai találkozások 
című, kulturális tematikájú 
melléklet is szerves része. A 
cég másik pillére a behir.hu 
hírportál, amely mára Békés 
megye második legnagyobb 

látogatottságú weboldala lett, 
és amelyen kiemelt szerepet 
kap a kultúra közvetítése is. 
A médiacentrum részeként 
működik a Békés megye min-
den településén, valamennyi 
kábelszolgáltatónál elérhető 
a 7.Tv körzeti televízió, amely 
értékteremtő és értékmegőrző 
tevékenységet végez: minden 
nemzeti ünnepünk alkalmával 
élő közvetítéssel juttatja el a 
megemlékezéseket, díjátadó-
kat a csabai háztartásokba, 
közösségi oldalain keresztül 
pedig az egykori békéscsa-
baiakhoz. A 7.Tv az ünnepi 
hangversenyekről készült fel-
vételekkel, színházi és cirku-
szi közvetítésekkel is a kultúra 
szolgálatában áll.

Csiffáry Zsuzsanna

Márvány Fotóműhely 

A Lencsési Közösségi 
Ház és a Márvány Fotó-
műhely közös szervezésé-
ben, Képeink címmel nyílt 
kiállítás az intézményben a 
magyar kultúra napja alkal-

mából. A tárlaton 30 fotós, 
30 alkotása látható, főként 
portré- és természetfotók. 
A kiállítás február 11-éig te-
kinthető meg, hétköznapo-
kon 8–18 óráig.

Könyv cserebere

A magyar kultúra napja 
alkalmából „Hozz egy köny-
vet, vigyél egyet!” címmel 
hirdetett könyvcsere prog-

ramot a Lencsési Közösségi 
Ház. Az esemény vendége 
Péter Erika irodalmi Prima-
díjas költő volt.

Minősített Közművelődési Intézmény 
A magyar kultúra napján, 

Budapesten, a Magyar Zene 
Házában – az ország hét 
másik közművelődési intéz-
ményével együtt – Minősített 
Közművelődési Intézmény 
Címet vehetett át a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ. 
A rendezvényen Fekete Pé-
ter kultúráért felelős államtit-
kár megköszönte a kulturális 
intézmények képviselőinek 
az elmúlt időszakban folyta-
tott megfeszített munkáját, 

azt, hogy „sajátjuknak érez-
ték közös örökségünket, és 
az elmúlt években tapasztalt 
válságos helyzetben is őriz-
ték és gyarapították azt”. 

A Csabagyöngye a Minő-
sített Közművelődési Intéz-
mény elismerést magas szín-
vonalú szakmai munkájával 
érdemelte ki. A címet Varga 
Tamás alpolgármester és 
Forczek Győző, az intézmény 
igazgató-helyettese vette át 
Fekete Péter államtitkártól. 

A Békéstáji Művészeti Társaság kiállítása
A magyar kultúra napja al-
kalmából nyílt meg a Bé-
késtáji Művészeti Társaság 
kiállítása a Csabagyöngye 
Kulturális Központban, ja-
nuár 21-én. 

A társaságnál már hagyo-
mány, hogy ilyenkor kiállítást 
rendeznek, tavaly azonban 
a pandémia miatt ez elma-
radt. Egy év szünet után, 
ezúttal húsz festőművész 
egy-egy alkotását láthat-
ják az érdeklődők a Békés-
táji Galériájában. Gnandt 
János, a társaság elnöke 
örömét fejezte ki, hogy a 
tárlattal újra bekapcsolód-

hattak Békéscsaba ünnepi 
rendezvénysorozatába. 

Szarvas Péter polgármes-
ter úgy fogalmazott: ünnep a 
tárlat létrejötte, öröm hogy a 
művészek újra együtt lehetnek 
a műértő közönséggel. Hozzá-
tette: hogy a városban, a me-
gyében alkotó művészek válto-
zatlanul aktívak, szenzibilisek. 

A kiállítást Cs. Tóth János 
nyitotta meg. A művészeti 
író arról beszélt, hogy a tár-
saság tagjai a legfrissebb 
alkotásaikat válogatták be, 
számos stílus és technika 
képviselteti magát. 

– Azok az alkotók, akiktől 
megszoktuk, hogy milyen mi-

nőségben és milyen karakter-
ben hoznak létre alkotásokat, 
nagyon elevenen és valami 
különös megszállottsággal 
most olyan friss munkákkal 
jelentkeztek, amelyek a saját 

életútjukon belül is fontosak 
lesznek – fogalmazott Cs. 
Tóth János. 

Az Alkotások/Művek '22 
című kiállítás február 25-éig 
tekinthető meg.

M a g y a r   K ú l t r ú r a   H e t e

Szarvas Péter, Dariday Róbert és Fekete Péter a Csabagyöngye ünnepi gáláján A Békéscsabai Médiacentrum közösségének képviselői a díjátadón
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Szente Béla: Programokban gazdag volt a 
múlt év és különleges a mostani farsang is

Mathias Corvinus Collegium

Mittag Mónika, az MCC csabai képviseletének vezetője

FIT és KP Csabán

A Mathias Corvinus Col-
legiumot (MCC) 1996-ban 
azzal a szándékkal alapí-
tották, hogy segítsék és 
támogassák a legtehetsé-
gesebb magyar fiatalokat. 

Ma már 14 magyarországi és 
9 határon túli helyszínen mű-
ködik MCC „bázis”. Céljuk, 
hogy az a fajta tudás, ami a 
fővárosban régóta elérhető 
– kiváló oktatókkal, külföldi 
vendégprofesszorokkal – a 
teljes történelmi Magyar-
ország területén, mindenki 
számára hozzáférhető le-
gyen. A képzés 10 éves kor-
tól az egyetem végéig, sőt 
azon túlmenően is zajlik. Ars 
poeticájuk: az MCC ott kez-
dődik, ahol a hagyományos, 
nappali oktatás véget ér.

A békéscsabai központ 
az elmúlt év szeptemberé-
ben nyitotta meg a kapuit. 
Mittag Mónika képviselet-ve-
zető elmondta, hogy Csabán 
kétféle képzés működik. Az 
egyik a Fiatal Tehetség (FIT) 
program, amely élményalapú 
oktatást nyújt a 10–14 éves 
korosztályoknak; illetve a 
Középiskolás Program (KP) 

amely a középiskolai tan-
anyagot kiegészítve segít a 
diákoknak a pályaválasztás-
ban és a továbbtanulásban.

A FIT-nek köszönhetően 
a diákok számára élmény-
alapú, hétvégi programokat 
szerveznek, ahol többek 
között megtanulhatnak új-
raéleszteni, pénzügyi is-
mereteket sajátíthatnak el, 
megismerkedhetnek a robo-
tika tudományával, sőt, még 
a jövőkutatás rejtelmeibe is 
betekinthetnek. A KP-ban 
részt vevő diákoknál már 
hangsúlyosan megjelennek 
az idegen nyelvek, a cso-
portmunkára épülő felada-
tok, valamint a személyes 
erősségek azonosítása, ame-
lyek a pályaválasztás szem-
pontjából kulcsfontosságúak 
lehetnek. Azonfelül a tanul-
mányaikat kiegészítő, külön-
böző online kurzusok közül is 
választhatnak. 

Az MCC Békéscsabán 
minden héten csütörtökön-
ként vagy péntekenként klub-
délutánt tart, valamint havon-
ta 2–3 nagyobb rendezvényt 
szervez. 

Such Tamás 

Múlt évben, amint a jár-
ványhelyzet lehetővé tette, 
többé-kevésbé újraindul-
tak a kulturális és a kö-
zösségi programok. Hogy 
ez miként zajlott, és mi 
várható a közeljövőben, 
arról Szente Bélával, a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatójával be-
szélgettünk. 

– A Csabagyöngyében szá-
mos közösség működik. Az 
életüket, működésüket hogyan 
befolyásolt a járványhelyzet?

– Tavalyelőtt, 2020 ta-
vaszán a központi intéz-
ményünk és a kisházaink 
együttesen 130 közösséggel 
tartották a kapcsolatot. Félő 
volt, hogy a két nagyobb be-
zárás következményeként 
ezek a közösségek alaposan 
megcsappannak. Ha nem is 
alaposan, de valóban meg-
csappant a számuk, jelen-
leg mintegy 100 közösség 
működik. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy a többi teljesen 

megszűnt volna, de vannak, 
amelyek a járványhelyzet 
miatt még szüneteltetik a 
működésüket. A meglévő kö-
zösségek létszáma is csök-
kent, körülbelül kétharmada 
a tagság a korábbinak. 

– Mi az, ami pozitívumként 
értékelhető a múlt év tekinte-
tében a Csabagyöngyét és 
az intézményeit illetően?

– A Jaminai Közössé-
gi Házunk tudta leginkább 
megtartani a csoportjait, 
ott jelenleg is 20 közösség 
működik. A kisházaink vo-
natkozásában egyébként is 
nagyon sok örömteli dolog 
történt 2021-ben. 30 éves 
lett a Lencsési Közösségi 
Ház, amely rendezvényso-
rozattal jubilált. A Meseház 
is ünnepelt tavaly: 5 éves 
lett, és népi bútorzattal gaz-
dagodott a hozzájuk tartozó 
Molnár-ház. A mezőmegyeri 
Arany János Művelődési 
Ház pedig teljes energetikai 
és belső felújításon esett át, 
majd ismét megnyílt. A tűz-

toronyban egy – a települé-
sen élők számára nyilvános 
– faipari műhelyt és egy var-
rodát is kialakítottak. Ugyan-
csak befejeződött a Munká-
csy Emlékház felújítása, az 
épületben elkezdődhetett 
az új kiállítás berendezése. 
Várhatóan májusban meg-
nyílik és júniustól látogatha-
tó lesz az új tárlat. Szintén 
örömteli, hogy szép lett az 
Omaszta-park, méltó párja 
a szintén ékszerdoboz Mun-
kácsy Emlékháznak.

– Hogyan alakult a prog-
ramkínálatuk a múlt évben?

– A Stégszínpad beindí-
tása fontos volt: ott a nyár 
folyamán ötven esemény zaj-
lott. Nem csak a könnyűzenei 
koncerteken voltak sokan, 
hanem a Térzene Program 
kapcsán megrendezett ko-
molyzenei koncerteken is. Az 
Őszi Művészeti Hetek prog-
ramsorozata is nagyon jól 
sikerült, teltházas volt Zorán, 
Konc Zsuzsa és a 40 éves 
Békés Banda koncertje is. 
A december pedig a Csaba-

gyöngye történetének legerő-
teljesebb programsorozatát 
hozta el, ami azért is érdekes, 
mert az események többsége 
csak védettségi igazolvány-
nyal volt látogatható. Decem-
berben volt nálunk Rákász 
Gergely és Lovasi András, a 
Csík Zenekar, Presser Gábor 
és Karácsony János, valamint 
a Tankcsapda is.  

– Itt a farsang, mit tervez-
nek erre az időszakra?

– Az elmúlt években pró-
báltuk úgy összeállítani a far-
sangi programokat, hogy az 
ne csak a békéscsabaiaknak, 
hanem a környékbelieknek 
vagy például a Gyulán vendé-
geskedő turistáknak is érde-
kes legyen. A tervek szerint 
most vendégünk lesz például 
a L’art pour L’art, Fábry Sán-
dor, valamint a különleges 
vizuális élményt adó Vadak 
ura című musical is látható 
lesz a Csabagyöngyében. Az 
idei farsangot Demjén Ferenc 
koncertjével zárjuk majd.

Mikóczy Erika, 
D. Nagy Bence

A múlt évet a Tankcsapba zárta a Csabagyöngyében

Nagy sikert aratott Békéscsabán is a Csík Zenekar, 
Presser Gábor és Karácsony János koncertje

Ezüst György művészetében az Alföld szeretete meghatározó
Csabai retrospektív – Ezüst 
György művészete címmel 
nyílt kiállítás január 20-án a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban. A békéscsabai szüle-
tésű festőművész alkotása-
iból álló tárlat április 17-éig 
tekinthető meg.

A magyar kultúra napjához 
kapcsolódó rendezvényso-
rozat részeként tartott ese-
ményen a Munkácsy Mihály 
Múzeum igazgatóhelyettese 
köszöntötte a közönséget. 
Bácsmegi Gábor hangsúlyoz-
ta, hogy a kiállítás anyagát 
Ezüst György örököseinek 
családi gyűjteménye, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat, 
valamint a Munkácsy Mihály 

Múzeum műtárgyai képezik. 
Mint mondta, a művész élete 
végéig kötődött Békéscsa-
bához, még akkor is, amikor 
már hosszú ideje nem élt a 
városban.

Varga Tamás, Békéscsaba 
kultúráért felelős alpolgármes-
tere elmondta, hogy Ezüst 
György Békéscsabán szü-
letett, itt töltötte gyermek- és 
ifjúkorának jelentős részét, és 
ez a gyökér, a hely, a város, az 
Alföld szeretete élete során és 
művészetében is erős, meg-
határozó élmény maradt.  

A kiállítás kurátorai a mű-
vész fia, Ezüst Gy. Zoltán és 
Gyarmati Gabriella, a Mun-
kácsy Mihály Múzeum művé-
szettörténésze voltak. 

– Apa nagyon közelinek 
érezte magát az alföldi vi-
lághoz, az alföldi emberek 
gondolkodásmódjához, na-
gyon szerette ezt a környe-
zetet. Sokszor jártunk visz-
sza Békéscsabára, így az 
ő művészetének fő  témái 
is leginkább ebből a kör-

ből kerültek ki – részletezte 
Ezüst Gy. Zoltán.

A tárlatot Egri Mária, Móra 
Ferenc-díjas művészettör-
ténész nyitotta meg. Mint 
elhangzott, most egy olyan 
művész kiállítását mutatja be 
múzeum, akiről joggal hihet-
jük, hogy a tenyerén hordta a 

Teremtő. Alkotókedvet, hozzá 
tehetséget kapott, elképzelé-
seit megvalósíthatta. Alkotásai 
felkeltették közönsége érdek-
lődését, műgyűjtők és köz-
gyűjtemények anyagát gazda-
gítják a munkái. Törekvéseit 
pedig díjak sorával ismerték el. 
A kiállítás nyomon követi Ezüst 

György művészetének alaku-
lását a figuratív, látható való-
sághoz szervesen kapcsoló-
dó, realista szellemben fogant 
alkotásoktól indulva az abszt-
rakt művekig, lépésről lépésre 
követve az életműben az át-
alakulás folyamatát.

Vincze Attila
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MESÉLŐ MÚZEUM Az elmúlás iparosai 3.
Michnay Sándor lakó- és üzlethelyiségeiFrissen sül a farsangi fánk, kívül piros, belül 

foszlik, míg a vendég el nem oszlik...
(József Attila: Étkek áradata)

Michnay Sándor épület- és 
bútorasztalos, valamint 
koporsóárus üzlethelyisé-
ge a saját házában volt, a 
Fő út 876. szám alatt. Ez a 
mai Szabadság téren levő, 
a Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. székhelye mellet-
ti bejáró – ahol a Perlrott 
Csaba Vilmos-emléktábla 
van –, amely pontosan a 
neki helyet adó egykori te-
lek helyén húzódik.

E telek vége közvetlenül az 
Élővíz-csatorna partján húzó-
dó sétaútnál végződött. Érde-
kesség, hogy Havran Pál üz-
lethelyisége – aki ugyancsak 
asztalos és koporsóárus volt 
– majdnem szemben az övé-
vel helyezkedett el.

A XIX. században egy ki-
sebb lakóházban – ameny-
nyiben jó helyen feküdt – egy 
vagy több üzlethelyiség mű-
ködött, ezekért bérleti díjat 
fizettek a háztulajdonosnak, 
jó esetben a ház gazdájáé 
volt az üzlet. Ezt gyakran 
áruraktárnak vagy lerakatnak 
mondták. (Később e föld-
szintes házak helyét vették 
át a bérpaloták.) Michnay 
Sándor műhelye és árurak-
tára a saját házában volt, de 
1882-ben már Reisz Mihály 
terménykereskedő is itt lakott, 
illetve ugyanezen szám alá 
tette át műhelyét Turcsányi 
Pál esztergályos. Majd 1885-
ben Haan Béla köz- és váltó-
ügyvéd ügyvédi irodájának a 
címe is ez lett egy ideig.

Michnay bácsi több ház-
zal, és a hozzájuk tartozó 

külterületi kerttel rendelkezett. 
Ilyen volt a 1012-13. szám, és 
a 1027. szám alatti épület, a 
hozzájuk tartozó külterületi 
kerttel. Az első számpáros he-
lyén ma a „Közgé” iskolaépü-
lete áll (Irányi u. 5.), rajta a dr. 
Szeberényi János-féle emlék-
táblával (a régi lapok szerint ő 
a Baross utca 2. szám alatt 
is lakott). A 1027. szám pedig 
ma az Irányi u. 13., az egykori 
Kisgazda székház jobb oldali 
szomszédjának helyén álló 
egykori ház volt. A hozzájuk 
tartozó külterületi helyrajzi 
számok által jelölt kertek a 
Fás-tótól (Bányatavak) délke-
letre, a kerekegyházi részen 
(„Kereki Kenderföldek”) fe-
küdtek, közel a kígyósi határ-
hoz, Makkoshátnál.

Michnay bácsinak volt 
egy János nevű öccse, aki 
1880-ban elhunyt. Az ő háza 
a Fő tér 870. számú volt, ez a 
mai Szabadság tér – Bánsz-
ki utca sarok, szemben a 
toronyházzal. A fiának, Sán-
dornak – aki szintén aszta-
losmester és temetkezési 
vállalkozó volt – a lakcíme 
Horthy Miklós út 24. és fi-
ókcíme Gróf Tisza István út 
17. volt, mindkettő telefonvo-
nallal felszerelve. Az előbbi 
a mai Bartók Béla út és a 
Batthyány utca. találkozásá-
nál levő sarki épület helyén 
állt. A második a Szarvasi út 
azonos házszáma, a Spar 
parkolója és épülete mutatja 
a helyet.

Szalay Ágnes

A farsang a tavaszvárás 
örömünnepe, amelyet ha-
gyományosan vidám lako-
mák, bálok, mulatságok 
jellemeznek. A farsang 
hossza és naptári zárónapja 
minden évben más és más, 
ezért a mozgó ünnepek 
csoportjába tartozik. Két 
egyházi ünnep közé ékelő-
dik, vízkereszt és a húsvéti 
nagyböjt közé. Míg kezdő-
napja mindig január hato-
dikán van, addig zárónap-
ját az határozza meg, hogy 
hamvazószerda az évben 
milyen napra esik.

Hamvazószerdán kezdődik 
a böjti időszak, így az előtte 
lévő néhány napban megtar-
tott nagy lakomák könnyeb-
bé tették az utána következő 
visszafogottabb időszakot. 
Ennek kezdetén azonban 
van még egy olyan nap me-
lyen felfüggesztik a böjtöt. Ez 
a torkos csütörtök. Nem vé-
letlen az elnevezés, ugyanis 
ezen a csütörtökön még utol-
jára szabad volt elfogyaszta-
ni a farsangi maradékot. 

A farsang elmaradhatatlan, 
egyben legismertebb és leg-
kedveltebb étke a fánk. Ezt 
a finomságot sokféleképpen 
nevezik és többféle fajtája is 
létezik. Erdélyi elnevezése a 
pánkó, a Felvidéken siskának 
hívják, a palócok pampuská-
nak nevezik. Fogyasztása, 
az újévi lencséhez hasonlóan 
bőséget és szerencsét hoz a 
háziaknak. Régen a farsangi 
időszak a párkeresés idő-
szaka is volt. Ekkor a lányok 
fánkot ajándékoztak a kisze-
melt fiúnak, ha pedig egy pár 

egy fánkon osztozott, szinte 
biztosan közel volt az eskü-
vőjük, ugyanis a fánk oldalán 
körbefutó szalag a karika-
gyűrűt jelképezte. A farsangi 
fánk eredetét tekintve több 
elmélet is létezik. Egyes for-
rások szerint Olaszország-
ból származik, tehát Mátyás 
udvarába, ezzel együtt pedig 
hazánkba, Beatrix közvetíté-
sével érkezhetett. Egy másik 
történet szerint Marie Antoi-
nette megunta a palotában 
tartott farsangi mulatságot és 
az egyik komornája ruhájá-
ban kiszökött és csatlakozott 
az utcán összegyűlt, farsan-
got ünneplő sokasághoz. 
Mindeközben megéhezett, 
vásárolt egy fánkot egy ut-
cai árustól, ami nagyon ízlett 
neki. Ezt az árust később a 
palotába rendelte és alapo-
san kikérdezte a receptről. 
Attól kezdve a királyi lakomák 
részét képezte a szalagos 
fánk. Akad azonban még egy 
humorral átszőtt anekdota is, 
mely szerint Bécs külváro-

sában élt egy Krapfen nevű 
pék, akinek volt egy sikeres 
péksége. Halála után öz-
vegye vette át a pékség ve-
zetését, olyan jól dolgozott, 
hogy egyre több vásárlója 
lett, s város minden pontjá-
ról jöttek reggelente a friss 
pékáruért. Egy nap azonban 
valami miatt nem készült el 
időben a kenyér. Az embe-
rek türelmetlenül toporogtak 
a pékség ajtajában és bántó 
megjegyzéseket kiabáltak 
be a boltba. Ettől Krapfenné 
annyira kijött sodrából, hogy 
a kezében lévő kenyértész-
tát az egyik várakozó fejé-
hez akarta vágni. A dobás 
nem sikerült, a tészta rossz 
irányba repült és belepoty-
tyant a tűzhelyen fortyogó 
zsírba. Így született meg a 
véletlennek köszönhetően a 
híres-nevezetes fánk, amely 
német nyelvterületen az óta 
is a Krapfen nevet viseli.

Salamon Edina, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 

néprajzos muzeológusa

Doni hősök emléke

Hetvenkilenc éve, 1943. 
január 12-én kezdődött a 
második világháborúban a 
szovjet Vörös Hadsereg tá-
madása a Don-kanyarban, 
amelynek következtében a 
250 ezer fős 2. magyar had-
sereg kötelékéhez tartozó 
honvédek és munkaszolgá-
latosok közül 49–50 ezren 
estek el. Csaknem ugyan-
ennyien sebesültek meg, a 
hadifogságba esettek száma 
pedig 27–28 ezerre tehető. A 
hadifogságból végül kevesen 
térhettek vissza, a legtöbben 
már a hadifogolytáborba szál-

lításuk közben meghaltak. 
Becslések szerint mindössze 
3–4 ezren élhették túl közü-
lük a megpróbáltatásokat. A 
feljegyzések szerint a harcok 
leginkább hátráltató tényező-
je a -35, -40 fokos hőmérsék-
let mellett a nem megfelelő 
fegyverzet és felszerelés volt. 
A voronyezsi csata évfordu-
lója alkalmából országszerte 
megemlékezéseket tartottak, 
Mezőmegyeren is koszorúz-
tak a második világháborús 
emlékműnél, az Arany János 
Művelődési Házban pedig fel-
idézték a hősök emlékét. 
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M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományőrző délután a Meseházban,

Boldogasszony hava
2022. január 29-én, szombaton, 14–17 óráig
Kalendárium: kijön-e a medve a barlangjából?

Kézműves műhely: medvék minden mennyiségben - 
papírból, textilből

Nagymama kamrája: mézes kenyér.

Böjtelő hava
Február 5-én, szombaton, 14–17 óráig

Kalendárium: farsangi szokások a Kárpát-medencében
Kézműves műhely: álarc, maskara készítése

Nagymama kamrája: farsangi fánk.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS A MESEHÁZBAN
Iskolai és óvodás csoportok számára ajánlott kézműves 

foglalkozásaink:
Farsangi álarc, csőrös, maszk, busó, bohóc, zajkeltő, 

dekoráció.
A részvétel díja 400 Ft/fő, ami egyféle választott 

foglalkozást tartalmaz.
Igény szerint kihelyezett foglalkozást is meg tudunk 

valósítani, díja 500 Ft/fő.
Egyeztetés, jelentkezés a 326-370 telefonszámon, 

Veres Krisztina.

Csabai életképek
A nagy csabai árvíz – 1. rész 

Városismereti séta
Január 26., szerda – A Természetjáró kör városismereti sétája: ismer-

kedjünk meg az Aradi vértanúk ligetével és a Széchenyi ligettel.  
Találkozó: 14 órakor a Csabagyöngye Kulturális Központ előtt.

Ismeretterjesztő előadások
Január 31., hétfő 14.30 óra – Békés megye honfoglalás-kori régészeti 

leletei. A Nyugdíjas klub vendége Medgyesi Pál, a Munkácsy Múzeum 
nyugalmazott igazgatóhelyettese. 

Február 7., hétfő 17 óra – Tavaszi munkák a kiskertekben – a 
szakszerű talajelőkészítés, vetésváltás, a vetőmagok helyes kiválasztása 
címmel Lukács Ágnes kertészmérnök tart vetítéssel egybekötött előadást 

a Kertbarát kör foglalkozásán.
Február 8., kedd 18 óra – Jordánia fotós szemmel. Vetítéssel 

egybekötött élménybeszámolót tart Machlik Gergely, a  
Márvány Fotóműhely foglalkozásán.

Induló tanfolyam
Intim torna tanfolyam indul február 23-án, 18 órakor. A képzés 10 

órás, a foglalkozások szerdai napokon, 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. 
Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 13 500 Ft/fő. Jelentkezni 
a helyszínen lehet a fent jelzett időpontban, a részvételi díj befizetésével.

Angol szakkör ovisoknak
Hétfői napokon 16.30-tól 17 óráig. A gyerekek 6 éves kor előtt játsz-

va képesek az idegen nyelv elsajátítására, a foglalkozások esetében erre 
nyílik lehetőség. Az óvodások a lehető legtermészetesebb közegben, játék 

közben sajátítják el az angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat Baráthné 
Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 4000 Ft/hó/fő.  

Bővebb felvilágosítás, csoportbeosztás: 30/212-3292 .

Tornák
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek minden kedden és csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász .
Alakformáló torna minden kedden és csütörtökön 17.30-tól 18.30 óráig. 

Vezeti: Kvasz Edit aerobic oktató.
 Fitt-N Taekbo Team

Fitt mami torna – minden hétfőn 18-tól 19 óráig
Taekbo – minden kedden 18.30-tól 19.30 óráig

Step Tabata – minden csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig
Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.

Fábry Károly békéscsa-
bai ügyvéd és újságíró 
1921/22-ben 12 részből álló 
sorozatot jelentetett meg a 
Körösvidékben, melynek fő 
témája az 1888-as csabai ár-
víz volt. 

A beharangozóban a szerzőt 
„a régi Csaba egyik legjobb 
ismerője és az elmúlt ember-
öltő történelmének avatott tollú 
ismerője” jelzőkkel illették, és 
biztatták az olvasókat arra, 
hogy keressék a lapban Fábry 
írásait. 

Fábry sorozatának az első 
része 1921. december 17-én 
jelent meg. Ebben azokat a 
napokat elevenítette fel, ami-
kor a nagy árvíz elérte a vá-
rost. Mint írta, a legnagyobb 
gondot a márciusban hirtelen 
elolvadó hó és a tavaszi nagy 
esőzések jelentették. Emiatt „a 
Tisza ismét rakoncátlankodott, 
a Körösök felszínig megteltek, 
itt-ott már csak nyúlgátakkal 
voltak védhetők”. A Körös gát-
ja nem bírta a nagy nyomást 

és Doboznál átszakadt, a víz 
pedig megállíthatatlanul höm-
pölygött Békéscsaba felé. Ger-
la, Póstelek, Nagyrét teljesen 
víz alá került, a házak nagy 
része összedőlt, az emberek 
menekültek. Az árvíz ereje 
sajnos nem csökkent, hiszen 
a hegyekben folyamatosan ol-
vadt a hó, ami a víznek bizto-
sított utánpótlást. A böjti nagy 
szelek sem segítettek, mert 
„viharosan kergették maguk 
előtt a szemmel be nem látha-
tó sík nagy tenger hullámait”. 
Csabán éjfélkor harangzúgás-
ra riadtak az emberek, de mi-
vel sehol sem látták a tűzvész 
nyomait, nem tudták mire vélni 
a dolgot. A városházán és a 
„vészkongató toronynál” kap-
tak csak tájékoztatást arról, 
hogy árvíz fenyegeti a házakat. 

Fábry írása szerint, mivel 
Csabán sosem volt még árvíz, 
nem nagyon értették a lakók, 
honnan került ide ennyi víz. 
Többen az Élővíz-csatornára 
gyanakodtak, de „ezt az ásott 
pocsolyát pedig, amelyik a 

városon keresztül kellemetlen-
kedik és bűzlik – úgy mondták 
– ezt még oldalszalonnákkal is 
fel tudjuk tartani, ha kell”. 

A korszakban oldalszalonna 
volt bőven, de a problémát az-
zal nem lehetett megoldani. A 
„derék tótok” nekiálltak hát la-
pátolni a földet a víz elé, ebben 
segített nekik Sztraka Ernő, 
akit sokan csak „Macónak” hív-
tak. Több mint ezren dolgoztak 
a védművek kialakításán, fér-
fiak, asszonyok és gyerekek 
is. A kezek nem lankadtak, 
mert folyamatos volt a biztatás: 
„Ludja Boží! nenahajfe sa! Ne 
hagyjátok magatokat! Csak 
erősen, csak lankadatlanul, ne 
csüggedjetek jó emberek, az 
Isten nem hagy el!” 

Talán sikerült is volna így 
megállítani az árvizet, de ekkor 
az Élővíz-csatornán keresz-
tül „melynek partjai nemcsak 
gyengéknek, de lassanként 
alacsonyaknak is bizonyultak” 
Gyula felől kezdett beáramlani 
az ár. (Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

Fábry Károly, békéscsabai ügyvéd és újságíró sírja a felújítás után

Zenés film Békéscsabáról – 
az ökumené jegyében

Az utóbbi hónapok so-
rán többen megtekint-
hették a Békéscsabai 
Médiacentrium által meg-
valósított zenés kisfilmet 
Békéscsaba nevezetessé-
geiről. A csabai nézők 
rácsodálkozhatnak az is-
merős épületekre, festmé-
nyekre, az emlékművekre, 
akik pedig még nem jártak 
nálunk, megállapíthatják, 
milyen szép a mi városunk.

„Az Úr csodásan működik…” 
kezdetű háttérdalt hallgatva a 
néző eltöprenghet a képsor és 
a dalszöveg összefüggésein 
is. Az összeállításban feltűn-
nek a város örömteli pillana-
tai: ilyen a kolbászfesztivál, a 
Szent István téri vásár, és a 
női röplabdacsapat. A képeket 
látva hallhatjuk a kórus éne-
két, mely az Úr kegyelméről, 
áldásáról, és a „kicsiny csa-
pat”-ról énekel. Az emberi élet-
ből bizony a szenvedés sem 
hiányzik. A filmben erre utal 
békéscsabai Neumann Gá-
bor emléktáblája, aki a holo-
kauszt gyermekáldozatainak 
vált megható jelképévé. A 
megölt kisfiú arcképét látva 
ezt halljuk: „…rólad Ő / Meg 
nem feledkezik…”. 

A város fájdalmas pilla-
natait idézi fel a lángokban 
álló István malom képe, és a 
hozzá rendelt dal „..sorsod 
sötétlő” árnyáról. Gondjaink 
között azonban nem vagyunk 
egyedül! A filmet tovább nézve 
erre mutat rá Corvus-Kora Ró-
bert, Golgota című festménye 
a szenvedő Krisztusról, és a 
kórus dala: „Sorsod sötétlő ár-
nya közt / Szent arca rejtezik.” 
A figyelmes néző észreveheti 
a festményen a megfeszített 
Krisztus fölötti fénylő arcot. 
Az utolsó szó mégsem a ha-

lálé. A szenvedést és a halált 
követi a feltámadás. Ezt hir-
deti a film végének képkoc-
kája, mely a jaminai Jézus 
Szíve templom oltárképére 
irányítja a figyelmet.

Ha a békéscsabai művé-
szetről szólunk, nem hagyható 
ki Munkácsy Mihály. Amikor a 
dal idáig ér: „Ki kétkedőn bon-
colja Őt / Annak választ nem 
ád”, Munkácsy, Krisztus Pilá-
tus előtt című képének a csa-
bai múzeumban elhelyezett 
változatát csodálhatjuk meg: 
Pilátus helytelenül feltett kér-
désére – „Mi az igazság?” – 
csönd a felelet. A dicsőséges 
befejezésre fentebb utaltunk 
már a győzelmes Krisztust 
ábrázoló jaminai oltárképpel: 
„…a hívő előtt az Úr / Megfejti 
önmagát.”

A kisfilm az ökumené 
szellemében készült. Ötletes 
szögekből fényképezve Bé-
késcsaba több temploma is 
látható benne. A háttérdal szö-
vege William Cowper angol 
nyelvű versének magyar fordí-
tása. Vargha Gyuláné, Szász 
Póla – egy református püspök 
lánya – írta a magyar változa-
tot. A zenét Maár Margit sze-
rezte. Protestáns kötődésű az 
ének, de a katolikusok is ked-
velik. Az ökumenikus imahét 

alkalmával különösen idősze-
rű volt erről elmélkednünk. Ha 
a vallások közötti kapcsola-
tokról szólunk, érdemes ismét 
ránéznünk Neumann Gábor 
emlékművére. Az ott olvas-
ható felirat – „Szeresd feleba-
rátodat!” – az Ószövetségből 
való, de Isten szeretetének 
törvényével együtt az Újszö-
vetségben kiemelt helyet kap.

A csabai kisfilmből nem 
maradhatott ki helységünk 
történelmének jeles épüle-
tére, az Ábránffy-kastélyra 
való utalás sem. Mivel a kas-
tély nem maradt fönn, ezért a 
castellumról hírt adó egyik 16. 
századi kéziratról láthatunk öt-
letes képkockát.

Feltehetik a kérdést: Miért 
éppen az „Úr csodásan műkö-
dik” a film háttérdala? Amikor 
az MNL Békés Megyei Levél-
tára konferenciát szervezett 
a csabai castellumról, Varga 
Tamás alpolgármester felhívta 
figyelmemet a Jókai színház 
Szellemúrnő című darabjára. 
A szöveget átfutva örömmel 
találtam benne rá az ismerős 
dalra. Ezután gondolkodtam el 
a film tervén, a városvezetés és 
a Békéscsabai Médiacentrium 
pedig nagyszerű partnernek 
bizonyult ebben. 

Dr. Halmágyi Miklós

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

lencsesikozhaz@gmail.com
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KITEKINTŐ – Negyedszázada hívták életre a Körös-Maros Nemzeti Parkot
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8.40 Művészbejáró
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22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Generációnk
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Épí-Tech
8.10 Gázfröccs
8.40 Művészbejáró
9.10 Csabai Forgatag
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.40 Szarvasi híradó
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17.30 Gázfröccs
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19.00 Híradó
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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 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Kezdőkör: Békéscsaba- 
 Hajdúnánás kézilabda- 
 mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Kikötő
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: Békéscsa- 
 ba-Dorog labdarúgó- 
 mérkőzés
11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Turnébusz

21.20 Periférián - Kisebb- 
 ségben Kárpátalján
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Csabai Forgatag
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Kikötő
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör:   
 Békéscsaba-Gyírmót  
 FC Győr labdarúgó- 
 mérkőzés
11.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Gázfröccs
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Turnébusz

21.20 Magyarok a Barcaért
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 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Turnébusz
11.20 Kezdőkör: BRSE- 
 Vasas röplabda-mér- 
 kőzés
12.50 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 BRSE TV
21.00 Kortanúk - A csillagok  
 útján
22.25 Csak két dolgod van

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Gázfröccs
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Turnébusz
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV

21.00 Csavargók
22.05 Dani szerint a világ
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. január 31., hétfő

2022. február 7., hétfő

2022. február 2., szerda

2022. február 9., szerda

2022. február 4., péntek

2022. február 12, péntek

2022. február 1., kedd

2022. február 8., kedd

2022. február 3., csütörtök

2022. február 10., csütörtök

2022. február 5., szombat

2022. február 13., szombat

2022. február 6., vasárnap

2022. február 14., vasárnap

Huszonöt esztendővel ez-
előtt, 1997. január 16-án 
alakult meg – hazánk he-
tedik nemzeti parkjaként 
–, a Körös-Maros Nemzeti 
Park. A több részterületből 
álló, 52 125 hektár kiterje-
désű nemzeti park magába 
sűríti mindazt, amit az Al-
föld táji és természeti érté-
kei jelentenek.

Az elmúlt két és fél évtizedben 
rengeteg szakmai tudást és ta-
pasztalatot gyűjtöttek össze a 
természetvédelmi kezeléshez. 
Megteremtették az élőhelyek 
hosszú távú fenntartásához 
nélkülözhetetlen extenzív le-
geltetés feltételrendszerét és 
kiépítették a bemutatás inf-
rastruktúráját. A helyreállító 
beavatkozások révén szá-
mottevően javult az élőhe-
lyek állapota. A fajmegőrzési 

programok eredményeként 
emblematikus, veszélyezte-
tett fajok állományait sikerült 
stabilizálniuk vagy növelniük. 
Mindez  lehetőséget ad arra, 
hogy ezeket az Alföld eredeti 
arculatát őrző, egyedi és meg-
ismételhetetlen szentélyte-
rületeket a jövő generációira 
örökíthessük.

A Körös-Maros Nemzeti 
Park területének döntő há-
nyada Békés megyében és 
Csongrád-Csanád megye ti-
szántúli felén található, kisebb 
része Jász-Nagykun-Szolnok 
megye délkeleti peremére is 
átnyúlik. Legnagyobb értékeit 
az egykor összefüggő lösz-
puszta-gyepek utolsó ma-
radványai, valamint a nagy 
kiterjedésű szikes puszták, 
továbbá az ártéri területek 
jelentik.  A nemzeti park leg-
nagyobb részét borító füves 

élőhelyek fenntartása szem-
pontjából nélkülözhetetlen 
az extenzív legeltetés. A 
park ehhez négyezer egye-
det számláló, magas geneti-
kai értéket képviselő magyar 
szürkemarha, házi bivaly, ci-
gája és racka juh állományok-
kal rendelkezik.

A természeti és táji értékek 
megőrzése mellett alapvető 
fontosságúnak tartják azok be-
mutatását, megismertetése a 
nagyközönséggel. 

Az ökoturisztikai tevékeny-
ség zászlóshajói a Kárpát-me-
dence egykor és ma honos ál-
latfajait bemutató Körösvölgyi 

Állatpark Szarvason, és a 
Sterbetz István Túzokvédelmi 
Látogatóközpont Dévaványán. 
A két helyszínen regisztrált lá-
togatók száma az előző évben 
meghaladta az ötvenezer főt.

A KMNPI területén előfor-
duló védett növény- és állat-
fajok száma meghaladja az 

ötszázat. A nemzeti parknak 
különleges szerepe van a ma-
dárvonulásban is. A kardoskúti 
Fehér-tó, a Biharugrai-halasta-
vak és a Montág-puszta nem-
zetközi szinten is számon tar-
tott vizes élőhelyek, amelyek 
évente több százezer madár-
nak nyújtanak pihenőhelyet. 
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A rövid téli szünetet követő-
en folytatódtak a békéscsa-
bai sportegyesületek ver-
senysorozatai. Az új évben 
a labdarúgókon kívül a röp-
labdázók, a kézilabdázók és 
a kosárlabdázók is pályára 
léptek már tétmérkőzésen.

A Swietelsky-Békéscsabának 
nem sikerült jól az első tétmér-
kőzése 2022-ben. Az együttes 
3:0-s vereséget szenvedett a 
Vasas Óbuda otthonában az 
MVM női röplabda Magyar 
Kupa elődöntőjében, a pár-
harc első mérkőzésén. Így a 
Vasas Óbuda várhatja előny-
ből a visszavágót, a Békés-
csaba pedig nehéz helyzetbe 
került. A vereséggel a tavalyi 
ezüstérmes viharsarki gárda 
csak akkor juthatna a fináléba, 
ha a következő mérkőzésen 
3:0-ra vagy 3:1-re győzne, il-
letve az aranyjátszmát is meg-
nyerné. Az elődöntő második 
találkozóját február 2-án ren-
dezik a Békéscsabai Városi 
Sportcsarnokban. Tóth Gábor 
csapata január 29-én az MTK-
hoz látogat a folytatásban. A 
keretben történtek változások, 
hiszen visszatért a BRSE-hez 
a magyar válogatott feladó 
Bagyinka Fanni, illetve rendel-

kezésre áll centerként Bodnár 
Dorottya is, aki gyermeke szü-
letése után állt újra munkába. 

A Békéscsabai Előre NKSE 
kirobbanó formában kezdte 
az új évet, ott folytatta, ahol 
a tavalyi esztendőt befejezte. 
Papp Bálint együttese a Kis-
pest ellen kezdett 2022-ben a 
női kézilabda NB I/B-ben. A 
hazai pályán rendezett mér-
kőzésen a viharsarkiak ma-
gabiztosan győztek hat góllal, 
31:24-re. A csapat következő 
ellenfele a megyei rivális Oros-
házi NKC volt, amely együttest 
34:31-re verte idegenben, ez-
zel fontos két pontot szerezve. 
A klub szombati, Tempo KSE 
elleni mérkőzése elmaradt, 
mivel az ellenfélnél sok volt a 
beteg játékos. Az Előre maga-
biztosan, 26 ponttal, veretlenül 
vezeti a keleti csoportot, ezzel 
jó úton halad ahhoz, hogy visz-
szajusson az első osztályba. A 
csoportból az első 5 csapat jut 
tovább a felsőházi rájátszás-
ba, ahol majd a nyugati gár-
dákkal találkoznak. A Békés-
csaba még a Magyar Kupában 
is versenyben van, miután de-
cember 11-én 27:27-et játszott 
a NEKA-val, ez az eredmény 
pedig az idegenbeli csapat a 
továbbjutást jelentette, így az 

Előre tavasszal ott lesz a leg-
jobb 8 között.

A Békéscsaba 1912 Előre a 
szurkolók számára csalódást 
keltő 13. helyről várja a folyta-
tást a labdarúgó NB II-ben. A 
csapat 20 lejátszott meccsből 
4-et megnyert, 7-et elvesztett, 
9-en pedig döntetlent játszott. 
Ősszel edzőváltás is történt, 
miután Preisinger Sándor he-
lyére újra kinevezték Schindler 
Szabolcsot, aki korábban 2019 
júniusa és 2020 szeptembere 
között irányította az Előrét. Té-
len a keretben több változás 
volt: a támadó középpályás 
Kovács Ádám két és fél szezon 
után Nyíregyházára igazolt, 
valamint a kapus Laky László 
is távozott. Az érkezők közül 
elsőként a baloldalon bevethe-
tő Bor Dávidot jelentette be a 
klub, aki az FK Csíkszeredától 
érkezett a lilákhoz. A fiatalok 
közül Zvara Levente, Váradi 
Ádám és Mágocsi Bence is az 
első kerettel készül. A felké-
szülés első felében az erőnlét 
került középpontba. A csapat 
az első héten hazai környe-
zetben tréningezett, majd egy 
algyői edzőtáborban folyatta 
a munkát. A bajnoki folytatás 
előtti két hétben már a taktikai 
elemeken és a frissítésen volt 

a hangsúly. Az együttes az 
első idei bajnoki összecsapá-
sát január 30-án a Doroggal 
játssza hazai pályán. A csapat 
még a Magyar Kupában is ver-
senyben van, február 9-én az 
NB I-es Gyirmót FC Győr lesz 
az ellenfele a legjobb tizenhat 
közötti versengésben.

Magabiztos 104:65-os győ-
zelemmel kezdte a 2022-es 
évet a Békéscsabai KK első 
csapata, amely a második 
együttesével játszotta az első 
tétmérkőzését a kosárlab-
da NB II keleti csoportjában. 

Jancsika Árpád együttese a 
győzelmével továbbra is őrizte 
első helyét pontvadászatban, 
legközelebb a Kiskunfélegy-
házi KC-t fogadta volna január 
15-én hazai pályán, de a mér-
kőzés elmaradt. Az ellenfélnél 
olyan sok megbetegedés volt, 
hogy nem tudott kiállni a talál-
kozóra. A viharsarki gárda lap-
zártánk után a Szolnoki Olaj-
bányász második csapatával 
játszott. A Békéscsaba törté-
nelmet ír, hiszen fenn állása 
során először bejutott a Hepp 
Kupa legjobb 8 csapata közé. 

A BKK az alacsonyabb osz-
tályú csapatok számára kiírt, 
második számú hazai kupa-
sorozat 2. fordulójában csat-
lakozott be a küzdelmekbe, 
ahol az NB I/B-s Békést verte 
tíz ponttal. A csabai együttes 
a 3. fordulóban is egy maga-
sabban jegyzett csapatot, a 
szintén NB I/B-s, Zöld cso-
portos Vásárhelyi Kosársulit 
búcsúztatta, majd a legjobb 
16 között az erősebb NB I/B-s 
csoportból érkező Nagykörösi 
Sólymok gárdáját verte.

Hidvégi Dávid
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Lukács József 80 éves
Lukács József, a csabai 
torna élő legendája január 
1-jén töltötte be a 80. élet-
évét. Amikor elmentem hoz-
zá, hogy beszélgessünk, a 
második emeleti lakásukból 
szaladt le értem, hogy been-
gedjen. Ráadásul felfelé a 
lépcsőn alig értem utol.

Lukács József a második vi-
lágháború idején született 
Szekszárdon, és kétéves korá-
ban agyhártyagyulladása lett.

– A háború akkor még javá-
ban zajlott, és a nagy bombá-
zások közepette apám lovas 
kocsival vitt be Pécsre. Gyer-
mekparalízist kaptam, a teljes 
jobb oldalam lebénult. Egy 
hónapig voltam a kórházban, 
úgy adtak haza, hogy egyál-
talán nem látszott javulás. Egy 
orvos azt mondta a szüleim-
nek, hogy az egész testemet 
tartsák meleg sóban. Egy böl-
csőben feküdtem, jó néhány 
vászonzacskónyi só takart be, 
csak a szemem látszott ki. A 
zacskókat édesanyám fél évig 
cserélgette. Azt gondolom, 
hogy az, ami a mozgás irányá-
ba vitt, ennek a kompenzáció-
ja lehetett – meséli Józsi bácsi. 

Általános iskolásként szinte 
mindenre fogékony volt, ami a 
mozgást illeti, például gólyalá-
bakon járt az iskolába. Bony-

hádi középiskolásként imádta 
az atlétikát, a labdajátékokat, 
heti 2–3 szertorna edzésre 
járt, magasugró megyei baj-
nok volt, és súlylökésben is je-
leskedett. Ezt követően a Test-
nevelési Főiskolára vezetett az 
útja. Miután ott végzett, hívták 
Győrbe is, de ő inkább Békés-
csabára jött. Ekkor 1964-et ír-
tunk. A jaminai 6-os iskolában 
lett testnevelő tanár, ezután a 
Kemény Gábor szakközépis-
kola, majd a Közgé követke-
zett, és bekapcsolódott a helyi 
tornasportba is. 

1979-ben nevezték ki a tor-
naszakosztály vezetőedzőjé-
nek, egy évvel később főállású 
edző lett. Kiemelkedő szerepe 
volt abban, hogy Békéscsaba 

a torna fellegvárává válhatott, 
olyan tornászokkal, mint Kal-
már Zsuzsa, Ónodi Henrietta, 
Varga Adrienn, Nyeste Adri-
enn, Zsilinszki Tünde…

Lukács József hat évig 
volt a magyar női válogatott 
szövetségi kapitánya, mes-
teredzői címet kapott, dolgo-
zott az Egyesült Államokban, 
számos díjat tudhat magáé-
nak. Amikor megkérdeztem, 
mi volt a legnagyobb elisme-
rés, amit valaha kapott, akkor 
mégis ezt említi: Amikor egy 
Bukfenc Akadémiás kisgyerek 
azt mondta, hogy „Te vagy a 
király!”. (A cikk teljes terjede-
lemben a behir.hu oldalon ol-
vasható.)

Such Tamás

A Magyar Tollaslabda Szö-
vetség szervezésében Békés-
csabára, a Körös Tollaslabda 
Sportegyesülethez látogatott 
Krausz Gergely olimpikon tol-
laslabdázó, 23-szoros magyar 
bajnok. Látogatásának apro-
pója a hazai legaktívabb tollas-
labda klubokkal történő sze-
mélyes kapcsolatteremtés, az 
utánpótlás munka motiválása, 
megismerése, valamint a tol-
laslabda népszerűsítése volt. 
A fiatalok nemcsak beszél-
gethettek Krausz Gergellyel, 
hanem együtt is edzhettek az 
olimpikonnal

Olimpikonnal tollasoztak

Az Alföld Vívó Akadémia 
párbajtőrözője, Gachályi Gré-
ta Olaszországban vett részt 
élete második világkupa ver-
senyén. Gréta a rendkívül 
erős, 154 főt számláló me-
zőnyben kiválóan kezdett, 
ennek köszönhetően a 
64-es táblán találta magát, 
ahol első ellenfele az ukrán 
Memdzhanova volt. Gréta 
magabiztosan győzött, majd 
a világranglista 28. helye-
zettje, az olasz Maccagno 
volt az ellenfele, akinél szin-
tén jobbnak bizonyult. A 

nyolcas döntőbe jutásért a 
svéd Fransson következett, 
aki viszont felülkerekedett.  
Galli Zsolt 15 éves verseny-

zője, Gachályi Gréta így is 
a bravúrnak számító 10. he-
lyen végzett, és mindezt a 20 
évesek világkupáján érte el.

Gréta remekelt Udinében

Újra a pályán a békéscsabai sportegyesületek
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www.szivarvanyaqua.hu

BALLONOSVÍZ SZOLGÁLTATÁS
ÉS AUTOMATÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
RENDELJE OTTHONÁBA
VAGY MUNKAHELYÉRE!

Évadnyitó a Kollaborban

A Robokaland csabai 
megálmodói a Cápák között

Ismét egy békéscsabai 
projekt mutatkozott be 
a közelmúltban az RTL 
Klubon sugárzott Cápák 
között üzleti show-műsor-
ban: Gajdács Krisztián és 
Gajdács-Leszkó Georgi-
na, a RoboKaland megál-
modói. 

A szoftverfejlesztő Krisztián-
nal és a pedagógus Georginá-
val, a Robokaland ökotudatos 
digitális műhelyről és a műsor-
ról jaminai házukban beszél-
gettünk. Már a ház előszo-
bája is kvázi egy nagy raktár: 
kapott elektronikai berende-
zések, monitorok, laptopok 
– azaz a világ számára sok 
elektronikus hulladék van ott 
egymásra pakolva. Ez azon-
ban Gajdács Krisztiánéknak 
lehetőség: a kapott szerken-
tyűk 99 százalékát ugyanis 
újrahasznosítják.

– Gyerekekkel foglalkozunk 
– mesélik –, küldetésünk, hogy 
a segítségükkel egy élhetőbb 

bolygót hagyjunk magunk 
után. A mikroprocesszor- és 
szenzor-vezérelt okos kerttől 
az ion-hajtóműig egy egész 
életre felkészítő élmény és 
tudás, amit nálunk szerezhet-
nek a gyerekek. Egy alkotó-
műhely, ahol kidobásra szánt 
elektronikai hulladékokból is 
új, csodás dolgokat építünk. 
Természettudományok, tech-
nológia, robotika érthetően, 
egyszerűen, játékosan. Ennek 

kiszélesítéséhez szerettek 
volna befektetőket szerezni. 

– A műsorban mindenki 
két és fél percben mutathatja 
be a vállalkozását és a terveit. 
Szemléltetésképp az adásba 
felvittünk sok e-hulladékot, il-
letve mellé tettük néhány kész 
munkánkat. Meglepetésünkre, 
Lakatos István hirtelen mel-
lettünk termett és lelkesen 
kérdezgette, hogy melyik be-
rendezésből mit lehet építeni 
a gyerekekkel, az ő kreativi-
tásukkal, lelkesedésükkel, jó 
hangulatú beszélgetés kereke-
dett – jegyezte meg Krisztián.

A Robokaland eddig bő fél-
ezer gyermeket foglalkozott, 
2019-es indulásuk óta több 
tonna elektronikai hulladékot 
sikerült újrahasznosítaniuk. 
Bár a cápáktól befektetést nem 
kaptak a program megálmo-
dói, azonban olyan segítséget 
igen, ami előreviszi a küldeté-
süket.(A cikk teljes terjedelem-
ben a behiren olvasható.)

Such T.

Hevesi Imre énekórái a 
Jankayban, kis „Thunder”-rel

Az egyik ismerősöm me-
sélte nemrégiben, hogy 
a 12 éves fia az egyik nap 
úgy jött haza az iskolából, 
hogy „Apa, hallgassunk 
AC/DC-t!”. „Ki az énekta-
nára?”, kérdeztem. „Heve-
si Imre!”, felelte. Így hama-
rosan be is ültem Imi bácsi 
egyik órájára, az 5/b-sek-
hez.

Hevesi Imre, pedagógus 
végzettségű zenészként kez-
detben kollégiumi nevelőta-
nár volt, mellette muzsikált. 
Idővel a fellépései annyira 
besűrűsödtek, hogy abba-
hagyta a tanítást. A sors 
fintora azonban, hogy már 
a pandémia előtt jó néhány 
évvel Mezőkovácsházán is-
mét főállású tanár lett. Majd 
miután megszületett a kisfia, 
Békéscsabán akart maradni, 
és elment gyedre, hogy több 

időt tölthessen a családjával. 
Jelenleg három iskolában ta-
nít, múlt év szeptembere óta 
a Jankay általános iskolában 
is van néhány órája.

Érkezésemkor az 5/b-sek 
már javában gyűrték az Aki 
dudás akar lenni… című 
népdalt. Ahhoz képest, hogy 
a kötelező tananyag-etapot 
vették, rendkívül lelkesek 
voltak. Majd a tankönyvben 
megtekinthették a kecs-
kebőrből készült dudát. S 
hogy még teljesebb legyen 
a kép, Imi bácsi a YouToube-
on is megmutatta a csudás 
népi hangszert, méghozzá 
a tótkomlósi születésű Szo-
kolay Dongó Balázs pre-
zentálásában. A következő 
percekben Imi bácsi már 
Romhányi Áron háromne-
gyedes lüktetésű dalával 
emelte a lécet. Majd végre… 
kinyitotta a sötét gitártokban 

pihenő hathúros barátját. 
Szemmel láthatóan és füllel 
hallhatóan, az örömteli hely-
zet egyre fokozódott.  

– Jobban szeretitek, ha Imi 
bácsi gitározik? – kérdeztem. – 
Persze! Igen! – Mi jöjjön? (Ek-
kor volt egy kis hangzavar, de 
az AC/DC Thunder című opu-
sa bizony kiütéssel győzött.)

Az előadó először megmu-
tatta, miközben elmagyarázta 
Angus Young egyszerű, de 
zseniális, ikonikus számindító 
gitár-trükkjét, majd mindenki 
elkezdett villázni. Benne volt 
az erő az atmoszférában; 
ilyen az Imi bácsi-féle, él-
ményalapú énekóra.

– Szerintem kicsengettek 
– mondta a gyerekeknek. – 
Nem baj!!! – érkezett a kórus. 
(Maradtunk a szünet feléig; a 
tanbá majdnem lekéste a kö-
vetkező óráját.)

Such Tamás

A Békés Megyei Könyv-
tárban működő Kollabor az 
első kreatív ötletversenyét 
2015-ben tartotta meg. A 
2022-es évadnyitón az egy-
kori versenyzőket ismerhették 
meg jobban az érdeklődők. 
Borsos Balázst, aki jelenleg 
Amszterdamban tanul és a 
mesterséges intelligencia a 
szakterülete. Óré Dánielt, a 
Water MiniLab Kft. pénzügyi 
vezetője, valamint Lajos Vik-
tort, aki a Soproni Egyetem 

formatervező szakán tanul. 
Koszecz Sándor, a Kollabor 
vezetője elmondta, a startup 
olyan embereket szólít meg, 

akik nem félnek a kezdeti 
kudarcoktól, kihívásoktól, és 
céljuk az információs kultúra 
ismertetése is.

Ön mikor volt szűrésen?
Január 17-én indult az Euró-
pai Méhnyakrák Megelőzési 
Hét, amelynek révén január 
18-19-20-án, Békéscsabán 
is több programon tájéko-
zódhattak az érdeklődők a 
Mályvavirág Alapítvány Éle-
tem Gyöngye kampányának 
részeként.

A méhnyakrák az emlőrák után 
a második leggyakoribb rossz-
indulatú daganat a 45 éven 
aluli nők körében Magyaror-
szágon. Olyan betegség, ami 
időben felfedezve jó eséllyel 
gyógyítható, és védőoltással, 
szűréssel, nagy biztonsággal 
megelőzhető. Erre hívták fel 
a figyelmet Békéscsabán is, 
több formában. 

A Jaminai Közösségi Ház-
ban arról tájékozódhattak az 
érdeklődők, mit jelent az önsze-
retet a gyakorlatban, hogyan 
befolyásolja a lélek gyógyulása 
a test egészségét, és arról is 
információt kaphattak, hogyan 
regenerálódhatunk betegség 
vagy műtét után. 

A Művész Kávéházban 
egy kerekasztal-beszélgeté-
sen dr. Zelenyánszki Márk, a 
Békés Megyei Központi Kór-
ház (BMKK) szülész-nőgyó-
gyász orvosa elmondta, hogy 
Békés megyében az orszá-
gos átlaghoz képest is több 
méhnyakrákos beteget kezel-

nek, mert a páciensek általá-
ban későn fordulnak orvoshoz. 
Néveriné Czakó Magdolna 
klinikai szakpszichológus ki-
emelte, hogy a pszichológus 
a daganatos betegséggel 
való megküzdésben is támo-
gatást nyújthat, míg Haran-
gozó Imre néprajzkutató a 
hagyományos női szerepek 
megéléséről beszélt. 

Kotroczóné Antal Teré-
zia megyei vezető védőnőtől 
megtudtuk, hogy kollégáival 
a megelőzés hetében az ál-
talános iskolákban és a kö-
zépiskolákban is különböző 
egészségfejlesztő programo-
kat szerveztek, amelyeken 
a mályvavirág szimbólumra 
hívták fel a figyelmet, össze-
kapcsolva a szűrések és a vé-
dőoltás fontosságával. Hozzá-
tette: lehet kifogásokat keresni, 
hogy miért nem megy el valaki 
szűrésre, azonban csak raj-

tunk múlik, hogy a fontossági 
sorrendünkben hol van a saját 
egészségünk.

A Csaba Centerben zajlott 
programon Nagy Ferenc alpol-
gármester megjegyezte, hogy 
Békéscsaba önkormányzata 
már az államilag támogatott 
HPV-oltások megjelenését 
megelőzően is támogatta az itt 
élő lányok oltását. Dr. Szebe-
rényi Zsolt, a BMKK Dr. Réthy 
Pál Tagkórháza Szülészeti 
és Nőgyógyászati Osztályá-
nak osztályvezető főorvosa 
rávilágított, hogy a szűrések 
elmulasztásának több oka  
lehet, adott esetben az is, ha 
nem kapnak elegendő hite-
les információt az érintettek. 
Mint mondta, ezért is volt igen 
fontos szerepe az Európai 
Méhnyakrák Megelőzési Hét 
békéscsabai, informatív prog-
ramjainak. 

M. E.
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Gajdács-Leszkó Georgina és Gajdács Krisztián 



Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút kialakí-
tása tárgyú projekt kere-
tében a kerékpárforgalmi 
létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus 
hónapban megkezdődtek, 
majd több ütemben továb-
bi szakaszokkal bővültek.

A kivitelezéssel jelenleg 
érintett szakaszok: Ger-
la településrész, Gerla és 
Póstelek közötti földút út-
szakaszok, Békéscsaba és 
Szabadkígyós közötti földút, 
Ligeti sor-Sikonyi utca.

Békéscsaba Gerla telepü-
lésrészen a Csabai út Csalo-
gány utca közötti szakaszon 
a kerékpárút elkészült. A 
Magvető utca burkolatának 
javítása, illetve az utca föld-
utas szakaszán az aszfalto-
zás befejeződött. 

Az előző gerlai-pósteleki 
szakaszok forgalomba-he-
lyezése folyamatban van, a 
létesítményt csak saját fele-
lősségre lehet használni. 

A Csabai utca Csalogány 
utca és a buszmegálló kö-
zötti szakaszon, a 42145-ös 

jelű út burkolatán, a szüksé-
ges helyeken a lokális pá-
lyaszerkezet-csere, valamint 
az aszfaltozás is elkészült. 
A forgalomtechnikai jelzések 
felfestése megtörtént. 

A Szabadkígyós – Bé-
késcsaba földútszakaszon 
a nyomvonal kitűzésével el-
kezdődtek a kiviteli munkák, 
jelenleg az útalap készítése 
folyik. A teljes szakasz építé-
sének határideje 2022 június 
eleje.

A Ligeti soron elkezdődött 
a kerékpárút nyomvonalán a 
homokos kavicságyazat terí-
tése. A Ligeti sor időszako-
san és szakaszosan járható. 
A teljes szakasz építésének 
határideje 2022 június eleje.

A folyamatban lévő sza-
kaszoknál (Békéscsaba és 
Szabadkígyós között, Ligeti 
soron) jelenleg a munkálatok 
szünetelnek.  Az elkészült 
létesítmények téliesítését el-
végezte a kivitelező. Amint 
az időjárás lehetővé teszi, 
folytatódik a kivitelezés.  

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létreho-

zott ideiglenes forgalomtech-
nikai kialakításokra. A mun-
kavégzés során kérjük az 
érintettek szíves megértését, 
türelmét és közreműködését.

A fentiek mellett tisztelet-
tel kérjük, hogy a projekt ke-
retében elkészült, pihenést, 
kikapcsolódást szolgáló 
egyedi tervezésű létesít-
ményekre (kilátó, komplex 
fedett pihenőhelyek, padok, 
asztalok) és a kihelyezett 
kerékpáros kellékek épségé-
re vigyázzunk, hogy sokáig 
és minél többen tudjuk hasz-
nálni mindannyiunk örömére, 
megelégedésére. Sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy a Bánya-
tavaknál lévő új kilátó meg-
rongálódott, ezért ismételten 
kérjük Önöket, hogy óvjuk 
értékeinket!

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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Lukács Sándor (90) Kovács Pál (90)
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S Z É P K O R Ú A K

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA G L O K Á L I S  S A R O K

A P R Ó K
A Lencsési lakótelepen 

ízlésesen felújított, 2 szo-
bás, téglablokkos lakás el-
adó. Telefon: 50/124-2632

Régi motorokat, vete-
ránautókat keresek! Sim-
son, MZ, Jawa, Csepel stb. – 
lehet hiányos, üzemképtelen 
is: 20/572-5142..

Szemléletváltás és önismeret
Egyre gyakrabban halljuk 
zöld szervezetektől és politi-
kusoktól, hogy „szemléletet 
kellene váltani” és hogy „a 
fiatalokkal kell kezdeni”. Mit 
értünk ez alatt? Nekünk, fel-
nőtteknek nincs dolgunk? 
Mi már nem tanulhatunk és 
változtathatjuk meg életmó-
dunkat? Fontosabb a tár-
sadalmi, mint a környezeti 
igazságosság? Csabaiként 
tudjuk-e ezeket a változáso-
kat befolyásolni? 

Az angliai Nemzeti Felnőtt-
képzési Intézet szerint „nincs 
elég idő arra, hogy a fiatalabb 
generációk érésére várjunk a 
környezetvédelmi intézkedé-
sek meghozatalával”, és „a fel-
nőtteknek meg kell változniuk, 
ha a gyermekek környezeti ne-
velésének hitelességét akarjuk 
elérni”. 

Ha a felnőtteket azonnali 
fenntarthatósági cselekvésre 
akarjuk ösztönözni, ki kell őket 
mozdítani a megszokott gon-
dolkodásmódjukból és világ-
képüket át kell alakítani annak 
érdekében, hogy átfogóbbak,  
nyitottabbak, emocionálisab-
bak és reflektívebbek legye-
nek. Valódibb, életszerűbb és 
igazabb hiedelmek a cselek-
véseket hitelesebben vezérlik.

Fel kell ismerni a világegye-
tem, a bolygó, a természeti 
környezet, az emberi közösség 
és a személyes világ össze-
függéseit. Önismeretünket kell 
fejlesszük. Nem csak társadal-
mi-politikai, hanem ökológiai 
és globális dimenzióban is.

A felnőttek világképének 
tömeges átalakításában, a ter-
mészetet kizsákmányoló élet-
módunk megváltoztatásához 
szükséges globális fenntart-
hatóság felé való elmozdulás-
ban az állampolgárok cselek-
véseit és kritikai szemléletét 
ösztönző radikális környezeti 
felnőttoktatás kulcsszerepet 
játszhat. Az ökológiai dimen-
zió túl sokáig hiányzott a ta-
nulásból és az oktatásból. 
Elszakadtunk attól a ténytől, 
hogy a Földtől függ a saját túl-
élésünk. A fenntarthatósági és 
a környezeti felnőttoktatás ké-
pes lehet ezt a hiányosságot 
orvosolni.

A felnőttképzési szerveze-
teknek új pedagógiai megkö-
zelítéseket kell kidolgozniuk a 
felnőtt tanulók részvételének 
és tudatosságának növelése 
érdekében. Közösségi lény-
ként, mindannyiunknak ki kell 
alakítanunk az alkalmazkodó 
képességünket, ellenálló ké-
pességünket, valamint haté-

kony és gyakorlatias napi ru-
tinjainkat. 

Valójában mindenkinek, akit 
a társadalmi és/vagy a gazda-
sági igazságosság kérdése 
foglalkoztat, ki kell terjesztenie 
gondolkodását és gyakorlatát 
a környezetre is. A környezet-
tel kapcsolatos attitűdjeink és 
világnézeteink kötődnek a je-
lenlegi rendszerünkhöz, amely 
állandósítja azt az igazság-
talanságot, amelynek véget 
akarunk vetni. Ha makacsul 
folytatjuk ezt a szétválasztást, 
az igazságosságra irányuló 
erőfeszítéseink hosszú távon 
kudarcot vallanak. A felelős-
ségteljes viselkedés alapja az 
egyéni felelősségvállalás.

Mi így gondolkodunk globá-
lisan és tanulunk lokálisan.

Dr. Duray Balázs
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B É K É S C S A B A  A N N O
 „Meztelen” táncosnő a csabai színház deszkáin

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ

Énekes madár és Szibériai csárdás a színházban
A „szenzációs amerikai 
csoda”, Miss Maud Allan 
táncosnő teltház előtt tar-
totta műsorát 1907. már-
cius 14-én este a csabai 
színházban.

A „meztelen csoda” híre be-
járta egész Európát. A karcsú 
termetű hölgy Amerikában 
tűnt fel tüneményes táncával, 
amely beszédes, kifejező és 
álomszerűen csodálatos volt. 
Táncának hatalma abban sej-
lett, hogy átlátszó selyemfá-
tyolba burkolta testét. 

Az európai hírű „mezí-
telen” táncosnőt bizalmat-
lan tartózkodással fogadta 
a közönség. De Miss Maud 
Allan klasszikus művészete 
meghódította Budapestet, és 
diadalt aratott az ország több 
nagy városában is. Előadásain 
a meztelenségén senki sem 
ütközött meg, mert a tánca, 
a test művészete elfeledtette, 
hogy alig fedi ruha. A táncos-
nő mozdulatainak éle, kifejező 
ereje, arcjátéka lebilincselő ha-
tást gyakorolt a nézőkre. 

A békéscsabaiaknak 1907. 
márciusában nyílt alkalmuk 
arra, hogy ezt az amerikai 
csodát megnézhessék. A kö-
zönség nagy része elismerte 
Miss Maud Allan táncművé-
szetét, mint ahogy ez megtör-
tént Budapesten, Miskolcon, 
Nagyáradon, Kassán és Ara-

don is. A művésznő reperto-
árjából különösen nagy sikert 
aratott Salome tánca, mely-
nek előadása gyönyörűsé-
ges, páratlan ritka pillanatokat 
adott a közönségnek. 

Miss Allant a csabai fel-
lépése előtt csupán jó híre 
alapján, és egy Vasút utcai 
könyvkereskedés fényképe-
iről ismerhették a helyiek. 
Az estély után érdekes, ma-
radandó élménnyel lett gaz-
dagabb, aki részese volt az 
elődadásnak.

Két héttel az előadás után 
megjelent egy újsághír, mi-

szerint az amerikai kisasz-
szony Szegeden is fellépett, 
akkor azonban néhány új-
ságíró belopódzott a táncos-
nő szeparéjába. Amint Miss 
Maud Allan észrevette az 
idegeneket, ijedtségben – 
tiszta magyarsággal – segít-
ségért kiáltott.  Az amerikai 
titokzatos csoda Magyaror-
szágon korábban mindenütt 
azt mondta, hogy nem tud 
magyarul. Szegeden azon-
ban kiderült, Miss Maud Allan 
majdnem úgy beszél magya-
rul, mint bármelyik magyar…

Gécs Béla

Eseménydús hetek elé néz 
a Jókai színház, hiszen janu-
ár 28-án mutatjuk be Tamási 
Áron Énekes madár című sze-
relmes játékát, amely Tege An-
tal rendezésében formabontó, 
látványos és XXI. századi mó-
don láttatja az erdélyi szerző 
klasszikusát. A fiatal párt Sza-
bó Lajos és Nádra Kitti sze-
mélyesíti meg, a főbb szere-
pekben Liszi Melindát, Földesi 
Ágnes Villőt, Katkó Ferencet 
és Csomós Lajost láthatják. A 
népzenét és mai popzenét is 
felölelő, csemegének ígérkező 
zenei anyagot az előadásban 
nyolctagú zenekar, két énekes 
és egy kórus szólaltatja meg 
– látniuk-hallaniuk kell ezt az 
előadást!

Február elsején Budapes-
ten, a József Attila Színházban 
mutatjuk be a Koltay-testvérek 
és a Kormorán Trianon című 
darabját, amelyet júniusban 
nagy sikerrel játszottunk Bé-
késcsabán. Ugyanezen a 
napon a Szibériai csárdás, a 
József Attila Színház zenés, 
romantikus darabja érkezik 
hozzánk egyetlen napra, Har-
gitai Iván rendezésében. A 
mű valóságosan is megtörtént 
eset alapján idézi föl az első vi-
lágháború alatt orosz fogságba 
esett magyar katonák kaland-
ját, amely során a legtávolabbi 
szibériai hadifogolytáborban, 
részben fejből, részben pedig 

orosz-francia fordítási töredé-
kek alapján írt szövegkönyv-
ből és emlékezetből lekottá-
zott partitúrából bemutatták a 
Csárdáskirálynő című operet-
tet, amelyben a lúdtalpas, kari-
kalábú, szőrös katonák játszot-
ták a női szerepeket is. Ebben 
az esetben nem az a kérdés: 
vajon a közönség tapsol-e a 
végén. Ha az orosz táborpa-
rancsnok tetszését elnyeri az 
előadás, akkor hazaengedi az 
évek óta a hazájuktól távol ra-
boskodó hadifoglyokat. Sikert 
csak az egykori bécsi és buda-
pesti Csárdáskirálynő előadá-
sok ünnepelt karmesterével 
tud aratni a szedett-vedett tár-
sulat, ő viszont meglehetősen 
szkeptikus, és nem hisz az elő-
adás sikerében – egy ideig… 

Ismerkedjenek meg (vagy 
találkozzanak ismét) két ro-
konszenves színházi házaspá-

runkkal! Valentin-naphoz köze-
ledve négy napig, február 9-e 
12-e között újra látható lesz a 
Családi ágy című stúdiódara-
bunk, amelyben Fehér Tímea 
és Bartus Gyula egy házaspár 
egész életet felölelő, megha-
tó történetét viszi színpadra, 
Csurulya Csongor rendezé-
sében. Ugyancsak a Stúdió-
színház előadása a Váratlan 
találkozások, február 23-a és 
26-a között, négy alkalommal 
látható: Amy és Michael ugyan 
elválik, de mindvégig egymás 
látóterében maradnak, kette-
jük néha szívszorító, máskor 
mulattató történetét Földesi 
Ágnes Villő és Tege Antal ki-
váló, őszinte alakításában lát-
hatják.

Közérthető művészet – mi-
nőségi szórakoztatás! Legye-
nek Önök is a Jókai színház 
nézői!

Szabó Lajos és Nádra Kitti az Énekes madár próbáján
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