
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXXII. évfolyam, 22. szám     2022. november 17.

Csabai MérlegCsabai Mérleg

FOLYTATÁS A 2. OLDALON FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT

Herczeg Tamás: Itthon az energiaellátás továbbra is biztosított lesz
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Nagy Ferenc: Jelentős költségcsökkenést 
várhatunk az okos közvilágítástól!

Herczeg Tamás: Tojás esetében 25, a krumpli esetében 10 százalékos az árcsökkenés

Az Európában tapasztalha-
tó energiaválság az életünk 
szinte minden területére ki-
hat. A magánemberek, az 
intézmények, a települések 
is folyamatosan számol-
nak, hogyan tudnak kijönni 
a keretből, hogyan lehet az 
eddiginél fenntarthatóbb 
megoldásokkal javítani a 
helyzeten. Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőt is 
erről kérdeztük.

– November 10-étől újabb két 
termékkel bővült a hatósági 
áras termékek listája.

– A döntés értelmében a 
tojás és az étkezési burgonya 
árát a szeptember végén ér-
vényes szintre kellett vissza-
állítani, ami a tojás esetében 
mintegy 25, a krumpli eseté-

ben 10 százalékos árcsökke-
nést eredményezett. A nem-
zeti bank előrejelzése alapján 
éves szinten idén 14 százalék 
körüli lesz az infláció, azon-
ban az élelmiszerek áremel-
kedése ennél lényegesen 
magasabb. Ezért vezetett be 
korábban a kormányzat ársto-
pot több alapvető élelmiszerre. 
Az üzemanyagra elrendelt ár-
sapka, valamint a kamatstop 
is azt a célt szolgálja, hogy az 
inflációt valamilyen mértékben 
kordában lehessen tartani.  

– Az inflációt rengeteg té-
nyező befolyásolja, de most 
talán az egyik legmeghatáro-
zóbb az energiaválság. Bizo-
nyosak lehetünk abban, hogy 
Magyarországon lesz megfe-
lelő gáz- és áramellátás a kö-
vetkező időszakban is?

– Sok hír érkezik hozzánk 
arról, hogy Európában mi-
lyen energiaellátási nehéz-
ségekkel kell szembenézni, 
és milyen mértékben növe-
kednek az árak. Azt viszont 
leszögezhetjük, hogy itthon 
az energiaellátás továbbra 
is biztosított lesz. Nem kell 
attól tartanunk, hogy nem 
fogunk tudni fűteni. A re-
zsitámogatás révén pedig 
az átlagfogyasztás szintjé-
ig csökkentett áron kapják 
a háztartások gázt és az 
áramot is. Ettől függetlenül 
nyilvánvalóan az egész tár-
sadalom érzi az inflációt.

– Milyen forrásokból biz-
tosítható a szükséges ener-
giamennyiség?  

Békéscsaba önkormányza-
ta is érzékelte a drasztikus 
energiaár-emelkedést. Az év 
elején még 50 forint kilowatt-
órával számolhattak a vá-
rosatyák, a jelenlegi piaci ár 
azonban már nagyjából 260 
forint körül mozog, nagy ki-
hívás elé állítva ezzel a dön-
téshozókat. A város ener-
giaellátásával kapcsolatban 
Nagy Ferenc alpolgármester 
nyilatkozott lapunknak.

– A világpiaci árak folyamato-
san mérséklődnek, de így is ne-
héz pontos jelenlegi árfolyamot 
mondani. Az önkormányzat 
a napokban várja a beérkező 
ajánlatokat az energia-keres-
kedőktől. Szeretnénk, ha ez a 
többletköltség – kifejezetten a 
közvilágítás tekintetében – nem 
érné el a 100–120 millió forintot 
– mondta el az alpolgármester.

A közbeszerzési kiírás két 
külön villamosenergia-beszer-
zésre irányul.

– Szól egyfelől a közvilágí-
tásról, másfelől az intézményi 
energiaellátásról, tehát más-
más árszabásról beszélünk. 
Ez a folyamat nem újkeletű, de 
természetesen az árak mind-
két csoportnál emelkednek – 
fogalmazott Nagy Ferenc.

Békéscsabán a közelmúlt-
ban jelentős fejlesztések zaj-
lottak az úgynevezett Smart 
Grid-rendszer kiépítése kap-
csán, melynek köszönhetően a 
mintegy 11 ezer városi lámpa-
testből mindössze 604 olyan, 
amely nem LED-es technológi-
ával működik.

– Azok közé tartozunk, 
akik időben meglépték a köz-
világítás korszerűsítését. Ez 
nem volt könnyű a korábbi 
kormányzati és európai uniós 

támogatás megszűnésével. 
Békéscsaba a Modern Város-
ok Program részeként hajtotta 
végre a korszerűsítés második 
ütemét. Ennek során a vilá-
gítótestek kétharmadát, egy 
néhány évvel korábbi prog-
ramban pedig a fennmaradó 
berendezéseket cseréltük le. 
Néhány száz világítóeszközön 
kívül tehát minden lámpánk 
korszerűsített, alacsonyabb 
energiafogyasztású – idézte fel 
az alpolgármester. Mint mond-
ta, 5–6 évvel ezelőtt mintegy 
3 millió kilowattóra volt Békés-
csaba éves közvilágítási ener-
giaigénye, mára ez 2 millió 200 
ezer kilowattórára csökkent.  
A város közel 3300 olyan lám-
patesttel rendelkezik, ame-
lyeknek szabályozható a fény-
erejük.

Jövőre akár 2 milliárd forinttal 
több lehet az energiaköltség

Békéscsaba önkormányza-
ta 1,1 millió köbméter gázt, 
és 7,2 megawatt áramot fo-
gyaszt egy év alatt. A drasz-
tikusan megemelkedett árak 
miatt az Energetikai Szakmai 
Munkacsoport javaslatokat 
dolgozott ki a költségcsök-
kentés érdekében, hogy a 
város a kötelezően ellátan-
dó feladatait mindenképpen 
teljesíteni tudja. November 
elején volt egy soron kívüli 
közgyűlés, ahol a grémium 
a takarékosság érdekében 
döntéseket hozott. Ezekről 
Szarvas Péter polgármestert 
kérdeztük. 

– Úgymond békeidőben, tehát 
az eddig érvényes energia-
árakkal egy évben a város ál-
tal fogyasztott 7,2 megawatnyi 
áram és 1,1 millió köbméter 
gáz 600 millió forintba került 
az önkormányzatnak. Most 
az a helyzet fenyeget, hogy 
jövő évben ez az ár 2,6 milli-

árd forintra emelkedik. Tehát 
akár 2 milliárd forinttal is töb-
be kerülhet az összes energia 
az önkormányzat számára. A 
rendkívüli helyzet rendkívüli 
intézkedéseket, korlátozásokat 
igényel, hogy legalább részben 
kompenzálni tudjuk ezt a hatal-
mas költségnövekedést. 

– Mennyiben hat ki ez a 
helyzet a kötelezően ellátandó 
feladatokra? 

–  A képviselők azon az 
állásponton voltak, hogy a kö-
telező feladatok színvonalát 
lehetőség szerint ne csökkent-
sünk. Pusztán annyit kértünk 
az intézmények vezetőitől, 
hogy a hőmérséklet-szabá-
lyozással, a villany fel- és le-
kapcsolásával igyekezzenek 
mérsékelni a villamos energia 
és a gáz költségeit. Az óvodá-
inkban 22 fokot fogunk tartani, 
a bölcsődékben és a Védőnői 
Centrumban 24 fok lehet télen 
is. A háziorvosi rendelőkben 
szintén 22 fok lesz a hőmér-

séklet. Az egészségügyi alap-
ellátás magában foglalja a fel-
nőtt háziorvosi, gyermekorvosi 
és a fogorvosi szolgáltatást, 
itt összesen 55 orvos áll helyt 
nap, mint nap. Döntöttünk 
arról, hogy az orvosoknak fi-
zetett rezsiköltség-támogatás 
összegét 15 százalékkal meg-
emeljük. Szociális területen 
az önkormányzat működteti 
a Békéscsabai Életfa Idősek 
Otthonát, a kistérségi társulás 
pedig az Ady Endre utcai bent-
lakásos otthont. Ebben a két 
intézményben 130–130 idős 
ember él, akikre vigyázni kell. 
Az otthonokban 22 fokos hő-
mérsékletet írtunk elő, a többi 
szociális intézményben, tehát 
a Családok Átmeneti Ottho-
nában, a Bartók Béla úton, a 
pszichológiai tanácsadóban, 
illetve a hajléktalanszállón is 
20–22 fokos hőmérséklet biz-
tosítását vállaljuk.
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Nagy Ferenc: Jelentős költségcsökkenést 

várhatunk az okos közvilágítástól!

„ T B ” - S A R O K
Sikeres mestervizsgák Tudnivalók az özvegyi nyugdíjról

Mint ismert, a Magyar Pos-
ta az energiafelhaszná-
lás érdemi csökkentésére 
hivatkozva arról döntött, 
hogy november 12-étől 
ideiglenesen szünetelteti 
366 posta működését 210 
településen. Városunkban 
hat fiókot zártak be. 

Békéscsabán az Andrássy, a 
Kolozsvári, a Kazinczy utcai, 
a Féja Géza téri postákat, 
valamint a mezőmegyeri és a 
gerlai fiók működését szüne-
teltetik, így csak a Munkácsy 
utcai 1-es posta, valamint 
a Csaba Centerben és a 
Tescoban levő posta üzemel. 

Szarvas Péter polgármes-
ter levélben kérte a társasá-
got, hogy vizsgálják felül az 
intézkedést, majd Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selő kezdeményezésére kö-
zösen tárgyaltak a kérdésről 
a szakterületért felelős ál-
lamtitkárral is.

Herczeg Tamás elmondta, 
hogy mivel a Magyar Posta 
több hivatala veszteségesen 
működik, állami támogatást 
pedig egy uniós jogszabály 
miatt nem kaphat a cég, így 
az eredeti tervek alapján 
november 12-től mindössze 
három posta maradhatott 
nyitva a megyeszékhelyen. 

– A megbeszélésen el-
hangzott, hogy az érintett pos-
ták csak abban az esetben 

nyithatnak ki újra, ha az önkor-
mányzat beszáll azok finan-
szírozásába, ehhez azonban 
a kormányzattal még további 
egyeztetésekre van szükség – 
fogalmazott az országgyűlési 
képviselő.

A legutóbbi, november 10-
én tartott közgyűlésen is téma 
volt a postabezárások ügye. 
Szarvas Péter arról tájékoz-
tatta a grémiumot, hogy az 
önkormányzat kész a Magyar 
Posta Zrt.-vel tárgyalni, erre 
ígéretet is kaptak. A polgár-
mester szerint a posták be-
zárása elsietett döntés volt, 
amelyet nem előzött meg 
egyeztetés. 

– Több mint megdöbbentő 
volt számomra a Magyar Pos-
ta agresszív, gyors, rugalmat-
lan döntése. Nem értek ezzel 
egyet, hiszen így Békéscsaba 
területének kétharmadán vál-
tozik meg a postai szolgál-

tatásokhoz való hozzáférés 
– szögezte le a polgármester. 
Mivel november 12-én a fent 
említett postákat bezárták, 
csak az újranyitásról tud-
nak tárgyalni.  Szarvas Péter 
hangsúlyozta: mindent meg-
tesznek ennek érdekében.  

Herczeg Tamás közölte, 
hogy a  Magyar Posta Zrt. 
a városokban jelenleg nem 
működtet mobil postai szol-
gáltatást, de azt fogják kér-
ni, hogy ezen a gyakorlaton 
változtasson a társaság. 
Hozzátette: az államtitkár azt 
ígérte, hogy a posta új veze-
tése felveszi a kapcsolatot 
Szarvas Péterrel. Ha szüksé-
ges, ő is részt vesz ezeken 
a tárgyalásokon, hiszen je-
lenleg több ezres, több tízez-
res lélekszámú városrészek 
vannak a közelben elérhető 
posta nélkül.

Vincze Attila

Özvegyi nyugdíjat a házas-
társ, az elvált házastárs és 
az élettárs kaphat.

Az özvegyi nyugdíj a hozzá-
tartozónak akkor jár, ha az 
elhunyt nyugdíjas volt, vagy 
a jogosultsághoz előírt szol-
gálati időt megszerezte. 

Annak, aki élettársi kap-
csolatra tekintettel igényli az 
ellátást, az özvegyi nyugdíj 
abban az esetben állapítható 
meg, ha elhunyt élettársá-
val annak haláláig, legalább 
tíz évig megszakítás nélkül 
együtt élt. Ha közös gyer-
mekük született, a jogosult-
ság már egy év megszakítás 
nélküli együttélés esetén is 
megállapítható. 

Az elvált, továbbá házas-
társától egy évnél hosszabb 
ideje külön élő személyek 
esetében az özvegyi nyug-

díj kizárólag akkor jár, ha az 
özvegy házastársától annak 
haláláig tartásdíjban része-
sült, vagy részére a bíróság 
tartásdíjat állapított meg.  

Az, akinek házastársa a 
házasság megkötésekor az 
öregségi nyugdíjra jogosító 
életkort már betöltötte, özve-
gyi nyugdíjra csak abban az 
esetben jogosult, ha a kap-
csolatból közös gyermekük 
született, vagy ha a házas-
ság megkötésétől öt éven át 
megszakítás nélkül együtt 
éltek.

A jogosultak részére egy 
évig ideiglenes özvegyi 
nyugdíjat állapítanak meg, 
ami a másfél évesnél fiata-
labb gyermeket eltartó öz-
vegynek az árva 18 hónapos 
életkorának betöltéséig jár. 
Fogyatékos vagy tartósan 
beteg gyermek esetén az 

ideiglenes özvegyi nyugdíj a 
gyermek harmadik születés-
napjáig folyósítható.  

Az ideiglenes özvegyi 
nyugdíj megszűnését köve-
tően özvegyi nyugdíj akkor 
jár, ha az özvegy a házas-
társa halálakor az öregségi 
nyugdíjra jogosító korhatárt 
betöltötte, vagy megváltozott 
munkaképességű. Aki há-
zastársa jogán árvaellátás-
ra jogosult fogyatékkal élő, 
illetve tartósan beteg, vagy 
legalább két árvaellátásra 
jogosult gyermek eltartásáról 
gondoskodik, szintén jogo-
sult az özvegyi nyugdíjra.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Hónapok óta készülnek a 
szakemberek a mestervizs-
gákra, amelyeket ebben az 
évben autószerelő, autóvil-
lamossági szerelő, karosz-
szérialakatos, kézápoló és 
körömkozmetikus, speciális 
lábápoló, fodrász, festő-má-
zoló, kőműves, burkoló és 
villanyszerelő szakmából hir-
detett meg a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara. 
A képzésekre nemcsak Bé-
kés megyéből érkeztek, ha-
nem Budapestről, sőt a Du-
nántúlról is. Több szakmában 
már sikeresen levizsgáztak 
a mesterek, akik hamarosan 
ünnepélyes keretek között ve-
hetik át a mesterlevelüket.

Ahhoz, hogy valaki mes-
terképzésre jelentkezhessen, 
több éves szakmai gyakorlat 
szükséges. Mindenki másért 
szeretne mester lenni: többen 

tanítani szeretnének, van, aki 
az ismereteit bővítette, más-
nak a vállalkozásához kell a 
papír, megint más szakmai 
rangra vágyik.

A mesterjelöltek a szakmai 
tárgyakon túl pedagógiával, 
joggal, vállalkozásismeretek-
kel, marketinggel, adó- és 
tb-kérdésekkel is foglalkoz-
tak és tesznek szóbeli, illetve 
gyakorlati vizsgát. A képzés 
lehetett az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
által támogatott, illetve önkölt-
séges is.

Békéscsabán hat posta működése szünetel

Tárgyalnak az újranyitásról
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– A LED-lámpák nemcsak 
kevesebbet fogyasztanak, de 
a fényerejük is nagyobb. A ter-
vünk is az volt ezzel a fejlesz-
téssel, hogy jobb minőségű 
közvilágítással lássuk el a vá-
rost. Ezzel együtt nincs szük-
ség a LED-lámpák maximális 
teljesítményére, így fontos volt 
a skálázhatóság, hiszen a nagy 
fényerő magasabb energiakölt-
séget jelent. Ezek a skálázható 
lámpák már most is csökkentett 
fénnyel működnek, ezt azon-
ban tovább lehet csökkenteni. 
A skálázáshoz beavatkozásra 
van szükség a megfelelő szoft-
verek segítségével. A távolról is 
vezérelhető lámpatestek köny-
nyebben vezérelhetők, az érin-
tett fényforrásoknak nagyjából 
a fele ilyen módon is skálázha-
tó – ismertette Nagy Ferenc. 

Az alpolgármester beszá-
molt arról a tervről is, hogy a 
közvilágítás tekintetében – 
ahol csak a közlekedés és a 
vagyonbiztonság megengedi 
–, további korlátozásokkal él-
nek majd.

– Fontos kiemelni, hogy 
közvilágítást alapvetően meg-
szüntetni nem szeretnénk! 
Néhány külterületi útszakasz 
tekintetében az energetikai 

szakmai munkacsoport java-
solta a világítás lekapcsolását, 
például a még be nem telepített 
új ipari parkban is. Emellett a 
CsabaPark szűkített nyitvatar-
tási ideje is lehetővé teszi, hogy 
a bezárás után lekapcsoljuk a 
fényforrásokat – fogalmazott 
az alpolgármester. 

Mint mondta, nemrégiben 
megjelent egy jogszabály, 
amely a közvilágításra vonat-
kozó előírásokat módosította.

– A kérdéssel dr. Bacsa Ven-
del jegyző úr foglalkozik, aki 
előkészítő javaslatot tesz majd 
a közvilágítás fényerejének 
korlátozásáról. A fényerőcsök-
kentés a nagyobb forgalmú, 
balesetveszélyes útszakaszok 
esetében természetesen meg-
gondolandó. Ennek megfele-
lően lesznek olyan területek, 
ahol a többihez képest erősebb 
világítás szükséges – emelte ki 
Nagy Ferenc.

A közelgő ünnepkör kap-
csán a városi díszkivilágítás 
üzembe helyezése is kérdé-
sessé vált.

– Az ünnepi díszkivilágí-
tás esetében jelentős költsé-
gekről beszélünk, de abban 
egyetértés van, hogy nem 
szívesen tekintünk el a fé-
nyektől. Az elmúlt évek jár-
ványos időszakai, valamint 
a jelenleg is zajló háborús 
veszélyhelyzet olyan terhe-
ket róttak ránk, amelyek miatt 
fontos, hogy megőrizzük az 
adventi és karácsonyi hangu-
latot. Lesz tehát ünnepi vilá-
gítás, még ha területileg kor-
látozottan is. Díszfénybe idén 
csak a Szent István teret és 
környékét öltöztetjük, ezeket 
a területeket azonban rendkí-
vül látványos elemekkel gaz-
dagítjuk majd – zárta gondo-
latait az alpolgármester.

D. Nagy Bence
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

BLACK NOVEMBER
KÉSZLETRŐL, AZONNAL ELÉRHETŐ 
MODELLEK !

Csak novemberben  1.000.000 Ft vételár KEDVEZMÉNY
és ajándék 250.000 Ft értékű választható gyári tartozék!

NOVEMBER
BLACK 

JÖHET BÁRMI,
NEM KELL RÁ VÁRNI!

VIDD AZONNAL!

A KÉSZLET EREJÉIG!

OPEL KÖRÖS 
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66. 
Telefon (66) 450 450 

www.opelkoros.hu

– A közvilágítást illetően 
számos fejlesztés történt az 
elmúlt időszakban. Van-e 
mód spórolásra ebben a te-
kintetben?

–  Az önkormányzat meg-
előzte a korát, hiszen az el-
múlt 4 évben nagyon komoly 
fejlesztéseket hajtottunk vég-
re. 11 700 közvilágítási lám-
patestből csak 600 olyan van, 
amelyik nem LED-es. A 200 
millió forintos éves közvilágí-
tási energiaszámlánk tavaly 
már 140 millió forintra csök-
kent. Idén is ennyit fizetnénk, 
ha közben nem változott volna 
az energia ára, így azonban to-
vább kell spórolnunk. Vannak 
olyan lámpatestek, amelyek-
nél a közvilágítás fényerejét te-
lefonról, vagy laptopról vezér-
elve tudjuk csökkenteni, élünk 
is a lehetőséggel. Természe-
tesen nem kell attól megijed-
ni, hogy sötét lesz bármelyik 
utcában. Fenntartjuk a közvilá-
gítást, viszont az okos eszkö-
zökkel 22 óra és hajnali 5 óra 
között néhány helyen fényerő-
csökkentéssel próbálunk majd 
az áramszámlán spórolni.

–  A helyi autóbuszjáratok 
tekintetben kell-e változásra 
készülni? 

–  Az önkormányzat 2022-
ben körülbelül 300 millió fo-
rintot fizet a Volánbusznak 

a helyi buszközlekedésért. 
A szolgáltató többi bevétele 
a magyar államtól, illetve az 
utasoktól származik. Termé-
szetesen el lehet azon gon-
dolkodni, hogy csökkentsük a 
buszközlekedés intenzitását, 
de most nincs járvány, nincse-
nek munkahelyi korlátozások, 
minden működik, ezért elve-
tettük azt, hogy a menetrend-
be belenyúljunk. 

– Az önként vállalt felada-
toknál korlátozásokról döntött 
a testület. A kulturális intézmé-
nyek esetében ez mit jelent?

–  A múzeum kiállítóter-
mei december 23-a és 2023. 
március 31-e között zárva 
tartanak, ez alól kivétel a Mun-
kácsy Mihály – Egy géniusz 
diadala kiállítás, ami majd 
csütörtöktől vasárnapig 10 
és 16 óra között látogatható 
lesz. Korlátozott időtartamban, 
csütörtöktől vasárnapig 10 és 
16 óra között lesz látogatha-
tó a Munkácsy Emlékház is, 
amelynek épülete a közelmúlt-
ban esett át energetikai kor-
szerűsítésen és rendelkezik 
napelemmel. A Békés Megyei 
Könyvtár a jövő év első három 
hónapjában a veszélyhely-
zetben bejáratott rend szerint 
várja az olvasókat, akik az 
intézmény munkatársai se-
gítségével kölcsönözhetnek. 
A kialakult körülmények miatt 
ideiglenesen, azaz decem-

ber 20-ától március 31-ig zár-
va lesz a Békéscsabai Jókai 
Színház. Ezen időszak alatt 
a munkavégzés és a próbák 
megtartása engedélyezett az 
arra kijelölt helyeken. A Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
a jövő év első három hónap-
jában szintén zárva tart, de 
az intézmény, valamint a mú-
zeum dolgozóinak munkavég-
zése folyamatosan biztosított 
lesz. A településrészi kulturális 
intézmények nyitva tartását 
pedig korlátozzuk. A Békés-
csabai Napsugár Bábszínház 
december 20-ától zárva tart, 
viszont a tanévhez kötött elő-
adásait február 1-jétől meg-
tarthatja az Ibsen Ház emeleti 
próbatermében. A bábszínház 
csak a fűtési szezont követően 
költözhet majd az új épületbe. 

– Mire számíthatnak a 
sportegyesületek? 

– Fejtörést okozott, hogy 
az Árpád fürdőben, a téli idő-
szakban milyen szolgáltatást 
nyújtsunk, végül felállítottuk 
a sátrat. Időközben eredmé-
nyesek voltak a sportállamtit-
kársággal a tárgyalásaink: 25 
millió forint támogatást adtak 
az önkormányzatnak, hogy a 
téli időszakban a sátor működ-
tetésének a többletköltségét 
kompenzálják. Bízom benne, 
hogy a jövő év elején is lesz 
lehetőség a fürdő működteté-
sére, szeretnénk továbbra is 

együttműködni a sportállamtit-
kársággal, hogy az úszók és a 
vízilabdások edzést tudjanak 
tartani, és a város közössége 
is tudjon hol úszni. Sajnálatos, 
hogy a belvárosi iskolában és 
a Lencsési iskolában a két 
tanmedencét a tankerületi 
központ lezárta, ez azt jelenti, 
hogy több száz gyerek nem 
úszhat, így nekik is csak az 
a lehetőségük maradt, hogy 
az Árpád fürdőben, az üres 
időszakban használják a víz-
felületet. Az ezzel kapcsola-
tos többletköltség szintén az 
önkormányzatot terheli, de a 
gyerekek úszásoktatása érde-
kében ezt vállaljuk. A Kórház 
utcai stadionban a focicsa-
pat nem tarthat villanyfényes 
meccset, mert az mérkőzé-
senként körülbelül egymillió 
forintos többletköltséget jelent. 
Edzéseket is akkor kell tarta-
niuk, amikor természetes fény 
van. A városi sportcsarnok 
nem olyan nagy energiafo-
gyasztó, mert ott hőszivaty-
tyú üzemel, illetve a mellette 
megépített napelemes rend-
szer adja a villamos-energiát. 
Mégis azt kértük az NKSE és 
a BRSE csapataitól, hogy ha 
edzést tartanak, a sportcsar-
nokban csak edzőfényt hasz-
náljanak.

– Kell-e korlátozásokra szá-
mítani a piac és a CsabaPark 
tekintetében? 

– A vásárcsarnokban nem 
kell korlátozásokra készülni. 
Tervezzük, hogy az új csar-
nok üzleteit bérlőkkel népe-
sítsük be, a jövő év második 
felében fejeződik be a piac-
beruházás, akkor tudjuk ezt 
a kérdést napirendre tűzni. A 
CsabaPark komoly energia-
felhasználó, az ott levő épü-
leteket január 1-jétől március 
31-ig lezárjuk. A húsüzem 
korlátozottan működik majd, 
az étterem pedig minden nap 
11-től 15 óráig tart nyitva. A 
futókat, gyaloglókat érinthe-
ti, hogy délután öt órától a 
CsabaParkot bezárjuk, és ott 
a közvilágítást is lekapcsoljuk. 

– Most több olyan család 
lehet, akiknek a szokásosnál 
is nehezebben lesz a fűtési 
időszak. Hogyan tud segíteni 
nekik az önkormányzat? 

– Régóta működtetünk nem 
kötelező feladatként egy lak-
hatási támogatási rendszert. 
Jövedelemhatártól függ, hogy 
valaki kaphat-e támogatást – a 
szociálpolitikai osztálynál lehet 
érdeklődni erről. Megemeltük 
a lakhatási támogatás keret-
összegét, így sokkal több bé-
késcsabainak tudunk segíteni, 
mint a korábbi években. Emel-
lett ott, ahol tűzifával fűtenek, 
megnöveltük az adható tűzi-
famennyiséget. A munkatár-
saim arról számoltak be, hogy 
nőttek az igények, de egyelőre 
helyt tudunk állni. A közterületi 
kivágott fákat mindig szociális 
célra hasznosítjuk, de vettünk 
is több millió forintért akkora 
famennyiséget, amennyivel 
szeretnénk segíteni a nehéz 
helyzetben levőkön.

Mikóczy Erika

Szarvas Péter: Jövőre akár 2 milliárd forinttal több  
lehet az energiaköltség, takarékoskodnunk kell
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Ü L É S E Z E T T  A  K Ö Z G Y Ű L É S

A Csaba Ügyeleti Kft. 
1996 óta szervezi Békés-
csaba, Csabaszabadi, Te-
lekgerendás és Kétsoprony 
lakosságának felnőtt és 
gyermek házorvosi ügyeleti 
ellátását, 2017 óta Újkígyós 
és Szabadkígyós is csat-
lakozott a listához. Az idei 
év eddigi hónapjainak be-
számolójából kiderül, hogy 
a szakmai munka tekinte-
tében eredményes eszten-
dőt zár a kft. Az ügyelet 
tevékenységével kapcso-
latban egy írásos panasz-

bejelentés érkezett, amely 
a kivizsgálást követően 
alaptalannak bizonyult. A 
számítások szerint a gazda-
sági év ugyan veszteséggel 
zárul a költségek megnöve-
kedése miatt, azonban az 
előző években felhalmozott 
eredménytartalék miatt ke-
zelhető a helyzet. A 2023-
as esztendő bizonytalan, 
ugyanis a közeljövőben 
várható az ügyeleti rend-
szer központi átszervezése, 
amely a jelenlegi működési 
forma megszűnését jelenti.

Békéscsaba területén a 
kiépített térfigyelő kamera-
rendszer jelenleg 64 kamerá-
ból áll. Az elmúlt időszakban 
azokon a köztereken, ahol 
felszerelték az eszközöket, 
háttérbe szorult a bűncse-
lekmények száma. A Modern 
Városok Programban megva-
lósuló Wenckheim turista- és 
kerékpárút projekt révén az 
önkormányzatnak lehetősége 
van további eszközökkel bő-
víteni az állományt. A tervek 
szerint a beruházás nyomvo-
nalának mentén hat továb-
bi helyszínen szerelhetnek 
fel kamerákat. Pósteleken 
három, Gerlán kettő, míg a 

békéscsabai bányatavaknál 
egy eszközt telepítenek, és 
várhatóan december végén 
üzembe is helyezik azokat.

A képviselők szerint fontos 
a meglévő hálózat bővítése, 
ugyanis a múltban többször 
előfordult az, hogy egy fej-
lesztés részeként vagyontár-
gyakat helyezett ki a kivitele-
ző, majd nem sokkal később 
ismeretlenek megrongálták, 
rosszabb esetben el is lop-
ták azokat. A grémium sze-
rint a kamerák kihelyezése 
elrettentő lehet az ilyen cse-
lekmények ellen, továbbá az 
eszközök jelenléte a lakosság 
biztonságérzetét is növelik.

A Vilii Fly Magyarország 
Kft. lakossági rollermegosz-
tó hálózat hazai képviselői 
együttműködési szándékkal 
keresték meg az önkormány-
zatot nyáron. A cég több ma-
gyarországi városban biztosít 
jelenleg szolgáltatást, és cél-
juk, hogy minél több telepü-
lésre vigyék el először teszt-
üzemben a készülékeiket. A 
használati szoftver alakítható 
a város igényei szerint, lehe-
tőség van sebességkorlátozó 
zónák kialakítására. Az esz-
közök applikáción keresztül 
indíthatóak, a rollerek ható-
távja körülbelül 40 km, ma-
ximális sebessége 25 km/h, 
amely akár csökkenthető is. 
A cég munkatársai gondos-
kodnak az eszközök szervize-
léséről, töltési helyre szállítá-
sáról, az elhagyott eszközök 

begyűjtéséről. Az üzemeltető 
a közterület használatáért 
díjat fizet, az önkormányzat-
ra költség és felelősség nem 
hárul. A cég Békéscsabán új 
rollereket kíván üzembe he-
lyezni, a tervek szerint 120–
150 eszköz kerülhet a vá-
rosba, az előzetes kilátások 
alapján 2023 márciusában. 
A társaság három hónapos 
bevezetési programot indít. 
Amennyiben a lakosság és a 
városvezetés részéről megfe-
lelő a fogadtatás, csak abban 
az esetben hosszabbítják 
meg a 3 hónapos próbaidőt. 
A közgyűlésen elhangzott az 
a javaslat, hogy érdemes fel-
mérni, a város mely területein 
kell sebességkorlátozást vég-
rehajtani, illetve, hogy milyen 
felületen közlekedhetnek a 
járművek.

A közgyűlés folyamatosan 
figyelemmel kíséri a város 
pénzügyeinek alakulását, a 
képviselők egy erről szóló 
előterjesztést tekintettek át 
a november 10-ei ülésen, 
valamint azt is megvizsgál-
ták, hogyan alakultak az 
adóbevételek az elmúlt idő-
szakban.

Az ülésen elhangzott, hogy 
bár az energiaárak drasztikus 
emelkedése és az orosz-uk-
rán háború hatásai hónapok 
óta éreztetik hatásukat és ne-
gatívan befolyásolják a békés-
csabai költségvetés alakulá-
sát, a bevételek és a kiadások 
továbbra is a terveknek meg-
felelően alakulnak. Az önkor-
mányzati büdzsé főösszege 
– az évközi módosítások után 

– 43,3 milliárd forint. Az év 
első 9 hónapjában a tervezett-
nél minimálisan több összeg 
folyt be a városi kasszába, ez-
zel párhuzamosan a kiadások 
75 százaléka teljesült ugyan-
ebben az időszakban.

A képviselők közül többen 
elmondták, hogy azért alakul-
tak ilyen jól a számok az első 
háromnegyed évben, mert 
az önkormányzat előrelátó 
módon és időben kezdett el 
tervezni, ugyanakkor nem dől-
hetnek hátra, mivel nem tud-
ni, hogy a térség gazdaságát 
befolyásoló tényezők meddig 
és milyen mértékben hatnak 
Békéscsabára. Többször el-
hangzott a közgyűlésen, hogy 
folytatni kell a takarékos gaz-
dálkodást, illetve szükség lesz 
az önkormányzati intézmény-

rendszer és a városi cégek 
működésének, gazdálkodásá-
nak felülvizsgálatára.

A képviselő-testület ezen 
felül fél évente kap tájékozta-
tást arról, hogyan alakulnak a 
helyi adóbevételek Békéscsa-
bán. Bár több olyan adónem 
van, amely már nem a városi 
kasszába folyik be, vagy nem 
akkora mértékben része-
sül belőle az önkormányzat, 
mint a koronavírus-járványt 
megelőzően, úgy tűnik, hogy 
az iparűzési, az építmény, il-
letve az idegenforgalmi adó 
tekintetében a bevételek az 
első háromnegyed évben tel-
jesültek vagy túlteljesültek az 
előirányzathoz képest. Ennek 
kapcsán több képviselő mon-
dott köszönetet az adófizető 
vállalkozásoknak.

Ügyeleti beszámoló

Térfigyelő kamerák

A tervek szerint alakulnak a 
költségvetési bevételek

Rollerek a Munkácsy 
Negyedben

Elismerés
A közgyűlés a Békéscsaba 

Kultúrájáért díjat Bagdi Lász-
ló költőnek, illetve a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar 
kollektívájának ítélte oda. A 
testület továbbá döntött a Bé-
késcsaba Sportjáért kitünte-
tésekről is. Az önkormányzat 
2022-ben az elismeréseket 
Szigeti Csabának, a polgár-
mesteri hivatal oktatási, köz-
művelődési és sportosztálya 
vezetőjének, valamint dr. Dá-
nyi Józsefnek, a Békéscsabai 
Előre labdarúgó-, illetve kézi-
labda-csapatai egykori sport-
orvosának ítélte oda.

Az önkormányzat 8 millió 
forintot biztosít az egyhá-
zi temetőkkel kapcsolatos 
kiadásokra. A grémium az 
evangélikus egyházközség-
nek a Berényi úti temetőben 
található út javítására 4,2 
millió, a Páduai Szent Antal 
plébániának a Szarvasi úti 
temető csősz- és sírásóhá-
zának felújításához 1,9 millió, 
a Jézus Szíve plébániának a 
Zsigmond utcai temetőben 
hulladékgyűjtő kalodák léte-
sítéséhez 242 ezer, a refor-
mátus egyházközségnek a 
Mokry utcai temető új urna-
falának építéséhez 800 ezer 
forintot biztosít. A város 400 
ezer forintot különít el a Bo-
gárházi és a Kastély utcai le-
zárt temető rendezésére.

Temetők

A Békéscsabai Települési 
Értéktár Bizottság októbe-
ri ülésén kezdeményezték, 
hogy emléktáblát helyezze-
nek el Schéner Mihály (1923-
2009) Kossuth-díjas festő, 
grafikus, szobrász, kerami-
kus és bábtervező születé-
sének 100. évfordulója alkal-
mából. Az előterjesztésben 
azt részletezik, hogy a város 
díszpolgárának műalkotásai 
megtekinthetők Békéscsabán 
a Meseházban, illetve a Szig-
ligeti utcai játszótéren, ahol 
a kültéri elemeket Schéner 
Mihály születésének 100. 
évfordulójára felújítják. Az 
50x60cm-es márvány emlék-
táblát a polgármesteri hivatal 
árkádsorán helyezik majd el. 
Az előterjesztést a grémium 
16 igen szavazattal egyhan-
gúlag elfogadta.

A novemberi közgyűlést 
követően közmeghallgatást 
tartottak a városháza dísz-
termében. Az önkormányzat 
minden évben legalább egy-
szer lehetőséget biztosít a 
lakosoknak, akik a képvise-
lő-testület előtt mondhatják 
el problémáikat, véleményü-
ket. A november 10-ei köz-
meghallgatásra előzetesen 
nyolc békéscsabai lakos je-
lentkezett. 

Klavács János azzal a kéréssel 
fordult az önkormányzathoz, 
hogy a nyári kánikulában a 
Lencsési lakótelepen is legyen 
párakapu, valamint szeretné, 
ha locsolnák a főbb autóbusz-
közlekedési útvonalakat. Arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a 
lakótelepen sűrűbben kellene 
elszállítani a lehulló faleveleket. 
Huszár Endre azt vetette fel, 
hogy a Ligeti temető melletti út 
felújításra szorul, mert a teme-
tőbe érkezők esős idő esetén 
„bokáig süllyednek a sárba”. 

Bozó László a piac környé-
kén lakik, a beruházások miatti 
porra és zajra panaszkodott. A 
mindennapos problémák közt 
sorolta a kaotikus közlekedést, 
hiányolta a közlekedési irá-
nyok kijelölését, a zebrát, illet-
ve a sebességkorlátozást. Az 
ottani gyorsétteremmel kap-
csolatban megjegyezte, hogy 
a környékén éjszakánként 

hangos zenét hallgató autósok 
zavarják a pihenést, másnap 
reggel pedig tele van szemét-
tel minden.

Szebegyinszkiné Uhrin Má-
ria a 6. kerület idős lakossága 
nevében azt panaszolta, hogy 
a Dobozi út felől kevésbé meg-
közelíthető az Aldi, ezért kérték 
a közlekedés megkönnyítését 
a gát felől.  Az idősek jelenleg 
a gáton közlekednek, amelyre 
nehéz feljutni, ráadásul tele 
van szilánkkal. 

A városban több helyszí-
nen problémát okoznak az el-
öregedett fák. Kása Ferencné 
elmondta, hogy az Erkel ut-
cában sűrűbben kellene met-
szeni a fákat, valamint a kőri-
sek gyökerei a járdalapokat is 
megemelték. 

Gregor László, a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola ta-
náraként arra panaszkodott, 

hogy nincs megfelelő parkoló-
juk. Azt kérte, hogy a meglévő, 
fizetős parkolók egy részét tart-
sák fenn a pedagógusok szá-
mára, vagy biztosítsanak ked-
vezményes parkolóbérletet a 
dolgozóknak. 

Klemm Ferenc békéscsa-
bai vállalkozó úgy fogalma-
zott, minden vagyonát a közjó 
figyelembevétel használta fel 
eszközeinek vásárlásához, 
a munkájának végzéséhez. 
Jelenleg komoly problémába 
keveredett, az állam elvehe-
ti telephelyét. Megalázónak 
tartja, hogy 12 év hótakarítást 
követően szinte földönfutók 
lettek a családjával. Reményt 
se lát arra, hogy dolgozni 
tudjon, nem engedik a vállal-
kozás számára, hogy komoly 
munkát vállaljanak, nem ve-
hetnek részt pályázatban úgy, 
mint régen.

Közmeghallgatás a városházán Emléktábla

Szarvas Péter polgármes-
ter, valamint a pártok képvise-
lőinek véleményét a közgyű-
lés legfontosabb döntéseiről 
a Csabai Mérleg következő 
számában olvashatják.

Visszhang

Oldalt írták: 
Varga Diána, Papp Ádám
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A közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény hatálya alá 
tartozó munkáltatóknál mű-
ködő szakszervezetek rep-
rezentativitásának megálla-
pításáról szóló 24/2011. (III. 
9.) Korm. rendelet 9. § (2) 
bekezdésének megfelelően 
a Települési Reprezentati-
vitást Megállapító Bizottság 
2/2022. (X.26.), 3/2022. 
(X.26.) és 4/2022. (X.26.) 
határozatai alapján Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata illetékes-
ségi körében reprezentatív 
szakszervezetek névsorát 

közzéteszem az alábbiak 
szerint:

A közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 6/A. § (2) 
bekezdése alapján Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata illetékes-
ségi körében az alábbi 
szakszervezetek repre-
zentatívak:

Pedagógusok Szakszer-
vezete, Szociális Területen 
Dolgozók Szakszervezete, 
Bölcsődei Dolgozók De-
mokratikus Szakszervezete.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző

HIRDETMÉNY Á R V E R É S

A Modern Városok Prog-
ram részeként geotermikus 
rendszer épül Békéscsa-
bán. A projektben egyes ön-
kormányzati intézmények, 
valamint a városi sportléte-
sítmények fűtését váltják ki 
megújuló, zöld energiával. A 
részletekről Csicsák Józse-
fet, a kivitelező Mecsekérc 
Zrt. vezérigazgatóját, Hanó 
Miklóst, Békéscsaba gaz-
dasági ügyekért felelős al-
polgármesterét és Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selőt kérdeztük.

A geotermikus energia fel-
használásával a város nagy 
hőigényű intézményei zöld 
energiával lesznek fűthetőek, 
megkímélve a környezetet az 
üvegházhatású gázok kibocsá-
tásától.  A geotermikus rend-
szer kivitelezését közbeszer-
zési pályázaton a Mecsekérc 
Zrt. nyerte el a Rotaqua Kft.-vel 
konzorciumban. 

A kutak mélysége 2450 
méter 

A projekt megvalósulási 
helyszíne a Nádas sortól a 
CsabaParkig terül el. A beru-
házás során egy geotermikus 
termelőkút és két visszasajto-
ló kút létesült.

– Ezeknek a kutaknak a 
mélysége 2450 méter. A fel-
tárt, elkészült kút hozzávető-
legesen 3 megawatt hő-tel-
jesítményt tud produkálni a 
fűtési rendszerekbe. Jelenleg 
16 önálló létesítmény fűtésé-
nek a rákötése a feladatunk, 
ehhez készül egy geotermi-
kus vezetékrendszer a Ná-
das sortól a sportcsarnokig, 
ahol a visszasajtoló kutak 
helyezkednek el. Itt lesz egy 
hőközpont, amelyre a hőcse-
rélőkön keresztül lesznek rá-
kötve a létesítmények, intéz-
mények – részletezte Csicsák 
József.

Mint azt a Mecsekérc 
vezérigazgatója elmondta, 
feladatuk volt, hogy ameny-
nyiben hasznosítható meny-
nyiségű kísérőgáz jelentkezik 
a kitermelt termálvíznél, azzal 
is számoljanak. 

– A gázhasznosítás a kiter-
melt metán elégetésével, tehát 
a termálvíz magasabb hőfokra 
való fűtésével fog megvaló-
sulni. Így a Nádas soron ké-
szül még egy 2 kazánból álló 
pluszrendszer is. Ennek az 
engedélyeztetése és a kivite-
lezése hátravan – tájékoztatott 
Csicsák József.

A projekt befejezésének 
határideje a szerződés sze-
rint 2023 márciusa. Ekkor 
kell majd elkezdeni a teljes 
rendszer éles próbáját és be-
üzemelését. A próbaüzemet 
és a műszaki átadást köve-
tően még egy-két hónapon 
keresztül a rendszer finom-
hangolása zajlik majd a to-
vábbi próbaüzem részeként. 
Ekkor derül ki, hogy pontosan 
mennyi megtakarítás érhető el 
ezzel a megújuló energiarend-
szerrel. Arra számítanak, hogy 
ötven százalékos vagy még 
nagyobb lehet ez az arány.

Csicsák József hozzátette, 
hogy a hőközpontban a terv 
szerint levett hőmennyiséget 
követően még körülbelül 80 
fokos termálvíz a visszatérő 
víz, erre további rendszereket 
lehet a későbbiekben felfűzni. 

A cél a spórolás és a meg-
újuló energiák hatékony 

hasznosítása

Hanó Miklós kiemelte, hogy 
Békéscsaba önkormányzata 
évek óta törekszik az energia-
források hatékony felhaszná-
lására és a megújuló energiák 
hasznosítására.

– Még szó sem volt az 
energiaválságról, amikor a vá-
ros azon gondolkodott, hogy 
minél több helyen tudjon ener-
giát spórolni. Több intézmény 
energetikai fejlesztése történt 
meg az elmúlt időszakban. A 
geotermikus hőhasznosítás 
viszont az egyik legnagyobb 
ilyen irányú projekt, ami min-

taprojektnek is tekinthető – fo-
galmazott az alpolgármester.

Hanó Miklós hangsúlyozta, 
hogy a többmilliárdos fejlesztés 
révén egyelőre 16 létesítmény 
fűtése oldódik meg kedvező 
feltételekkel. Hozzátette, hogy 
a mai, energiaválsággal terhelt 
időben ez nagyon fontos. 

– A még meg nem valósult 
multifunkciós sportcsarnok és 
a versenyuszoda léte elkép-
zelhetetlen lenne a geoter-
mikus hőhasznosítás nélkül, 
de fontos ez az Előre sport-
létesítményei, valamint a ví-
vócsarnok, az atlétika klub, a 
gyermekélelmezési konyha és 
a CsabaPark tekintetében is – 
fogalmazott Hanó Miklós.

Az alpolgármester kiemel-
te, hogy a próbaüzemeket kö-
vetően, a jövő év téli időszaká-
ban már jól hasznosítható lesz 
ez a rendszer, amely remé-
nyeik szerint a későbbiekben 
további intézmények csatla-
koztatásával bővülhet. 

Herczeg Tamás hangsú-
lyozta: fontos, hogy a város-
ban meglévő energiaszük-
séglet kielégítése máshonnan 
történjék, mint eddig. Még 
2016-ban kötötték meg a Mo-
dern Városok Program része-
ként azt a szerződést, amely 
biztosította, hogy a kormány-
zat nemzeti forrásból segítse 
a város komplex energetikai 
megújítását, segítse, hogy mi-
nél nagyobb arányban a zöld 
energia, megújuló energia 
szolgáljon Békéscsaba ener-
giaszükségletének a kielégí-
tésére. 

Herczeg Tamás úgy vélte, 
szerencsések vagyunk a te-
kintetben, hogy alattunk olyan 
„vízkincs” van, amelyet fűtés-
re tudunk hasznosítani. Mint 
mondta, vannak elképzelések 
arra, hogy ne csak a jelenleg 
szóban forgó 16 létesítmény 
igényét próbálják kielégíteni a 
geotermikus energia haszno-
sításával, hanem – a lehető-
ségek függvényében – további 
közintézményekét is. 

– Magyarország a geoter-
mikus energia szempontjából 
jó helyzetben lévő ország, 
Békéscsabára és környeze-
tére ez az állítás még inkább 
igaz. A Modern Városok Prog-
ram keretei között a napener-
gia és a geotermikus energia 
hasznosításán dolgozunk, de 
a szélenergia, az atomener-
gia hasznosítása is porondon 
van, utóbbi kettővel kapcso-
latban vannak viták. Úgy gon-
dolom, a több lábon álláshoz 
hozzátartozik, hogy ezek 
mindegyikére támaszkodjunk. 
Rendkívül fontos az is, hogy 
lássuk, milyen költsége van 
a megtermelt energiának, és 
az milyen ökológiai lábnyo-
mot hagy maga után. Nagyon 
nehéz jó döntéseket hozni ez 
ügyben, de az látszik, hogy az 
orosz gáztól való függést, és a 
nem megújuló energiák hasz-
nálatát jelentősen csökkente-
ni kell – szögezte le Herczeg 
Tamás, hozzátéve: cseleked-
nünk kell, hogy az energiafel-
használásunk takarékos és 
környezetbarát legyen.

Mikóczy Erika

Békéscsabán 16 létesítmény fűtését segíti a geotermikus rendszer

Herczeg TamásCsicsák József Hanó Miklós

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

Ingatlan adatai:
Helyrajzi szám: 1495/9, 

terület: 647 m2.
Az árverés időpontja: 

2022. december 1., 9 óra.

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

Az árverés helyszíne: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hiva-
tala (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.) földszint Mun-
kácsy Mihály tárgyaló.

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

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

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

hasznosításra kínált ingó-
ságok és ingatlanok elérési 
útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának hirdetőtábláján megte-
kinthető. 

További felvilágosítás-
sal Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Stratégiai–Fej-
lesztési Osztálya szolgál. 
Telefonszám: 66/886-511.
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Jövő év elején elkezdőd-
hetnek a fejlesztések Bé-
kés megyében a TOP Plusz 
programban – erről tájé-
koztatott október 28-án dr. 
Navracsics Tibor területfej-
lesztési miniszter a Megyei 
Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetségének ülésén, 
Szolnokon. Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormány-
zat elnöke úgy fogalmazott: 
cél, hogy a települések ne 
csupán a 86,4 milliárdos 
keretet tudják felhasználni, 
hanem – ahogy az előző 
ciklusban – még ennél is 
több forrást tudjanak lehív-
ni fejlesztésekre.

Az ülésen elsőként dr. 
Navracsics Tibor területfej-
lesztési miniszter tájékoz-
tatta a megyei elnököket a 
vármegyék területfejlesz-

tésben betöltött szerepéről. 
Mint elmondta, a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program Pluszban a megyék 
szerepét kívánják erősíteni. 
Kiemelte: cél, hogy Magyar-
ország 2030-ra az unió öt 
legélhetőbb tagállama között 
legyen. 

Oláh Gábor, a területfej-
lesztési programok végre-
hajtásáért felelős helyettes 
államtitkár a TOP-os prog-
ramok aktualitásairól tartott 
beszámolót.

Wolf László, az OTP Bank 
Nyrt. vezérigazgató-helyette-
se a TOP Plusz forrásokból 
megvalósuló beruházások 
kapcsán megerősítette, hogy 
azok finanszírozási bizton-
sága garantált a pénzintézet 
részéről. 

A megyei önkormányza-
tok hivatalos megnevezésé-

ről is ajánlást fogalmaztak 
meg a testület tagjai, ugyan-
is a Magyar Országgyűlés 
július 19-én elfogadta Ma-
gyarország Alaptörvényének 
módosítását, mely szerint a 
megye, mint területi egység 
neve jövő évtől vármegyére 
változik. A megyei önkor-
mányzatok hivatalos megne-
vezése kapcsán a vármegye 
önkormányzata vagy vár-
megyei önkormányzat elne-
vezés között választottak a 
tagok. A többség az utóbbit 
elvetette, így például Bé-
késben január 1-jétől Békés 
Vármegye Önkormányzata 
lehet a hivatalos elnevezés. 
A továbbiakban a névvál-
toztatásokkal kapcsolatos 
feladatokat is megtárgyalták 
és összesítették a Megyei 
Önkormányzatok Országos 
Szövetségének tagjai.

November 9-én a kormány-
hivatal Beliczey termében 
tartotta idei második fél-
éves ülését a Békés Megyei 
Területi Védelmi Bizottság. 
A grémium döntése értel-
mében idén Antal László 
dandártábornok, a Magyar 
Honvédség Parancsnokság, 
Kiképzési Csoportfőnökség 
csoportfőnöke, dr. Kovács 
Tamás, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Békés Megyei 
Adó- és Vámigazgatósága 
igazgatója, illetve dr. Garay 
Erzsébet, a Békés megyei 
kollegiális szakmai vezető 
háziorvos részesült a Békés 
Megye Védelméért elisme-
résben.

Antal László dandártábornok, 
akkor még ezredesi rendfoko-
zatban a védelmi bizottsággal 
korábban együttműködésre 
kijelölt katonai szervezet, a 
Magyar Honvédség 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Műszaki Ezred 
parancsnokaként, a területi 
szintű védelmi igazgatásban, 
valamint a koronavírus-járvány 
kezelésében végzett áldozat-
kész munkája elismeréseként 
részesült a Békés Megye Vé-
delméért kitüntetésben. Az idő-
közben tábornoknak, illetve a 
Magyar Honvédség Parancs-
nokság, Kiképzési Csoport-
főnökség csoportfőnökének 
kinevezett Antal László volt 

alakulata nevében is megkö-
szönte a kitüntető bizalmat.

Antal László méltatása so-
rán dr. Takács Árpád főispán, a 
Békés Megyei Területi Védelmi 
Bizottság elnöke úgy fogalma-
zott: katonák, a Magyar Hon-
védség nélkül nem vihettük 
volna sikerre a COVID-19 elleni 
védekezést.

Dr. Kovács Tamás, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Békés 
Megyei Adó- és Vámigazgató-
sága igazgatója a Békés me-
gyét korábban érintő belvizek 
okozta károk felszámolása, 
valamint a koronavírus-járvány 
elleni védekezésben tanúsított 
hozzáállása és kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként 
érdemelte ki a Békés Megye 
Védelméért kitüntetést.

Dr. Garay Erzsébet gyulai 
háziorvos, Békés megyei kol-
legiális szakmai vezető, a min-
dennapi tevékenysége mellett, 
a koronavírus-járvány idején, a 

védekezésben és az oltakozás 
megszervezésében, koordiná-
lásában végzett példaértékű 
tevékenysége elismeréseként 
részesült a Békés Megye Vé-
delméért elismerésben. A 
megyei kollegiális vezető va-
lamennyi Békés megyei há-
ziorvos, orvos, egészségügyi 
szakdolgozó és dolgozó ne-
vében mondott köszönetet a 
kitüntetésért.

A kitüntetetteknek az em-
lékplakettet és az adományo-
zási okiratot dr. Takács Árpád 
főispán, a Békés Megyei Terü-
leti Védelmi Bizottság elnöke 
nyújtotta át.

A Békés Megyei Területi 
Védelmi Bizottság ülésén az 
aktuális feladatokat, teendőket, 
a megye védelmi helyzetét, va-
lamint a védelmi és biztonsági 
tevékenységek átfogó reform-
jával összefüggő jogszabályi 
változásokat tekintették át a 
grémium tagjai. 

Többmilliárdos fejlesztések indulhatnak Ülésezett a védelmi bizottság: átadták a Békés 
Megye Védelméért elismeréseket

November 3-án tartotta 
mérnök napi ünnepségét 
a Békés Megyei Mérnöki 
Kamara. Az eseményen a 
résztvevők először a Smart 
Grid projektről kaptak tájé-
koztatást, majd a vezetőség 
átadta a Dr. Cserei Pál-díjat, 
amelyet idén Endrész Lász-
ló érdemelt ki pályázatával.

Minden évben a tudományok 
napján, november 3-án tartja 
ünnepségét a Békés Megyei 
Mérnöki Kamara. A program 
alkalmat ad a személyes ta-
lálkozásra és szakmai beszá-
molókat is hallhatnak a részt-
vevők – tájékoztatott Buzás 
Zoltán elnök.

– Műszaki jellegű előadá-
sokat tartunk, idén az ener-
giaválság, a háború, a fenn-
tartható fejlődés volt a téma, 
és a békéscsabai Smart Grid 
rendszerről is hallottunk elő-
adást. A sportcsarnok mögött 
létesülő napelemparkot és a 
tárolással kapcsolatos műsza-
ki megoldásokat taglalta az 
előadó – árulta el az elnök.

Az eseményen a megyei, 
valamint az országos kama-
ra képviselői köszöntötték a 
megjelenteket, majd a Békés 
Megyei Kormányhivatal Épí-
tésügyi és Örökségvédelmi 
főosztályvezetője,  Czeglédi 
Sándor  számolt be a kama-
rák és a hivatal közötti együtt-
működésről. A köszöntők és 
beszámolók után  Sztankó 
Ilona  díjtanácsvezető meg-
emlékezett a kamara egykori 
elnökéről, felidézte dr. Cse-
rei Pál munkásságát, majd 
ismertette a róla elnevezett 
pályázat részleteit.

A  kitüntetést 2013 óta 
pályázati rendszerben ítélik 
oda, a díjtanácsot pedig ko-
rábban díjazott személyek 
alkotják. Az elismerést idén 
Endrész László érdemelte ki 
pályázatával. 

A szakember elmondta: fő 
profilja a műszaki ellenőrzés, 
amely jelenleg magasépítés, 
mélyépítés, közműépítés és 
útépítés szakterületekre ter-
jed ki. 

Vári Bianka

Dr. Cserei Pál-díj

– Diverzifikálni kell az or-
szág energiamixét. Ha gázt 
vásárolunk, akkor az ne csak 
Oroszországból és ne csak 
egy vezetéken érkezzen, és 
a meglévő magyarországi 
lehetőségeket is célszerű 
kihasználni. Amit 5-10 év-
vel ezelőtt a költségek miatt 
nem volt célszerű kitermeli, 
azt most már érdemes. Az 
a terv, hogy a jövő év végén 
már legyenek beüzemelve 
azok a kutak is, amelyek 
Észak-Békésben a gáz kiter-
melését teszik lehetővé. Az 
atomenergia szintén fontos 
ahhoz, hogy az energiaellá-
tás Magyarországon bizto-
sítva legyen. A napenergia 
felhasználása is egyre erő-
teljesebb Magyarországon, 
az a rendszer viszont, ami 
erre kiépült, nem elegendő 
ahhoz, hogy az összes ka-
pacitást be tudja fogadni. 
Ezért ennek a hálózatnak a 
bővítése is elengedhetetlen. 
Napirenden van továbbá a 
szélenergia hasznosításá-
nak a bővítése is. A több lá-
bon állás egyfajta stabilitást 
és biztonságot jelent.

– A közelmúltban ön 
egyeztetéseket folytatott az 
energiaügyekért felelős ál-
lamtitkárral. Milyen Békés-

csabát érintő kérdésekről 
tárgyaltak?   

– Két ügyben tárgyaltam 
Steiner Attila államtitkár úr-
ral. Látszik, hogy az a nagy 
ívű projekt, ami a geoter-
mikus energia felhasználá-
sát jelenti Békéscsabán, az 
többletköltségek árán való-
sítható meg, egyrészt ehhez 
kértem támogatást. Más-
részt pedig egyeztettünk a 
geotermikus energia további 
hasznosításáról is. Most 16 
önkormányzati létesítmény 
tud erre rákötni, de kibővít-
hető a lehetőség. Jó lenne, 
ha geotermikus energiával 
tudnánk fűteni a közelben 
levő több önkormányzati in-
tézményt is. Erre lesznek 
európai uniós források, az 
a célunk, hogy amikor ezek 
megnyílnak, Békéscsaba ré-
szesüljön belőlük. Ráadásul 
a geotermikus energia hasz-
nosítása klímabarát megol-
dás, ami a jövőnk szempont-
jából is lényeges körülmény.

– Az Árpád fürdő nyitva 
tartása kérdéses volt, az 
egyesületek hozzájárulása, a 
központi támogatás, valamint 
a megemelt árak eredmé-
nyeként idén december vé-
géig megoldott a működés. 
Mi lesz utána?

– A strand fenntartása na-
gyon energiaigényes. A kor-

mányzat döntése értelmében 
most 25,4 millió forintot kap 
az önkormányzat arra, hogy 
december 31-ig fenn tudja 
tartani az Árpád fürdő mű-
ködését. Tudjuk, hogy sokan 
vannak olyanok, akiknek az 
az elsődleges rekreációs, 
egészségvédő tevékenysé-
gük, hogy úszni járnak és 
igénybe veszik a termálvíz 
jótékony hatásait. Tárgyalunk 
majd arról, hogy a követke-
zőkben további támogatást 
kapjon az önkormányzat, így 
a fürdő nem csak ez év végé-
ig tudna üzemelni.

– A Magyar Posta Zrt. or-
szágszerte több mint 360 
posta működését szünetel-
teti ideiglenesen, ebből hat 
a békéscsabai. Ez ügyben 
Szarvas Péter polgármester-
rel együtt tárgyaltak Fónagy 
János államtitkárral. Mire ju-
tottak?

– A tárgyalásunk eredmé-
nyeként ígéretet kaptunk arra, 
hogy a Magyar Posta új veze-
tése egyeztetni fog a város-
vezetéssel. Közös teherválla-
lás esetében lehetőség lesz 
arra, hogy a megszüntetett 
kisposták újra üzemeljenek. 
Roppant fontosnak tartom, 
hogy ne csak az a 3 posta 
maradjon meg Békéscsabán, 
amit a Magyar Posta Zrt. a 
nyitva tart. Felvetettem azt is 
néhány országgyűlési képvi-
selőtársammal, hogy a mobil 
postahálózat ne csak a falvak-
ban, hanem a városközponttól 
messzebb levő városrészeken 
is szolgáltathasson. Többféle 
megoldás kivitelezhető, hogy 
sok ezer ember lakókörnyeze-
te ne maradjon végleg postai 
szolgáltatás nélkül. Sürgetjük 
és várjuk a Magyar Postával a 
konstruktív tárgyalásokat!

Mikóczy Erika

Herczeg Tamás: Itthon az energiaellátás 
továbbra is biztosított lesz
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Fennállásának 75. évfordu-
lóját ünnepelte a Balassi 
Táncegyüttes. Ez alkalom-
ból a Békéscsabai Jókai 
Színházban két gálaműsor-
ral is tisztelegtek az elmúlt 
75 év előtt. Színpadra lép-
tek az egykori, a jelenlegi 
és a jövő nemzedékének 
táncosai is.

November 12-én délután, a 
nagy érdeklődésre való tekin-
tettel, a Balassi két előadáson 
is bemutatta, milyen az, ami-
kor az ember életében a tánc 
is komolyan jelen van. A Jókai 
színház színpadán száznegy-
vennégy táncos kapott szere-
pet. A műsor a „Képeskönyv” 
címet kapta, és 12 képben 
foglalta össze az elmúlt 75 
évben történteket. A műsor-

ban közreműködtek a Balassi 
Táncegyüttes, a Viharsarok 
Táncszínház, az Őszülő Ha-
lánték táncosai, a Hétpróbás 
Néptánciskola és az egykori 
Balassis táncosok, kísért a 
Dűvő Zenekar.

Mlinár Pál művészeti igaz-
gató elmondta, hogy 1947-ben, 
az akkori szakmunkásképző-
ben, regős cserkészrajként 
ismerkedtek a néptáncokkal a 
fiatalok. Gécs Jenő cserkész-
tisztként úgy gondolta, hogy 
szerveződjenek táncegyüttes-
sé. Rövidesen a cserkésze-
ket szétoszlatták, viszont a 
Balassi már 1948-ban a Kos-
suth téren táncolt. Az együttes 
nagy lendülettel indult, pedig 
az evangélikus gimnáziumban 
akkoriban Rábai Miklós veze-
tésével működött a Batsányi 

Táncegyüttes. Rábai távozása 
után azonban az a táncegyüt-
tes megszűnt, és csak a Ba-
lassi maradt. 

A 75 éves táncegyüttes 
már a kezdetektől a szakmai 
élvonalba tartozott művésze-
ti, szervezeti szempontból és 
támogatás tekintetében is. 
Mlinár Pál szerint az, hogy 
már háromnegyed százada 
létezik a Balassi, elsősorban 
azoknak a vezetőknek és 
alkotóknak köszönhető, akik 
ezt szívügyüknek tekintették 
és viszik tovább.

A jubileumi gálaműsort  
Mlinár Péter rendezte és ál-
lította össze. Minden tánc 
előtt egy rövid vetítés is volt, 
amelyben egykori tagok be-
széltek az táncegyüttesről. 

Szabó Judit

Az 1989-es romániai forra-
dalom magyar hőse, Tőkés 
László korábbi református 
püspök volt a Békéscsa-
bai Irodalmi Estek vendége 
november 7-én.

A Szeretlek Békéscsaba 
Egyesület irodalmi estjén ezút-
tal a Pro Minoritate Alapítvány 
gondozásában megjelent, Tő-
kés László 70 című könyvet 
mutatták be.

Német Zsolt, az Ország-
gyűlés külügyi bizottságának 
elnöke emlékeztetett arra, 
hogy a legismertebb erdélyi 
magyar és a mellette való kiál-
lás indította el a romániai forra-
dalmat 1989. december 15-én. 
Egyházvezetőként pedig olyan 
fontos eredmények kötődnek 
Tőkés László nevéhez, mint 
például a Partiumi Keresztény 
Egyetem elindítása. 

– Büszke vagyok arra, 
hogy első ízben teremtettük 
meg a határok feletti nem-
zetegyesítést azáltal, hogy a 
Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület bekebelezte 

a budapesti Erdélyi Gyüleke-
zetet, amely a X. kerületi Re-
ménység Szigetén működtet 
karitatív és kulturális közpon-
tot a '90-es évek eleje óta. 
Megelőztük a határok feletti 
nemzetegyesítés politikáját. 
1991-ben a Magyarok Világ-
szövetségét újraalapítottuk, de 
létrehoztuk a Magyar Refor-
mátusok Világszövetségét is – 
fogalmazott Békéscsabán Tő-
kés László, a Pro Universitate 
Partium Alapítvány Kuratóriu-
mának elnöke.

Dr. Takács Árpád főispán 
úgy fogalmazott: látjuk a jó 
harcot, amit Tőkés László 
megharcolt, és elénk tárul a 
tanár, a lelkész, a püspök, a 
politikus, elénk tárul az ember, 
a hithű, az elveihez, magyar-
ságához, az önmagához hű-
séges ember, hazafi. 

Az eseményen a Pro 
Minoritate Alapítvány gondo-
zásában megjelent kötetből 
hallhattak részleteket a város-
háza dísztermében az irodal-
mi est résztvevői. 

Hidvégi Dávid

Hét éve, 2015 november 
20-án rajtolt el a Békéscsa-
bai Médiacentrum Kft.-hez 
(BMC) tartozó 7.Tv. A bé-
késcsabai városi televízió-
ként induló médium ma már 
Békés megye határain túl 
is fogható és több mint 150 
ezer háztartásba jut el.

Feszült csend, visszafojtott lé-
legzetek, felkapcsolódó lám-
pák a stúdióban, a mára már 

ikonikussá vált Híradó szig-
nál, majd a mondat: „Figyelj, 
három, kettő, egy… te vagy!” 
Valahogy így kezdődött min-
den azon a hűvös, novemberi 
estén, amikor a 7.Tv sugároz-
ni kezdte első műsorát, a 19 
órakor kezdődő Híradót. Az-
óta közel kétezer-hatszázszor 
csendült fel az általunk jól is-
mert dallam, hiszen az elmúlt 
években egyetlen este sem telt 
el napi hírösszefoglaló nélkül.  A kis csapat azóta összerá-

zódott, sokat tanult, tapasztalt, 
változott, fejlődött és bővült, 
mára pedig az ország bármely 
helyi televíziós stábjával szem-
ben megállja a helyét. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, minthogy 
2016 óta kollégáink az MTVA 
partnereként az M1 Békés me-
gyei tudósítói. Stábunk 2018-
ban kiérdemelte a Helyi Televí-
ziók Országos Egyesületének 
Helyi érték különdíját, 2022-
ben pedig a BMC megkapta a 
Békéscsaba Kultúrájáért elis-
merést.

A napi híradók mellett igyek-
szünk minden fontosabb fejle-
ményt átbeszélni szakértők, 
közéleti szereplők segítségével 
Aktuális című háttérműsorunk-
ban. Kiemelt témaként kezeljük 
a kultúrát: Művészbejáró című 
magazinunkban minden csü-
törtökön megmutatjuk az ezzel 
kapcsolatos legfontosabb tör-
ténéseket, valamint rendsze-
resen mutatunk be színházi 
és cirkuszi nagy produkciókat. 
Szenvedélyünk a sport: hétfőn-
ként a Kezdőkörben városunk 

sportéletét mutatjuk be, míg a 
BRSE Tv révén a röplabdások, 
a Hosszabbításban pedig a 
labdarúgók munkáját követjük 
nyomon, ezen felül rendszere-
sen közvetítünk mérkőzéseket 
élőben. Szempont című ma-
gazinunkban a helyi politikát 
hozzuk közelebb a csabaiak-
hoz, vallási magazinunkban, a 
Kikötőben a város és környéke 
színes szakrális életét mutatjuk 
be, míg a Csabai Forgatagban 
a tevékenységük, munkájuk 
miatt kiemelkedő emberekkel 
ismertetjük meg a lakosságot.

Felsorolni is nehéz, hány 
helyszínen jártunk, hány in-
terjút készítettünk, hány ese-
ményről számoltunk be, hány 
stúdióbeszélgetést készítet-
tünk el az elmúlt hét évben. 
Egy azonban biztos: nem 
hagyjuk abba a munkát, hiszen 
valljuk, hogy a Békés megyei-
ek, békéscsabaiak szolgálatá-
ban legfontosabb feladatunk 
a tájékoztatás mindig és min-
denkor. Rólunk, nekünk, még 
legalább hétszer hét évig! 

Varga Diána

Dupla gálaműsorral ünnepeltek a színházban

75 éves a Balassi Táncegyüttes

7 éves a 7.Tv – Rólunk, nekünk, 7 éve! Tőkés László 70

CSABAI ADVENT 

    A SZENT ISTVÁN TÉREN

      november 27–december 23.

Ünnepi hangulat, kultúra és érték, 
új látványelemek, minőségi ételek, 
forralt bor és tea. Családok, barátok 
találkozása, ünnepvárás és vára-
kozás, gyertyagyújtás, közös fotó a 
Télapóval. 

Adománypont, helyi kézművesek bemu-
tatkozása, könyvcsere és könyvvásár a 
Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy 
Mihály Múzeum közreműködésével.

HÉTVÉGI PRGRAMOK:

2022. november 27. 16.00 órától

• Városvezetői ünnepi köszöntő;
• a Tündérkert Óvoda óvodásainak műsora;
• az első adventi gyertya meggyújtása;
• a rajzverseny eredményhirdetése, aján-

dékok átadása, a gyermekrajz-kiállítás 
megnyitása;

• Garagulya gólyalábasok „Magyar  
karácsony” című műsora;

• megnyitja kapuját a Mikulásház.

2022. december 4. 15.00–17.00 óra

• A második adventi gyertya meggyújtása;
• Mikulásfesztivál a Csabagyöngye Kulturális 

Központ szervezésében, valamint Szente 
Vica és a Csabai Színistúdió Mikulás napi 
műsora.

2022. december 6. 17.00 órától

• Találkozás és közös fotó a Mikulással.

2022. december 11. 16.00 órától

• A harmadik adventi gyertya meggyújtása;
• a Békéscsabai Napsugár Bábszínház  

„Adventi hangulat” című zenés-verses 
műsora.

2022. december 18. 16.00 órától

• A negyedik adventi gyertya meggyújtása;
• a Békéscsabai Jókai Színház „Karácsonyi 

ének” című zenés-verses műsora.
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Az Árny az árnyban című 
versszínházi monodrámával 
emlékezett meg a Lencsési 
Közösségi Ház Radnóti Mik-
lós halálának évfordulójáról 
november 5-én. A darab 
Turek Miklós színművész át-
ütő erejű előadásában a köl-
tő életének utolsó időszakát 
mutatta be.

Takács Péter, a Lencsési 
Közösségi Ház vezetője el-
mondta, hogy Radnóti Mik-
lós  egyes források szerint 
1944. november 4-én más 
források szerint november 
9-én lelte halálát Abda köz-
ség határában, ezért novem-
ber elejére időzítették a darab 
bemutatását.

– A kitartás és a türelem 
eredménye volt a versszínházi 
est, hiszen hét éve állunk leve-
lezésben Turek Miklós művész 
úrral. Most a Nemzeti Kultu-
rális Alap egy pályázata adott 
lehetőséget arra, hogy meg-
teremtsük az általunk nagyon 
szorgalmazott Radnóti-est 
anyagi feltételei is – hangsú-
lyozta Takács Péter. 

A Versszínház 2004-ben 
indult útjára, monodrámái-
ban a magyar költők élete és 
munkássága elevenedik meg. 
A kulturális vállalkozás meg-
álmodója Turek Miklós szín-
művész, aki tagja volt a Győri 
Nemzeti Színháznak, de dol-
gozott például az Oscar-díjas 
Szabó Istvánnal, Jancsó Mik-

lóssal, Hegedűs D. Gézával 
is. Eddig több mint 400 vers-
színházi előadást mutattak be 
szerte a világon. Turek Miklós 
műsoraiban a legnagyobb köl-
tőink közül többek között Petőfi 
Sándor, József Attila, Faludy 
György és Radnóti Miklós éle-
tét, munkásságát idézte meg. 

– Egy érdekes dramatur-
giával Radnóti Naptár című 
versére fűztem fel a költő élete 
utolsó időszakának 12 mo-
mentumát. Ezeket kíséri végig 
az előadás. A darabban ben-
ne vannak azok a főbb versek, 
amelyek meghatározzák Rad-
nóti Miklós költői pályafutását 
és életét – ismertette Turek 
Miklós színművész. 

Vincze Attila

Radnóti Miklósra emlékeztek a Lencsési Közösségi Házban

Színházi előadások, koncer-
tek, kiállítások – csak néhány 
olyan kulturális program, 
amelyeket az energiaválság 
miatt januártól március vé-
géig szinte teljesen nélkü-
löznünk kell Békéscsabán. 
A drasztikusan emelkedő 
energiaárak miatt – a kötele-
ző önkormányzati feladatok 
biztosítása érdekében – a 
csabai képviselőtestület azt 
a döntést hozta, hogy a fűté-
si szezon második részében, 
döntően januártól március 
végéig, korlátozza a kulturá-
lis intézmények működését. 
Utánajártunk, hogyan való-
sul ez meg a gyakorlatban.

A közgyűlés döntésének ér-
telmében a Munkácsy Mihály 
Múzeum kiállítótermei kará-
csonytól jövő év március végé-
ig zárva tartanak, ez alól kivétel 
a Munkácsy Mihály – Egy géni-
usz diadala című kiállítás. 

– December 23-án zárunk, 
és a terveink szerint a kultúra 
napján nyitjuk meg a Mun-
kácsy-kiállítást, de ez is csak 
csütörtöktől vasárnapig, 10–16 
óráig lesz látogatható. A mes-
ter remekeit nem szeretnénk 
elzárni az érdeklődők elől, és 
persze műtárgyvédelmi szem-
pontból is fontos, hogy legyen 
megfelelő fűtés a kiállítótérben 
– tájékoztatott dr. Bácsmegi 
Gábor, a múzeum igazgatója. 

Persze a jövő év első ne-
gyedéve is munkával telik majd 
az intézményben, hiszen foly-
nak a háttérmunkák, fel kell ké-
szülni arra, hogy az új kiállítá-
sokat összeállítsák, tavasszal 
teljes „fegyverzetben” várják 

majd a látogatókat. Emellett 
szeretnék a kiadványokon túl 
néhány ajándéktárggyal – pél-
dául bögrével, mágnessel – is 
bővíteni a kínálatukat. 

A Munkácsy Negyed másik 
jelentős intézménye, a Csa-
bagyöngye Kulturális Központ 
sem kerülhette el a korlátozá-
sokat. Szente Béla igazgató 
úgy fogalmazott, hogy a köz-
gyűlés meghozta a határoza-
tát, de az nincs kőbe vésve, 
nagyon sok minden történhet 
még, akár az árak tekinteté-
ben is. Mindenesetre  igyekez-
nek takarékoskodni ahol csak 
lehet, folyamatosan mérnek 
és számolnak, megoldáso-
kat keresnek arra, hogyan le-
het csökkenteni a felhasznált 
energiát. 

– A Csabagyöngye hat in-
tézményegységből áll, ebből 
ötben meg tudjuk oldani azt, 
hogy a közösségi szolgáltatá-
sok, ha nem is maradéktala-
nul, de működjenek. A nagy 
intézményünknek korszerű 
energetikai háttere van, vi-
szont a rendezvények ener-
gia- főleg áramszükséglete 
itt elég magas. Végig kellett 
néznünk, hogy melyik intéz-
ményegységünkben milyen 
feltételek mellett tudunk közös-
ségi szolgáltatásokat nyújtani. 
Mezőmegyeren például ez 
nem az Arany János Művelő-
dési Házban, hanem a tűzto-
ronyban oldható meg, mert ott 
fával lehet fűteni. A Lencsési 
Közösségi Házon napelemes 
rendszer van, ott remélhetőleg 
egészen jó feltételekkel bizto-
síthatjuk a közösségek műkö-
dését, természetesen korláto-

zásokkal, és csak a hét három 
vagy négy napján – tette hozzá 
Szente Béla.

A Csabagyöngye nagy épü-
letén belül a múzeum irodai 
tevékenysége folyik majd, és 
az intézmény szakmai munka-
társai, háttérszemélyzetének 
tagjai dolgoznak ott. Leltároz-
nak, előkészítik a következő 
időszakot, lezajlanak a kötele-
ző képzések. Közben azon is 
gondolkodnak, hogy az épü-
let környékén, vagy akár más 
helyszínen a város közösségé-
nek valamilyen találkozóhelyet 
biztosítsanak.

A Békés Megyei Könyvtár 
januártól három hónapon át, 
havonta csak két szombati 
napon lehet majd nyitva, a fi-

ókkönyvtárak pedig március 
végéig bezárnak. 

– A könyvtárunk villamos-
energia-felhasználása sajnos 
magas, óriási területeink van-
nak, és nem minden világító-
testünk korszerű – eddig nem 
volt lehetőségünk ezeket le-
cserélni, ezért számítottunk is 
a korlátozásokra. Látjuk, hogy 
más megyékben bezárnak, 
csökkentett működéssel üze-
melnek, esetleg el is költöznek 
a könyvtárak. Mi december 19-
éig várjuk az olvasókat, utána 
azonban január 8-áig téli szü-
netünk lesz, amikor ügyeletet 
sem tartunk. Előtte lehet több 
könyvet kölcsönözni, több fil-
met hazavinni. Január 9-étől 
március 31-ig az olvasóterem, 

a fiókkönyvtárak zárva lesznek 
– tájékoztatott Rakonczás Szil-
via, az intézmény igazgatója. 

A könyvtár az egészségügyi 
veszélyhelyzet idején is meg-
oldotta, hogy kölcsönözni tud-
janak az olvasók akkor is, ha 
zárva tartanak, és most szin-
tén ez lesz a gyakorlat. Működ-
ni fog az online előrendelés, 
és lehet csomagot készíteni a 
könyvekből. A Kiss Ernő utcai 
épületben lehet folyóiratokat 
is olvasni, de csak 16 fok lesz 
abban a térben. A fiókkönyvtá-
rakban heti egy alkalommal le-
het az előre megrendelt köny-
veket elvinni, egyébként nem 
tartanak nyitva. 

A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház december 20-a 

és 2023. január 31-e között 
zárva tart, az intézmény ta-
nítási évhez kötött előadásait 
február 1-jétől látogathatják 
majd a nézők. Ennek értelmé-
ben tehát december 20-áig a 
bábszínház minden előadása 
az előre tervezettek szerint 
alakul, majd egy rövid szünet 
következik, és 2023 febru-
árjában új bemutatóval indul 
a programjuk az Ibsen Ház 
emeleti termében. A bábszín-
ház új épülete lassan elké-
szül, azonban a költözéssel 
a fűtési szezon végéig még 
várniuk kell.

(A Békéscsabai Jókai Szín-
ház terveit lapunk 16. oldalán 
olvashatják.) 
Mikóczy Erika, Vincze Attila

A kulturális intézmények igyekeznek szolgáltatásokat nyújtani a korlátozások idején is 

Az élet januártól sem áll meg, csak lassul, csendesedik kicsit
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MESÉLŐ MÚZEUM Bizarr reklámok a századfordulóról
A halott rovarvárosA 2022-es Év ősmaradványa: az óriásszarvas

APRÓHIRDETÉ SEK
• Lépcsőház-takarítást vállalok. Telefon: 06-30/290-8726.
• Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, 

MZ, Jawa, Csepel stb. – lehet hiányos, üzemképtelen is. 
Telefon: 06-20/572-5142.

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

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

Hétfőn 9-18, kedden 9-15, szerdán 9-15,  
csütörtökön 9-15, pénteken 9-15 óráig.
FONTOS! Véradás előtt egyen rendesen,  

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

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

www.ovsz.hu

Véradás

Hajtmann Ildikó és Gál Csaba 
november 28-án, hétfőn 18.30 
órától ad koncertet a Páduai 
Szent Antal Társszékesegyház-
ban (belvárosi katolikus temp-
lom). Jegyek elővételben a Csa-
bagyöngyében vásárolhatók.

Adventi hangverseny

Ahogyan a mai, úgy a 
századeleji reklámok kö-
zött is volt unalmas, vagy 
éppen bizarr. Most ezekből 
a groteszk, meghökkentő 
hirdetésekből válogatunk.

A reklámhirdetések ösz-
szeállításakor is előfordul, 
hogy a szövegezés vagy a 
grafika kitalálásakor vala-
mi véletlenül félrecsúszik. 
Sokszor ez csak az utókor 
szemében tűnik bizarrnak, 
különösen, ha egy régen 
reklámozott termékről azóta 
tudjuk, hogy az egészségre 
ártalmas. Erre jó példa az 
1897-ből való, országosan 
és Csabán is megjelent 
hirdetése az „Asbest” talp-
bélésnek. Az első Magyar 
Asbestáru Gyár kaucsuk-
kal impregnált termékét va-
lószínűleg sokan viselték, 
mert a szöveg szerint meg-
gátolta a láb deformálódá-
sát, vagy a cipő átvizese-
dését. Ekkor azonban még 
nem tudhatta senki, hogy 
ez a finom fonalas szerke-

zetű anyaggá alakítható ás-
vány erősen rákkeltő.

A „villamos” szó jelen-
tésváltozása miatt tűnik bi-
zarrnak ez az 1903-ból való 
elemes zseblámpa-hirdetés: 
„Villamos zseblámpa, mely 
egy gomb mögnyomása 
után azonnal gyönyörű villa-
mos fényt áraszt. Nem rob-
ban, nem tűzveszélyes.” A 
ma különösnek ható szöveg 
miatt el kell gondolkodnunk 
azon is, milyenek lehettek a 
korábbi modellek, mennyi kí-
sérletezés és baleset kísérte 
egy működőképes eszköz 
megalkotásának folyamatát.

A századforduló és kör-
nyéke az orvosi parazitoló-
gia megjelenésének ideje is 
volt. A személyi és közössé-
gi higiénia alacsony szintje 
miatt számos parazitairtó 
szert reklámoztak a lapok-
ban. A Csabán olvasható 
hirdetéshez viszont egy mai 
szemmel is bizarr grafika 
társult: egy fejkendős, idős 
falusi asszony egy anakonda 
méretű bélgilisztát teker fel, 

mint a kötelet. A problémát 
még évtizedekkel később 
is komolyan vették Csabán, 
ugyanis a piacon árult kolbá-
szokat trichinavizsgáló gép-
pel is megvizsgálták.

Abszurd grafika társult a 
Zacherlin rovarirtó permet-
szerhez is. A XX. század 
hajnalán közzétett rajzos 
hirdetéséhez a tervező egy 
ónémet stílusú épületekből 
álló városképet álmodott 
meg. Az égből egy kéz nyúl 
alá, s permetezi a rovarirtót, 
eközben az antropomorfizált 
rovarok és bogarak fejveszt-
ve menekülnek, vagy haldo-
kolnak. Az erkélyéről a lótetű 
puskával lövi az égből alá-
nyúló kezet, meghal a csó-
tány plakátragasztó, a kaná-
lis partján horgászó szúnyog, 
a bicikliző pajzstetű.

Szerencsére döntő több-
ségben voltak az ízléses 
szövegű hirdetések, melyek-
ben legalázatosabban kérték 
a becses közönség szíves 
pártfogását.

Szalay Ágnes

A Zacherlin rovarirtó reklámgrafikája 1903-ból (Library Hungaricana)

Azért, hogy a szélesebb kö-
zönség előtt is ismertek le-
gyenek bizonyos fosszíliák 
(az őskorban élt élőlények 
maradványai) versenyt hir-
detnek minden évben, hogy 
melyik faj legyen az év ős-
maradványa. 

A kezdeményezést 2015-ben 
indította el a Magyarhoni Föld-
tani Társulat az Év ásványa 
programmal együtt. A tavaly 
megtartott Az Év Ősmarad-
ványa címért folyó szavazá-
son három jelölt versenyzett: 
a triász időszaki pörgekarú 
(Tetractinella trigonella), a ké-
ső-miocén kori balatoni kecs-
keköröm kagyló (Congeria 
ungula caprae) és a pleiszto-
cén korban élt óriásszarvas 
(Megaloceros giganteus). Vé-
gül az utóbbi kapta a legtöbb 
szavazatot, bár sokáig fej-fej 
mellett haladt a három jelölt.

Tudományosan is elfoga-
dott tény, hogy legalább öt 
jégkorszak volt a Föld eddigi 
történetében. Ezen kívül a 
sokkal melegebb klíma miatt, 
még a sarkoknál is jégmen-
tes volt a Föld. A tudomány 
jelen állása szerint a Föld 
kérgének átalakulása, vagyis 
a lemeztektonikai változások 
voltak a legnagyobb hatással 
a jégkorszakok kialakulására.

A gyapjas mamut és a gyap-
jas orrszarvú mellett a jégkor-
szak legismertebb növényevő 
emlőse az óriásszarvas volt. 
A többi jégkorszaki óriással 
együtt, hatalmas csordákban 
legelésztek a magas fűvel 
benőtt löszpusztákon, vagy-
is a mamutsztyeppéken. A 
Megaloceros nembe tartozó 
fajok közül mindegyik nagy 
testmérettel rendelkezett, de 
az óriásszarvas volt a legna-
gyobb, a marmagassága 2 m 
körüli lehetett. A jávorszarvasé-
ra emlékeztető lapos agancsok 
terpesztése akár 3,65 métert, 
tömege pedig 40 kilogram-
mot is kitett. A pleisztocén-

ben, nagyjából 400 000 évvel 
ezelőtt jelent meg, és egész 
Észak-Eurázsiában előfordult. 
A jégkorszaki ember kortársa 
volt. Leleteit hazánkban is több 
helyen megtalálták. Megyénk-
ben, például a lőkösházi ka-
vicsbányából kerültek elő azok 
az óriásszarvas csontleletek, 
melyeket a Munkácsy Mihály 
Múzeum állandó kiállításában 
is meg lehet tekinteni. Az óriás-
szarvas populációja a legutób-
bi jégkorszak periódus végére 
(körülbelül 10,5 ezer évvel ez-
előtt) Eurázsia nagy részéről 
eltűnt. Kisebb menedékterüle-
teken fennmaradt néhány po-
puláció. Utolsó példányai 7700 
évvel ezelőtt pusztulhattak el 
a mai Oroszország területén. 
A faj eltűnésének okai vitatot-
tak: egyesek szerint hatalmas 
méretű agancsaik okozhatták 
kipusztulásukat, amikor a ho-
locén kori erdők nagy területen 
elterjedtek, mások szerint őse-
ink túlzott vadászata lehetett az 
oka a faj kihalásának.

Váncsa Klára, 
természettudományos 

muzeológusZdenek Burian festménye az óriásszarvasról

Az óriásszarvas a jégkorszaki ember kortársa volt

https://hu.wikipedia.org/wiki/Agancs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
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Keressen minket az alábbi oldalakon:
D www.behir.hu | F facebook.com.behir.hu

I instagram.com.behir.hu | Y youtube.com.behirhu

Csabai életképek

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Fábry Károly: Apponyi-utcák II.

FELCSÍK HÁZHOZ JÖN…
2022. november 18-20. – SÉGERCZ FERI WORKSHOP

November 18-án, pénteken, 19 órakor FERIÉK és a FŰSZERES zenekar 
koncertje a SÖR/IPAR-ban.

November 19-én, szombaton, 16 órakor „A moldvai népzene újrafelfedezése” 
beszélgetéssel egybekötött előadás a Nemzetiségi Klubházban. A zenei hétvége 
vezetője Ségercz Ferenc, sepsiszentgyörgyi furulyás. Csatlakozni lehet a furulyás 
továbbképzésre, vagy az improvizációra (bármilyen hangszerrel). A zenei élmény 

garantált! A résztvevők száma korlátozott.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 

mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen, Veres Krisztinánál. 

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2022. november 23-án, szerdán, 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 

17.) Kedvenc filmjeiből válogat Máthé Ferenc film-aszkéta és „filmguru”.

SCHÉNER100 
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS CSOPORTOK SZÁMÁRA

Schéner Mihály gyűjteményes kiállítása színes fafaragványaival a népi mesevilágot 
idézi a látogató elé. Az alkotóművész születésének centenáriuma alkalmából, a 

munkássága által ihletett karácsonyi kézműves foglalkozás választható. 
Díja: 400 Ft/fő, a kísérőknek ingyenes. 

Időpont és téma egyeztetése a 326-370 telefonszámon, Veres Krisztinánál.

JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
2022. december 2., PÉNTEK, 19.00 – RODEK BALÁZS TRIO

Rodek Balázs – gitár, Bögöthy Ádám – bőgő, Szabó Dániel Ferenc - dobok
A 2020-as MÜPA Jazz Showcase Fesztivál különdíjas zenekara. 

A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány. Belépő: 500 Ft
Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17. 

Köszönjük a NKA Hangfoglaló Program támogatását! l

APÁRÓL FIÚRA 
Családi hagyományőrző délután 2022. december 3-án, szombaton, 

14–17 óráig, a Meseházban. Kalendárium: karácsonyi történet. Műhelymunka: 
karácsonyfadíszek készítése. Nagymama kamrája: püspökkenyér.

A belépés díjtalan.

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítások

Pont – az én időm. A Borbola Gyöngyi békéscsabai alkotó 
pontfestéssel díszített tárgyaiból, munkáiból összeállított kiállítása 
december 12-ig tekinthető meg, hétköznapokon 9-től 18 óráig. 

November 23., szerda 16 óra – Nyíri Judit békéscsabai alkotó 
gobelinjeiből összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja Heim Sarolta, a 

Pető Intézet konduktora. Közreműködnek a Bartók Béla Zeneiskola diákjai.

XVII. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál

November 19., szombat 10 óra – nyilvános vetítéssel egybekötött 
zsűrizés és díjátadó ünnepség. A zsűri tagjai: Eifert János fotóművész 

(Budapest), Zsila Sándor fotóművész (Budapest) és Diós Zsolt, a 
Békéscsabai Médiacentrum Kft. főmunkatársa.

Ismeretterjesztő előadások

November 21., hétfő 14.30 óra – Beatrix királyné konyhája. Váncsa 
Klára ökológus, a Munkácsy Mihály Múzeum természettudományos 

munkatársának előadása a nyugdíjas klubban.
November 21., hétfő 17 óra – Napkert kincsei címmel gyógynövényes 

termékek bemutatója a Paleolit klub foglalkozásán.

Családi játszóház 

November 26., szombat 10–12 óra – Vendégváró ajtódísz és 
Mikulásvirágok készítése különféle technikákkal. A foglalkozást Ujj Éva 

vezeti. A belépés díjtalan!

Tornák 

• Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek –keddi is csütörtöki 
napokon 14.30-tól 15.30 óráig. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné 

gyógytornász vezeti. 
• Body controll (alakformáló torna) keddi és Latin dance fittness 

csütörtöki napokon 17.30-tól 18.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic oktató.
• Fitt-N Taekbo Team – keddi (taekbo) is csütörtöki (step tabata) 

napokon 18.30-tól 19.30 óráig. Edző: Skumáthné Harmati Nikolett.

Továbbra is a rendezett ta-
nácsú városi cím volt Fábry 
Sándor írásának közép-
pontjában. A történet 1871-
ben folytatódott, amikor is 
Ómaszta Szilárd főszolga-
bíró „hivatalból ismét fel-
szólította a községet, hogy 
nem kiván-e átalakulni ren-
dezett tanácsú várossá?” 

Az ügy érdekében még alá-
írásokat is gyűjtöttek Bé-
késcsabán, de mindössze 
72 személy támogatta az 
ötletet. Próbálkozások ké-
sőbb is történtek, de „a jó 
conservativ tótok nem akar-
ták a bírói hatalmat és köz-
ség vezetést”, ragaszkodtak 
a jól fizető állásaikhoz. Egé-
szen 1919-ig kellett várni, 
amikor is dr. Berthóty István 
első polgármester vezetésé-
vel végre megkapta a telepü-
lés a címet. 

Csaba fejlődése töretlen 
volt a szerző által tárgyalt 
korszakban. A településen 
lakók létszáma 1716-ban 110 
fő volt, míg 1745-ben már 
elérte a 2740 főt! 1795-ben 
a szám átlépte a tízezret és 
az 1800-as évek közepére 
(1857) Békéscsaba lakossá-
ga 26 700 lélekből állt. 

Egy hosszabb kitérő után 
– melyben az 1922-es álla-
potokat hasonlította össze 
Fábry a korabelivel – folytató-
dott a városháza építésének 
története a Körösvidékben. 
1871. november 13-án köz-
gyűlést rendeztek, melyen 
Sztraka Ernő ismertette az 
új városháza terveit és épí-
tésének költségvetését is. A 
gyűlésen a jegyző azt java-

solta, hogy telekvásárlással 
„a városháza egy szép, szé-
les frontban épülhetne, alul 
a földszinten csupa boltokat 
lehetne nyitni”, de a többség 
elvetette ezt az elképzelést. 
Fábry szerint ez hiba volt, 
mert a városháza épülete ki-
csinek bizonyult, ki is kellett 
később bővíteni. 

Az elkészült tervek bírá-
latára Ybl Miklóst kérték fel, 
aki „az eredeti tervet némely 
módosításokkal kivitelre al-
kalmasnak találta, de meg-
jegyezte, hogy az osztályo-
kat célszerűbben lehetne 
beosztani, ha a szomszéd 
Sailer-ház megszerzésével 
tágittatnék”. Mindezt az elöl-
járók nem támogatták, de 

Ybl munkáját 100 forinttal kö-
szönték meg. 

Ezt követően meghirdet-
ték a pályázatot a városhá-
za építésére; a beérkezett 
ajánlatokat 1872. március 
5-én bontották ki. A csabai 
képviselőtestület azt a néző-
pontot képviselte, hogy helyi 
vállalkozók kapják a megren-
deléseket, ezért nem fogad-
ták el a debreceni illetőségű 
társvállalkozók legkedvezőbb 
ajánlatát. Nemcsak a csabai 
mesteremberek jártak jól, 
hanem a település is, hiszen 
így olcsóbban meg lehetett 
építeni a városházát, mintha 
a vállalkozó építette volna fel. 
(Folytatjuk.)

Ugrai Gábor
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Megemlékezést szerveztek 
Kertész Éva, a Munkácsy 
Mihály Múzeum néhai ter-
mészettudományos muze-
ológusa tiszteletére a volt 
kollégái és barátai. Az estet 
november 3-án tartották az 
intézmény Pátkai Ervin Ter-
mében.

Kertész Éva röviddel a 74. 
születésnapja előtt, idén nyá-
ron hunyt el. Váncsa Klára 
természettudományos mu-
zeológus, egyben az emlék-
est moderátora megemlítette, 
hogy amikor a nyolcvanas 
évek elején Réthy Zsigmond 
természettudós, muzeológus 
újjászervezte a múzeum ter-
mészettudományi osztályát, 

néhány fiatal munkatárssal 
indította el a Békés megyei 
természeti képek című prog-
ramot. A csapat egyik pillére 
Kertész Éva volt, aki a megye 
botanikai értékeinek a tudo-
mányos feltárását végezte, 
ami aztán végigkísértett az 
egész életét. 

Többen a személyes él-
ményeiket osztották meg az 
emlékesten. Milyó Pál egy-
kori iskolatárs, hobbifotós 
elmondta, hogy ötödikes ko-
rukban találkoztak először. Az 
akkor tízéves kislánynak már 
annak idején is nagyon érde-
kes volt az aurája, a mosolya. 
A tanárok ritkán feleltették, 
mert mindenben jó volt. Hoz-
záfűzte: az utóbbi években 

mindketten tagjai voltak a 
Márvány Fotóműhelynek.  

– Éva mosolya folyama-
tosan velünk van – erősítette 
meg Boldog Gusztáv egykori 
kolléga, régi jó barát, miközben 
a háttérben a képeit láthattuk.

Számtalan vidám, közös 
történetet ajándékozott nekik 
sors. Például éveken át 120 
fős, nyári táborok szervezői 
voltak Évával. Továbbá Réthy 
Zsigmonddal hármasban 
számtalan terepjáráson vettek 
részt Guszti legendás, BTK-s 
rendszámú, roncsra hajtott 
Wartburgjával. 

Tirják László, a Körös-Ma-
ros Nemzeti Park igazgatója 
visszatekintésében, a környe-
zetvédelmi szakemberről és 
az elkötelezett természetvédő-
ről beszélt. 

– Egész élete a természet 
és a természetvédelem volt. 
Egy csodálatos, kellemes, in-
telligens nőt ismertem meg 
benne, aki senkit nem tudott, 
de nem is akart megbántani, 
hiszen képtelen volt rá – fogal-
mazott.

Végül Vadász Csaba, a Kö-
rös Klub elnöke, Kertész Éva 
agilis és önzetlen munkájáról 
mesélt.

Such Tamás

A természettudományos muzeulógusra emlékeztek

„Éva mosolya velünk van”

Kraszkó Jenő (90)

90

S Z É P K O R Ú A K

Kovács Györgyné (90) Molnár Imréné (95)

90 95

Gulyás Berta

A Lencsési Közösségi Ház tisztelettel meghívja Önt
2022. november 27-én, vasárnap 15 órai kezdettel

adventi rendezvénysorozatának nyitó eseményére,

a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti 

Egyetem hallgatójának 
zongorahangversenyére.

A hangversenyt követően 
adventi gyertyagyújtás.

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

háza röplabda- 
mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

badság felé

22.00 Fehér galamb
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Művészbejáró
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kezdőkör
8.10 Praktikák
8.40 BRSE TV
9.10 Sztárportré
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Ludovika TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szomszéd vár
21.00 Aggódunk érted 28.
21.20 Szelíd szeretettel élni 

életünket

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

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

21.00 Aggódunk érted 29.
21.30 Szép magyar énekek
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.00 BRSE-Fatum Nyíregy-
háza röplabda- 
mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont 
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Sztárportré
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Szempont 
8.10 Kikötő
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Diagnózis
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ IV/3.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró

21.00 Portréfilm 3.
22.00 Madarat tollaról 3.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

6.00 Hírek
6.10 Aktuális
6.30 Sztárportré
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Diagnózis
8.10 Kikötő
8.40 BRSE TV
9.10 Kvantum
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Egy nap a világ V/1.
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó

20.20 Művészbejáró
21.00 Portréfilm 4.
22.00 Madarat tollaról 4.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.00 Új Ház 11.
21.30 Az epizódkirály
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

21.00 Új Ház 12.
21.30 A mecénás
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Csabai Forgatag
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szempont 
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 20.
10.50 BRSE-Fatum Nyíregy-

háza röplabda-mérkő-
zés

12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Új Ház 11.
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag

18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Apa, Anya, Én
22.05 Dani szerint a világ
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Szempont 
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 BRSE TV
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Nyitott Egyetem 20.
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Új Ház 12.
18.00 Hírek
18.10 Csabai Forgatag
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Ludovika TV
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Törvénytelen randevú

22.55 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

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

őrszeme

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság

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

20.00 Híradó
20.20 Szemeszter
21.00 Macskajáték
23.25 Híradó
23.40 Diagnózis
0.00 Képújság

2022. november 21., hétfő

2022. november 28., hétfő

2022. november 23., szerda

2022. november 30., szerda

2022. november 25., péntek

2022. december 2., péntek

2022. november 22., kedd

2022. november 29., kedd

2022. november 24., csütörtök

2022. december 1., csütörtök

2022. november 26., szombat

2022. december 3., szombat

2022. november 27., vasárnap

2022. december 4., vasárnap

A        MŰSORA A        MŰSORA • 2022. november 21 – december 4.• 2022. november 21 – december 4.

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

21.00 A szeri kunhalmok 
nyomában

22.10 Az Alföld titkos élete
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

Az adományokat december 14-éig lehet leadni 
munkanapokon 9 és 17 óra között a következő helyszíneken: 
• a Békéscsabai Médiacentrumban (Szabadság tér 20-22.),
• a Békéscsabai Városfejlesztési Kft.-nél  (Szent István tér 10.), 
• a Csabagyöngye Kulturális Központban (Széchenyi utca 4.) 

Ha teheti, segítsen Ön is, hogy minden békéscsabai gyermeknek 
jusson ajándék a karácsonyfa alá!

Segítsen, hogy segíthessünk! 

A Békéscsabai Médiacentrum szerkesztősége mindig támogatója a jó ügyeknek, most is szeretnénk segíteni. Éppen ezért ebben az évben 
is csatlakoztunk egy adománygyűjtő akcióhoz, amelyet a Békéscsabai Turisztikai Egyesület, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft., valamint a 
Csabagyöngye Kulturális Központ hirdetett meg. Az adományokat, ajándékokat a szervezők a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ, valamint az Egyensúly AE Egyesület közreműködésével juttatják el még karácsony előtt a rászoruló családokhoz, gyerekekhez. 

AZ ADOMÁNY LEHET:
• tartós élelmiszer;
• cipősdobozban összekészített ajándék: például játék 
(akár jó minőségű használt játék is), édesség, tisztálkodási, 
higiéniai szerek, írószerek, könyvek;
• üres cipősdoboz, amelybe a szervezők ajándékokat 
csomagolhatnak. 

Összekészített cipősdobozos adomány esetén kérjük, 
jelöljék meg, hogy az milyen nemű és korú gyermeknek 
adható, valamint írják rá a dobozra azt is, ha tartós 
élelmiszert helyeztek el a csomagban.

Ha valaki ömlesztve szeretné az adományait behozni, 
azt is megteheti. A szervezők munkatársai a be nem 
csomagolt adományokat szortírozzák, becsomagolják, 
majd felcímkézik, így juttatják el az érintetteknek. 
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* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

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

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és 
céges csomagjaink közül.

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

RENDELJE
OTTHONÁBA VAGY

MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

AKÁR 990 Ft 
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 5 ballon rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.hu

Eredményesek a csocsósokAdakoztak az atléták
Szép eredményekkel zárják 
az évet a Viharsarki Cso-
csósok. Még szeptember 
végén Szeverényi Dániel 
nyílt egyéni kategóriában 
országos bajnok lett, Bör-
csök Szabolcs és Knyihár 
János pedig nyílt páros 
kategóriában a 3. helyen 
végezett. A közelmúltban 
pedig a Csabagyöngyében 
megrendezett, VIII. Vihar-
sarki Csocsó Ligán brillí-
roztak a csabaiak is.

Mint azt Földi Zsolt, a Vihar-
sarki Csocsósok alapítója 
elmondta, előző alkalommal 
18, most azonban csak 10 
csapat állt az asztalokhoz. 
Ettől függetlenül izgalmas der-
biket játszottak, és Budapest-
ről, Dévaványáról, Gyuláról, 
Mezőberényből, Tiszakécs-
kéről, Szegedről is érkeztek 
csocsósok. 

A VIII. Viharsarki Csocsó 
Liga 4. fordulóján a követke-
ző eredmények születtek:

 Nyílt páros kategória – 1. 
Börcsök Szabolcs (Békés-
csaba), Knyihár János (Bé-
késcsaba); 2. Vörös Marcell, 
Marwan Al Sieady (Budapest); 
3. Kósa György (Mezőberény), 
Szeverényi Dániel (Békéscsa-
ba); 4. Nyárai Sándor, Szűcs Ni-
kolett (Budapest); 5. Földi Zsolt 
(Dévaványa), Dénes Benedek 
(Békéscsaba); 5. Dusa Dáni-
el, Nagy Krisztián (Budapest); 
7. Diós Norbert (Békéscsaba), 
Varsányi Tibor (Budapest); 7.  
Bencsik Tamás (Békéscsa-
ba), Hegedűs Dániel (Gyula); 
9. Makrai Zoltán (Dévaványa), 
Márton Makai (Békéscsaba); 
9. Pálfistyák János (Tisza-
kécske), Polyákovics Ádám 
(Szeged). 

Nyílt egyéni kategória – 1. 
Szeverényi Dániel; 2. Knyihár 
János; 3. Börcsök Szabolcs; 
4. Marwan Al Sieady; 5. Diós 
Norbert; 5. Vörös Marcell; 7. 
Dénes Benedek; 7. Szűcs Ni-
kolett; 9. Földi Zsolt; 9. Kósa 
György; 9. Hegedűs Dániel; 9. 
Bencsik Tamás. 

Sorsolásos páros kate-
gória – 1. Szeverényi Dániel, 
Szűcs Nikolett; 2. Diós Nor-
bert, Nyárai Sándor; 3. Dusa 
Dániel, Börcsök Szabolcs; 4. 
Nagy Krisztián, Hegedűs Dá-
niel; 5. Makrai Zoltán, Marwan 
Al Sieady; 5. Földi Zsolt, 
Knyihár János; 7. Polyákovics 
Ádám, Kósa György; 7. Varsá-
nyi Tibor, Pálfistyák János; 9. 
Dénes Benedek, Makai Már-
ton; 9. Bencsik Tamás, Vörös 
Marcell.

Such Tamás

A Kopp Békéscsabai Atlé-
tikai Club versenyzői a Mezei 
Magyar Liga országos fordu-
lójának nevezési díjait a Re-
mény-Lak Állatvédő Egyesület 
menhelye számára ajánlották 
fel. A célra százötvenezer fo-
rint gyűlt össze, az adományt 
november 7-én adták át. Mint 
azt Tóth Sándor, a klub ügy-
vezetője kiemelte, fontosnak 
tartják, hogy a sportolók ne 
csak a sportpályán, hanem a 
magánéletben is példát mu-
tassanak, így remélhetőleg ál-
taluk jobban fókuszba kerülhet 
az állatvédelem is.

Jó formában kezdte meg az 
idényt a Békéscsabai Röp-
labda Egyesület, hiszen ve-
zeti a bajnokságot, tovább-
jutott a Magyar Kupában 
és a Mevza Kupát is kettős 
győzelemmel kezdte. A csa-
bai labdarúgóink és kézilab-
dázóink, viszont továbbra is 
kieső helyen állnak.

Két Mevza Kupa-mérkőzéssel 
kezdte az idényt a Swietelsky-
Békéscsaba. A BRSE az első 
összecsapást hazai pályán, 
az ukrán bajnok SC Prometey 
Dnipro ellen játszotta, amely 

idén a cseh bajnokságban sze-
repel, de ott lesz a Bajnokok 
Ligája főtábláján is. 

A csabai együttes jelentős 
változásokon ment keresztül 
a nyáron, többen távoztak és 
érkeztek. Az új szerzemények 
közül a török Ceyda Aktas, 
a bolgár Ralitsa Vasileva és 
a magyar válogatott Pintér 
Andrea a kezdőcsapatba is 
bekerült. A meccset a házi-
gazda kezdte jobban és végül 
fölényes, 3–0-s sikert aratott. 
A Békéscsaba hazai pályán 
folytatta a Közép-európai Li-
gát a horvát Marina Kastela 

ellen. Tóth Gábor vezetőedző 
a találkozón átalakította a 
csapatot, Maria Oikonomidou 
és Glemboczki Zóra kezdett 
Drpa és Vasileva helyén, fel-
adó poszton Viktoria Oliinyk, 
liberóként pedig Kertész Petra 
játszott. A BRSE-nek a horvát 
együttes sem okozott gondot, 
így végül 3–0-ra nyert, így 
kettős győzelemmel kezdte a 
Mevza Kupát.

A BRSE a Kaposvár ellen 
kezdte meg szereplését az 
Extraligában, amely együttest 
hazai környezetben 3–0-ra 
legyőzött. Az együttes ezt kö-

vetően a Szent Benedek csa-
patát fogadta a városi sport-
csarnokban, majd Újpestre 
látogatott. Molcsányi Ritáék 
mindkét gárdát magabiztosan, 
3–0-ra győzték le, így 3 fordu-
ló után vezetik a bajnokságot. 
A Békéscsaba a Magyar Ku-
pában is pályára lépett, ahol 
bejutott a negyeddöntőbe, 
miután idegenben 3–0-ra le-
győzte a TFSE-t.

A Békéscsaba 1912 Előre 
a lapzártánkkor továbbra sem 
állt jól a labdarúgó NB II-ben, hi-
szen egyelőre a kieső 18. hely 
az övé. A Brlázs Gábor vezette 
csapat mérlege 3 győzelem, 
4 döntetlen és 10 vereség 
volt, valamint az ezzel járó 14 
pont. Összehasonlításképpen, 
az utolsó, 20. helyen álló 
Dorogi FC-nek 10 pontja volt 
a bajnokságban, míg az első 
pozíciót elfoglaló Diósgyőri 
VTK-nak 34 egysége. Amikor 
legutóbb beszámoltunk a lilák 
teljesítményéről, akkor a két 
feljutó, tavaly még NB III-as 
csapat elleni mérkőzés várt 
rájuk. A Békéscsaba a Moson-
magyaróvártól és a Kozármis-
lenytől is kikapott 1–0-ra, előb-

bitől hazai pályán, utóbbitól 
idegenben. Az együttes rossz 
szériába került, hiszen ezt kö-
vetően otthon vereséget szen-
vedett a DVTK-tól 2–1-re, majd 
idegenben a Csákvártól 2–0-
ra. A Békéscsabára ezután 
egy hétközi mérkőzés várt a 
Magyar Kupában, amikor az 
NB III-as Nagykanizsához 
látogatott. Az együttes 4–1-re 
győzött és a nyolcaddöntőben 
az NB I-es Zalaegerszeg lesz 
az ellenfele. A siker új lendü-
letet adott a Békéscsabának, 
hiszen ezt követően a bajnok-
ságban is győzött 4–3-ra a 
Nyíregyháza ellen. Ezt köve-
tően viszont egy fájó 4–1-es 
vereség következett az ETO 
FC Győr otthonában, majd két 
darab 2–2-es döntetlen a Sió-
fok és a Szombathely ellen.

Az EuBility Group-Békés-
csabai Előre NKSE tavaly az 
NB I/B-ben szerepelt, de egy 
szezon után bajnokként visz-
szajutott az első osztályba. 
Az együttes eddig öt mérkő-
zést játszott a bajnokságban, 
de egyelőre nem szerzett 
pontot és az utolsó 14. he-
lyen áll. A lilák Dunaújváros-

ban kezdték az új idényt, ahol 
négygólos, 30–26-os vere-
séget szenvedtek. A Békés-
csaba a második fordulóban 
hazai pályán nyolc góllal, 28–
20-ra szenvedett vereséget 
attól a Váctól, amely ebben az 
idényben az Európa-ligában 
szerepel. Papp Bálint együt-
tese a harmadik fordulóban 
ismét a csabai városi sport-
csarnokban lépett pályára, a 
bennmaradás szempontjából 
egyik legfőbb ellenfele ellen, 
az Alba Fehérvár KC ellen. A 
félidőben még az Előre veze-
tett 13–12-re, de a hajrában a 
székesfehérváriaknak jött ki 
jobban a lépés és végül két 
góllal, 25–23-ra győztek. Az 
Előre a negyedik fordulóban 
egy másik közvetlen riválisá-
hoz, a NEKA-hoz látogatott 
Balatonboglárra, ahol ötgólos, 
26–21-es vereséget szenve-
dett. A csapatnak az ötödik 
fordulóban hazai pályán sem 
sikerült a bravúr, hiszen az 
MTK-tól is kikapott csupán két 
góllal, 27–25-re. A bajnokság-
ban jelenleg szünet van az 
Európa-bajnokság miatt.

Hidvégi Dávid

Jól rajtolt a BRSE, a két Előre továbbra is a pontokért küzd

Fo
tó

: B
R

SE

Most 10 csapat állt asztalokhoz a Csabagyöngyében

Szeverényi Dániel
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Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a 
Wenckheim turista- és kerék-
párút kialakítása tárgyú projekt 
keretében a kerékpárforgal-
mi létesítmények kivitelezési 
munkái 2020 augusztus hó-
napban megkezdődtek, majd 
több ütemben további szaka-
szokkal bővültek. A projekt ke-
retében épült kerékpárforgalmi 
létesítmény forgalomba-helye-
zése valamennyi szakasz te-
kintetében megtörtént.

A Békéscsaba és Sza-
badkígyós között elkészült 
mezőgazdasági utat csak az 

út melletti ingatlanok tulajdo-
nosai, a kerékpárosok, vala-
mint a célforgalom (a területen 
munkát végző mezőgazdasági 
gépjárművek) használhatják. 
A behajtási jogosultságokat, 
a sebességet (30 km/órás 
sebességkorlátozás), a léte-
sítmény helyes és jogszerű 
használatát a kerékpárosok 
forgalombiztonságának védel-
me érdekében ellenőrzik. 

A projekt keretében folya-
matban van 6 térfigyelő kame-
ra elhelyezése (bányatavak, 
Gerla – Wenckheim Károly tér, 
Póstelek – kronoszkóp, komp-
lex fedett pihenő – Dirt-pálya). 

A bányatavaknál lévő kilátó vil-
lámvédelme elkészült. 

A Wenckheim kerékpár-
út egyes szakaszain közvi-
lágítás, térvilágítás létesül: 
Lencsési út–Veszei kerékpár-
út külterületi szakaszán és a 
pósteleki sétányon közvilágí-
tás; a pósteleki pumpa pályá-
nál (Dirt) térvilágítás. A mun-
kák előreláthatóan december 
közepére valósulnak meg.  

A fentiek mellett tisztelettel 
kérjük, hogy a projekt kereté-
ben elkészült, pihenést, kikap-
csolódást szolgáló, egyedi ter-
vezésű létesítményekre (kilátó, 
komplex fedett pihenőhelyek, 

padok, asztalok) és a kihelye-
zett kerékpáros-kellékek épsé-
gére, tisztaságára vigyázzunk, 
hogy sokáig és minél többen 
tudjuk használni mindannyiunk 
örömére, megelégedésére. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Már a 2023. évi Csabai Kolbászfesztivált tervezik
Az ország legnagyobb 
gasztro-házibuliján több, 
mint hétszáz csapat gyúrta 
a kolbászt négy napon át, 
rengetegen látogattak na-
ponta a jubileumi, 25. ren-
dezvényre a CsabaParkba.

Minden olyan volt, mint ré-
gen, a covid előtti időkben. 
Több mint hétszáz csapat 
gyúrta óvodásoktól a nyug-
díjasokig a kolbászt négy 
napon át, sokan érkeztek 
naponta a rendezvényre a 
CsabaParkba – hangsúlyoz-
ta a 25. Jubileumi Csabai 
Kolbászfesztivál utáni érté-
kelőjében Hégely Sándor 
fesztiváligazgató. 

– Megmozdult az egész 
város, a megye, jöttek vendé-
gek az ország számos pont-
járól és a határon túlról is. 
Jólestek az elismerő szavak 
a vendégektől, akik szerint 
a gasztronómiai kínálat és a 
szórakoztató programok sora 
is minden várakozást felül-
múlt. Mondták ezt olyanok, 
akik már sokadszorra érkez-
tek a fesztiválra, és olyanok 
is, akik most először jártak itt.

A fesztivál igazgatója kitért 
arra, mindig nagyon fontos 
számára, hogy a csabai kol-
bász és a disznóvágás hagyo-
mányát átadják az idősebbek 
a jövő generációjának.

– Ezért is örültem, hogy 
benépesítették a gyúróasz-
talokat a fiatalok pedagógu-

saikkal, szüleikkel, nagyszü-
leikkel – emelte ki Hégely 
Sándor. – A szabadtéri szín-
padon a zárónapon rotyogott 
a bográcsokban a töltött ká-
poszta, mely a disznótorok 
elmaradhatatlan étele. Az 
őshonos mangalicára is fel-
hívtuk a figyelmet a nyugdí-
jas klubok, egyesületek, civil 
szervezetek, a nagycsaládo-
sok és a hátránnyal élők csa-
patainak töltőversenye révén 
– fogalmazott Hégely Sándor.

Sikerült ismét a fiatalok 
megszólítása a gyúróverse-
nyek mellett a koncertek, az 
éjszakai programok Dj-jeinek 
kiválasztásával is. Újra be-
bizonyosodott, hogy ez az 
ország legnagyobb gasztro-
házibulija. Nem volt olyan 
perc a négy nap alatt, amikor 
hallgatott volna a zene, va-
laki ne evett volna kolbászt. 
Ami pedig különösen fontos: 
a családok apraja-nagyja ta-
lált kedvére való elfoglaltsá-
got, a gyermekeknek minden 
eddiginél színesebb, változa-
tosabb programot kínáltak.  

Hégely Sándor kitért arra, 
a fesztivál története során 
már számos kolbászkirályt 
koronáztak meg. Örül annak, 
ha többszörös bajnokok is bi-
zonyítanak, de ugyanennyire 
fontos, hogy újak is kitűn-
jenek termékükkel. Éppen 
ezért nagy jelentőségű, hogy 
új arccal bővült a szárazkol-
bász győztesek palettája, 

mégpedig a békéscsabai 
Such Zoltán Andrással.

A Csabai Kolbászklub a 
fesztivál négy napja alatt 
hat látványdisznótort tartott 
a sátra mellett, bemutatva a 
hagyományos disznóvágást 
és sertésfeldolgozást a láto-
gatóknak. Az alapanyagok-
ból minden, a disznótorokon 
jellemző ételt helyben elké-
szítettek, és kóstoltattak. 

Korim Valéria, a klub ügy-
vezető elnöke elmondta, 
partnerklubjaik nemcsak kül-
földön vannak, hanem a me-
gyén belül is. Így például az 
egyik hízót az Orosházi Kol-
bászklub tagjai dolgozták fel.

A 25. Jubileumi Csabai 
Kolbászfesztiválon az élelmi-
szeripari és mezőgazdasá-
gi sátrat – mely a Viharsarki 
Éléskamra nevet viselte – is 

sokan felkeresték. Számos 
kistermelő kínálta portékáját, 
természetesen főként kolbá-
szokat. Jelen volt a sátorban 
az Agrármarketing Centrum 
is, mely a sertéshús fogyasz-
tását ösztönző kampányt foly-
tatott. Mangalicakolbásszal és 
hagyományos sertéssonkával 
várták a vendégeket.

– Ilyen élmények után 
nem lehetett kérdéses, hogy 

a stáb elkezdte a 2023-as 
kolbászfesztivál szervezését, 
amit október 19–22. között 
tartunk meg  – jelentette be 
Hégely Sándor. Ennek ered-
ményeképpen limitált számú 
kedvezményes árú Super 
Early Bird bérlet már elérhető 
a honlapon a 26. Csabai Kol-
bászfesztiválra. 

További információk:   
csabakolbaszfesztival.hu
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Szomszédok szeánszai a Lorántffy utcábanÉv végéig bőséges a színházi kínálat
Csaba történetében is né-
hányszor előfordultak különös 
vagy annak vélt jelenségek, az 
itt élők pedig gyakran az újsá-
gok szerkesztőségétől várták 
az igazság kiderítését. 

1936 decemberében „szelle-
mekről” számolt be a Békés-
megyei Közlöny.

„Elkésett szerkesztő úr!” – 
ezzel fogadta ismerősét Vasz-
kó Mihály, a Lorántffy utca 23. 
szám alatt lakó férfi, és azt 
mondta az újságírónak: „Alig 
öt perce ért véget a furcsa-
hangú, misztikus dübörgés a 
föld alól, mely úgy hatott, mint 
mikor az autót begyújtják”. 
Legalábbis így mondták akkor, 
akik hallották. 

A házigazda bevezette ven-
dégét a kis félhomályos szobá-
ba, ahol többen ültek, szom-
szédok, ismerősök. Odakint 
nyoma sem volt annak, amit 
a szobában éreztek a meg-
rémült emberek. Az arcukról 
nem lehet leolvasni semmit, 
némán meredtek maguk elé, 
mintha súlyos gondjaik lettek 
volna. Az öregek inkább csó-
válták a fejüket a sötétben, 
azon tanakodtak, mi fog tör-
ténni ezután.

Miután már két hete ez volt 
a téma a környéken, Vaszkó 
Mihály háza valóságos bú-
csúhely lett. A szomszédok, 
ismerősök, akik otthonukban 

nem észlelték a misztikus 
földmorgást, igyekeztek be-
jutni a szomszéd házába, 
abba a nevezetes szobába, 
ahol ez a jelenség megnyil-
vánult. A városszéli Lorántffy 
utcában, abban az időben hi-
telt adtak az emberek annak, 
hogy alighanem szellemek 
jártak a szobában…  Most 
is azért ültek ott sokan, mert 
a korábbi gyakorlatból sejte-
ni lehetett, hogy a „szellem” 
ismét jelentkezni fog. Erre a 
„szeánszra” kapott meghívót 
a szerkesztő, de ő lemondta 
a nagy találkozást. Egy isme-
rőse azonban elment, és fö-
lényesen azt suttogta: „Ezek 
még reménykednek, hátha 
ismét hallhatják a dübörgést, 
egyszer már állítólag megtör-
tént, hogy egy óra alatt két 
ízben is jelentkezett.”

Az „autós, dübörgő szel-
lemek” dolga ekkor már nem 
csak a Lorántffy utcaiakat fog-
lalkoztatta. Az egyik környék-
beli fiatalember, aki a vasútnál 
dolgozott, megtudta valame-
lyik mérnöktől, hogy aligha-
nem földgáz lehet a sejtelmes 
hangok mögött. 

A ház gazdája állítólag Bu-
dapestre készült azért, hogy 
kiderítse, valóban lehet-e föld-
gáz a hangok mögött… Mit le-
het tudni?

Viszont az idős emberek 
nem foglalkoztak a felvetések-
kel, a hírekkel, nem tántorította 
el őket semmi sem attól, hogy 
ők bizony hallották a „szellem” 
hangját. Az ellenkezőjéről nem 
lehetett őket meggyőzni… Így 
szórakoztak egykor a Lorántffy 
utcában.

Gécs Béla

Csabai utcarészlet valamikor az 1930-as években

Bizonyára értesültek arról, 
hogy az energiatakarékosság 
jegyében – több más kultu-
rális intézménnyel együtt – a 
Békéscsabai Jókai Színház 
is zárva tart 2020. december 
20-tól 2023. március 31-ig. 
Ez idő alatt a munkavégzés, 
a próbák megtartása viszont 
engedélyezett.

Bár előadásokat nem tart-
hatunk, a háttérmunka zavar-
talanul zajlik majd: két próba-
teremben előkészítjük azokat 
a bemutatókat, amelyeket né-
hány felújító próba után, a nyi-
tás napjától játszani szeret-
nénk kedves nézőinknek, és 
garantáljuk, hogy az összes 
bérletes előadást megtartjuk. 
A naprakész információkért 
látogassanak el honlapunkra 
(jokaiszinhaz.hu)!

A hosszú színházi böjt 
előtt azonban még novem-
ber és december folyamán 
bőséges kínálattal állunk az 
Önök rendelkezésére! Két 
közönségkedvenc darabunk, 
a fanyar humorral játszott, 
megható Tóték és a vegytisz-
ta mulatságot jelentő Anconai 
szerelmesek novemberi elő-
adásaira alig lehet már jegyet 
kapni, ezért a nagy érdeklő-
désre való tekintettel decem-
ber folyamán újabb előadá-
sokat tettünk a műsorrendbe, 
amelyekre hamarosan meg-
válthatják belépőket. 

Keressük annak a lehető-
ségét, hogy újra láthassák a 
közelmúltban nagy sikerrel 
játszott Drakula-fantáziát és a 
Furcsa párt, az utóbbi darab 
férfi-változatát színházunkban 
a Cervinus Teátrum vendégjá-
tékaként is megtekinthetik.

November 23-án tartjuk az 
Ördögölő Józsiás premierjét, 
a Tamási-darab rendezője 
az utóbbi években többször 
nálunk dolgozó Balázs Bé-
la-díjas érdemes művész, 
Koltay Gábor. A tündérjáték 
parádés szereposztásával az 
egész családnak élvezetes 
színházi élményt jelent majd. 
Ugyancsak a gyerekeknek és 
a szülőknek nyújt tartalmas ki-
kapcsolódást decemberben a 
Hagymácska című mesedarab 
Bozsó József rendezésében.

November 28-án, a Kor-
társ magyar írók sorozatban 
a Bárka és a Jókai színház 
látja vendégül Egressy Zol-
tánt, beszélgetőtársa a fo-
lyóirat főszerkesztője, Elek 
Tibor lesz, az érdeklődőket 
a Művész Kávéházba várjuk. 

Két nappal később, nov-
ember 30-án az újraindult 
Terefere sorozat következő 
részében Kadelka László 
kérdezi Kiss Kata rendező-
asszisztenst, aki az évad 
két előadása, a Tóték és az 
Anconai szerelmesek jelme-
zeit tervezte.

Kövessék figyelemmel hon-
lapunkat és a közösségi médi-
át, értesüljenek új előadása-
inkról, töltődjenek fel színházi 
élményekkel novemberben és 
decemberben is.
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