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„Az odafigyeléssel muníciót adunk egymásnak a mindennapokhoz”

Szarvas Péter: Jól megfér egymás mellett 
az innováció és a környezetvédelem

FOLYTATÁS A 5. OLDALON

Dr. Szigeti Béla bizottsági elnök és Zsadon Endre, az Árpád fürdő igazgatójaSzarvas Péter: A fejlesztéseinkhez kertészeti tervek is kapcsolódnak

Gyermeknapon tárja ki ka-
puit a nagyközönség előtt 
a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház új otthona, a 
Munkácsy Negyed részét 
képező, felújított Urszinyi-
Beliczey-kúria, amely új 
épületrésszel bővült. Az 
intézmény építése során a 
városvezetés nemcsak azt 
vette figyelembe, hogy az a 
színház-, illetve előadó-mű-
vészetet szolgáló, magas 
szintű funkciókat kapjon, 
hanem azt is, hogy mindezt 
zöld környezetben tegye. 
Szarvas Péter polgármes-
tert ez utóbbiról kérdeztük.

A békéscsabai önkormány-
zat minden fejlesztésnél nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy az 
érintett területeken a zöldfelü-
leteket, fákat, bokrokat meg-

védje, vagy ha szükséges, 
akkor azok pótlásáról gondos-
kodjon. Ez hosszú évek óta a 
gyakorlatban úgy néz ki, hogy 
egy-egy beruházás során leg-
alább annyi növényt telepíte-
nek, mint amennyi az építke-
zés által kényszerűen eltűnik. 
Ez a szempont érvényesül a 
Munkácsy Negyed kialakítása 
során is. 

Szarvas Péter elmondta: 
amikor egy fejlesztés a terve-
zési szakaszában tart, akkor 
ahhoz külön kertészeti terv 
is kapcsolódik, amelyben a 
szakemberek részletesen be-
számolnak arról, hogy az épít-
kezés milyen mértékben érinti 
a zöldterületeket. A polgár-
mester kiemelte, hogy álta-
lában a beruházások végén 
végzik el a szakemberek a 
zöldfelületeket érintő beavat-

kozásokat, így történik ez a 
bábszínház új otthonának ki-
alakítása esetében is. A vá-
rosvezető emlékeztetett arra, 
hogy az építkezés a végéhez 
közeledik, a tervek szerint 
2023 májusában adhatják át 
a nagyközönségnek a teljesen 
megújult Urszinyi-Beliczey-
kúriát, valamint a hozzá kap-
csolódó új épületrészt. 

– A parkosítás jelenleg is 
zajlik. Korábban összesen 
nyolc darab fát és egy bok-
rot kellett eltávolítani a te-
rületről, melyek nagyrészt 
elöregedtek és már baleset-
veszélyesek voltak, de a 
szakemberek olyan esetben 
is javasoltak fakivágást, ami-
kor arra esztétikai okok miatt 
volt szükség. 

Március végéig biztosan üzemel 
az Árpád Gyógy- és Strandfürdő

Az energiaárak növekedése 
miatt országszerte számos 
fürdő tart zárva a őszi-téli 
időszakban. Jó ideig Bé-
késcsabán is bizonytalan 
volt az Árpád fürdő 2023-as 
nyitva tartása. 

Egy korábbi közgyűlési dön-
tés alapján a békéscsabai 
Árpád fürdő december 31-ig 
lehetett volna nyitva, azon-
ban karácsony előtt jó hír 
érkezett, amelynek köszön-
hetően januártól is várják a 
sportolókat és a vendégeket. 
Dr. Szigeti Bélát, az önkor-
mányzat ifjúsági és sport-
bizottságának elnökét az 
elmúlt időszakról és a fürdő 
jövőjéről kérdeztük.

A Békéscsabai Vízilabda 
Klub, a Békéscsabai Előre 
Úszó Klub, az önkormányzat, 

illetve a sportért felelős állam-
titkárság támogatásával az el-
múlt év őszétől egészen de-
cember 31-éig biztosítva volt 
az Árpád Gyógy- és Strand-
fürdő üzemeltetése.

– A város vezetése úgy 
döntött, hogy a vízi sporto-
kat az észszerűség határáig 
támogatni kell. Hiszen – mint 
ismeretes – olyan nagyszerű 
sportolókat neveltek ki a klu-
bok, mint Bohus Richárd vi-
lágbajnoki bronzérmes és 
Európa-bajnoki ezüstérmes 
úszó, vagy a jelenleg is csa-
bai színekben versenyző 
Zsilinszki Orsolya, aki bronz-
éremmel tért haza a tavalyi 
siketlimpiáról. Összefogásra 
volt szükség. Felvettük a kap-
csolatot a magyar kormány-
nyal, ennek eredményeként 
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millió forint extra fenntartási 
összeget kapott a fürdő. Az 
önkormányzat szintén nö-
velte az önerejét, továbbá a 
műszaki megoldásoknak kö-
szönhetően a strand is fo-
lyamatosan csökkentette az 
üzemeltetési költségeit. Így 
állt össze az a csomag, amely 
biztosította a fürdő nyitva 
tartását a múlt év végéig – 
mondta dr. Szigeti Béla.

A bizottsági elnök arra is 
kitért, hogy a december 15-ei 
közgyűlésen a képviselőtes-
tület a pénzügyi bizottságot 
hatalmazta fel arra, hogy a 
szükséges információk is-
meretében döntsön a strand 
2023. évi üzemeltetéséről. 
Mint mondta: a közgyűlés jó 
döntést hozott. 

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő több díjat is 
alapított, amelyekkel a ci-
vilek, közösségek és egyé-
nek munkáját, törekvéseit 
ismeri el az élet legkülön-
bözőbb területein. Mint 
mondta: nagyon fontos, 
hogy odafigyeljünk egy-
másra, hisz ez muníciót ad-
hat a mindennapokhoz.

– Nevesítsük az önhöz 
köthető díjakat. Fontos, hogy 
ezek az elismerések erősít-
sék a településekhez való 
kötődést?

– Az általam létrehozott dí-
jaknak valóban ez az egyik ki-
emelt céljuk. Nagyon fontosnak 
érzem, hogy erősítsék a kötő-
dést ezek az elismerések. Sok 
eleme van annak, hogy mitől 
érezhetjük jól magunkat itthon. 

Például ha elismerik a mun-
kánkat a szülőföldünkön, akkor 
talán kicsit jobban kötődünk 
hozzá. Ha pedig jobban kötő-
dünk, akkor nagyobb eséllyel 
maradunk itthon, vagy jövünk 
vissza a tanulmányaink után.

A Tehetség díjat általános 
iskolás végzős diákok szá-
mára hoztam létre. A kitűnő-
ség sokféleképp teljesedhet 
ki. Az elismerést a legtehetsé-
gesebb, legjobb tanulmányi 
eredményt elérő tanulók kap-
hatják, illetve azok, akik vala-
milyen művészeti területen, a 
sport területén vagy a közös-
ségi munkában kiválóak.

Szintén egyéni elismerés az 
Esély díj. Vannak olyan ember-
társaink, akiknek több akadály 
van a boldogulásuk útjában, 
mint másoknak. Az ő kitartá-

suk, akaraterejük, szorgalmuk, 
a tehetségükkel való élni tu-
dásuk példaképül szolgálhat 
mindannyiunk számára. Tisz-
telem őket, felnézek rájuk, és 
az ő számukra hoztam létre az 
Esély díjat.

A Szülőföldünkért díj az 
otthonunkról szól, ami felne-
velt. Az értékválasztásról, ami 
belső lényegünk, a hagyo-
mányainkról és a terveinkről, 
amelyek összekötik a múltun-
kat és a jövőnket. Ezt az elis-
merést a nemzet, a  haza iránt 
elkötelezetten cselekvő szer-
vezetek kaphatják.

A Köszönet díjat a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ-
ban működő csoportok szá-
mára hoztam létre. 

A Szülőföldünkért díjat a haza iránt elkötelezetten cselekvő szervezetek kaphatják
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Hasznos tudnivalók a társadalombiztosítási 
ellátások változásairól 

Munkác sy Negyed

A minimálbér, illetve a bérek 
emelkedésének köszönhe-
tően az egészségbiztosítás 
pénzbeli ellátásainak ösz-
szege idén is növekedik. 

Az Alaptörvény szerint anya-
ság, betegség, rokkantság, 
fogyatékosság, özvegység, 
árvaság és önhibáján kívül be-
következett munkanélküliség 
esetén minden magyar állam-
polgár a törvényben meghatá-
rozott támogatásra jogosult.

Januártól a minimálbér 
232  000, a garantált bérmi-
nimum pedig bruttó 296 400 
forintra emelkedett, mely 
kedvezően befolyásolja a 
társadalombiztosítási ellá-
tások összegét is. A táp-
pénz legmagasabb összege 
idén így napi 15  466,67 fo-
rint, míg a gyermekgondo-
zási díj (GYED) maximuma 
havonta már bruttó 324 800 
forint, és a hallgatói gyed is 
emelkedett.

Idén a munkavállaló, fog-
lalkoztatott, vállalkozó által fi-
zetendő társadalombiztosítási 
járulék mértéke változatla-
nul 18,5 százalék. A GYED, 
GYES, ápolási díj és egyes el-
látások összegéből 10 száza-
lékos mértékű nyugdíjjárulékot 
kell levonni. A munkáltatót, kifi-

zetőt, egyéni vállalkozót, mező-
gazdasági őstermelőt terhelő 
szociális hozzájárulási adó 
(szochó) mértéke tavaly már 13 
százalékra csökkent, amelyből 
számos jogcímen adókedvez-
mény is érvényesíthető. 

A munkaerőpiacra lépők, 
a három, vagy több gyerme-
ket nevelő munkát vállaló nők, 
a megváltozott munkaképes-
ségű személyek, vállalkozók 
esetében továbbra is jelen-
tős kedvezménnyel lehet szá-
molni. Ugyanígy a szakkép-
zettséget nem igénylő és a 
mezőgazdasági munkakör-
ben foglalkoztatottak, vagy a 
kutatók utáni szochó kedvez-
mény is előnyös a munkaadók 
számára.

Az öregségi nyugdíj ösz-
szegének számítási módja 
januártól lényegében nem 
változott. Idén az 1958-ban 
született korosztály éri el a 
nyugdíjkorhatárt, ami ese-
tükben a 65. életév betöl-
tése. A Nők 40 program foly-
tatódik, így öregségi teljes 
nyugdíjra életkorától füg-
getlenül továbbra is jogosult 
az a nő, aki legalább negy-
ven év jogosultsági idővel 
rendelkezik.

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

 Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály

Ringbe szálltak a szakmák tanulói
A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara 2008 óta 
rendezi meg a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyt 
(SZKTV), illetve az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt (OSZTV). A Bé-
kés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara előválogató-
ja bő két hétig zajlott janu-
árban. A megmérettetésen 
több mint ötszáz diák ver-
senyzett, 39 szakmában.

A versenyek célja a gyakor-
latigényes „fizikai” szakmák 
társadalmi elismertségének 
és vonzerejének növelése, 
a „Szakmát a kézbe” szlo-
gen jegyében. A Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny a 
hároméves képzés végzős 
középiskolásainak, az Or-
szágos Szakmai Tanulmányi 
Verseny pedig az érettségit 
is adó, 5 éves technikum vég-
zőseinek szól. 

Békésben mindig nagy az 
érdeklődés, a TOP három 
vármegyébe rendre bekerül a 
Viharsarok, még úgy is, hogy 

több iskola maga is szűr és 
csak a legjobb eredményeket 
elért növendékeiket nevezik 
be. Idén Békés vármegyében 
az informatikusok, a pincé-
rek, a kozmetikus techniku-
sok és a nyomdaipari tech-
nikusok közül jelentkeztek a 
legtöbben, és vettek részt az 
előválogatón. 

A Kulturális és Innovációs 
Minisztériumnak a kamará-
val közös megmérettetésén 
a fiataloknak mindenkép-
pen érdekükben állt, hogy 
jól szerepeljenek. Egyrészt, 
mert az, aki legalább hatvan 
százalékosra írta meg a fel-
adatlapot, részben mente-
sül az év végi szakmai vizs-

gák alól, automatikusan jár 
majd neki a jeles. Másrészt, 
az országos döntők legjobb-
jai közül válogatják az Eu-
rópa- és a világbajnokságra 
nevezendő versenyzőket 
is, akik között eddig min-
den évben volt Békés me-
gyei. Az országos döntők 
legjobbjainak látványos ver-
senyét a bemutatókkal és 
interaktív tevékenység-szi-
getekkel színesített Szakma 
Sztár Fesztiválon ráadásul 
minden érdeklődő ingyenes 
részvétel mellett tekintheti 
meg, próbálhatja ki.

Fekete Kata, Békés 
Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

 Békéscsaba hazavár!
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók 
támogatására a „Békés-
csaba hazavár!” felsőok-
tatási hallgatói ösztöndíj 
elnyerésére, valamint a 
diplomás pályakezdők tá-
mogatására a „Békéscsa-
ba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói  

ösztöndíj pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege fél-
évenként 5 hónap időtar-
tamra (szeptembertől janu-
árig és februártól júniusig) 
havi 50 000 Ft, amely a pá-
lyázat benyújtásakor folya-
matban lévő félévtől négy 
félévig, de legfeljebb az okle-
vél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás 

pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: 
Az ösztöndíj összege egy-
szeri 400  000 Ft, amelyet 
az ösztöndíjszerződés meg-
kötését követő 15 napon 
belül utalnak át a pályázó 

által megjelölt pénzforgalmi 
számlára.

További információk

A pályázatok benyújtá-
sának helye: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztály 5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
11–17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email cím.

A pályázatok beérke-
zésének határideje: 2023. 
március 16.

A pályázati űrlap Békés-
csaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztályán igényelhető 
vagy letölthető Békéscsaba 
város honlapjáról. Kérjük, hogy 
a borítékra írják rá: „Békés-
csaba hazavár!" életkezdési 
támogatás pályázat vagy „Bé-
késcsaba hazavár!" felsőokta-
tási hallgatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntések-
ről szóló értesítés várható 
ideje: 2023. április 20.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösztön-
díj és a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás elnye-
résének feltételeiről bőveb-
ben a bekescsaba.hu webol-
dalon a pályázati hírek között 
olvashatnak. 

Nagy léptékű fejlesztések 
zajlottak 2022-ben a Munká-
csy Negyed kialakítása so-
rán. Többek között megnyílt 
a felújított Munkácsy Em-
lékház, elkészült a Kórház 
utcai híd rekonstrukciója, 
valamint jó ütemben zajlik 
a bábszínház új otthonának 
kialakítása is. 

Szoboravatással indult a tava-
lyi év a Munkácsy Negyedben, 
hiszen márciusban leplezték 
le az Aradi Vértanúk ligetében 
a Rőzsehordó nő szobrát. A 
Munkácsy Mihály egyik legis-
mertebb festménye által ihle-
tett alkotás azóta is népszerű 
fotótéma a városban.

Egy nyárindító program-ka-
valkád részeként hordógurí-
tással adták át június végén a 

teljesen megújult Kórház utcai 
hidat. 2022 egyik legfontosabb 
infrastrukturális fejlesztése 
nemcsak a kulturális negyed, 
hanem a város életében is 
nagy jelentőséggel bírt. 

Szeptember elején, több-
éves rekonstrukció után újra 
megnyitotta kapuit a Mun-
kácsy Emlékház és a szom-
szédos Omaszta park. Olyan 
XXI. századi igényeknek 
megfelelő turisztikai attrakció 
fogadta a vendégeket, amely 
a mesterhez méltó módon 
mutatja be Munkácsy gyer-
mekkorát és 21 darab eredeti 
alkotását. Októberben ugyan-
csak az emlékház parkjában 
helyezték el a Kisasszony 
szobrot, amelyet Munkácsy 
Délután a parkban című fest-
ménye ihletett. 

Az infrastrukturális fejlesz-
tések mellett azonban a kü-
lönböző családi programok 
sem maradtak el, hiszen a 
Munkácsy Negyedben egy 
őszköszöntő fesztivál zajlott. 
Varga Tamás alpolgármester 
szerint a 2022-es esztendő 
tulajdonképpen egy bevezető 

év volt, amikor elkezdődhetett 
a negyedben működő kulturá-
lis intézmények közös, össze-
hangolt munkája.

– Van potenciál az intéz-
ményekben, hiszen komoly 
szakmai munkát végeznek és 
azáltal, hogy a Munkácsy Ne-
gyed ernyője alatt újabb kom-
munikációs felületet, újabb 
megnyilvánulási lehetősége-
ket kapnak, abból ők is pro-
fitálnak. Jó példa volt erre 
tavaly az Agyaghadsereg ki-
állítás a Munkácsy Mihály 
Múzeumban – hangsúlyozta. 

Varga Tamás alpolgár-
mester hozzátette: a báb-
színház új otthonának kivite-
lezése a végéhez közeledik. 
Ha minden a tervek szerint 
alakul, akkor a létesítmény 
májusban, egy nagyszabású 
gyereknapi rendezvény ré-
szeként nyílhat meg a nagy-
közönség előtt.

Vincze Attila

Jól haladt a Munkácsy Negyed kialakítása 2022-ben
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Békéscsaba polgármestere, alpolgármesterei, jegyzője 
és aljegyzője 2023 januárja és szeptembere között a kö-
vetkező időpontokban tartanak fogadónapot a városhá-
zán (Békéscsaba, Szent István tér 7.):  

Január 27.  Dr. Bacsa Vendel jegyző 
Február 3.  Szarvas Péter polgármester 
Február 10.  Varga Tamás alpolgármester
Február 17.  Dr. Kiss Gyula aljegyző
Február 24.  Nagy Ferenc alpolgármester
Március 3.  Hanó Miklós alpolgármester
Március 10.  Dr. Bacsa Vendel jegyző
Március 17.  Szarvas Péter polgármester 
Március 24.  Varga Tamás alpolgármester
Március 31.  Dr. Kiss Gyula aljegyző
Április 14.  Nagy Ferenc alpolgármester
Április 21.  Hanó Miklós alpolgármester
Április 28.  Dr. Bacsa Vendel jegyző
Május 5.  Szarvas Péter polgármester
Május 12.  Varga Tamás alpolgármester  
Május 19.  Dr. Kiss Gyula aljegyző 
Május 26.  Nagy Ferenc alpolgármester 
Június 2.  Hanó Miklós alpolgármester
Június 9.  Dr. Bacsa Vendel jegyző 
Szeptember 8.   Szarvas Péter polgármester
Szeptember 15.   Varga Tamás alpolgármester
Szeptember 22.   Dr. Kiss Gyula aljegyző 
Szeptember 29.  Nagy Ferenc alpolgármester

Fogadónapok
Három év után, január 12-
én ismét újévi fogadást 
rendezett a békéscsabai 
önkormányzat a városhá-
za dísztermében. Az ese-
ményen a megyeszékhely 
legnagyobb foglalkoztatóit, 
intézményi és hatósági ve-
zetőit, valamint a helyi kép-
viselőket köszöntötték.

Szarvas Péter beszédében 
többek között azt emelte ki, 
hogy 2020 eleje óta nem a 
megszokott módon zajlik az 
élet a városban, hiszen előbb 
a koronavírus-járvány, majd 
az orosz-ukrán háború okozott 
több problémát. A polgármes-
ter elmondta, hogy az önkor-
mányzat igyekezett megfelelni 
a kihívásoknak, sőt az elmúlt 
időszakban a fejlődés sem 
maradt el.  

– Nagy volumenű, innovatív 
fejlesztések jellemzik a várost: 
napelem-parkunk, geotermi-
kus technológiánk, kerékpár-
útjaink vannak, tovább épül 
az M44-es, elkerülőút készült, 

alakul az új piac, a Munkácsy 
Negyedben elkészült a szob-
rok nagy része, új kiállítás 
nyílt a múzeumban, átadtuk 
a megszépült Munkácsy Em-
lékházat, új hidunk lett, épül a 
bábszínház. Ezek emelik Bé-
késcsaba rangját – hangsú-
lyozta a városvezető.

Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő úgy fogal-
mazott, hogy bármi is történt 

az elmúlt pár évben, a város 
alapvetően egy fejlődési pá-
lyán van.

– Ha megnézzük a foglal-
koztatási mutatókat, a gon-
doskodáspolitikát vagy azo-
kat a nagy fejlesztéseket, 
amelyek döntően a Modern 
Városok Program keretei kö-
zött valósultak meg, akkor 
azt látjuk, hogy fejlődik Bé-
késcsaba – foglalta össze.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter kérdésünkre elmondta, 
hogy azok a fejlesztések, 
amelyeket a város elindított 
vagy időközben befejezett, 
sikeresek és előremutatóak, 
különösképpen az energeti-
kai beruházásokat illetően. 

– A napelem-park kiépí-
tése, az intézmények hőszi-
getelése és a geotermikus 
energiában lévő lehetőségek 
kiaknázása – ez utóbbi még 
folyamatban van – nyújta 

a legnagyobb segítséget a 
város számára az energia-
válsággal terhelt időkben – 
hangsúlyozta Hanó Miklós. 

Az eseményen számos 
helyi vállalkozás vezetője is 
részt vett. Bangó Csaba, a 
Linamar Hungary Zrt. PPM 
Divíziójának gyárigazgatója 
elmondta, hogy a válság-
helyzetek alatt sok új dolgot 
tanult a vállalat. Ennek kö-
szönhetően az elmúlt évek-
ben is fejlődni tudott, Békés-
csabán például új telephelyet 
tudtak létrehozni.  

Majoros Csaba, a Csaba 
Metál Zrt. vezérigazgatója 
arról beszélt, hogy az elmúlt 
évek kihívásokkal teli idősza-
kában különösen jól jött az 
önkormányzattal való kap-
csolat, amely azt eredmé-
nyezte, hogy fontos segítsé-
get kaptak.

Vincze Attila

„A fejlesztések emelik Csaba rangját”

– Utóbbi érvet is elfogadtuk, 
mert szerettünk volna a park-
ban egy olyan környezetet ki-
alakítani, hogy jól fényképez-
hető legyen a megszépült kúria 
és környéke – hangsúlyozta. 

Szarvas Péter hozzátette: a 
területen a megmaradt egész-
séges fák mellé összesen 16 
darab új facsemetét ültetnek el 
a szakemberek, ez nagyrészt 
már meg is történt. Többsé-
güket a kúriát övező parkban 
helyezték el, de az Aradi vér-
tanúk ligetébe és a Gőzmalom 
térre is kerül új fa. Az önkor-
mányzat a szakemberek ja-
vaslatára olyan fajtákat ültetett 
el, amelyek jól bírják a városi 
klímát és az egyre gyakoribbá 
váló vízhiányos időszakokat, 

ilyen például a platán, a hárs 
vagy a kőris. 

A városvezetés hosszútávú 
célja, hogy ne csak a báb-
színház új épületei legyenek 
vonzóak a látogatók számára, 
hanem a mellettük lévő park is 
idővel közkedvelt legyen. Ami 
biztos, hogy a Munkácsy Mi-
hály kulturális örökségére em-
lékeztető műalkotások közül 
az egyik hamarosan idekerül 
majd, ennek tervezése jelen-
leg is folyamatban van. 

– Az önkormányzat még 
vizsgálja annak a lehetőségét, 
hogy a park alkalmas lehet-e 
kisebb létszámú kulturális 
rendezvények megtartására 
vagy más események meg-
szervezésére, azonban erről 
majd csak a beruházás vé-
geztével dönt a városvezetés 

– fogalmazott Szarvas Péter. 
A polgármester kitért arra is: 
a város szerencsés abból a 
szempontból, hogy az egész 
Munkácsy Negyed fás, zöld 
területen helyezkedik el, hi-
szen a múzeum és az épülő 
bábszínház környékén, vala-
mint az Aradi vértanúk lige-
tében, a Csabagyöngye Kul-
turális Központ közelében is 
gyönyörű fák állnak, a szo-
borsétányon pedig a több év-
tizede ott élő fák biztosítják a 
megfelelő zöld környezetet. 
Megjegyezte, hogy az önkor-
mányzat a Munkácsy Negye-
den túli területeket is ugyan-
úgy gondozza, hisz például az 
Andrássy úti platánfaállomány 
egyenként történő részletes 
vizsgálata jelenleg is zajlik. 

Vincze Attila

Z Ö L D  Ö N K O R M Á N Y Z AT
Szarvas Péter: Jól megfér egymás mellett 

az innováció és a környezetvédelem

Március végéig biztosan üzemel 
az Árpád Gyógy- és Strandfürdő

Muszáj volt kivárni addig 
a pillanatig, amíg minden 
szükséges információ rendel-
kezésre állt. A magyar kor-
mánnyal folyamatos volt az 
egyeztetés az első negyed-
éves többletköltségek rész-
beni visszatérítése miatt, 
ennek eredményeképpen 22 
millió forint állami támoga-
tást kapott a fürdő. Továbbá 
a szakemberek folyamatosan 
figyelték, monitorozták az 
energiaárak alakulását. Ezen 
felül természetesen a városi 
költségvetés teherbírását is 
figyelembe kellett venni. 

– Az Árpád fürdő veze-
tése öt üzleti tervet készített 
a 2023-as évi működésről, 
hogy optimális döntést lehes-
sen hozni. A sportegyesü-
letekkel is egyeztetni kellett, 
hogy milyen mértékben tud-
nak a megemelkedett műkö-
dési költségekhez hozzájá-
rulni, illetve azt is figyelembe 
kellett venni, hogy mekkora 
mértékben lehet a belépője-
gyek árát emelni. Ezek a lé-
pések tették lehetővé azt, 
hogy amikor december 23-án 
minden információ rendelke-
zésre állt, akkor a pénzügyi 
bizottság úgy döntött, hogy 
március 31-ig az Árpád fürdő 
biztosan nyitva maradhat. 
Bárki használatba veheti a 

fürdőt, azonban pár látvány-
elemet meg kellett szüntetni. 
Egyeztettem Zsadon Endre 
fürdőigazgatóval, aki tájé-
koztatott arról, hogy milyen 
megoldásokkal lehetséges a 
költségek csökkentése. Ezek 
elsősorban műszaki tartal-
múak, példaként említhetem 
a villanymotorok és a légbefú-
vók használatát, ahol további 
optimalizálásokat hajtanak 
végre, hogy minél kevesebb 
költséget generáljanak úgy, 
hogy közben a fürdőzők él-
ménye lényegesen ne csök-
kenjen – sorolta a bizottsági 
elnök. 

Sokan keresik fel és élve-
zik a város 800 méterről fel-
törő termálvizét is, amely el-
sősorban ízületi, reumatikus, 
és mozgásszervi betegsé-
gek kezelésére alkalmas.

Dr. Szigeti Béla arra is 
kitért, hogy mekkora ösz-

szeggel nőtt meg a fürdő 
üzemeltetési költsége. Ki-
emelte, hogy az energiaárak 
elszabadulása itt rendkívül 
szembetűnő. 

– Míg 2021-ben körülbe-
lül 30 millió forintba került a 
fürdő villamosenergia-be-
szerzése, addig a 2023-as 
esztendőt tekintve – intéz-
kedések nélkül –, ez az ösz-
szeg 240 millió forint, tehát a 
2021-es árak nyolcszorosa 
lett volna. Ezt az óriási kal-
kulált díjat kell a megfelelő 
intézkedésekkel csökkenteni 
– hangsúlyozta a képviselő. 

Hozzátette: a jelenlegi dön-
tés szerint a fürdő március 
31-ig nyitva tart. Azt köve-
tően lesz egy rövid átállás és 
amennyiben jelentős változá-
sok nem történnek, akkor vé-
leménye szerint a létesítmény 
2023 őszéig üzemelni fog. 

Papp Ádám

Szarvas János, az úszó klub vezetőedzője és Fodor Ádám, 
a vízilabda klub vezetőedzője
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MÉDIAAJÁNLAT 2023
 CSABAI MÉRLEG  BEHIR.HU

Kis- és középvállalkozásoknak és magánszemélyeknek is előnyös lehetőségeket kíná-
lunk hirdetményeik nyomtatott megjelentetésére, a 2023-ban már 32 éves Csabai Mérlegben, 
amely 28 000 példány kerül ingyenesen a békéscsabaiak postaládájába.

1/1 oldal
280 x 409 mm

1 106 875 Ft + áfa       

1/2 oldal
280 x 198 mm

553 750 Ft + áfa

1/4 oldal
138 x 198 mm

276 875 Ft + áfa

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

138 430 Ft + áfa

1/16 oldal
90 x 74 mm

138 x 50 mm
69 190 Ft + áfa   

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

46 875 Ft + áfa    

1/48 oldal
43 x 50 mm

23 375 Ft + áfa

A szerkesztőség által készített PR-cikkek hirdetési árai: 

Csabai Mérleg - 2023. évi tervezett megjelenések

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

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

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

Hirdessen nálunk! z +36-20/507-5444 
emarketing@bmc.media.hu

Nyomtatott hirdetési, megjelenési lehetőségek

Hátlap megjelenés: + 30 %

Kedvezmény listaárból megjelenések után
2 megjelenés  - 10 %
3–4 megjelenés  - 15 %
5–6 megjelenés  - 20 %

Előre megkötött szerződés esetén!
Apróhirdetés: 200 Ft + áfa/szó

Méret Karakterszám Képek száma Ár/megjelenés

1/1 oldal 6000 karakter 2 kép, logó 1 136 875 Ft + áfa

1/2 oldal
4500 karakter 1 kép 576 150 Ft + áfa
3500 karakter 2 kép 569 000 Ft + áfa

1/4 oldal
3200 karakter kép nélkül 292 000 Ft + áfa
2500 karakter 1 kép, logóval 285 000 Ft + áfa

1/8 olda 1500 karakter 1 kép 145 000 Ft + áfa

Online PR-cikk: Nagy látogatottságú tema-
tikus online tartalmakat biztosítunk hirdetőfelü-
leteinken partnereink számára. A nyomtatott ki-
adásban megjelenő PR-cikkek, igény esetén 
kedvezményesen felkerülnek az online felületre is, 
melyet a www.behir.hu hírportálon teszünk közzé.

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

Online hirdetési, megjelenési lehetőségek

Behir.hu főoldal – zónák

Képújság tarifák

7.Tv árlsita

Reklámspot tarifák Reklámspot tarifák

Lapszám Leadási határidő Megjelenés

2023/3. szám február 3. február 9.

2023/4. szám február 17. február 23.

2023/5. szám március 3. március 9.

2023/6. szám március 17. március 23.

2023/7. szám március 31. április 6.

2023/8. szám április 14. április 20.

2023/9. szám április 28. május 4.

2023/10. szám május 12. május 18.

2023//11. szám május 26. június 1.

2023/12. szám június 9. június 15.

2023/13. szám június 23. június 29.

Lapszám Leadási határidő Megjelenés

2023/14. szám július 14. július 20.

2023/15. szám augusztus 4. augusztus 10.

2023/16. szám augusztus 18. augusztus 24.

2023/17. szám szeptember 1. szeptember 7. 

2023/18. szám szeptember 15. szeptember 21.

2023/19. szám szeptember 29. október 5.

2023/20. szám október 13. október 19.

2023/21. szám október 27. november 2.

2023/22. szám november 10. november 16.

2023/23. szám november 24. november 30.

2023/24. szám december 8. december 14.

Zóna neve Méret Ár/hét IAB Standard Ad name 
KF-0-NY 1410 x 173 446 250 Ft + áfa
BO-0-NY 300 x 250 200 000 Ft + áfa mpu
BO-1-NY 300 x 600 446 250 Ft + áfa half page
K-1-NY 728 x 90 358 750 Ft + áfa banner
K-2-NY 728 x 90 215 000 Ft + áfa banner
Video banner 640 x 360 703 750 Ft + áfa
K-3-NY 728 x 90 90 000 Ft + áfa banner
KF-1-NY 1410 x 173 266 250 Ft + áfa
KF-2-NY 1410 x 173 180 000 Ft + áfa
JO-0-NY 300 x 250 200 000 Ft + áfa mpu
JO-1-NY 300 x 250 200 000 Ft + áfa mpu
JO-2-NY 300 x 250 200 000 Ft + áfa mpu
JO-3-NY 300 x 600 333 750 Ft + áfa half page 
Popup 1410 x 173 503 750 Ft + áfa

Online PR cikk
(3 napig a főoldalon, 
majd aloldalon)

Korláltlan karakter 
és fotó, kapott:
Saját készítésű:

150 000 Ft + áfa
180 000 Ft + áfa

 7.Tv
Hirdetési, megjelenési lehetőségek

Hirdetési formák Megjelenés Sugárzási díj
Lakossági 24 megjelenés/nap 2 500 Ft + áfa/hét
Vállalati 24 megjelenés/nap 12 500 Ft + áfa/hét

Hirdetési 
formák Gyártási díj Megjelenés Sugárzás Sugárzási díj

PR-riport, 
vagy pályázati 
kommunikáció, 

külső helyszínen

37 500 Ft + áfa megbeszélés 
szerint

megbeszélés 
szerint

112 500 Ft + áfa 
/3 perc

3 perces film  
ismétlése :

53 750 Ft + áfa

Támogatható műsorok Ár Megjelenés
Magazin műsor 90 000 Ft + áfa 8 megjelenés
Sport műsor 75 000 Ft + áfa 1 megjelenés (+ ismétlések)

Időjárásjelentés

500 000 Ft + áfa havi (összesen: 168  megjelenés)
130 000 Ft + áfa heti (összesen: 42  megjelenés)
258 750 Ft + áfa két heti (összesen: 84 megjelenés)
387 500 Ft + áfa három heti (összesen: 126 megjelenés)

Gyártás díja: 15 000 Ft + áfa

 LED FALON

Időszak Ár (Ft/10 sec spot v kép/hó) Megjelenés száma (db/hó)
1–2 hónap 130 000 Ft + áfa 2200
Min. 3 hónap 87 500 Ft + áfa 2200
Min. 4 hónap 72 500 Ft + áfa 2200

Hirdetési, megjelenési lehetőségek

Televíziós spot hossza Ár/db
10 másodperc 17 500Ft + áfa
15 másodperc 26 250Ft + áfa
20 másodperc 35 000Ft + áfa
25 másodperc 43 750Ft + áfa
30 másodperc 52 500Ft + áfa
35 másodperc 62 500Ft + áfa
40 másodperc 68 750Ft + áfa
Gyártási díj 62 500Ft + áfa

Reklámspot esetén Gyártási díj
Hangalámondás, 
hangcsere 15 000 Ft + áfa

Idegennyelvű 
hangalámondás 22 500 Ft + áfa

Feliratozás, 
feliratcsere 30 000 Ft + áfa

Újravágás 37 500 Ft + áfa
Forgatókönyvírás 
reklámfilmhez 52 500 Ft + áfa
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A megugró energiaköltsé-
gek miatt a kulturális szek-
torban megváltozott az in-
tézmények nyitva tartása. 
A Békés Megyei Könyvtár 
meghatározott időpontok-
ban biztosít személyes köl-
csönzési lehetőséget a láto-
gatóknak, és más módon is 
tartja a kapcsolatot az olva-
sókkal.  

A könyvtár olvasóterében to-
vábbra is ott lehet tartózkod-
ni, illetve kabátos könyvköl-
csönzésre is van lehetőség. 
Rakonczás Szilvia, a Békés 
Megyei Könyvtár igazgató-
ja hangsúlyozta: folyamato-
san keresik az energiakölt-
ségek kezelésére alkalmas 
módszereket.

– Nagyon jó, hogy az el-
múlt időszakban megtörtént 
az épület szigetelése, ez sokat 
segített abban, hogy energia-
takarékossá váljon a könyvtár. 
Jók az ablakok, a nyílászárók 
és a szigetelőréteg is nagyon 
jól teljesít. Ez tavaly, az ener-

giaárak emelkedését megelő-
zően a számláinkon is látszott 
– fogalmazott. 

Lukoviczki Anna, a könyvtár 
igazgatóhelyettese arról tájé-
koztatott, hogy új kezdeménye-
zésekkel készültek.

– Személyes könyvajánló-
kat készítettünk, ez alatt azt 
értem, hogy a munkatársaink 
a kedvenc témaköreiket, köny-
veiket, olvasmányaikat mutat-
ták be az olvasóknak. Megnyílt 
a Tetten ért pillanatok című ki-
állítás, a Himnusszal kapcso-
latban pedig online kvíz kitöl-
tésére volt lehetőség – tette 
hozzá az igazgatóhelyettes. 

A könyvtár új kezdeménye-
zése egy levelezőprogram a 
Derecske Városi Művelődési 
Központ és Könyvtárral. Ennek 
célja, hogy az intézmények 
által kijelölt csoport 24 diákjá-
val megismertessék a levele-
zés mechanikáját, fejlesztve 
ezzel az adott korosztály kéz-
ügyességét és kommunikációs 
készségét.

Csiffáry Zsuzsanna

Az energiaárak emelkedé-
se miatt a Munkácsy Mihály 
Múzeum sem fogad látoga-
tókat a szokott rend szerint. 
Ennek ellenére nem állt meg 
az élet, az intézmény mun-
katársai folyamatosan ké-
szülnek az újranyitásra.

A múzeumban zajlanak az 
előkészületek a következő 
időszaki kiállításra. „Az égi 
csillag tiszta fénye” című tár-
lat témáját a Tranoscius evan-
gélikus énekeskönyv adja. 
Az 1716 és 1718 között a 
Felvidékről Csabára települő 
szlovák ajkú lakosság a val-
lási kultúrája részeként hoz-
ta magával a Tranosciust. A 
könyv a mindennapokban is a 
családok keze ügyében volt, 
ebből vett közös énekkel és 
imával szentelték meg nap-
jukat, az előlapjaira pedig a 
családi matrikula adatait írták.

Martyin Emília muzeo-
lógus elmondta: a kiállítás 
arról szól, hogyan készült a 
Tranoscius, hogyan kapcso-

lódik az a csabaiak életéhez, 
és hogyan él tovább ma a 
mindennapokban. 

A tárlat létrehozása mel-
lett a múzeumban olyan mun-
kálatokat is végeznek, ame-
lyekre egyébként nem sok 
idejük van a hétköznapokban, 
így például leltároznak vagy 
digitalizálnak. Emellett részle-
gesen látogathatók.

– Január 26-án nyitjuk meg 
a főkaput. Addig, amíg a nyitva 
tartásunk úgymond „fékezett 
habzású”, a régi főbejáratun-
kon keresztül látogatható a 
múzeum, ahol a Munkácsy 
Mihályt bemutató kiállításun-
kat tekinthetik meg a vendé-
geink csütörtöktől vasárna-
pig – tudtuk meg Bácsmegi 
Gábor múzeumigazgatótól.

Hozzátette, hogy a teljes 
nyitás április elejétől várható. 
Erre az alkalomra három idő-
szaki, valamint egy kamara 
kiállítással készülnek, ahol a 
múzeum három új szerzemé-
nyét is bemutatják.

Szabó Judit

A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ központi épü-
lete zárva tart, viszont a 
közösségi házaik összes-
ségében a hét hat napján 
üzemelnek, és várják a kö-
zönséget.   

Mint azt Szente Bélától, a 
Csabagyöngye igazgatójától 
megtudtuk, a központi épü-
letben az év első negyedé-
ben leltár, festés, renoválás 
következik, új színekkel, új 
képekkel, a bútorzat változ-
tatásával igyekeznek kicsit 
megújítani a környezetet. 

– Közben elkészítettük már 
az év első felének program-
ját és dolgozunk a második 
féléven. A szakmai munka-
társaknak a minőségfejlesz-
tés tekintetében is komoly 
feladatai lesznek, ugyanis 
megpróbáljuk a harmadik mi-
nőségdíjunkat megszerezni a 
következő év elején – tájékoz-
tatott Szente Béla. 

Idén is lesz Csabai Far-
sang a Csabagyöngye szer-

vezésében, főként a farsang 
végére koncentrálva. Ebben 
az időszakban korábban is 
voltak kültéri események, 
most több kinti rendezvényt 
terveznek, de a Munkácsy 
Emlékházra fókuszálva bel-
téri programok is várják majd 
a farsangozókat.  

Szente Bélától megtudtuk, 
hogy az év első negyedéve 
a központi intézményükben 
nagyon erős szokott lenni, a 
bevételeik mintegy egyhar-
madát az első három hónap 
hozza – ennek elmaradása 
érzékenyen érinti őket.  

– Figyelnünk kell arra, 
hogy a további hónapok a 
erősebbek legyenek, de meg-
maradjon a fizetőképes ke-
reslet. Ezt nagy érdeklődésre 
számot tartó programokkal 
tudjuk elérni – jegyezte meg 
az igazgató, hozzátéve, hogy 
a kultúra nagy „energiafaló” a 
felhasznált villamos-energia 
miatt, de igyekeznek ezen is 
spórolni, ahol csak lehet.

M. E.

Most is látogatható Készülődnek A tervezés időszaka

A Márvány Fotóműhely tárlata

Az elmúlt év 

A magyar kultúra napja al-
kalmából Az elmúlt év cím-
mel nyílt meg a Márvány Fo-
tóműhely tárlata a Lencsési 
Közösségi Házban, január 
20-án. A kiállításon 33 klub-
tag 33 fényképe látható.

A tárlat megnyitóján Katona 
Péter, a Márvány Fotómű-
hely elnöke kiemelte, hogy 
klub célja a közösségépítés 
és a tagok szakmai fejlődése.  
Takács Péter, a Lencsési Kö-
zösségi Ház vezetője beszélt 
arról, hogy az energiaárak 
emelkedése miatt a kulturális 
intézmény most keddenként 
és péntekenként tart nyitva 10 
és 18 óra között. Hozzátette: 
a kialakult helyzet ellenére a 
magyar kultúra napja apropó-
ján most is megszervezték a 
fotókiállítást.

– A Lencsési Közösségi 
Házban 2001 óta tartunk ren-
dezvényeket a magyar kultúra 
napja alkalmából. Ennek egy 
állandó eleme van – szintén 
2001 óta – a fenntartásunk-

ban működő Márvány Fotó-
műhely kiállításának megnyi-
tója. Az eseménynek külön 
jelentőséget ad az, hogy 200 
éve született meg a magyar 
nemzet himnusza – fogalma-
zott az intézmény vezetője.

A kiállítást Varga Tamás 
alpolgármester nyitotta meg, 
aki köszöntő beszédében 
hangsúlyozta, hogy 2022-ben 
is gazdag volt a város kulturá-
lis élete, és bízik abban, hogy 
ez idén sem lesz másképp.

– Békéscsabán színes, 
gazdag és magas színvo-
nalú kulturális élet zajlik ki-
váló szakemberekkel, művé-
szekkel és intézményekkel. 
Legyünk erre büszkék! Sok, 
nálunk tehetősebb, jobb gaz-
dasági mutatókkal rendelkező 
város nem, vagy csak tört ré-
szét tudja ennek nyújtani – 
emelte ki az alpolgármester.

A Márvány Fotóműhely 
kiállítása február tizedikéig 
tekinthető meg a kulturális 
intézményben.

Papp Ádám
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Herczeg Tamás: Az odafigyeléssel muníciót 
adunk egymásnak a mindennapokhoz

Az intézményben végzett 
munkám során rengeteg kö-
zösséggel tevékenykedtem 
együtt, most a Csabagyöngyé-
ben és tagintézményeiben mű-
ködő közösségeket igyekszem 
a Köszönet díjjal segíteni.

– Újjáélesztette a beszé-
des nevű „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerést, márciusban 
pedig a Közösségi díj kerül 
előtérbe.

– Szerte az országban mű-
ködött a „Tiszta udvar, rendes 
ház” mozgalom. Arra gondol-
tam: miért ne lehetne rene-
szánsza ennek Békéscsabán? 
Ezért újraindítottam a kez-
deményezést, amelynek na-
gyon jó visszhangja volt. Lát-
szik, hogy sokan és nagyon 
gondosan foglalkoznak nem-
csak az otthonukkal, hanem 
a házuk előtti közterülettel is. 
Gyönyörű, gondozott kerte-

ket, udvarokat látni a környé-
ken. Szeretném, ha Békéscsa-
bán és más, a város környéki 
település(ek)en is újra tudnánk 
indítani ezt a mozgalmat ebben 
az esztendőben. A Közös-
ségi díjat rendszerint március 
15-e környékén adom át azok-
nak a szervezeteknek, ame-
lyekről a településen élők azt 
gondolják, hogy a legtöbbet 
tettek különböző célok meg-
valósításáért. Aktualitása a té-
mának, hogy hamarosan lehet 
pályázni a díjra. Egy elektro-
nikus felületen és nyomatott 
formában is szavazhatnak a 
polgárok. Melengeti a szíve-
met, hogy ennek mindig örül-
nek a civilek. Az elmúlt eszten-
dőkben az egészségnevelés 
terén, kulturális területen, kör-
nyezet- és természetvédelmi 
területen működő közösség, 
sportegyesület, településtör-

ténettel foglalkozó közösség 
kapta a díjat – nagyon színes a 
civilek világa, sok ember szá-
mára nyújtanak segítséget, te-
remtenek közösséget. Ezzel 
az elismeréssel is, csakúgy, 
mint az összes többivel, az or-
szággyűlési képviselői tiszte-
letdíjamból szerény pénzbeli 
támogatás jár. A díjra a válasz-
tókerület összes településén 
lehet pályázni.

– A járvány után a háború 
hatásait is érezzük. Máskép-
pen mozgósítja a mostani idő-
szak a civileket?

– Korábban is tudtuk, de 
a koronavírus-járvány alatt 
méginkább bebizonyosodott, 
hogy milyen fontosak ezek a 
közösségek az életünkben. 
Ahogy a járványnak vége lett, 
legnagyobbrészt újjáéledtek a 
szervezetek, és óriási öröm-
mel jöttek össze ismét az em-

berek. Bízom abban, hogy 
most csak egy rövid időszak-
ról van szó, amikor az önkor-
mányzatok – a takarékossági 
szempontokat figyelembe véve 
– a közösségi terek haszná-
latát korlátozzák. Tudok olyan 
szervezetről, amelynek tagjai 
jelenleg a résztvevők család-
jainál jönnek össze. A közös-
ségi terek egy része tavaszig 
zárva van, viszont szociális lé-
nyek vagyunk. Amellett, vagy 
annak ellenére, hogy az in-
ternet szinte korlátlan lehe-
tőséget biztosít a kapcsolat-
tartásra, nélkülözhetetlenek 
a személyes találkozások, a 
valós közösségek, ahol igazi 
hús-vér emberekkel kom-
munikálunk. Nagyon fontos, 
hogy odafigyeljünk a másik 
emberre, hisz ezzel muní-
ciót adunk egymásnak a 
mindennapokhoz.
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Á R V E R É S

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

NÉPSZERŰ AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁG

%

Az Ipsos 2022-es helyi médiakutatása alapján 
Magyarországon a 18–65 év közötti lakosság 
44%-a tájékozódik önkormányzati újságból.*

Az olvasók között többségben vannak a fér�ak. 
A 60 év felettiek több mint fele, a 30–39 éves 
korosztály 38,2%-a olvassa a helyi híreket.

*Az Ipsos a Geotarget K�. megbízásából 2021 decemberétől havi rendszerességű országos online kutatással (Computer Assisted Web Interviewing) méri fel a helyi média 
lakossági percepcióját. A piacvizsgálat célcsoportját a 18–65 éves fogyasztók képezik. A havonta összesen 1000 fős minta reprezentálja a hazai lakosságot a legfőbb 
demográ�ai ismérvek (így életkor, nem, lakóhely szerinti régió, településtípus stb.) szerint.

44,0 44,4 43,7
% % %

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ár-
verésen kívánja együttesen 
értékesíteni a Békéscsaba, 
Ipari út déli oldalán található 
4 darab ingatlanát.

Helyrajzi számok és a terü-
letek nagysága: 

6185/8 hrsz.:   5 836 m2

6180 hrsz.:   2 309 m2

6179/2 hrsz.:      885 m2

6179/1 hrsz.:   1 438 m2

Összesen: 10 468 m2

Az ingatlanok kikiáltási 
ára: nettó 52 340 000 Ft, azaz 
ötvenkettőmillió-háromszáz-
negyvenezer forint (bruttó 
66 471 800 Ft)

Az árverés ideje: 2023. 
március 23., 10 óra.

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

A hirdetés részletes szö-
vege a város internetes hon-
lapján (www.bekescsaba.hu) 
Aktualitások/Eladásra, hasz-
nosításra kínált ingóságok 
és ingatlanok elérési útvo-
nalon található, valamint Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hir-
detőtábláján megtekinthető. 

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

Hirdessen 
nálunk!

66/740 700 
info@bmc.media.hu

Két alkotással bővült a múzeum kollekciója
Két alkotással bővült a Mun-
kácsy Mihály Múzeum gyűj-
teménye, amelyeket január 
20-án mutatott be Bácsmegi 
Gábor igazgató és Gyar-
mati Gabriella művészet-
történész. Kohán György 
Temetőkert és Koffán Ká-
roly Csendélet című képeit 
korábban egyetlen múze-
umban sem láthatta még a 
nagyközönség.

A műtárgyakat két, sze-
mélyét felfedni nem kívánó 
műgyűjtő ajándékozta a kul-
turális intézmény számára. 
Bácsmegi Gábor igazgató 

arról beszélt, hogy mindket-
ten a képzőművészeti gyűj-
temény gazdagítása érdeké-
ben keresték fel a Munkácsy 
Mihály Múzeumot.

– A tavalyi évben rekord-
számú felajánlás érkezett. 
Elég, ha csak arra gondo-
lok, hogy Lonovics Lászlótól 
70 szitanyomatot kaptunk, 
amely önmagában komoly 
érték. Ezen túl mások is ado-
mányoztak műtárgyakat a 
múzeumunk számára. Van, 
aki saját munkáját adta ne-
künk, de voltak olyan gyűjtők 
is, akik saját kollekciójukból 
válogattak ki műtárgyakat és 

ajándékozták a múzeumnak 
– hangsúlyozta az igazgató.

Az alkotásokat Gyarmati 
Gabriella művészettörténész 
mutatta be. Mint mondta: 
Koffán Károly 1947 karácso-
nyán készíthette el a Csend-
élet című alkotást, amely 
Radnóti Miklós hagyatéká-
ból származik. Kohán György 
korai akvarelljét pedig N. Sza-
bados József gyulai szárma-
zású építőmester örökségé-
ből emelte ki leszármazottja. 
A szakember hozzátette: a 
képek között ugyan nincs, 
azonban az alkotók között 
van kapcsolódási pont.

– Koffán Károly készítette 
Kohán Györgyről azt a port-
réfotót a halála előtti eszten-
dőben, 1965-ben, amely a 
Kohán iránt érdeklődő műba-
rátok számára ismert. Ez egy 
lélekábrázoló, lélekfeltáró, na-
gyon szép kép a nehéz sorsú 
művészről – mondta el la-
punknak Gyarmati Gabriella  
művészettörténész.

A múzeum új szerzemé-
nyei között szeretné bemu-
tatni a képeket akkor, amikor 
már ismét a megszokott kö-
rülmények között várhatja a 
látogatókat.

Papp Ádám
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A BRSE ebben az évben is 
az Extraliga és a Magyar 
Kupa megnyeréséért küzd, 
a Békéscsabai Előre NKSE 
az NB I-es, míg a Békés-
csaba 1912 Előre az NB II-
es tagságát igyekszik meg-
őrizni.

Minden téren sikeres volt a 
múlt éve a Békéscsabai Röp-
labda Sportegyesületnek, 
hiszen a Békéscsabai Röp-
labda Akadémián számos ní-
vós programot valósított meg, 
például egyedülálló módon 
Nemzetközi Sporttudományos 
Konferenciát rendezett.

– Méltó volt a múlt évünk 
ehhez a gyönyörű létesít-
ményhez, amely az Év Építő-
ipari Nívódíját is kiérdemelte. 
Három országos utánpót-
lásdöntőt rendeztünk Bé-
késcsabán, ez egyedülálló a 
magyar röplabdázás történe-
tében. Külső szakemberek 
is azt mondták, hogy ilyen 
nívós rendezvényeket nagyon 
régen láttak – hangsúlyozta 
az elnök, Baran Ádám.

A Swietelsky-Békéscsaba 
a harmadik helyen zárta 
a Magyar Kupát, illetve a 
szakemberek szerint min-
den idők egyik legjobb női 
bajnoki döntő sorozatát ját-
szotta a Vasas Óbuda együt-
tese ellen. A 2023-as esz-
tendő nem indult a legjobban 
az egyesület számára, hi-
szen a német SSC Palmberg 
Schwerin ellen játszva kiesett 
a CEV Kupából a nyolcad 
döntőben. A másik nemzet-
közi sorozatban, a Közép-eu-
rópai Ligában még játszik a 
csapat. A BRSE idén bejutott 
a Magyar Kupa elődöntőjébe, 
lapzártánkkor az Extraliga 
második helyén állt.

Eredményesen zárta az 
esztendőt a Békéscsabai 
Előre NKSE. A csabai kézi-
labdázók egy átmeneti sze-
zont követően visszajutottak 
az NB I-be úgy, hogy a má-
sodosztály küzdelmeit arany-
éremmel zárták. Papp Bálint 
együttese továbbá a Magyar 
Kupában is közel állt a négyes 
döntőbe való bejutáshoz. Az 

együttest a Dunaújváros bú-
csúztatta a negyeddöntőben. 
A Békéscsaba az előző év 
első felében az NB I/B-ben 
szerepelt, ahol végül arany-
éremmel zárt, és visszajutott 
az első osztályba.

– Az előző szezonban na-
gyon szépen teljesítettük a 
célkitűzéseinket. A Békés-
csaba visszajutott az élvo-
nalba, ráadásul aranyérem-
mel zártuk a másodosztályt. 
Azt gondolom, hogy az egy jó 
idény volt, hosszú utat járt be 
a csapat és szépen fejlődtek a 
játékosok. Annak az együttes-
nek a magja megmaradt az új 
szezonra, és velük folytattuk a 
munkát – hangsúlyozta Papp 
Bálint vezetőedző.

Az Előre NKSE szá-
mára nem kezdődött jól a 
2022/23-as NB I-es bajnok-
ság, ugyanis csak hét vere-
séget követően, a nyolcadik 
fordulóban sikerült először 
a pontszerzés, amikor hazai 
pályán legyőzte a Mosonma-
gyaróvárt. A lilák december 
30-án elmozdultak a kieső 

zónából, miután diadalmas-
kodtak a Budaörs ellen a vá-
rosi sportcsarnokban. A klub-
vezetés legfőbb célkitűzése a 
2023-as idényben az, hogy 
az együttes bennmaradjon az 
első osztályban.

Eddig várakozáson alul tel-
jesített a Békéscsaba 1912 
Előre a labdarúgó NB II-ben, 
a 2022/23-as szezon első 
felében. A Békéscsaba leg-
utóbb december 11-én lépett 

pályára a bajnokságban, ami-
kor a Pécs ellen 1-0-ás vere-
séget szenvedett. Az Előre 
20 lejátszott bajnoki mér-
kőzésből csupán 4-et nyert 
meg, 5 meccsen döntetlent 
játszott, míg 11-en vereséget 
szenvedett. A viharsarkiak 
csupán 17 pontot gyűjtöttek, 
így a kieső, 19. helyen állnak. 
A csapat a Magyar Kupában 
még áll, február 8-án, a nyol-
cad döntőben az NB I-es Za-
laegerszeget fogadja majd 
hazai pályán.

– Szerintem végtelenül 
gyenge őszt produkált a csa-
pat, az eredmények egyálta-
lán nem jöttek. A mérkőzések 
döntő része olyan meccs volt, 
mint a pécsi. Versenyben vol-
tunk szinte mindenkivel, de 
mégse tudtuk megnyerni eze-
ket a meccseket, ami nem vé-
letlen – mondta Brlázs Gábor 
vezetőedző.

A csapat január 29-én 
folytatja a bajnokságot a 13. 
helyezett Kazincbarcika ott-
honában, amelyet a 2. for-
dulóban 6–1-re legyőzött. Az 
együttes december 28-án 
kezdte meg a felkészülést, 
majd egy algyői edzőtáborba 
utazott. A klub a téli átiga-
zolási időszakban próbálta 
megerősíteni játékoskeretét. 
Visszatér Békéscsabára az 
NB I-es tapasztalattal ren-
delkező hálóőr, Póser Dániel, 
valamint a megyeszékhe-
lyen folytatja a 23 éves tá-
madó, Kóródi Nándor, illetve 
a középpályás Futó Zsombor. 
Az egyesülettől a télen töb-
ben távoztak: Fülöp István, 
Bor Dávid, Szabó Zsombor, 
Izing Martin, Tomori Zoltán, 
Balla Mátyás, valamint Varga 
Tamás is máshol folytatja 
pályafutását.

Hidvégi Dávid

Nagy reményekkel kezdték a 2023-as évet a csabai csapatok

Minden téren sikeres volt a múlt évük a csabai röplabdás lányoknak

Az Előre NKSE célja az NBI-ben maradás A focisták próbálták erősíteni a játékoskeretet

A Kopp Békéscsabai Atlé-
tikai Club olimpiai bronz-
érmes súlylökője, Márton 
Anita 2022-ben betegség 
miatt kihagyta a münche-
ni Európa-bajnokságot. A 
gyógyulást követően most 
az a célja, hogy az augusz-
tusi, budapesti világbaj-
nokságon bekerüljön a 
legjobb nyolc közé.

– Összességében hogyan 
értékeled a 2022-es évedet?

– Felemásra sikerült. Jól 
kezdődött a fedett pályás 
szezon, de a térdem nem 
olyan sebességgel gyógyult, 
ahogy azt szerettem volna. 
Ez hátráltatott a felkészülés-
ben, utána viszont a nyári 
szezont nagyon jól kezdtem. 
Az első versenyemen sikerült 
teljesítenem a szintet a mün-
cheni Európa-bajnokságra. 
Jól mentek az edzések, újra 
voltam külföldi versenyeken, 
de éppen az Európa-bajnok-
ság előtt kapta el a korona-
vírust az egész család. Két 
hétig voltam beteg, ami törés 
volt számomra, fizikálisan és 
lelkileg is megviselt.

– Mennyi idő kellett ahhoz, 
hogy újra 100 százalékos 
legyél?

– Az alapozás kezdetére, 
október közepére sikerült tel-
jesen visszajönnöm. Érde-
kes volt, mert talán a dina-

mikámat, a sebességemet 
érintette a legjobban a beteg-
ség. Azt hittem, hogy inkább 
az állóképességemre lesz 
nagyobb hatással, de nem 
így történt. 

– Milyen volt az elmúlt né-
hány hónap, és hogyan foly-
tatódik az éved? 

– A fedett pályás, illetve 
az alapozó időszakban még 
2022 vége felé kétszer egy 
hetet voltunk Nyíregyházán 
edzőtáborban, ahol az or-
szág legjobb fedett pályás 
komplexuma van. Gyakorlati-
lag az egész magyar váloga-
tott rendszeresen ott készül. 
Most január 15-től újra ott 
voltunk egy hetet, az edző-
tábor lezárásaként, ráhan-
golódásképp a nagyobb fel-
adatokra már versenyeztünk 
is. Ezt követően lesz még két 
megmérettetés Csehország-
ban, a Tour-sorozat része-
ként. Nagyon várom, hiszen 
a nemzetközi mezőny na-

gyobb kihívásokat tartogat, 
mint a hazai. A téli szezon fő 
versenye pedig március ele-
jén, a törökországi fedett pá-
lyás Európa-bajnokság lesz 
majd.

– Idén Budapesten lesz az 
atlétikai világbajnokság. Mi-
lyen célokkal vágsz neki?

– Nem titkolt célom, hogy 
a legjobb nyolc közé jussak, 
ami manapság nem egy-
szerű dolog, hiszen az elmúlt 
két-három évben nagyon 
sűrű lett az élmezőny. Sze-
retném igazából a legjobb 
eredményt elérni azóta, hogy 
visszatértem a kislányom 
születése után. Mindenfé-
leképpen az a célom, hogy 
idén előrelépjek az előző 
évekhez képest. Úgy terve-
zem továbbá, hogy ez a bu-
dapesti világbajnokság zárná 
le a 23 éves pályafutáso-
mat. Valószínűleg ez lesz az 
utolsó nagy világversenyem.

Kovács Dávid

„Szeretnék a nyolc közé 
kerülni a világbajnokságon”

Január 20-22-én Békés-
csaba adott otthont az V. 
és VI. korcsoportos orszá-
gos röplabda diákolimpia 
döntőjének. A háromna-
pos esemény a lányoknál 
csabai győzelemmel, míg 
a fiúknál kecskeméti siker-
rel zárult.

A csoportmérkőzéseket pén-
teken egész nap, valamint 
szombaton délig rendezték 
meg a Békéscsabai Röp-
labda Akadémián és a Víz-
mű tornatermében. Ezután 
szombaton délután követ-
kezett a keresztjáték, majd 
a csapatok vasárnap már a 
helyezésekért léptek pályá-
ra. A lányoknál a Békéscsa-
bai Andrássy Gyula Gimná-
zium a gödöllői Török Ignác 
Gimnáziumot, a veszprémi 
Vetési Albert Gimnáziumot, 

majd a jászberényi Lehel Ve-
zér Gimnázium együttesét 
is 3:0-ra múlta felül, így első 
helyen jutott tovább csoport-
jából. A csabai együttes az 
elődöntőben a Balatonfüredi 
Szent Benedek Gimnázium 
gárdáját is 3:0-ra győzte le 
és bejutott a döntőbe, ahol 
a budapesti Testnevelési 
Egyetem Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium csapa-
tával játszott. Ellenük szintén 
3:0-ra nyertek a csabaiak, 
így játszmaveszteség nélkül 
nyerték meg a diákolimpia 
döntőjét.

– Nagyon büszke vagyok 
a lányokra, nehéz hétvége 
van mögöttünk. A döntőbeli 
ellenfelünk számunkra is-
mert volt, a Vasas és az MTK 
meghatározó, korosztályos 
válogatott játékosai voltak a 
háló túloldalán. Szépen ját-

szottunk, legyőztük a fáradt-
ságot és önmagunkat, erről 
szól ez a sport – értékelte 
a csabaiak teljesítményét 
Nagy Attila, a csapat megbí-
zott edzője.

A női döntő alatt szép 
számú néző közönség ver-
buválódott a Békéscsabai 
Röplabda Akadémián, a csa-
bai iskola diákjai pedig nagy 
lelkesedéssel hajszolták csa-
patukat a győzelembe.

A fiúk küzdelmét a Kecs-
keméti Bolyai János Gim-
názium nyerte meg – egy 
ötszettes finálét követően – a 
Kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnázium ellen. Az orszá-
gos diákolimpia döntőjébe a 
Szarvasi Vajda Péter Evan-
gélikus Gimnázium jutott be 
Békés megyéből, és a 7. he-
lyen zárta a tornát.

Papp Ádám

Diákolimpia: Andrássy-
győzelem a lányoknál 
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Száz évvel ezelőtt, 1923. ja-
nuár 9-én született Schéner 
Mihály, akinek tiszteletére 
a születésnapján emléktáb-
lát avattak a városháza ár-
kádsorán. A Kossuth-díjas 
festő, grafikus, szobrász, 
keramikus és bábtervező 
életének talán főműve a 
Meseház volt, de keze nyo-
mát őrzi a Szigligeti utcai 
játszótér is.

Szarvas Péter polgármester 
az emléktábla avatóján ki-
emelte, hogy a város büszke 
Schéner Mihályra. 

– A Békéscsabai Értéktár 
Bizottság hozott egy döntést, 
mely szerint Schéner mun-
kásságát is beemeli az érték-
tárba. Ezzel is szeretnénk az 
emlékét tovább erősíteni – fo-
galmazott Szarvas Péter. 

Veres Krisztina, a Mese-
ház vezetője a rendezvényen 

ismertette Schéner Mihály 
(1923-2009) életútját. Beszélt 
arról is, hogy intézményükben 
ott vannak a művész alkotá-
sai, az azokhoz kapcsolódó 
foglalkozások esetében pedig 
mindig átgondolják, vajon mit 
szólna hozzá a Mester. 

– Ő most is közöttünk él. 
Békéscsabán nincs olyan fi-
atal, aki élete során ne láto-
gatott volna el a Meseházba, 
ezt pedig maga Schéner Mi-
hály rendezte be, ő válogatta 
ki a műtárgyakat. Ezért is fo-
galmazta meg dr. Bereczki 
Lóránt, a Magyar Nemzeti 
Galéria nyugalmazott fő-
igazgatója, hogy a Mester a 
művészetének esszenciáját 
a Meseházban helyezte el – 
mondta el Veres Krisztina. 

Schéner Mihály több mű-
fajt is kipróbált, neoavant-
gárd, expresszív jellegű al-
kotásai a Szigligeti utcai 

játszótéren láthatóak. Mivel a 
játékelemek rossz állapotba 
kerültek, Fülöp Csaba, a kör-
zet képviselője a felújításukat 
kezdeményezte.  

– Ezeket az elemeket 
1981-ben és 1987-ben he-
lyezték ki. A fából és a beton-
ból készült műalkotások meg-
rongálódtak. A városvezetés 
forrást biztosított a renová-
lásra, ezt a közgyűlés meg-

szavazta. Tavaly tavasszal 
szakemberekkel volt hely-
színi bejárás, szakvélemény 
készült, majd kezdődhetett 
a munka. Körültekintést igé-
nyelt a lovas szoborcsoport, 
valamint a csibecsók műal-
kotás felújítása, és hátravan 
még a tulipán, amely idén ta-
vasszal újul meg – tájékozta-
tott Fülöp Csaba.

Csiffáry Zsuzsanna

Helyi érték Schéner Mihály munkássága

Biró Gyula és Soós Emőke a Miska című színdarabból Az emléktábla koszorúzása a városháza árkádsorán

A Szigligeti utcai játszótér felújított elemei

Ökumenikus imahét

Minden évben január har-
madik hetében rendezik 
meg az ökumenikus ima-
hetet hazánkban. A prog-
ramsorozat január 17-ei 
alkalmán, Békéscsabán, az 
evangélikus kistemplom-
ban Kondor Péter evangé-
likus püspök köszöntötte 
a megjelenteket, és Kiss-
Rigó László katolikus, vala-
mint Fekete Károly reformá-
tus püspök hirdetett igét.

Az ökumenikus imahét kezde-
ményezése 1908-ban indult 
útjára, amikor Paul Wattson 
anglikán pap imanyolcadra 
hívta a keresztény hitű embe-
reket, felekezeti hovatartozás-
tól függetlenül. Hazánkban 
1958 óta tartják. 

– Az imahét fontossága 
a keresztények egységében 
gyökerezik. Próbáljuk meg-
élni azt, amit nem mindig sike-
rül, hiszen elsodor bennünket 
egymástól az élet. A történe-
lem viharai is sokféle nyomot 
hagytak az egyházakban. 

Jézus pedig arra hív bennün-
ket, hogy mindnyájan egyek le-
gyünk őbenne. Az imahét ezt 
szolgálja mindenütt a világon 
– fogalmazott Kondor Péter 
evangélikus püspök.

– Ézsaiás próféta könyvé-
ből származik az a mondat, 
amely köré épül az idei imahét: 
törekedjetek az igazságra és a 
jó cselekvésére. Ez minden 
időben érvényes, és fontos fel-
eleveníteni azokat a módokat, 
ahogyan felebarátaink felé for-
dulunk – emelte ki Fekete Ká-
roly református püspök.

Kiss-Rigó László arról be-
szélt, hogy Isten nem kér tő-
lünk lehetetlent, nem állít elénk 
megvalósíthatatlan elváráso-
kat – azt vizsgálja meg, mi la-
kozik a szívünkben. 

Az ökumenikus imahét fo-
lyamán, Békéscsabán is min-
den nap más templomban 
gyűltek össze a hívők, ahol 
nem a saját, hanem egy másik 
felekezethez tartozó lelkész 
hirdette Isten igéjét.

Papp Ádám

Bagdi László és a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar kapott kitüntetést
Békéscsaba önkormányza-
ta gálaműsorral ünnepelte a 
magyar kultúra napját janu-
ár 20-án, a Munkácsy Mihály 
Múzeumban. Az eseményen 
a Békéscsaba Kultúrájáért 
kitüntetést ezúttal Bagdi 
László költő, valamint a Bé-
kés Megyei Szimfonikus Ze-
nekar vehette át.

Szarvas Péter polgármester 
ünnepi köszöntőjében – a díja-
zottak méltatásán túl – elisme-
rően szólt a csabai kulturális 
intézmények tevékenységéről.

– Békéscsaba városveze-
tése számára mindig fontos 
volt, hogy az igényes kultúra 
otthonra leljen városunkban. 
Ehhez megteremtettük a mű-
ködési és tárgyi feltételeket. 
Az elmúlt években számtalan 
nagyszabású rendezvénnyel 
mutattuk meg, hogy értékte-
remtő munka folyik Békés-
csabán. Biztos vagyok benne, 
hogy a téli kényszerpihenő 

után, tavasztól újra sokszínű 
kulturális eseményekkel tar-
kított, izgalmas esztendő vár 
ránk – emelte ki beszédében a 
városvezető.

A Békéscsaba Kultúrájáért 
kitüntetéseket a megyeszék-
hely közgyűlése idén Bagdi 
László költőnek és a Békés 
Megyei Szimfonikus Zenekar-
nak ítélte oda. Az elismeré-
seket Szarvas Péter adta át a 
díjazottaknak. 

Bagdi László Békéscsabán 
született, 1953-ban. Alap- és 
középfokú tanulmányait itt vé-
gezte, majd Szegeden a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem Állam és Jogtudományi 
Karán szerzett jogi diplomát. 
A jogszolgáltatás minden stá-
diumát végigjárta – a közigaz-
gatás kivételével –, volt jogta-
nácsos, bírósági fogalmazó, 
jelenleg ügyvédként dolgozik. 
Gyermekkorától élete része a 
könyv, az olvasás és a költé-
szet. Az írás iránti érdeklődése 

igen korán jelentkezett: amikor 
csak papírt látott, azonnal leírta 
gondolatait. Eddig három ön-
álló verseskötete jelent meg, 
ugyanennyi antológiában sze-
repelt, megzenésített verseiből 
két CD készült. 

A „Csaba legendája" című 
elbeszélő költemény szülővá-
rosa újratelepítésének 300. 
évfordulója tiszteletére szü-
letett, egyedüli verses meg-
emlékezésként. Az alkotás-
hoz a néhai Dinnyés József 
komponált zenét. Folyamato-
san alkot, hamarosan újabb 
verseskötetekkel jelentkezik. 
Bagdi László a város kultu-
rális életét színesítő, kiemel-
kedő alkotói tevékenysége 
alapján érdemelte ki a Békés-
csaba Kultúrájáért kitüntetést.

A Békés Megyei Szim-
fonikus Zenekar békéscsa-
bai zenekarként alakult meg 
1959 őszén. Alapítója és első 
karmestere Sárhelyi Jenő, a 
Bartók Béla Zeneiskola igaz-
gatója, a tagok az iskola taná-
rai, növendékei voltak. Nagy 
szimfonikus zenekarrá 1971-
ben, Jancsovics Antal kar-
mesteri működése idején vált 
az együttes, amelynek szék-
helye Békéscsaba, de való-
jában megyei zenekar, amint 
ezt a 2008-as névváltoztatás 
is jelzi. Ez idő tájt alapították 
meg a zenekart működtető 
egyesületet is, melynek veze-
tői Sándor Ottó elnök, Uhrin 
Viktor elnökhelyettes-művé-
szeti vezető és Kovácsné 
Kerekes Dalma egyesületi-

zenekari titkár. A zenekaron 
belül működő Békés Megyei 
Szimfonikusok Kamarazene-
kara 2009-ben alakult. Ala-
pításának legfontosabb célja 
az volt, hogy Békés megye 
kisebb településeire is eljus-
sanak a klasszikus zenei pro-
dukciók. A zenekar állandó 
karmestere Gál Tamás Liszt-
díjas, Érdemes Művész. 

2019-ben, az alapításuk 60 
éves jubileuma alkalmából – 
Békéscsaba történetében elő-
ször – egy teljes opera, Puccini 
Lidércek című műve hangzott 
el a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban. Az elmúlt tíz 
évben, rendszeresen, ingye-
nesen látogatható szabadtéri 
koncerteket adott az együttes 
Békéscsaba főterén, a Csabai 

Nyár rendezvénysorozat záró 
eseményeként. 

A Békés Megyei Szimfoni-
kus Zenekar 2008-ban Békés 
Megyei Príma díjat, 2019-ben 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyű-
lésének Elismerése kitüntetést 
kapott, emellett fesztiválsike-
rek, külföldi koncertsorozatok 
jelzik szakmai kvalitásait. A 
zenekart Békéscsaba kultu-
rális életében betöltött több 
évtizedes meghatározó sze-
repe, országosan is elismert, 
kimagasló szakmai színvona-
lat képviselő tevékenysége, a 
komolyzene folyamatos nép-
szerűsítése, a helyi tehetségek 
felkarolása, segítése egyaránt 
méltóvá tette az elismerésre.

Vincze Attila

https://behir.hu/jo-utemben-halad-a-szigligeti-jatszoteren-talalhato-schener-munkak-felujitasa
https://behir.hu/jo-utemben-halad-a-szigligeti-jatszoteren-talalhato-schener-munkak-felujitasa
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Nem Csaba és Gyula, hanem két uralkodó állt szemben

Csabai Mérleg

Bemutatták a jövő olvasókönyvét az MCC-ben

Nonkomformista kiáltvány
Január 12-én mutatták be a 
Mathias Corvinus Collegi-
um békéscsabai képvisele-
tén Böszörményi-Nagy Ger-
gely "Nonkonform - A jövő 
olvasókönyve" című impo-
záns kötetét. 

A BrainBar jövőfesztivál ala-
pítóját – Mittag Mónika, az 
MCC békéscsabai képvise-
let-vezetőjének felvezetője 
után – Gorácz Anikó, az MCC 
Press kommunikációs igaz-
gatója faggatta a jelenkor sar-
kalatos társadalmi vitáit fel-
vonultató olvasókönyvről. A 
négy grafikus által gyönyörű-
en illusztrált kötet egyébiránt 
így mutatkozik be:

"Ez itt a konformizmus kora. 
A sokszínűség zászlaja alatt 
globális monokultúra épül, 
amelyben minden iskolázott 
embernek ugyanazt kell gon-
dolnia tudományról és vallás-
ról, ökológiáról és technológi-
áról, nemzetről és nemzetközi 
kapcsolatokról, a helyes és 
üdvös életmód mibenlétéről. 
Az önálló vélemény az ifjú vá-
roslakó számára ma straté-
giai kockázattal jár. Ez az ol-
vasókönyv azoknak a fiatal 
magyaroknak szól, akik am-
biciózusak, kíváncsiak, és a 
fontos kérdésekben nem fo-
gadják el a vákuumcsomagolt 
válaszokat." 

Sejthető volt Böszörményi-
Nagy Gergely írásainak isme-
retében, hogy ez a kötet nem 
a "junk food – trash kultúra 
– woke-kultúra" szenthárom-
ságának bűvkörébe szippan-
tott rétegek evangéliuma lesz. 
Annál is inkább, mert a szerző 

a pódiumbeszélgetés során 
többször is hitet tett a Gondvi-
selő mellett.

– Isten szerepének álta-
lános visszaszorulása nem 
csupán a vallásos emberek 
számára negatív hatású, de 
az istenhittel nem bíróknak is 
– hangzott az egyik, ma már 
igencsak nonkonformnak ható 
állítás. És ha már állítások: 
Böszörményi-Nagy könyve 
négy fejezeten keresztül tag-
lal olyan témákat, amelyek ma 
szinte minden társadalmi réteg 
kommunikációját tematizálják, 
legyen szó akár a klímavál-
ságról, a kisebbségek és a 
többségi társadalom viszony-
rendszeréről, a vallás és tu-
domány vélt ellentétéről. Ez 
utóbbi téma fontos pontja volt 
a követbemutatónak.

– Az első egyetemek a fel-
világosodás korából visszate-
kintve a „sötét” középkornak 
nevezett érában jöttek létre, 
ahol egyszerre foglalkoztak a 
természettudományokkal, a 
művészetekkel, valamint a te-
ológia és a filozófia kérdései-
vel is. A tudományt és a vallást 

nem állították mesterségesen 
szembe egymással, hanem 
kimondottan a teljes igazság 
megismerésére törekedtek – 
fogalmazott a szerző.

A kötet minden alfejezete 
egy-egy divatos, sőt az úgyne-
vezett szerencsés történelmi 
fejlődésű országokban meg-
kérdőjelezhetetlennek gondolt 
állítást cáfol meg kortárs vagy 
néhai tudosók, teológusok, po-
litológusok, „elmélészek” gon-
dolatait segítségül hívva.

A Nonkonform – ahogy az 
est folyamán maga a szerző 
is – nagy vehemenciával be-
szélt a totális digitalizmus ellen 
is. Böszörményi-Nagy szerint 
az analóg háttérbe szorulása 
nemcsak a digitális eszközök-
nek való egyre erősebb kiszol-
gáltatottság miatt problémás, 
de kutatások sora igazolja 
azt is, mennyire másként dol-
gozza fel az agy azokat az in-
formációkat, amelyekhez digi-
tális formában jut hozzá. Nem 
mindegy tehát az sem, hogy 
egy könyvet nyomtatott vagy 
ebook kiadásban olvasunk el!

D. Nagy Bence

A csabai kastély késő kö-
zépkori és kora újkori törté-
nete az írott források alap-
ján címmel tartott előadást 
a közelmúltban dr. Halmágyi 
Miklós történész, a Békés 
Megyei Levéltár munkatár-
sa. A teltházas rendezvény 
a Békéscsabai Városvédő 
és Városszépítő Egyesület 
szabadegyetemének ré-
szeként zajlott, a Bartoss 
udvar 1. szám alatti épület 
Szent László termében. Az 
előadóval a program előtt 
beszélgettünk. 

– Sokáig azt hittem, hogy Csa-
ba-Gyula kutya-macska harca 
1950-től létezik, amikor is Bé-
késcsaba lett a megyeszék-
hely. Miközben a két város kö-
zötti viszály 500 éves.

– Valóban régi időre tekint 
vissza a Csaba-Gyula ellen-
tét, de az emlékezés békévé 
oldja őseink harcát. Akkoriban 
nem egyszerűen két település, 
hanem két uralkodó, illetve a 
Szapolyai és a Habsburg csa-
lád állt szemben egymással. 
Ugyanis 1526-ban, a mohácsi 
csata után két királyt is válasz-
tottak: Szapolyai Jánost és 
Habsburg Ferdinándot. Majd 
Brandenburgi György, Gyula 
földesura Habsburg Ferdinánd 
oldalára, míg Ábránfy István, a 
csabai földesúr hol az egyik, 
hol a másik oldalra állt. Ahogy 
teltek az évtizedek, meghalt 
Szapolyai, és fia, János Zsig-
mond tartott igényt a magyar 
királyságra. Idővel megsze-
rezte az erdélyi térséget, il-
letve az ország keleti részét. 

Akkoriban Ábránfy Imre volt a 
csabai kastély ura, Mágocsy 
Gáspár, a gyulai várkapitány 
pedig Habsburg Ferdinánd 
elkötelezettje. 

– Mágocsy a harcosai-
val 1556 júniusában, egy éjjel 
ágyúkkal Csabára vonult, 
és virradatra ostrommal be-
vette a kastélyt. Indokolt volt a 
tragédia?

– Legalábbis Mágocsy Gás-
pár tudomást szerzett arról, 
hogy Ábránfy Imre, János 
Zsigmond oldalán részt vett 
az összeesküvésben, és tö-
rököket akartak a csabai kas-
télyba hozni, hogy majd onnan 
támadják a gyulai várat.

– A dokumentumokban az 
áll, hogy egy mérföldre van a 
két település.

– Ha ma megnézzük, kö-
rülbelül 15 kilométer van a két 
város között. Mágocsy Gás-
pár azt írta, hogy legalább 
egy mérföld; másvalaki sze-
rint a Gyula-Nagyvárad távol-
ság nyolc mérföld. Miközben 
a Nagyvárad-Gyula közti tá-
volság 80 kilométer, akkor egy 
mérföld alatt 10 kilométert ért-
hettek. Nem is két település vi-

szálya volt ez, hanem két ural-
kodóé, két párté.

– Vallásban is volt eltérés?
– Valószínűleg nem, hiszen 

az Ábránfyk katolikusok voltak, 
Ábránfy János ráadásul katoli-
kus pap. Mágocsy Gáspár ké-
sőbb a protestantizmust támo-
gatta. Volt vallási különbség, 
de nem ez játszott szerepet.

Such Tamás

Nagy sikert aratott előbe-
mutatóján Gogol darabja, A 
revizor Szentesen, a Tóth Jó-
zsef Színház és Vigadóban. 
Az előadást három ízben, 
épp ezen a héten láthatja az 
ottani közönség. Pataki And-
rás rendező modern felfo-
gásban, funkcionális térben, 
hétköznapi jelmezekkel kép-
zelte el a darabot, hiszen az 
örök emberit szeretné az elő-
adás felmutatni. A békéscsa-
bai premierre március 31-éig 
kell várni, a főbb szerepek-
ben a három év szünet után 
visszatérő Mészáros Mihályt, 
Bartus Gyulát, Szabó Lajost 
és Tege Antalt láthatják majd 
a nézők.

A bemutatóval párhuza-
mosan több előadás pró-
bája is zajlik a színházban, 
sőt, azon kívül is, hiszen a 
Naplopó táncpróbáihoz a 
Balassi táncegyüttes termét 
is igénybe kell vennünk. A 
gyerekeknek és fiataloknak 
készülő „zöld musical” nagy 
szereplőgárdával (köztük 
a Színitanház hallgatóival), 
táncosokkal, tradicionális 

japán jelmezekkel, a nép-
zenéhez hű keleti hangsze-
rek hangzásával repít majd 
bennünket a felkelő nap 
országába.

A változatosság jegyében 
egy vidám darab előkészü-
letei is folynak: január 19-én 
volt meg a Lady Oscar című 
bohózat sajtónyilvános olva-
sópróbája, ahol Radó De-
nise, a darab rendezője is-
mertette a mű tartalmát és 
a színrevitelt illető elképze-
léseit az újságírókkal. Lady 
Oscar, azaz Clara Barnier  
hajdani modell a saját divat-
birodalmát igazgatja. Min-

dene megvan az elégedett 
élethez, szép ház, virágzó 
cég, épp csak felserdült le-
ánygyermek… mígnem egy 
szombat reggelen saját 
könyvelője keresi fel, hogy 
elmondja: feleségül akarja 
venni Clara lányát, és szép 
vagyonkát is gyűjtött – igaz, 
Clara pénzéből. Kettejük ter-
vei nemigen találkoznak, de 
ahogy múlnak az órák, Lady 
Oscar is rájön, hogy jobb lesz 
együttműködniük. A bohó-
zat főszerepében Komáromi 
Anettet látják majd nézőink.

Hamarosan megkezdjük 
Fellini Országúton című filmje 
színpadi változatának színre-
vitelét Kiss József rendező irá-
nyításával, ahogyan Az égig 
érő fa című mese próbái is el-
kezdődnek a  gyerekek maj-
dani örömére. 

Nemrégiben láthatták a 
békéscsabaiak és környék-
beliek a Királyom, Isten áld-
jon című darabot a 7.Tv 
műsorán, most hasonló be-
mutatót készítenek el a 
Drakula-fantázia és a Tóték 
című előadásainkból is.  

A Jókai színház a tavaszi nyitásra készül

A Jászai Mari-díjas Kovács Edit és Papp Barbara

BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ
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Zajlanak A revizor próbái a Jókai színházban
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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 Csabai Forgatag
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 Békéscsaba-Gyirmót 

FC Győr labdarúgó-
mérkőzés
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22.30 Aktuális
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labdarúgó-mérkőzés
22.30 Aktuális
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7.10 Aktuális
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8.20 Aktuális
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9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Határtalan tudás 2.
11.20 Békéscsaba-Gyirmót 

FC Győr labdarúgó-
mérkőzés

12.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Madarat tollaról 1.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Ludovika TV
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Könnyű leckék
22.20 A tojásíró
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság

7.00 Hírek
7.10 Aktuális
7.30 Kezdőkör
8.00 Híradó
8.20 Aktuális
8.40 Szomszéd vár
9.10 Kikötő
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
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17.00 Hírek
17.10 Aktuális
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21.00 Építészeti 

barangolások
21.55 A birtok nem a tied...!
22.55 Híradó
23.15 BRSE TV
23.30 Diagnózis
0.00 Képújság
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18.10 BRSE TV
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
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A csillagok útján
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
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22.30 Aktuális
22.50 Híradó
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23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság
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21.00 Vajdaság kincseinek 
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22.30 Aktuális
22.50 Híradó
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23.40 Szarvasi híradó
0.00 Képújság
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6.30 Sztárportré
7.00 Híradó
7.20 Aktuális
7.40 Kvantum
8.10 Szempont 
8.40 BRSE TV
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szemeszter
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
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22.30 Aktuális
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6.00 Hírek
6.10 Aktuális
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9.40 Aktuális
10.00 Híradó
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17.30 Kvantum
18.00 Hírek
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7.00 Hírek
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0.00 Képújság
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A békéscsabai Táliber Kö-
zösségfejlesztő Alapítvány 
Aktivátor ifjúsági önkénte-
sei gofri- és fánksütésre, 
teázásra, társasozásra, kö-
zös beszélgetésre várták a 
közelmúltban a fiatalokat. 
Az egész délutános prog-
ram a békéscsabai Szé-
chenyi ligeti látogatóköz-
pontban funkcionáló Liget 
Ifjúsági Térben zajlott.

Karácsony Zsolt mentálhigi-
énés szakember és aktivista 
elmondta, ezzel a „kényezte-
tő” partival várták a gyereke-
ket, a kortárssegítő képzés 
résztvevőit, a városi DÖK 
tagjait, illetve a garabonciá-
sokat, akik az utóbbi hóna-
pokban rengeteget dolgoz-
tak. Fekete Vencel, a Vízmű 
tizedikese és Ács Melinda, 
az evangélikus gimnázium 

tizenegyedikese szerint tö-
kéletes helyre került a városi 
ifjúság és a városi DÖK bázi-
sa. Mint mondták, a ligetben 
otthonos környezetben tart-
hatják az összejöveteleiket, 
ami a környezettudatosabb 
életmódra is ösztönzi őket.

Mikó Melinda Tímea (szin-
tén) aktivistától később meg-
tudtuk, hogy a programra 
közel ötvenen érkeztek, és 
legalább két tucat fánk fo-
gyott el. A rendezvénynek 
biztosan lesz folytatása.

S.T.

Finoman kezdték az évet
A magyarországi Alteredu 
Nonprofit Kft. és a finnor-
szági EduCluster Finland 
egy Erasmus+ projekt 
kapcsán azt a célt tűzte ki, 
hogy a finn módszert ve-
zessék be minél több okta-
tási intézményben az angol 
nyelv hazai oktatásában.

Békéscsabán, a Széchenyi 
ligeti látogatóközpontban a 
többnapos képzésen igye-
keztek átadni ezt a tudást. 
Mint azt Püski Edit projekt-
menedzser elmondta, a 
céljuk az volt, hogy ne csak 
elméleti képzést kapjanak a 
pedagógusok, hanem a gya-
korlatban is minél mélyeb-
ben átéljék, hogyan zajlik  
az oktatás Finnországban. 
A képzés első két napján az 
EduCluster Finland képzői-
től tanulhattak a résztvevők, 

ezután az élménypedagó-
giai műhely következett, vé-
gül az Altereduval és a finn 
mintával zárták a hetet a 
pedagógusok. 

A finn-magyar oktatási 
kapcsolatok erősítésével fog-
lalkozó Fenyvesi Kristóf el-

mondta, a programon részt-
vevők közül meghatározott 
pontozási kritériumrendszer 
alapján tíz főt választanak 
majd ki, ők márciusban ki-
utazhatnak egy egyhetes 
finnországi tréningre. 

Szabó Judit

Angoltanítás finn módszerrel

Fekete Vencel, Ács Melinda és Karácsony Zsolt A képzés a Széchenyi ligeti látogatóközpontban volt
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Csáki János 1971. október 
15-e óta temetőgondnok a 
békéscsabai Ligeti temető-
ben. Már nyolc éve nyugdí-
jas, de töretlenül dolgozik 
tovább. A minap a szol-
gálati háza konyhájában 
beszélgettünk; velünk volt 
Morzsi kutya és a cicái.

– Hogyan lesz valakiből 
temetőgondnok?

– A Békés és Murony kö-
zötti, Soványháti tanyán szü-
lettem, majd négyéves vol-
tam, amikor beköltöztünk 
Békésre, egy temető mellé. 
Már egészen kicsi koromban 
kijártam a temetőbe. Később 
néha elmentem segíteni az 
ottani sírásónak, majd a mű-
köves szakmát tanultam ki a 
csabai Svecz mesternél. Ez-
után először a békési építő-
ipari KTSZ-ben dolgoztam, 
ahol síremlékeket készítet-
tünk, majd 1971-ben átjöttem 
Csabára, temetőgondnoknak. 
Ezt a munkát nagyon kell 
szeretni. Nehéz, mert itt na-
gyon sok lelkileg megtört em-
berrel találkozunk.

 – Amikor bemutatkoztam, 
egyből tudta, hogy édesapá-
mat hol temették el. Ráadásul 
nem is ebben a temetőben…

– Én temettem, tudom is, 
hol a sírja. Egy időben hét 
temetőbe jártam… Mióta itt 
vagyok, a két nagyszülőmet, 

édesanyámat, édesapámat 
és bátyámat is eltemettem. 
Vagy fél évig mindegyiknek 
odamentem a sírjához, majd 
elengedtem őket. Persze, ha 
arra járok, mindig megláto-
gatom őket.

– Sok mindent láthatott már.
– Egyszer bejött egy néni, 

hogy menjek már ki, mert kint 
fekszik egy ember a sírnál. 
Kimentem, a két keze össze 
volt vágva, és egy üres italos 
üveg volt mellette. Az édes-
anyja sírjának a fedlapjára 
véres ujjal azt írta fel: „Ez 
az én helyem…” Gyorsan 
hívtam a mentőt, bevitték, 
kapott vért, majd hazaen-
gedték. Végül felakasztotta 
magát, és az édesanyja 
mellé temették. Korábban 
volt egy bácsi, aki mindig 
bejárt a temetőbe. Általában 
déltájban jött, leült az egyik 

padra, és mindig egy dianás 
üveget fogott a kezében, azt 
szagolgatta. Egyszer éppen 
egy másik temetőből jöt-
tem vissza, a bácsi ott ült a 
szokásos helyén, kezében 
az üvegcse, de mozdulatlan 
volt. Szegény itt maradt.

– Egyszer hallottam, hogy 
egy temetésen nem fért be a 
koporsó a sírgödörbe.

– 2017-ben Gyulán or-
szágos sírásóversenyt ren-
deztek. A versenybizottság 
elnöke aláhúzta, olyat nem 
ismer el, hogy egy koporsó 
elakad a gödörben, mert egy 
embernek egy anyja, egy apja 
van, és egy ilyen baki nagyon 
emlékezetes maradhat. 

(Jani bácsi az említett ver-
senyről egy harmadik helye-
zéssel és egy különdíjjal ér-
kezett haza.)

Such Tamás

Volt egyszer egy viharsarki rögbicsapat 

Békéscsabai Benny Bulls
Csáki János mindenre és mindenkire figyel

A Ligeti temető gondnoka

A csabai rögbi lényegében 
egy filozófia órán alakult 
meg – először csak fejben 
– a Testnevelési Főiskolán, 
1987-ben. Ugyanis Lukács 
Csaba, a leendő játékos-
edző a padban kotorászva 
ekkor bukkant a Ligeti SE 
rögbi toborzó kiadványára. 
Nem sokáig várt, este már 
ott volt az edzésen.

Lukács Csaba (Luki) 1992-
ben alapította meg Békés-
csaba első – és egyben saj-
nos utolsó – rögbicsapatát, 
a Békéscsabai Benny Bulls 
RC-t. Luki mindkét szülője és 
nagyapja is testnevelő volt, az 
összes „sportgénjüket” örö-
kölhette. Számos sportágban 
otthon volt, így az érettségit 
követően a Testnevelési Főis-
kolára jelentkezett. A rögbivel 
másodéves korában ismerke-
dett meg.  

– A rögbiben az tetszett, 
hogy egy igazi férfias játék?

– Ezt ma már nehéz bár-
melyik sportra ráfogni, hiszen 
például a női rögbi is elterjedt 
a világon. Persze tetszett a 
rögbi keménysége – masz-
szív csontzene van –, de az 
összetettsége még inkább. 

Nagyon komoly kondicionális 
képességeket igényel a játék. 
Azonfelül van benne egy 
labda, amit dobni és rúgni is 
lehet.

– Honnan és hogyan indult 
a csabai csapat? 

– A TF után, 1991-ben ha-
zaköltöztem Csabára. Rá egy 
évre megalakult a klub, és 
az első dolgom az volt, hogy 
a testnevelő haverjaimat, a 
város kidobóit és küzdőspor-
tolóit összeszedjem. Így ke-
rült a csapatba Kovács Roli, 
Kardos Zoli – akik korábban 
judóztak –, illetve a tesitanár 
kollégáim: Bagi Árpi, Mol-
nár Gabi, Varga Jani, Néma 
Szabolcs. Majd csatlakozott 
például Márton Robi, Tulkán 
Gyuri, Szedoglavits Pista, 
Szűcs Patus Attila…

– Az NB II-ben kezdtetek, 
mikor jutottatok fel az első 
osztályba?

– Viszonylag hamar, 1996-
ban. Sajnos az volt a baj, 
hogy miután feljutottunk, sok 
felnőtt abbahagyta a játékot. 
Nyilván magasabbra került 
a léc, erősebbek voltak az 
ellenfelek. Mivel sokan be-
fejezték, kénytelen voltam 
fiatalokkal feltölteni a csa-

patot. Akkortájt szűnt meg 
a miskolci egyesület, ahon-
nan csatlakoztak hozzánk. A 
hét csapatból végül a negye-
dik helyen végeztünk. Köz-
ben megismertem Preoteasa 
Georgét, a válogatott edző-
jét, aki meghívott mindenkit 
egy edzőtáborba és ott rakta 
össze keretet. Nagyon sokat 
tanultam tőle, de sajnos egy 
idő után visszament Romá-
niába. Rajta kívül még négy 
nagyváradi játékos is erősített 
minket. Nagyon jók voltunk, 
föl is jutottunk volna ismét az 
NB I-be, de sajnos nem értek 
mindig rá.

– Miért lett vége a csabai 
rögbinek?

– 1992 és 2017 között mű-
ködtünk. Nem koppra szűnt 
meg a csapat, hanem mond-
hatni: lassanként elolvad-
tunk. Nyilván közrejátszott az 
is, hogy négy évet Angliában 
éltem, és amikor hazajöttem, 
nem Csabára, hanem Buda-
pestre költöztem, ahonnan 
már nem tudtam behúzni a fia-
talokat a csapatba. A kör ezzel 
bezárult.

(A cikk teljes terjedelemben 
a behir.hu portálon olvasható.)

Such T.

Az egykori Békéscsabai Benny Bulls RC játékosai (fotó: Lukács Csaba)

APRÓHIRDETÉ SEK
• Régi motorokat, veteránautókat keresek! Simson, MZ, 

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

• Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést 
kötne idős hölggyel vagy úrral.  
Telefon: 06-30/965-0495.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2023. február 1-jén, szerdán, 16 órakor a Nemzetiségi 

Klubházban (Békési út 15.). Kedvenc filmjeiből válogat: Máthé Ferenc 
film-aszkéta és „filmguru”. Téma: Gyilkosság, Stanley Kubrick filmje, 1956.

A filmklub kezdési időpontja 16 óra!!!

HAGYOMÁNYŐRZŐ FARSANGI MASKARÁZÁS
2023. február 17-én, pénteken, 16 órakor maskarások gyülekezője 
a Nemzetiségi Klubházban. Muzsikások: Pribojszki Ferenc és a 

Pásztorfurulya Kör. A menethez csatlakozhat gyerek, felnőtt, beöltözve, 
vagy zajkeltőkkel felszerelve, ahogy tetszik. Kerestetik néhány 

tradicionális szereplő!!! Aki a hagyományőrző játékban is szeretne részt 
venni, jelentkezzen Kovács Mihálynál, a kovacsmisibcs@gmail.com e-mail 

címen. Temessük el együtt a telet!

MESE-HÁZHOZ JÖN… MESE-KEDD
Januártól március végéig, minden kedden házhoz jön a Meseház!

„Vegyétek kezetek ügyébe a szívetek szerint valót.” Meseházi 
áldás /Schéner Mihály/. Kézműves műhelyünk tavaszig zárva lesz, de 

könnyen mozdítható, osztálytermi körülmények között is megvalósítható 
foglalkozásainkkal el tudunk jutni óvodákba, iskolákba, szociális 

intézményekbe. Előre egyeztetett időpontban, egyeztetett korosztály 
számára, egyéni igények megvalósításának lehetőségét kínáljuk. 

Csatlakozva a tananyaghoz, az évkör szokásaihoz, az ünnepekhez, 
a foglalkozásokat mesével, verssel, vagy történettel indítjuk, majd 

alkotó tevékenység és végül játék zárja le az egy tanórát igénybe vevő 
foglalkozást, melynek díja 500 Ft/fő. 

MESEMÁKOS
Kamarán innen, konyhán túl… Március végéig csak szerdán és 

csütörtökön délelőttökön tudunk csoportokat fogadni, kézműves vagy 
gasztronómiai hagyományőrző foglalkozásainkra, melynek díja 400 Ft/fő.

Közeleg a farsang, készülődjünk együtt!
 

Információ és egyeztetés: szerda, csütörtök, péntek 10-18 óráig
Elérhetőségeink: 326-370, mesehaz@mesehaz.hu 

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

lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítások
Az elmúlt év… címmel a Márvány Fotóműhely tagjainak alkotásaiból 

összeállított kiállítás megtekinthető február 17-ig, keddtől péntekig, 10-től 
18 óráig intézményünk nagytermében.

A Petőfi 200 című kiállítás megtekinthető március 10-ig, keddtől 
péntekig 10-től 18 óráig a közösségi ház előterében.

Angol szakkör ovisoknak 
Szerdai napokon 16.30-tól 17 óráig.  Az óvodások a lehető 

legtermészetesebb közegben, játék közben sajátítják el az angol nyelv 
alapjait. A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. 

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

Taekwondo edzés ovisoknak 
Csütörtöki napokon 16.15-től 17 óráig. A foglalkozásokat  

Krajcsó István IV. danos mesteredző tartja.

Induló tanfolyam
Intim torna tanfolyam indul február 15-én, 18 órakor. A képzés 10 

órás, a foglalkozások szerdai napokon 17-tól 18 óráig tartanak. Vezeti: dr. 
Vitaszek Lászlóné gyógytornász.  Részvételi díj: 15 000 Ft/fő.  

Jelentkezni a helyszínen lehet, a fent jelzett időpontban, 
a részvételi díj befizetésével.

Tornák
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – keddi és csütörtöki 

napokon 14.30-tól 15.30 óráig. Vezeti: Vitaszek Lászlóné gyógytornász.
Alakformáló torna keddi napokon 17-től 18 óráig. 

Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Taekbo Team csütörtöki napokon 17-től 18 óráig. 

Edző: Skumáthné Harmati Nikolett.
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B É K É S C S A B A  A N N O
Gyulai és csabai kolbász a nemzetközi vásáron

Békéscsaba és környéke 
történetével, iparosodásá-
val, a nép életével erősen 
összeforrt a sertésfeldol-
gozás, a kolbászkészítés. 
Hajdanán Csabán nem volt 
család, gazda, ahol a tél 
beköszöntekor ne lett vol-
na disznóvágás.

Az országos érdeklődésre 
számot tartó, 1935 májusában 
rendezett Budapesti Nemzet-
közi Vásár központi csarno-
kában kiállítóként ott voltak a 
gyulaiak. Standjukon hentes-
áruk, felvágottak, kolbászok 
sorakoztak, és arrébb a csa-
baiak is kiállítottak. A Békés-
megyei Közlöny tudósított ró-
luk. A gyulaiak standját ellepte 
a kíváncsiskodók és vásárlók 
tömege, ehhez képest a csa-
baiak távoli standján néhány 
látogató vásárolt csak, pedig 
kerítésszerűen kirakva álltak 
a csabai kolbászok. Ott nem 
tolongott a nép. 

Az újság feltette a kérdést: 
a régebben híressé lett csa-
bai vastag kolbász miért nem 
olyan kelendő, mint a gyulaiak 
vékony kolbásza? Legalábbis 
ez volt a helyzet kereskedelmi 
téren a csabai kolbásszal 
ezen a vásáron. Pedig a csa-
baiak készültek a vastagkol-
bászuk védelmére, az egyre 
szaporodó kolbászhamisító 
hentesek ellen. Megalakult 
a kolbászmárkázó bizottság, 

melynek tagjai Lepény Tamás, 
Rasofszki Miksa, Laczó Mi-
hály hentesek voltak, valamint 
póttagként szerepelt Csicsely 
György, Luptovics Jenő és 
Aradi György. A bizottság célja 
az volt, hogy a csabai kolbász 
márkázásának módját és kivi-
telét ellenőrizzék.

„Az eladási forgalom szer-
vezéssel, szakértő reklám-
mal országos, sőt világpiacot 
teremtene a kitűnő, márká-
zott csabai kolbásznak” – 
fejezte be anno a cikkét az 
egykori Békésmegyei Köz-
löny szerzője.

Gécs Béla

MESÉLŐ MÚZEUM
A kutyahal lett az Év Hala 2023-ban

A fokozottan védett lápi 
póc (Umbra krameri) kapta 
a legtöbb szavazatot a Ma-
gyar Haltani Társaság által 
hagyományosan meghir-
detett „Az Év Hala” közön-
ségszavazáson. A fajról 
Herman Ottó ezt írja: „Min-
denben a réti csík társa, s 
így különösen ingólápos 
mocsarakban terem meg 
bőven.” A lápi póc mint-
egy mementóként került 
újra elénk, hogy a jelenleg 
kiszáradó természeti kör-
nyezetben a régi „vadvíz 
országra” emlékeztessen 
bennünket.

Ez az apró hal 60 millió éve 
jelent meg a Földön. Ősho-
nos és egyben bennszülött 
halfaj, amely itt alakult ki a 
Duna vízrendszerében. A 
Kárpát-medencén kívül csak 
a Duna alsó szakasza men-
tén és a Dnyeszter torkolat-
vidékén él. A XIX. századi 
nagy folyószabályozások előtt 
országszerte előfordult, de 
a mocsarak lecsapolásával 
élőhelyei nagy része eltűnt. 
Ezt a halat, kis mérete mi-
att, csak a legszegényebbek 
fogyasztották, de a néprajzi 
adatok szerint az 1800-as 
években még kosárszámra 
vitték haza a falusiak, hogy 
sertést és baromfit takarmá-
nyozzanak vele, sőt a földek 
trágyázására is használták. 

A mi vidékünkön – a réti 
csíkkal együtt – a lápos, mo-
csaras területeken, a Kis- és a 
Nagy-Sárréten volt tömegesen 
jelen. Napjainkban, megyénk-
ben csak a Fekete-Körösből 
és a Kutas-főcsatornából van 
recens adat az előfordulására. 
Zömök, legfeljebb 10 cm-es 
testét nagy pikkelyek borítják, 
melyek a fejre is kiterjednek. 
Alapszíne barna, a fején és a 
testén elszórt fekete foltok lát-
hatóak. A zsákmányára leső, 
páros úszóinak mozgatásával 
egy helyben lebegő hal legin-
kább egy négylábú állatra em-
lékeztet. Innen ered a népies 
kutyahal elnevezés. Territó-
rium-tartó hal, rejtőzködve vár, 
majd hirtelen csap le áldoza-
taira, melyek általában bolha-
rákok, szúnyoglárvák, haliva-
dékok és vízre hulló rovarok. 
A mocsárbeli életmódhoz jól 
alkalmazkodva, sajátos bél-
légzése révén képes a levegő 

oxigénjét is felvenni. A lápi 
póc rövid életű, 4 évnél ritkán 
él tovább. Fennmaradásáról 
egy fajvédelmi program kere-
tében próbálnak gondoskodni 
a szakemberek. A legfonto-
sabb tennivalók között van a 
póc populációk elszigetelése 
az inváziós amurgéb állomá-
nyoktól, és a kiszáradással 
fenyegetett élőhelyek vízvisz-
szatartásának, vízpótlásának 
biztosítása.

A magyar Vörös könyv-
ben is szereplő, fokozottan 
védett lápi póc természetvé-
delmi értéke 250 ezer forint. 
A kutya-, béka-, pete-, pót- 
és ribahalnak is nevezett lápi 
póc ma már igen kis elterje-
désű faj, ezért nagy a felelős-
ségünk, hogy ez a ritka hal-
faj élőhelyével együtt sokáig 
fennmaradjon.

Váncsa Klára, 
természettudományos 

muzeológus

Margit Créme a szomszédból
Békéscsabán és az ország 
számos nagyobb városának 
patikájában kapható volt a 
századelő egyik legtöbbet 
reklámozott szépségápolá-
si terméke, a Margit Créme. 

Idővel a készítmény egész ter-
mékcsoporttá nőtte ki magát, 
melynek emlékét ma csak a 
régi reklámplakátok őrzik. A 
krémet Gúthori Földes Kele-
men aradi gyógyszerész alkot-
ta meg, akinek patikája Ara-
don, a Deák Ferenc utcában 
volt. (1898-ban 11. házszám, 
1899-ben 12. házszám). A la-
boratóriumot a Lázár Vilmos u. 
1. alattinak hirdette 1898-ban. 
A család régi Pozsony várme-
gyei eredetű, akik 1655-ben 
nyertek armálist. 

Földes Kelemen 1843-ban 
született a Csanád vármegyei 
Mezőkovácsházán, a várme-
gyei táblabíró fiaként, 1867-
ben alapította saját gyógyszer-
tárát a „Megváltóhoz” címezve, 
majd megkezdte saját kozme-
tikumainak az értékesítését és 
terjesztését. Idővel olyan tehe-
tős lett, hogy csodálatos sze-
cessziós palotát építtetett Ara-
don, a Földes-palotát, amely a 
régi hirdetésben szereplő cím-
mel azonos helyen áll. Ennek 
a földszintjén patikát rendezett 
be, melynek bútorzata ma is 
eredeti. 

Tulajdonképpen egy arc-
krémet értett reklámhirdetései-
ben „Margit Créme” alatt, ame-
lyet szeplő, májfolt, kiütések, 

bőrhibák, ráncok eltüntetésére 
vagy halványítására is hatá-
sosnak mondott az alapvető 
hidratáláson túl. De szappant, 
púdert és fogkrémet is készí-
tett, csupa szépészeti szert. 

A krém világszabadalom 
lett, először Amerika, majd 
a többi európai ország vette 
meg, és még Mikszáth Al-
manachjában is szerepelt. A 
reklámhirdetések szerint kü-
lönösen Németországban és 
Franciaországban volt kere-
sett. Fő előállítóhelye Aradon 
volt, fő raktára Budapesten, 
de szinte az összes nagyobb 
város patikájában kapható volt 
az országban. 

Csabán a legfontosabb pa-
tikákban lehetett megvenni, 
így Réthy Bélánál, Lőrinczy 
Lászlónál, Dobay Kálmán dro-

gériájában. A terméket 1897 
és 1913 között hirdették. Az 
országos gyűjteményekben 
levő plakátok tanúsága sze-
rint 1921-ben ismét megjelent 
a piacon, de akkor már a pla-
kátszöveg szerint dr. Földes 
és Hehs készítette, továbbra is 
Aradon. 

Földes Kelemen Vojtek Au-
gusztát vette feleségül, aki fel-
tehetően maga is gyógysze-
rész-dinasztiából származott. 
Négy gyermekük született, kö-
zülük a második – egyben az 
első leánykájuk – Margit volt, 
innen a szépségkrém neve. Az 
ő férje a lippai születésű Hehs 
Vilmos gyógyszerész lett, aki 
idővel társult a patikába, az 
ő nevét jelzik a Trianon-kori 
plakátszövegek.

Szalay Ágnes

A Margit Créme reklámhirdetése a Vasárnapi Újságban

Csabai életképek
Fábry Károly: Apponyi-utcák II.

A szerző a Körösvidék ha-
sábjain a „közmulató kert”, 
azaz a mai Széchenyi li-
get történetével folytatta 
helytörténeti írását. Ebből 
kiderült, hogy a katolikus 
temetőt nem sikerült be-
vonni a kert területébe, 
olyannyira, hogy az nap-
jainkban is működik, ben-
ne kriptákkal, márványke-
resztekkel és kápolnával. 

Egy ilyen típusú kertbe illett 
egy „serház” is, melynek el-
indulását az elöljáróság min-
den erejével támogatta. Sze-
rencsére 1850. február 8-án 
a következő ajánlatott kapta 
a város Berger Izsáktól: „haj-
landó, ha a korcsmáltatási 
és vásári jog nekie bizonyos 
évekre átengedtetik, a város 
által kimutatandó, s részére 
ingyen átengedendő telken 
nemcsak sörházat – mely egy 
főzésre 70 akó sört állitand ki 
–, hanem úgynevezett szesz-
gyárt (Damft-apparat), mely 
egy főzésre 15 akó 30°-os 
pálinkát készitend, minden 
ahhoz tartozó és szükséges 
melléképületekkel, u. m.: pin-
cék, istálló és darálómalom-
mal együtt felépíteni; azon-
kívül pedig egy 6 szobából 
álló meleg s úgynevezett 
gőzfürdőt is felállítani, egy-
szersmind pedig az ó-teme-
tőből egy csinos sétakertet 
alakítani". 

No, ezt a kezdeménye-
zést már érdemes volt 
megfontolni, így a veze-
tők a „helybeli értelmesebb 
lakostársakat" is bevonták 
a döntésbe. A megegyezés 
megszületett, a sörház fel-
épült, sőt a ligetben még egy 
gőzfürdő is kinyitotta kapuit 
az itt élők legnagyobb örö-
mére. Ez utóbbiban volt egy 
tusokkal felszerelt, úgyneve-
zett gőzszoba, medencének 
pedig két nagy fakád szol-
gált és volt külön négy kád-
fürdő is. A csabaiak szíve-
sen keresték fel a helyszínt, 
remek találkahely lett a liget-
ből. Délelőtt hangulatos sö-
rözések, délután kedélyes 
társalgások, esténként pedig 
hatalmas mulatságok voltak, 
melyekhez Purcsi Náci zene-
kara húzta a talpalávalót. 

Az emberek a Fiume helyén 
álló nagyvendéglőből kezd-
tek átszokni a ligetbe. A prob-

lémát úgy oldották meg, hogy 
„a nagy-vendéglőt és a séta-
kerti fürdőt és vendéglőt együtt 
adták ki Rolkö Sándor vendég-
lősnek, hogy amit ideben ve-
szít a vámon, odakünn nyerje 
be a körösparti réven”. 

Fábry Károly szerint gyö-
nyörű évei voltak ezek Csa-
bának. Az 1860-as és '70-es 
években sokan látogatták a 
mulatókat, ott állandó volt a 
jókedv és „sok szép asszony 
ejtett bánatos könnyeket, hogy 
férjét visszatartsa a szép séta-
kert látogatásától”. Előadások, 
tűzijátékok és táncosok is szó-
rakoztatták a nagyérdeműt és 
a fiatalok majd minden este 
táncmulatságot szerveztek. 

Az öregek azonban  meg-
botránkoztak azon, hogy a 
helyszín „téveteg alkalmat ad 
a közeli érintkezésre, a kezek 
könnyű egymásba-találására”. 
(Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

A sörház épülete napjainkban (fotó: Ugrai Gábor)

Kruchio Lajos hentesüzletének személyzete az üzlet előtt


	_GoBack
	_Hlk24718940
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

