Csabai Mérleg
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

Városgazdálkodás

Készülnek a 2022-es
locsolási szezonra

Az extrém nyári időjárás
a Viharsarkot sem kímélte, ennek kapcsán pedig a
városgazdálkodás munkatársait is újabb feladatok
találták meg. A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
jelenlegi, és a következő
évre tervezett munkáiról
Balla Ferenc ügyvezetőt
kérdeztük.
– A Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. 2021-től 157
hektár területet lát el, ez a
kaszálási szezon végére
921 hektár terület kezelését
jelenti összesen. Az érintett
területek A, B, C, D-kategóriákra vannak felosztva, ami
azt jelenti, hogy a frekventálttól a külterületekig milyen
gyakorisággal vágják ott a
füvet – mondta el Balla Ferenc. Hozzátette: jelenleg a C
és D-kategóriáknak az utolsó
vágása következik. Októberben az A és B-kategóriák
utolsó levágása marad, illetve
a kiemelten parlagfüves területek rendezése zajlik, már a
harmadik alkalommal.
A cég munkatársai a kaszálási munkákat követően a
lombgyűjtést kezdik el.

– 2021-ben két tehergépjárműre szerelhető mobil lombszívó berendezést szereztünk
be, amelyekkel hatékonyabban tudjuk ellátni a lombgyűjtési feladatot. Terveink szerint
a lombgyűjtést két héten belül
ezekkel az eszközökkel kezdjük meg – fogalmazott Balla
Ferenc.
A kft. a napokban már
elindította a játszóterek operatív felülvizsgálatát a következő évi munkaterv előkészítéséhez, annak érdekében,
hogy megtörténhessenek a
szükséges felújítási munkák
mind a játszótéri eszközök,
mind a berendezési tárgyak
tekintetében.
– Jelenleg a galambok begyűjtése is folyamatban van,
de ez természetesen a jövő
évet is érinti. Emellett készülünk a 2022-es locsolási szezonra, többek között a géppark bővítésével. Felmérjük és
beosztjuk a locsolásra kijelölt
területeket a jövő évre vonatkozóan, mert az idei, extrém
meleg nyár időszak indokolttá
tette ennek a feladatnak a külön megtervezését – hangsúlyozta az ügyvezető.
D. N. B
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Elkezdődött a munka, az első ütemben 35 járda újul meg

Történelmi léptékű járdafejlesztés

Eddig soha nem látott mértékű, négy ütemben, 2,3
milliárd forintból megvalósuló járdafejlesztési program vette kezdetét Békéscsabán. Nem lesz olyan
kerülete a városnak, amelyet ne érintene a nagyszabású járdafelújítási, járdaépítési program.
Az első ütemben 35 járda
és járdaszakasz újul meg, a

munkálatok szeptember 6-án
kezdődtek el a Szőlő utcai,
Széna utcai és Akácfa utcai
kivitelezéssel. Szarvas Péter polgármester a beruházás nyitórendezvényén történelmi léptékűnek nevezte
a programot, amely másfél
évig tart, és vissza nem térítendő állami támogatásból
valósul meg. A városvezető
az Akácfa utca és Széna utca
kereszteződéséhez közel tar-

tott tótájékoztatón köszönetet
mondott Herczeg Tamásnak,
a térség országgyűlési képviselőjének a koordinációért és
az együttműködésért.
Az országgyűlési képviselő
aláhúzta, hogy óriási felületről van szó, több mint 75 ezer
négyzetméternyi járdát tesznek rendbe.
– Az elmúlt időszakban
éves szinten 0 és 200 millió
forint között mozgott a járda-

felújításra, járdaépítésre fordítható keretösszeg. Tudjuk,
hogy sok helyen okoz problémát a rossz minőségű járófelület, rengeteg ilyen jelzés
érkezett. 2020-ban Magyarország Kormányához fordultam annak érdekében, hogy
elindulhasson egy nagy járdafejlesztési program Békéscsabán. Az igényeket elfogadva,
és mintegy 2,3 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatást biztosítva támogatta a
kormány a fejlesztést – mondta Herczeg Tamás.
Egyetlen egy kerület sem
marad ki a programból – tette
hozzá, részletezve: figyelembe
vették az igényeket, a forgalmas helyek és a kiemelten fontos helyszínek előnyt élveztek
az ütemezésben. A teljes beruházás a tervek szerint 2022
végén zárul.
(A járdafejlesztésről további
részleteket lapunk 8. oldalán
olvashatnak.)
E. K. ZS.

Herczeg Tamás: A békéscsabai egyetemi képzések ettől a
tanévtől több tekintetben is bővültek
Jövőre készül el a békéscsabai hulladékudvar; elkezdődött a parlament őszi
ülésszaka; új, szegedi szakok érhetők el a Gál Ferenc
Egyetem békéscsabai karán – erről és megye átoltottságáról beszélgettünk
Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel.

Jövőre már a Kétegyházi úti hulladékudvarba lehet vinni az
építési törmeléket, különböző lomokat

– A napokban tartotta a Dél–
Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszert Célzó Önkormányzati Társulás
projektnyitó rendezvényét. A
program egyik legfontosabb

eleme a jövőre elkészülő békéscsabai hulladékudvar. Hogyan érinti ez a városlakókat?
– Jelenleg Békéscsabán
nem működik hulladékudvar,
ahol a helyi lakosok elhelyezhetik a veszélyes hulladékot,
a felgyülemlett lomot. Aki felelősen gondolkodik, és nem
károsítja a környezetét illegális szemétlerakással, annak
jelenleg Gyulára kell átvinnie
ezeket a hulladékokat. Ez
a helyzet változik meg, ha
megépül és megnyílik Békéscsabán, a Kétegyházi úti
hulladékudvar. Meghatáro-

zott mennyiségben itt el lehet helyezni a háztartásban
keletkezett építési törmeléket, lomot és minden olyan
szemetet, ami a veszélyes
hulladék kategóriába tartozik.
A jelenlegi szabályozás szerint azok rakhatnak le ilyen
hulladékot, akiknek érvényes
szerződésük van a szolgáltatóval, ráadásul számukra ez
térítésmentes. Ugyanakkor
sokan élnek a megyeszékhely környéki tanyavilágban,
ahol nincs kommunális szemétszállítás, így szerződéssel sem rendelkeznek az ott

lakók. Egyeztettem a DAREH
Bázis Zrt. szakembereivel, és
olyan megoldás körvonalazódik, amely lehetőséget ad
a szolgáltatói szerződéssel
nem rendelkezők számára
is a hulladékudvar használatára. Ez rendkívül jó hír,
hiszen a környezetünk védelme szempontjából roppant
fontos, hogy mindenki olyan
helyre tudja lerakni a veszélyes hulladékot, ahol azt megfelelően kezelik, és nem károsítják vele a természetet.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON
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Jövő tavasszal, 2022 márciusában zárul a program

„T B ”- S A R O K
Tudnivalók a nők kedvezményes nyugdíjáról
A negyven év jogosultsági idővel rendelkező nők
életkoruktól függetlenül
élhetnek a kedvező nyugdíjba vonulás lehetőségével.
Magyarország az Alaptörvény szerint külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a
nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. Az állami
nyugdíjra való jogosultság
feltételeit a törvény a nők
fokozott védelmének követelményére tekintettel is
megállapíthatja.
A kormány tíz éve bevezetett családpolitikai intézkedése rendkívül népszerűnek
bizonyult, hiszen idén júliusig
már több mint 312 ezren éltek a „Nők 40” program lehetőségével. A kedvezményes
nyugdíjba vonulás biztosítása a nők társadalomban,
munkában és gyermeknevelésben betöltött szerepének
elismerése.
Öregségi teljes nyugdíjra
életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább
negyven év jogosultsági
idővel rendelkezik. Fontos
tudni, hogy a jogosultsági
idő nem azonos a szolgálati
idővel, így például a munkanélküli ellátás folyósításá-

nak időtartama nem minősül
jogosultsági időnek. A 40 év
jogosultsági időből alapesetben legalább 32 év szolgálati időt keresőtevékenységgel
kell megszerezni.
Azoknak az anyáknak,
akik gyermekek otthongondozási díjában, vagy súlyosan fogyatékos gyermekükre tekintettel ápolási díjban
részesültek, elegendő harminc év szolgálati idővel
rendelkezniük. Esetükben
8 év helyett 10 év ismerhető el gyermekneveléssel
töltött jogosultsági időként.
Ugyanakkor az öt, vagy
több gyermeket nevelők
esetében még kedvezőbb a
szabályozás.

A kedvezményes nyugdíj megállapításához a biztosítással járó jogviszonyt,
például a munkaviszonyt,
vagy a vállalkozást nem kell
megszüntetni. A nyugdíj iránti kérelmet a kormányhivatal
nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán, Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatt, valamint a
kormányablakokban személyesen lehet benyújtani, de
az igény postai és elektronikus úton is előterjeszthető.
Dávid Ferenc
főosztályvezető
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály

Foglalkoztatási paktum
A foglalkoztatási paktum
egy európai uniós, jó gyakorlatra épülő partneri
együttműködés. A csabai Paktumiroda 2017-ben
kezdte meg működését,
hogy a városban és a járásban élő munkanélkülieket
elérjék és bevonják a munka világába.
A „Helyi foglalkoztatási
együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és várostérségében”
című projekt kapcsán (azonosítószám:
TOP-6.8.2-15BC1-2016-00001) Opauszki
Zoltánnal, a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum
irányítócsoportjának elnökével
beszélgettünk.
– A program alapvető célja,
hogy a térségben működő vállalkozások számára megfelelő
szakképzett munkaerőt tudjunk biztosítani, a munkavállalók számára pedig szerettünk
volna lehetőség szerint minél
több álláshelyet teremteni a
versenyszférában – fogalmazott Opauszki Zoltán.
Mint mondta, a projekt
jól indult, azonban a tavalyi
évet erőteljesen befolyásolta
a koronavírus-járvány, amikor kollégáik csak telefonon
vagy az interneten keresztül
tudtak az álláskeresőknek, a
közfoglalkoztatásban dolgozóknak segíteni. Kiemelte: az
önkormányzatok, a civilek, a

munkáltatók és a Békés Megyei Kormányhivatal intenzív
együttműködése tette lehetővé, hogy sikeres és eredményes legyen a program.
Megjegyezte azt is, hogy az
idei, szeptember 9-ei közfoglalkoztatási kiállításon és
vásáron a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum
is megszólította az érdeklődőket.
– Legfőképpen a közfoglalkoztatásban dolgozók számára nyújtottunk munkaerő-piaci
szolgáltatásokat. Kérdőívek
kitöltésére is kértük a jelenlévőket annak érdekében,
hogy fel tudjuk tárni
az igényeket a jövőre nézve. Ezen
kívül
segítettünk a megjelenteknek
a megfelelő
önéletrajzok,
motivációs levelek

megírásában. Továbbá ruhaosztást is tartottunk, hogy a
rászoruló álláskeresők rendezettebb öltözékben tudjanak
például állásinterjúkra menni
– tette hozzá Opauszki Zoltán.
Eredetileg már lezárult volna a projekt, de tekintettel a
körülményekre, 2022. március 31-ig folytatódik. Így talán
a koronavírus-járvány okozta
átmeneti munkaerő-piaci zavarok kezelésében is jobban
segíthetnek. További információ: paktumbekescsaba.hu

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Diáknaptárakat adott a tanulóknak az iparkamara
Ötödik alkalommal adta
át a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a
diáknaptárakat a pályaválasztás előtt álló Békés
megyei diákoknak. Minisztériumi célforrásból 2000
darab készült a népszerű
kis könyvből.
Megyei szinten mintegy negyven településen, ötven iskola
nyolcadik osztályos tanulói
jutnak hozzá a diáknaptárhoz.
– Ez segíti a tanulók pályaválasztását, másrészt fontos információkat is tartalmaz
– mondta el az Erzsébethelyi
Általános Iskola, Rózsa utcai
telephelyének intézményvezető-helyettese. Bozóné Ge-

csei Csilla kiemelte, hogy
minden pályaválasztással
kapcsolatos esemény benne van a diáknaptárban.
– Ez a naptár egy első lépés, mellé biztosítunk üzemlátogatásokat, szülői értekezleteket, osztályfőnöki órákat,
ami így egy folyamatra fűzi
fel a lépéseket, amelynek
eredményeként a diákok

felelősen tudnak iskolát választani – hangsúlyozta a
Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési
osztályvezetője.
Mészárosné Szabó Anna
kiemelte: 14–15 évesen egy
diák nem tud egyedül dönteni,
vagy ha egyedül dönt, akkor
akár rossz döntést is hozhat
a továbbtanulást illetően. Éppen ezért osztályfőnöki óra
és szülői értekezlet formájában is tájékoztatják a gyereket, szülőket, és ezt az iskolák
térítésmentesen igényelhetik.
A program és a kiadvány
az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.

Békéscsaba

Aki velünk
emel (online):

INGYENES

Márton Anita
olimpiai érmes súlylökő
Sánta László
színész

Békéscsaba – CsabaPark
5600 Békéscsaba, Gyulai u. 61/2.
2021.szeptember 25. szombat
09:00 – 12:00

PROGRAMOK:

Pasenkó bohóc lufihajtogatás - ajándék lufi
arcfestés, csillámtetoválás - igény szerinti mintákkal

terápiás kutya bemutató - a Dogland Alapítvány munkatársaival
kézműves foglalkozás - őszi gyümölcsök textilből, őszi ajtódíszek
játszótér - babaház, bababolt, dobáló játékok
logikai játékok - ördöglakatok, kirakók, fűzőkécskék
Kisfestők foglalkozás - Miki bácsival (BMZ) – játszós ruha ajánlott!
Hevesi Imi bácsi zenés gyermekműsora
kismotoros akadálypálya (2-5 éves korig)
hajfonat készítés – Tamás Andreával

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt.
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Máthé Csongor. Szerkesztőség:
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu,
ertekesites@bmc.media.hu Telefon: 20.226-2920, 66.740-700.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70.317-8206.

Látogasson el hírportálunkra!

Látogasson el hírportálunkra!

ugrálóvárak
További információk:

gyereketamagasba.hu

gyereketamagasba

Fejlesztések
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F E J L E S Z T É S E K
Ütemesen haladnak az útépítési és útfelújítási munkálatok
A Kormány által a Modern
Városok Programban megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok előkészítése
és megvalósítása érdekében biztosított támogatási
összeget a belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítésére,
valamint az elavult aszfaltburkolatú utcákban a burkolat felújítására, cseréjére
fordítja az önkormányzat.
A munkálatok a műszaki
ütemtervnek megfelelően
kezdődnek meg és folytatódnak tovább.
Az útépítési munkálatok I.
ütemének előrehaladása:
Vasvári Pál utca, Károlyi
Mihály utca: mindkét utcában
a munkálatok előrehaladott
állapotban vannak, az aszfaltozás a kopóréteg leterítésével befejeződött. A munkálatok a padka készítésével és
egyéb kapcsolódó feladatok
ellátásával még folytatódnak.
Móra Ferenc utca, Vihar
utca, Béri Balogh Ádám
utca, Pulszky utca: ebben a
négy utcában az útalap-előkészítő földmunka, az útalap
készítése van folyamatban,
amely munkafolyamatnak a
befejezését követően, várhatóan két hét múlva, egy
menetben terítik le az aszfalt
kötőréteget.
Jácint sor: a fakivágási
engedély megadását követően megkezdődnek az útépítési munkálatok, azt kö-

vetően az útépítés a Szilva
közben folytatódik.
A Keleti kertekben a Barackos közben, a Répa közben és részben a Cseresznye közben elkészültek az
aszfaltozással, az érintett
utcákban a kopóréteget is
leterítették. Ezt követően a
padkarendezéssel és a járda
csatlakozások kialakításával
folytatódnak a munkálatok.
Az útfejlesztési program
keretében megépítendő utak
esetében, ahol az útépítési
munkálatok 2022 évben kezdődnének meg, viszont nem
érintettek a vízvezeték átépítésével, rekonstrukciójával,
tervezetten még az idén, a
munkakezdési engedélyek
kiadását követően is megkezdődhetnek a kiviteli munkálatok. (Tervezetten: Corvin
utca, Földműves utca, Tisza
István utca, Darányi utca,
Vörösmarty utca, Liliom utca,
Gajdács utca, Gólya utca.) A
munkálatok megkezdésének
időpontjáról a kivitelező értesítése alapján tájékoztatják a
lakosokat.
Az útépítési munkák II.
ütemében további 38 utcában történik meg az útépítés.
A kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött.
Az útfelújítási munkálatok előrehaladása: során
63 utcában/útszakaszon cserélik le az elavult aszfaltburkolatot. Bethlen utca, Révai

utca, Klapka utca, Tessedik
utca, Damjanich utca, Wesselényi utca: ezen utcákban
az aszfalt burkolat cseréje
megtörtént, a munkálatok
az útpadka rendezésével és
egyéb kapcsolódó munkákkal folytatódnak.
Wlassics utca: elkészültek
a szegélyépítések, pályaszerkezet-cserék, aszfaltmarások. Az aszfaltozási munkák várhatóan ezen a héten
befejeződnek.
Belvárosi óvodához vezető út: elkészültek a szegélyépítések,
pályaszerkezetcserék, aszfaltmarások. Az
aszfaltozási munkák várhatóan ezen a héten befejeződnek.
Katona utca: Az Andrássy út felőli szakaszokon (az
összekötő út és a garázsok
mentén) jelenleg aszfaltmarási munkálatok folynak. A
végleges aszfaltszőnyeget a
Wlassics utcát és a Belvárosi
óvodához vezető utat követően építik be.
Degré utca: az aszfaltmarással a kivitelező elkészült, jelenleg a félpályás
aszfaltszőnyegterítési munkálatok vannak folyamatban.
Dr. Becsey Oszkár utca:
az utca felén elkészült az
aszfaltozás, a padka rendezése hiányzik. Elkészültek
a szegélyépítések, az utca
első felén még nem volt
munkavégzés.
A műszaki ütemezések
alapján mind az útépítés,

mind az útfelújítás esetében
a végső befejezési határidő:
2022 vége.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy mind az útépítéssel, mind az útfelújítással
érintett utcákban a kivitelező
szórólapon, a munkálatok
megkezdését megelőző 14
nappal tájékoztatja az ott
élőket az érintett szakaszra tervezett korlátozásokról
(forgalomkorlátozás, parkolási korlátozások, behajtási
korlátozások).
Az építéssel érintett területeken a munkagépek jelenlétére, a közúti forgalomban
az építési anyagok beszállítása miatt a tehergépjármű-

forgalom megnövekedésére
is számítani kell.
Kérjük a közúton közlekedőket, vezessenek óvatosabban és figyelmesebben,
vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait.
Kérjük az érintettek türelmét
és megértését.
A projekt a Modern Városok Program keretében
valósul meg.

További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: 06+36-66/241-79
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu
A projektről információt az
utfejlesztesbekescsaba.hu
oldalon olvashatnak.

Geotermikus hőhasznosítás Békéscsabán - 2021 szeptember

A Modern Városok Programban a városban egy komplex
energetikai program valósul
meg. Ennek része a SMART
GRID rendszer, a geotermikus hőhasznosítás, a
SMART közvilágítás, valamint az intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési
rendszerek kiépítése.
A geotermikus hőhasznosítás
projekt a fosszilis energiaforrások kiváltását tervezi az egyes
önkormányzati
tulajdonban
álló intézmények, valamint a

sport-infrastruktúra energiaszükségletének kielégítésére.
A projekt célja: a fenntarthatóság és az energiahatékonyság
szempontjainak
erőteljesebb
érvényesítése
Békéscsaba városában a geotermikus hőhasznosítás rendszer kiépítésével. A geotermikus energia felhasználásával
a város nagy hőigényű intézményei környezetbarát, zöld
energiával lesznek fűthetőek,
jelentős mennyiségű szénhidrogén energiahordozó elégetésétől és üvegházhatású
gázok kibocsátásától kímélve

meg mind a lokális, mind a
globális környezetet.
A kivitelezés aktuális állása
Termelő kút területe a
Nádas soron:
A fúrás 2021. augusztus
16-án elérte a végállapotot,
2450 métert. Ezt követően,
2021. augusztus 18-a és
2021. augusztus 31-e között
kútbővítési munkálatok folytak
a szűrőzött szakasz kiépítési
terveinek megfelelően.
A következő időszakban
az MR8000 fúróberendezést

leszerelik és átköltöztetik a
visszasajtoló kútterület BCSGV-1 fúrási telephelyére, majd
egy kisebb berendezéssel a
jogszabályban előírt próbatermeltetés és kútvizsgálati mérések zajlanak majd.
Visszasajtoló kút területe
a Gyulai úton:
2021. július 30-án a kivitelező megkapta a munkakezdési engedélyt a BCS-GV-1
(hrsz:1385/8) terület előkészítői munkáinak megkezdésére.
2021. augusztus 11-én a
szükséges kábelkiváltások és
kerítésáthelyezés érdekében
geodéziai bemérés történt.
A BCS-GV-1 fúrási munkaterületén megtörtént a fúróberendezés vasbeton alapjának
kiépítése, a kezdőcső elhelyezése, a be- és kijáró út kialakítása, illetve a meglévő közművek védelme érdekében
a védendő terület biztosítása
(sárközi lapokkal).
A felvonulási terület előkészítése után, és a fúróberendezések beszállítása után
várhatóan 4 héten belül indul
a fúrás. Ehhez a lakosság kiértesítése megtörtént.
Távvezeték, hőközpontok:
A MECSEKÉRC Zrt. Bányamérő csoportja kitűzte a
visszasajtoló vezeték terv szerinti nyomvonalát.

A hőközpont kialakítása
érdekében megtörtént a „donga” épület felmérése.
A fogyasztói hőközpontok
kialakítása érdekében az előkészületi munkák megkezdődtek. Várhatóan a CsabaPark
takarítószertárolója
(hrsz
1498/31) és az atlétikai öltöző
(hrsz 1285) hőközpontjaival
indul majd a munka, és ezt
követi a többi hőközpont részleges kialakítása, amelyről az
érintetteket a kivitelező értesíteni fogja.
A termelő és visszasajtoló kutak lemélyítésével párhuzamosan
megkezdődik
a fogyasztói hőközpontok
előkészítése, az összekötő primer és geotermikus új
távhővezeték kiépítése, a geotermikus hőközpont létesítése,
a meglévő használaton kívüli
épület felújítása, és a rácsatlakozások kialakítása.
A beruházó Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a projektet lebonyolító Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. és

a kivitelező is arra törekszik,
hogy a fúrási telephely közvetlen közelében élők napjait és
Békéscsaba polgárainak békés életét a lehető legkevésbé se zavarják a munkálatok,
bár a 24 órában végzett fúrási
műveletek bizonyos időszakokban nagyobb zajhatással
járnak. A jogszabályi előírásokat betartva dolgoznak azon,
hogy Békéscsaba városa a
geotermikus hőhasznosítás
területén is kiváló eredményeket érjen el!
A
felelős
kivitelező:
MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. (7633 Pécs, Esztergál L. u.19.) és a ROTAQUA
Geológiai-, Bányászati-, Kutató-, Mélyfúró Kft. (7673 Kővágószőlős, 0222/22 hrsz.)
További információ kérhető
a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai
Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér
10., telefon: +36-66/241-781
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu.
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2021. október 4-7.

MAGYARORSZÁG
LEGNAGYOBB
KÖZÉPISKOLÁS RENDEZVÉNYE

HÉTFŐ október 4.
EGÉSZ Kampányrendezvények a jelöltet indító
iskolákban és köztereken
NAP

KEDD október 5.
EGÉSZ Kampányrendezvények a jelöltet indító
iskolákban és köztereken
NAP

10:00
11:00
12:00

Rendhagyó dalszerző tanórák - BECK ZOLI (30Y) 10:00
és Herold János Yank - Csabagyöngye Kulturális 11:00
Központ Iﬁkaszinó terem
12:00

Rendhagyó dalszerző tanórák - BECK ZOLI (30Y)
és Herold János Yank - Csabagyöngye Kulturális
Központ Iﬁkaszinó terem

10:00
11:00

GarabonCity meséi - rendhagyó irodalomórák
Szurovecz Kitti írónővel - Csabagyöngye
Kulturális Központ Stark terem

GarabonCity meséi - rendhagyó irodalomórák
Szurovecz Kitti írónővel - Csabagyöngye
Kulturális Központ Stark terem

15:00

Fotó-, rajz- és kézműves alkotások kiállításának 16:30
megnyitója a BSZC Szent-Györgyi Albert
Technikum és Kollégium „A” aula

19:30

Fáklyás felvonulás
Csaba Center - Andrássy út - Szent István tér

20:15

Megnyitó és 30Y koncert
Szent István tér

10:00
11:00

KAMPÁNYHAPPENING
Csabagyöngye Kulturális Központ Hangverseny
terem

A RENDEZVÉNY KIZÁRÓLAG VÉDETTSÉGI
IGAZOLVÁNNYAL LÁTOGATHATÓ!

SZERDA október 6.
EGÉSZ Kampányrendezvények a jelöltet indító
iskolákban és köztereken
NAP
08:00 Középiskolai sportparádé
Szent István tér
09:00- Születés kiállítás
16:00 Csabagyöngye Kulturális Központ
Iﬁkaszinó terem
12:00

Soha senkinek c. előadás
Scherer Péter rendezésében
Nézőművészeti Kft.
Békés Megyei Könyvtár

16:00

14:00

Sárkányhajó verseny az Élővíz-csatornán

17:00

Kampánykoncertek (a 7 iskola közösen)
Csabagyöngye Kulturális Központ
Hangverseny terem
TÁMOGATÓINK

CSÜTÖRTÖK október 7.

20:00
EGÉSZ Kampányrendezvények a jelöltet indító
NAP

iskolákban és köztereken

09:00- Születés kiállítás
16:00 Csabagyöngye Kulturális Központ
Iﬁkaszinó terem
16:00

20:00

Kampányzáró programok,
diákpolgármester-választás, eredményhirdetés
Csabagyöngye Kulturális Központ Hangverseny
terem

Csabai Mérleg
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Diákpolgármester-jelöltek

2021.október 4–7.
Csányi Huba vagyok, és idén én képviselem a Belvárt.
Hosszas tanakodás után nevünk a következő lett: „Viver!”.
Jelentése nem bonyolult, magyarul szimplán annyit tesz:
„Élni!”. Első olvasásra nem egy árnyalt szó, de annál több értelmet hordoz magában. Ezzel arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy ne vegyetek fel a hétköznapokban egy maszkot,
mely képes elfedni az értékes, élettel teli önmagatokat. Mi
egy fesztivált hozunk el nektek, ahol levesszük rólatok az
álarcotokat, mivel nincs is ennél jobb alkalom a felszabadulásra és az önkifejezésre. Arról is gondoskodnék, hogy
ez a fesztivál a Garabonciás után se érjen véget. Diákpolgármesterként teret biztosítanék a fiataloknak, ahol magukat adva tudnak időt eltölteni. Az így kialakult közösséggel
aktívan részt vennénk a város zöldítésében. Tartsatok velünk, hogy ti is megtudhassátok eme szó jelentését: Viver!

CSÁNYI HUBA

BELVÁR

Kovács Ákos vagyok, és stábommal, a BEGxpeditionnel
egy felejthetetlen világkörüli útra invitálunk téged. Porold le a túracipőd, töltsd fel a fényképezőgéped, és tegyél be egy kis útravalót, másra nem is lesz szükséged!
Csapatunk célja, hogy bemutassuk a világ és hazánk
elképesztő csodáit, és hogy felelevenítsük az utazás
katartikus élményét, melyet már talán el is felejtettünk
az elmúlt másfél, gondterhes évben. Ám nem csak a
nagyvilágra gondolunk, hanem az otthonunkra is, hogy
mindig legyen hova hazatérni. Szeretnénk egy ifjúsági
kulturális rendezvénysorozatot a városban, új, szabadtéri
közösségi tereket okosbútorokkal, melyekhez inspirációt
utazásaink adtak, hogy legyen hol találkoznia a csabai
fiatalságnak, illetve előremozdítanánk szemetesek, és
ivókutak elhelyezését egy élhetőbb és tisztább városért.

KOVÁCS ÁKOS
BEG

Ott állt az ajtó előtt. Rongyos csuklyáját remegő mozdulattal tolta le fejéről, majd kimért mozdulattal, nagyot sóhajtva bekopogott. A vándor csak egy marék tojást kért…
Bizonyára kitalálhattátok már, kiről szól a szöveg. A garabonciás diák napról napra, házról házra járt és bármen�nyire fáradt is el, újra és újra lekerült a csizma a szögről.
Szántó Zalán vagyok, a Refire stáb és az Andrássy
jelöltje. Témánk az újrakezdés, hisz mindig fel kell tudni állni, bármi is történjen. Buliznál velünk újra egy jót
a Gara szellemében? Akkor tarts velünk, és ha közösen sikerül életben tartani a lángot elérhetjük a céljainkat. Hiányzott már egy diákoknak szánt közösségi
tér? Nekünk is, így hát létrehozunk egyet! Ezen kívül
még több szelektív hulladékgyűjtőt telepítenénk városszerte, nembeszélve a szükséges jelzőlámpákról,
amelyek még biztonságosabbá tennék városunkat.

SZÁNTÓ ZALÁN

ANDRÁSSY
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Budai Lili vagyok, a Carpediem jelöltje, én képviselem
a Trefortot. Az idei Garán azt szeretnénk megmutatni,
mit tehetünk azért, hogy minden pillanatot hasznosan
töltsünk, és a fiatalságunkat optimálisan kihasználjuk.
Célunk, hogy képet kapj arról, miként élj a mai napnak
úgy, hogy holnapod és jövőd is legyen. Programjainkon
keresztül szeretnénk motiválni titeket, megmutatni, hogyan fejleszthetjük önmagunkat, és hogy milyen is egy jó
buli. Vannak városi szintű problémák is, amelyeket meg
szeretnénk oldani. Kezdeményeznénk egy jótékonysági
bált, amelynek a bevételét szelektív hulladékgyűjtők és
okospadok kihelyezésére költenénk. Több ingyenes szórakozási lehetőséget nyújtanánk a diákságnak. A város
diákjai közötti jó kapcsolat kiépítését is szeretnénk segíteni, amire rendkívül jó lehetőség ez a rendezvénysorozat.

BUDAI
LILI
TREFORT

Csete Medárd vagyok, a Gészi jelöltje, stábom a
Nostamania. Az idei Csabai Garabonciás Napokra elhozzuk nektek a 1990–2000-es évek életérzését. Szeretnénk bemutatni ennek az időszaknak a varázsát,
legyen szó a giccses öltözködésről, számos zenei stílus kicsúcsosodásáról, vagy a filmek aranykoráról, de
még akár gyermekkorunk meséiről, játékairól is. Célunk,
hogy nosztalgiával gyógyítsuk ki egymást az utóbbi év
pandémiája által okozott melankóliából. Hisszük, hogy
egy adag jó emlékkel és összetartással csodálatos dolgokra leszünk képesek. Ezeket az emlékeket pedig nekünk kell megteremtenünk ezért erre a hétre fergeteges
szórakozást hozunk el nektek. Kampányunk nem csak
játék és mese, szeretnénk megoldani a zsúfolt diák-tömegközlekedést, visszahozni egy ifjúsági közösségi teret,
és központosított diákmunka lehetőségeket teremteni.

CSETE MEDÁRD
GÉSZI

Such Pál vagyok, a Vannverk stáb jelöltje, minket ért az
a megtiszteltetés, hogy idén képviselhetjük a Vízmű iskoláját a Garán. Stábunk neve egy skandináv eredetű szó,
melynek jelentése: vízmű. Hogy miért pont skandináv a
nevünk? Nos, a válasz egyszerű. Témánk az erő, melyet
egy vikinges köntösbe csomagoltunk. Az erő egy megfoghatatlan, ám mégis nélkülözhetetlen eleme életünknek,
melynek mi magunk is nagy jelentőséget tulajdonítunk. A
vikingek erejükről világszerte híresek voltak, ezért él emlékük ma is élénken a kultúrában. De mi is az erő valójában?
Mit tehetünk, ha elfogy? Hogyan nyerhetjük vissza? Az elkövetkezendő időszakban ezeket a kérdéseket szeretnénk
veletek közösen átgondolni, megvitatni. Városi szinten
pedig a rászoruló diákok segítése, Békéscsaba zöldterületeinek, köztereinek szebbé és tisztábbá tétele a célunk.

SUCH PÁL

VÍZMŰ

Toszeczki Márk vagyok, a KÖZGÉ jelöltje. Ebben az évben én képviselem az iskolámat a garabonciás napokon!
Kampányfőnökeimmel, Aleksza Fannival, Forgó Lucával és
Csete Rékával azon dolgozunk, hogy minél eufórikusabbá
tegyük számotokra a Garát! Stábunk neve a Triffection és
közös célunk a természetes eufória-érzés fontosságának
hangsúlyozása és hétköznapi jelenlétének felismerése.
Témánk három szóra, érzésre alapszik: szerelem, szabadság, öröm. Számunkra fontos ezek megélése és előtérbe
helyezése, hisz ezek nélkül túlságosan monoton lenne az
életünk. Meg szeretnénk nektek mutatni, hogy az eufória
igenis jelen van mindennapi életünkben! Gyertek, tartsatok velünk és tegyük emlékezetessé ezt a Garát, illetve
szerezzünk együtt életre szóló élményeket, emlékeket!

TOSZECZKI MÁRK
KÖZGÉ
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi
létesítmények kivitelezési
munkái 2020. augusztus
hónapban megkezdődtek,
majd további szakasszal
bővültek.
A kivitelezéssel jelenleg,
illetve a közeljövőben érintett szakaszok: Gerla településrész, Gerla-Póstelek közötti
földút útszakaszok, Békéscsaba-Szabadkígyós közötti földút, Ligeti sor-Sikonyi utca.
Békéscsaba Gerla településrészen a Csabai út Csalogány utca közötti szakaszon
a kerékpárút elkészült.
A Csabai utca Csalogány
utca – buszmegálló közötti
szakaszon, a 42145-ös jelű
úton, félpályás útlezárás
mellett az útburkolaton, a
szükséges helyeken a lokális
pályaszerkezet cseréjét végzi a kivitelező. Szükség van

SMART GRID rendszer kialakítása
I. ütem – 2021. szeptember
A Modern Városok Programban a városban egy
komplex energetikai program valósul meg. Ennek
része a SMART GRID
rendszer, a geotermikus
hőhasznosítás, a SMART
közvilágítás, valamint az
intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési
rendszerek kiépítése.
A SMART GRID I. projekt becsült összköltsége:
3 662 805 400 Ft.

a padkán a belógó gallyak
levágására, ennek előkészületeit is megkezdték.
A Magvető utca burkolatának javításához szükséges
burkolatmarást elkezdték, a az
utca földutas szakaszán az útalapozás, kőterítés elkészült,
az utcaszakasz járható.
A Gerla belterület –
Póstelek külterületi földút alapozása nagy ütemben folyik, a
kőterítést végzik, a földút nem
járható.
A Pósteleki főcsatornamenti kerékpárút-szakaszon
az aszfaltozás elkészült. A
Pósteleki Kastélyparkban az
erdei sétány szakaszon befejeződött a stabilizer burkolat
terítése, a sétány gyalogosan,
óvatosan járható.

A Szabadkígyós – Békéscsaba földút szakaszon
a nyomvonal kitűzésével elkezdődtek a kiviteli munkák.
A Ligeti soron egyelőre
nem végeznek látványos tevékenységet, a kivitelezés
előkészítése folyik.
A kivitelezési munkálatok
alatt kérjük az érintetteket,
hogy kövessék figyelemmel
a tájékoztatókat, szíveskedjenek figyelemmel lenni
a munkavégzés alatt létrehozott ideiglenes forgalomtechnikai kialakításokra. A
munkavégzés során kérjük
az érintettek szíves megértését, türelmét és közreműködését.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

A SMART GRID projekt
közvetlen céljai

– A megújuló termelés részarányának növelése: Békéscsaba Megyei Jogú Város és
ezen belül a Városi Sportcentrum meglévő és tervezett épületeinek villamosenergia–szükséglete a lehető legnagyobb
mértékben megújuló energiaforrásból legyen ellátva.
– Villamosenergia-költségek optimalizálása: az önkormányzat villamosenergia-beszerzésre fordított kiadásai a
lehető legnagyobb mértékben
csökkenjenek.
– Széndioxid-kibocsátás
csökkentése: a Békéscsaba
Megyei Jogú Város villamosenergia-felhasználása
következtében történő környe-

zetterhelés (CO2 kibocsátás)
csökkentése a lehető legnagyobb mértékben.
A SMART GRID rendszer
főbb műszaki jellemzői

– 3 db napelempark kiépítése: 2 db parkoló feletti kialakítású napelempark,
1960+640 panel, 1 db földre
helyezett napelempark, 1152
panel,
– akkumulátoros energiatároló építése 2,4 MWh kapacitással,
– BHTR állomás,
– okoshálózati központ kivitelezése,
– a beépített névleges teljesítmény: 1294 kWp,
– az energiatároló rendszer
jellemzői: 1,2 MW teljesítmény
és 2,4 MWh kapacitás.
A kivitelező a szerződésben
vállalt feladatainak a vége
felé közeledik. Az Omaszta
utca és Bodza utca által határolt önkormányzati tulajdonú területen, valamint a vívócsarnok melletti területen

már csupán a vagyonvédelmi helyszíni szerelések vannak hátra. A Bodza utca és
Görbe utca által határolt önkormányzati tulajdonú területen elkészült a térvilágítás,
jelenleg a vagyonvédelmi
helyszíni szerelések (szerelvények, kamerák) vannak
hátra. Az üzemi út és a kerítés nagy része is elkészült.
A konténerpark területén az
üzemi teszteket végzik.
A területen dolgozó felelős kivitelező: INFOWARE
Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.
A helyszíni munkák felelős vezetője: Vajda Zoltán
építésvezető.
További információ kérhető a projekt lebonyolítójától: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600
Békéscsaba, Szent István
tér 7., bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu,
+36-66/241-781

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. álláshirdetése
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. műszaki ügyintéző munkakör betöltésére, keresi legalább középfokú végzettséggel és jó kommunikációs képességekkel rendelkező, agilis
munkatársát.
A feladatok: ügyfelekkel és közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás, ingatlanok műszaki
felülvizsgálata és egyéb műszaki teendők elvégzése. Követelmény: épületvillamossági vagy
épületgépészeti felsőfokú vagy technikusi végzettség, B kategóriás jogosítvány, Microsoft Office ismerete. Előny: A munkakör betöltésénél előnyt jelent a műszaki ellenőri vagy műszaki
vezetői jogosultság. A munkakör azonnal betölthető. Fényképes önéletrajzot, fizetési igény
megjelölésével vagyonkezelo@vagyonkezelozrt.hu e-mail címre várjuk.

Ne g yedik neg yedév i ter veze t t
hull a dék s z állít á s Béké s c s ab án
Ürítési napokon a kukákat reggel 6 órára, gyűjtésre alkalmas állapotban szíveskedjenek kihelyezni.

A zöldhulladék gyűjtése és szállítása:
A zöldhulladékot 2021. december 8-ig minden héten szerdán szállítja el a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék-gyűjtőpont továbbra is elérhető,
munkanapokon 7 és 17 óra között a Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz. alatt (az M47es, Mezőberény felé vezető útról letérve) a hulladékválogatómű bejáratánál.
Ügyfélszolgálati információk:

A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében
csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyet intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4-6. szám alatti
központi ügyfélszolgálati irodában. Időpontfoglalásra a www.dareh.hu oldalon van lehetőség.
A központi ügyfélszolgálat elérhetősége:

5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6., telefon: +36 66/447-150.
További elérhetőségek:

K – kommunális hulladék, SZ – szelektív hulladék, Z – zöldhulladék, L-lom, hulladék
A szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás tervezett időpontjai:
október 7., csütörtök; november 4., csütörtök; december 2., csütörtök és december 18., szombat.

– hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése: szallitasi-informaciok@
grnkft.hu;
– lakossági ügyfelek számára (adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek, fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatása): ugyfelszolgalat@grnkft.hu;
– közületi ügyfelek részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret változtatásával kapcsolatos kérdések, információk kezelése): uzletiugyfel@grnkft.hu.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.
hu oldalon nyújtunk folyamatos és részletes tájékoztatást.
Az együttműködést ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Közélet

Csabai Mérleg

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Nagy Ferenc: „Más az üzleti élet, de van átjárás”

...................................................................
Békéscsaba városi lapja, a
Heti Mérleg 1991. október
2-án jelent meg először. A
30 éves jubileum alkalmából most Nagy Ferenc alpolgármestert kérdeztük.
– Kezdőként a megyénél az
önkormányzati vállalatok ellenőrzésével foglalkozott, dolgozott a Tégla- és Cserépipari
Vállalatnál közgazdászként,
volt élelmiszer-ipari cégek
pénzügyi igazgatója, majd
a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot is vezette. 2011-ig a
szakmai életútja főként az
üzleti szférához kötődött. Milyen emlékeket őriz ebből az
időszakból?
– 1985-ben, az egyetem
elvégzése után jöttem vissza
Békéscsabára. Szerencsém
volt, mert közgazdászként
mindig érdekes munkát végezhettem. Kezdőként a téglaipari vállalatnál töltött évek
voltak a legmeghatározóbbak,
sok tehetséges ember, jó közösség volt akkor ott. Érdekes
az is, hogy pénzügyi ellenőrként többek közt az Alföldvíz
Zrt. jogelődjeként működő
önkormányzati vállalat adatait kellett elemeznem, és ma,
alpolgármesterként is van
alkalmam olyan vízművesekkel találkozni, akikkel 36 éve
ismerkedtem meg. Közel 10
évet töltöttem az élelmiszeriparban, ezért mindig elkedvetlenedem, ha arra gondolok,
hogy nincs már malomipar
Békéscsabán, holott közismert a régió mezőgazdasági
ereje. Más az üzleti élet, mint
a közigazgatás, de van átjárás. Eltérőek a közegek, de
hasznosíthatók az itt vagy ott
szerzett tapasztalatok, többek
között követelmény a források
ésszerű felhasználása mindkét szférában.
– 1990 és 2006 között a
pénzügyi és költségvetési bizottság kültagja volt és a me-

gyei önkormányzat gazdasági
bizottságában, tanácsadó testületében is több évig dolgozott. Mi motiválta a nagyobb
közéleti szerepvállalásra?
– A gazdasági kérdések az
emberek életét alapvetően határozzák meg. Ezért egy közgazdásznak érdeklődést kell
mutatnia a szűkebb és tágabb
társadalmi-politikai környezet
iránt is, annak megértése, ismerete ugyanis szükséges a
jó gazdasági döntésekhez.
Legalábbis én ezt tanultam
meg kiváló iskoláimban, a
Közgében, és a közgazdasági
egyetemen. Ráadásul a rendszerváltás időszakában voltam fiatal szakember, a 80-as
90-es évek fordulója különleges motivációt jelentett sokak
számára, hogy a társadalom
és a helyi közélet alakításában
részt vegyen. Ez történt velem
is, nem személyes a politikai
célokat tűztem ki, de szívesen
vettem részt a döntések megalapozásában.
– 2014-től Békéscsaba
társadalmi megbízatású alpolgármestere volt, 2019-től
pedig jaminai képviselőként
és alpolgármesterként folytatja a munkát. Ebben a minőségében mit tekint a legfőbb
feladatának?
– Az alpolgármesterek, így
az én konkrét feladataimat is
Szarvas Péter polgármester
határozza meg. Ezek szélesebb körű teendőket jelentenek, mint a költségvetést és a

Szobrot avattak

városrendezettséget felölelő
két terület kérdései, melyeket
egyébként felügyelek. Ebben
a ciklusban a változás az,
hogy a munkámat a jaminai
városrészt érintő lehetőségek
kihasználása, illetve a lakosok
részéről jelzett igények, gondok megoldására való törekvés határozzák meg alapvetően. Célom, hogy Jamina és az
itt lakók több figyelmet kapjanak. Fejlődő, rendezett, tiszta
környezet és javuló infrastruktúra kell itt is. A források mindig szűkösek, de igyekszem
aktív lenni, figyelve az itt élőkre, keresve a jó megoldásokat, élve azzal a lehetőséggel,
hogy alpolgármesterként sok
információ jut el hozzám.
– Az idén 30 éves Csabai
Mérleghez van-e valamilyen
kötődése? Tudta-e esetleg segíteni az újság valamilyen formában az ön munkáját?
Az indulása óta lelkes olvasója vagyok a lapnak. A
közéleti oldalakon túl nagyon
kedvelem a múltidéző rovatokat és a kulturális híreket.
Véleményem szerint a Csabai
Mérleg 30 év alatt szépen látható fejlődési ívet mutatott fel
és kiválóan teljesíti feladatát,
hogy tájékoztassa a békéscsabaiakat a városban történő
eseményekről. A munkámban
az nyújt segítséget, ha a lap
hasábjain a városlakók minél több információhoz jutnak
mindazon hétköznapi, szerteágazó feladatatokról, melyeknek köszönhetően szebb, rendezettebb a város, működik,
jól működik Békéscsaba. Külön öröm a számomra, hogy
a helyi gazdasági szereplők is
egyre többször jelennek meg
az önkormányzat újságjában,
a hirdetések mellett minden
más megjelenésük erősíti a
kapcsolatot az újságolvasók,
az itt működő vállalkozások és
az önkormányzat között. Isten
éltesse a Csabai Mérleget!

jelentkezők felvételi aránya,
és meggyőzőek a szakmai
tanulmányi versenyeken elért eredményeik is. Az iskola
két olimpiai bajnokot is adott
a városnak: Palotai Károlyt
és Ónodi Henriettát. Paláncz
György, az intézmény igazgatója elmondása szerint egy
szobor létrejöttének akkor van
értelme, ha az azt szemlélőkben elindít egy gondolatfolyamatot. „Amikor elmegyünk e
szobor előtt, jusson eszünkbe,
hogy mit teszünk aznap egymásért, a kultúránkért.”
S. T

Herczeg Tamás: Bővültek a
békéscsabai egyetemi képzések

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Szeptember 20–án elkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Várhatóak-e olyan döntések, melyek befolyásolják a
békéscsabaiak életét?
– A békéscsabaiak, és a
magyar társadalom jelentős
részének az életére lesznek
hatással azok a döntések,
amelyeknek a jogszabályi előkészítése elindul. A december
közepéig tartó ülésszak során
olyan fontos kérdések kerülnek
napirendre, mint a nyugdíjprémium és nyugdíjkiegészítés
kifizetése, a gyermeket nevelők által az idén befizetett adó
visszatérítése, vagy éppen a
kétszázezer forintos minimálbér bevezetetése. Ez utóbbi
esetében lényegében megszületett a döntés, egyetértés
van a kormány, az érdekképviseletek és a gazdaság további
szereplői között. A parlament
feladata a jogszabályi háttér
kidolgozása lesz. Természetesen a kormány azt is vállalja,
hogy a kis- és középvállalkozásokat számára segítséget
nyújt a megemelkedő bérköltségek kigazdálkodásában.
– Elkezdődött a tanév a felsőoktatásban is. A Gál Ferenc
Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésének eredményeként új
szegedi szakok érhetőek el a
békéscsabai gazdaságtudo-

mányi karon. Mit tudhatunk
ezekről a szakokról? Illetve a
hallgatók életében milyen változásokat hoz az új tanév?
– Az elmúlt évhez képest
jelentős változás a jelenléti oktatás. Furcsa ezt kimondani,
hiszen normál körülmények
között ez egyértelmű lenne,
de a múlt tanévben sajnos
szükség volt az online oktatás
bevezetésére. Ennél is jobb
hír, és valódi változást jelent,
hogy a békéscsabai egyetemi
képzések több tekintetben is
bővültek. Egyrészt a Szegedi
Tudományegyetem elindítja
a Gál Ferenc Egyetemmel
együttműködve
Békéscsabán, államilag finanszírozott
helyekkel a gépészmérnök,
illetve a programtervező informatikus alapképzéseket.
Másrészt a Gál Ferenc Egyetem békéscsabai gazdasági
karának jelentősen bővült a
hallgatói létszáma, hiszen
idén harmincnégy százalékkal
többen kezdhették meg a tanulmányaikat, mint egy évvel
korábban. Amióta a Gál Ferenc Egyetem átvette a békéscsabai kart, az fejlődő pályára
állt, és reméljük ez a dinamika
nemcsak bővülő diáklétszámban nyilvánul meg, hanem
abban is, hogy egy erősebb
szellemi-tudományos erőtérré
válik a békéscsabai kampusz.
– A delta vírusmutáns több
európai országban és már

hazánkban is terjed. A legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak. Térségünkben
milyen arányú az átoltottság,
illetve mennyien jelentkeznek a harmadik oltásra?
– Az oltottsági, illetve a fertőzési adatok szinte naponta
változnak. Békés megyével,
és Békéscsabával kapcsolatban az mondható el, hogy
az országos adatokhoz hasonló az átoltottság aránya.
A fertőzésszám az elmúlt
héten jobb eredményeket
mutatott Békésben, mint az
országos átlag. Jó hír, hogy
a napi fertőzésszámot, és
az elmúlt egy hét fertőzési
adatait is figyelembe véve
az ország utolsó harmadában voltunk. Az is fontos,
hogy a koronavírus örökítő
anyagának a szennyvízben
mért koncentrációja stagnáló
tendencia mellett, alacsony
értéket mutatott. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy
nem a statisztikai adatok,
hanem a védőoltás jelenti az
igazi biztonságot. A vakcina
nagymértékben jelent védelmet a megfertőződés ellen,
illetve aki az oltás ellenére
elkapja a koronavírust, annál nem alakulnak ki súlyos
tünetek. Tehát aki biztonságban akarja tudni magát és a
családját, annak az a legjobb
megoldás, ha beadatja a védőoltást.

Turisztikai konferencia a múzeumban
A Modern Városok Program – Munkácsy Mihály
örökségét ápoló és népszerűsítő
Munkácsy-negyed című fejlesztési projekt apropóján tartottak
turisztikai konferenciát a
Munkácsy Mihály Múzeumban, szeptember 17-én.

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium (Közgé) kollégiumában
szeptember 14-én felavatták
Széchenyi István szobrát. Az
alkotás Boros Péter szobrászművész, az iskola egyik tanára nevéhez fűződik. Herceg
Tamás országgyűlési képviselő elmondta, hogy a Közgé,
és annak jogelődjei 95 éve
biztosítják a magas színvonalú szakképzést. Hozzátette:
kimagasló az intézményből
a szakirányú felsőoktatásba
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Az eseményt Herczeg Tamás országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy az előző évek
mélypontját a turizmus talpra állása követi. Hozzátette,
hogy 2019-ben az ágazat
930 milliárd forintot termelt.
Esélyesnek látja, hogy idén
a turizmusból származó bevétel akár ezt az összeget
is meghaladja.
Varga Tamás alpolgármester úgy vélte, hogy a
lakosságra és az idelátogatókra is pozitív hatást gyakorol a város folyamatos in-

novációja, amit tudatosítani
kell az emberekben.
– Békéscsaba Munkácsy
városa. A Munkácsy-negyedben megújult például az
Omaszta-park, a múzeum
állandó kiállítása, köztereink
folyamatosan szépülnek, illetve a Békéscsabai Napsugár Bábszínház is új otthont
kap – sorolta Varga Tamás.
Opauszki Zoltán környezetvédelmi és turisztikai
ügyekért felelős tanácsnok
elmondta, hogy Békéscsaba
korábban nem számított turisztikai fellegvárnak, ám az
utóbbi időben számos fejlesztés indult el. Hangsúlyozta,
hogy egyre vonzóbb a város.
Kiemelte a városmarketing és
a brand szerepét, amelynek
segítségével jobban megmutathatjuk, vonzóbbá tehetjük
turisztikai értékeinket.
A Munkácsy negyed
brand-építésére
Gyimesi

„A lakosságra és az idelátogatókra is pozitív hatást
gyakorol a város folyamatos innovációja”
Lászlót kérték fel, aki 15
éve vezet családi vállalkozást. 40 munkatársával
együtt több mint 25 országba exportálják saját márkás
terméküket, ő pedig márkatanácsadóként is kamatoztatja tudását.
– Meggyőződésem, hogy
ugyanúgy lehet tekinteni

egy városra, mint egy vállalkozásra. Szolgáltatásai,
termékei vannak, amelyeket
a turizmus felé kínál. A konferencián arról beszéltem,
hogy miből áll a branding,
mi az igazi ereje a márkázásnak – fogalmazott Gyimesi László.
Csiffáry Zsuzsanna

8 Járdafejlesztés

Csabai Mérleg

J Á R D A F E J L E S Z T É S
Hamarosan kezdődik a járdahálózat-fejlesztés
kivitelezési munkáinak I. üteme
A Kormány 1746/2020.
(XI. 11.) Korm. határozatában döntött az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról, amely támogatás
keretében valósul meg Békéscsaba járdahálózatának
fejlesztése.
A járdafejlesztési programhoz tartozó utcák helyszíni
felmérése 2021. május 30-ig
megtörtént. A projekt keretében megvalósuló járdafejlesztéseket négy ütemben tervezik

megvalósítani, 2022. december 31-ig, folyamatosan.
A projekt I. ütemében 35
járda/járdaszakasz fejlesztésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás során nyertes
kivitelezővel az I. ütem vállalkozási szerződéseit aláírták
2021. július 23-án. A munkaterület átadása 2021. július 29én megtörtént. A kivitelezési
munkák 2021. szeptember
6-án kezdődtek a Szőlő utcai,
Széna utcai és az Akácfa utcai
járdaszakaszok építésével. Az

I. ütemben tervezett munkák
befejezésére folyamatosan,
de legkésőbb 2022. augusztus 27-én kerül sor.
A projekt II. ütemében
39 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg, ezen
munkák tekintetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó döntéshozatal Békéscsaba Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 2021. szeptember 23-ai ülésén várható.
Megkezdődött a III. ütem
keretében megépülő 56 jár-

da/járdaszakasz kivitelezőjének a kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás előkészítése is.
Ezzel párhuzamosan természetesen folyamatos a
többi utca terveinek az elkészítése; 2021. III. negyedévében valamennyi járdaszakaszra ki szeretnék írni
a kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárásokat.
A projekt során a kivitelezési munkák folyamatosak

lesznek, a tervezett végső
befejezési határidő: 2022
év vége.
A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel korábban,
írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartó
elérhetőségeit is. A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják
venni a technológiai, tárgyi,
személyi és szervezési feltételeket. A „Békéscsaba

járdahálózatának fejlesztése” című projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják a
lakosságot.
Kivitelező: HÓDÚT Kft., telefonszám: +36-66/452-352.
Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600
Békéscsaba, Szent István
tér 10., Megyeri Sándor projektmenedzser. Telefonszám:
+36-20/454-5693.

A járdafelújítási munkák II. ütemében érintett utcák/szakaszok:
Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése III. ütem - 1. rész
Az utca megnevezése

Tervezett járdahossz (m)

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése III. ütem - 3. rész

Megjegyzés

Az utca megnevezése

Kinizsi utca

111

Csaba utcától - Andrássy út 1117. kapubejáróig, NAV oldal

Tervezett járdahossz (m)

Batsányi utca

111

Kazinczy utca

239

Báthory utca

668

Gyóni G. utca

99

Rell Lajos utca

361

Munkácsy tér járdafelületei

407

Mohácsi Mátyás utca

120

Ibolya utca

348

Tavasz utca

191

Radnóti utca

343

Batsányi utca

180

Rózsa utca

121

Irsai Olivér utca

431

Zsigmond utca

1100

Gajdács utca

1065

Rózsa utca

106

Mazán László utca

57

Csaba utca belső udvar járdafelületei

45

Tolnai utca játszótér járdafelületének felújítása

108

Kazinczy ltp. 16.

26

Bánszki udvar

173

Andrássy út

82

Tinódi utca

145

Kazinczy ltp. 16-tól a garázsokig

25

Kazinczy ltp. 14. és Tinódi utca 8.
közötti átjárórész felújítása

Őr utca - Illésházi utca közötti
szakasz

20. sz. kapubejárótól "L" alakban
a Plazma Centerig térburkolatos
járda átépítése
A rétesbolt mögötti belső udvarrész

A-B-C lépcsőházak előtti járda/
bejáró szakasz felújítása
A 8. szám és a Bánszki utca
közötti járda

Szabó Dezső utca - Trefort utca
között

A Kazinczy utcától a Tinódi utca
5 számig.

41

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése III. ütem - 2. rész
Az utca megnevezése
Csengeri utca

Szent Imre utca

Lipták András utca
Kápolna utca

Lipták András utca
Bulcsú utca

Szent László utca
Czakó utca
Áchim utca

Szigetvári utca
Zsíros utca

Rákóczi utca
Marik utca
Garai utca

Tervezett járdahossz (m)

Megjegyzés

274

Páros oldal

132

Páratlan oldal

237

A 2–14. szám között

122
101
121

239
104

335
211
49

486
49

198

Békési út páratlan oldal

400

Kis-Tabán utca

367

Reök utca

169

Guttenberg utca
Bocskai utca

Alsó Körös sor

247

260

689

Páratlan oldal

Az utca megnevezése

Tervezett járdahossz (m)

Páros oldal

Bessenyei utca

312

Bercsényi utca

613

Asztalos utca

632

Páratlan oldal

Kun utca

610

Páratlan oldal

Bem utca

603

Megépül a Berényi út-Földvári
utca között, és a Békési út 27.
végétől Bocskai utcáig

Madách utca

579

Wagner utca

1133

Páratlan oldal

Fürj utca

274

Nagy Sándor utca

502

Páratlan oldal
Páros oldal

Páratlan oldal

A 8. szám és a 14. szám előtt
Páros oldal

Páros oldal

Páros oldal
Páros oldal

Kiss Ernő utca - Piski utca között

Páratlan oldal (Szegfű utca és
Egység utca között)

Páratlan oldal (Tavasz utca és
Batsányi utca között)
Páros oldal (Pongrácz utca Tildy utca között)

Páratlan oldal (Pongrácz utca és
Mazán László utca között)

Páros oldal (Tavasz utca - Franklin utca között)
Páros oldal (Radnóti utca és
Nyugati utca között)
Páros oldala (Tavasz utca Franklin utca között)

Páratlan oldal (Ilyés Gy. és Zsigmond utca között)
Páratlan oldal, (Szegfű utca és
Báthory utca között)
Páros oldal (Batsányi utca és
Rózsa utca között)

Páratlan oldal (Franklin utca és
Batsányi utca között)

Tompa utca-Rózsa utca között
páros oldal; Rózsa utca-Tavasz
utca között páratlan oldal

Páros oldal (Veres P. és Gajdács
utca között)
Páros oldal (Mohácsi Mátyás u. Stark Adolf utca közötti szakasz)

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése III. ütem - 4. rész

1-3-5. szám előtt
Páratlan oldal

Megjegyzés

Iskola utca

338

Megjegyzés
Páratlan oldal (Horánszky utcaOrosházi út között)

Páros oldal (Orosházi út - Tompa
utca között)
Páratlan oldal (Orosházi út Tompa utca között)

Páros oldal (Orosházi út - Tompa
utca között)
Páros oldal (Orosházi út - Tompa
utca között)
Páratlan oldal (Orosházi út Tompa utca között)

Páratlan oldal (Orosházi út - Kereki út. között)
Páratlan oldal
Páratlan oldal

Páros oldal (Orosházi út - Iskola
utca között)

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Kilenc év után újra

Közösségformáló programot szervezett a Körösvidék alapítvány

Lecsófesztivál

Jaminai Vigadalom kóstolókkal
A Körösvidék Kulturális
és Gasztronómiai Értékeinek Megőrzéséért Alapítvány 2019 után másodszor
szervezte meg a Jaminai
Vigadalmat, a Veres Péter,
a Monda és a Tavasz utcák
által határolt területen.

Gulyás György, Frankó Attila, Herczegné Számel Annamária
Húsz évvel ezelőtt volt az
első, és az idei lesz a 13. –
közel egy évtizedes Csipkerózsika-álmából
ébred
szeptember 25-én és 26-án
a békéscsabai Lecsófesztivál. Mint azt a főszervező,
Frankó Attila megfogalmazta, nagyon boldog, hogy ez
az álma ismét megvalósulhatott.
Az esemény tájékoztatóján
Gulyás György, a Békéscsabai Járási Hivatal vezetője
elmondta, a Békés Megyei
Kormányhivatal
fontosnak
tartja a személyes jelenlétet olyan rendezvényeken,
melyek közérdeklődésre tartanak számot. Herczegné
Számel Annamária, a Három
Királyfi, Három Királylány
Mozgalom Békés megyei
képviselőjeként arról számolt be, hogy a szombati
napon, vagyis szeptember
25-én délelőtt, 9 és 12 óra
között számos programmal
készülnek. Az egyik kiemelten érdekes és meghatározó attrakció a Gyereket a
magasba! elnevezésű kezdeményezés, melynek kere-

tében egy korábbi, tízezres
nagyságrendű rekordot szeretnének megdönteni.
Frankó Attila a fesztivál általános részleteit ismertetve
azt húzta alá, hogy a vasárnap, szeptember 26-án 14
órai kezdettel rajtoló lecsófőző versenyre a lecsofesztival.
eu oldalon lehet regisztrálni.
Korábban, vagyis a legutóbbi
megmérettetésen közel száz
csapat vett részt, idén pedig
20–25 társaság részvételére
számít. A kísérőrendezvények
között egy, a Gabonamúzeum
melletti lovaspályán tartandó
fogathajtó verseny és a fesztivált megelőzően, a Csabagyöngyében rendezendő véradás említhető.
Frankó Attila azt is elmondta, hogy az eltelt több
mint két évtizedben, az általa
szervezett véradásokon 1210
liter vért gyűjtöttek össze, ami
8070 emberélet megmentését jelentheti. A további részletekért érdemes a fesztivál
honlapját felkeresni, illetve
szeptember 25-én és 26-án
kilátogatni a helyszínre, a
CsabaParkba.
E. K. Zs.

Az alapítvány tavalyelőtt hagyományteremtő szándékkal
indította útnak ezt a rendezvényt. Múlt évben a koronavírus-járvány miatt a szervezők
úgy döntöttek, nem tartják
meg, idén is óvatosan terveztek, de amikor látták, hogy a
járványhelyzet
megengedi,
elkezdték a szervezést.
– Az a célunk a vigadalommal, hogy a helyi közösséget erősítsük, minél többen megismerjék egymást,
a gyermekek jól érezzék magukat, a szülők beszélgessenek egy jót, és így kialakuljon
egy olyan közösség, amely
képes összefogni és tenni a városért – fogalmazott
Opauszki Zoltán, az alapítvány elnöke.
A programot elsősorban
a gyermekekre és a gyermekes családokra építették,
ezért ugrálóvár, kézműves
foglalkozások, játszóház és

népi szerencsekerék is helyet kapott az eseményen.
A színpadon egész nap változatos előadásokkal gondoskodtak a jó hangulatról.
Délelőtt Évi Tündér (Szepsi-Szente Éva Kisanna),
délután Tücsök Peti (Berényi Nagy Péter) és Hangya
Levi (Gulyás Levente), majd
Hevesi Imre énekelt és szórakoztatta a gyerekeket, de
Szappanos Ádám bűvész is
elkápráztatta a közönséget.
A programon Herczeg Tamás országgyűlési képvise-

Brindzás, túrós, káposztás és mákos haluskát kínáltak

lő mondott köszöntőt, majd
Opauszki Zoltánnal közösen
osztott haluskát a jelenlevőknek, négyféle ízben.
– A haluskát sokan nem ismerik, pedig ez a mi saját ételünk, Békés megyeieké. Most
brindzás, túrós, káposztás és
mákos haluskát kínáltunk a
vendégeknek. A klasszikusan
tót ételnek számító főtt tészta
mellett népszerű volt a kolbászkóstoló, és persze a soksok gyerekprogram is – mondta Herczeg Tamás, hozzátéve,
hogy Jaminában szeretik a

közösségi programokat, korábban a Jaminális vagy a
JamiNapok, most a Jaminai
Vigadalom is sokakat vonzott.
Opauszki Zoltán kiemelte,
hogy a rendezvényen együttműködő partnereik voltak: a
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., a Civil
Szervezetek Szövetsége, a
Csabai Kolbász Klub Egyesület, a Takarékbank Zrt.,
a Csabagyöngye Kulturális
Központ és a Békés Megyei
Rendőr-főkapitányság.
Vári Bianka

A programot elsősorban a családokra építették

Miska címmel színházi ősbemutató lesz a Meseházban
Zalán Tibor jóvoltából, Miska avagy Álomjáték-etűdök
Schéner festő motívumaira
címmel, mély filozófiai gondolatokat megfogalmazó és
egyben játékos színdarab
született, amelyet Schéner
Mihály élete, művészete
ihletett. A bemutató szeptember 25-én, szombaton
19 órakor lesz – természetesen a Meseház udvarán.
A próbafolyamatba kukkantottunk be.

Bíró Gyula és Soós Emőke számtalan szerepet formál meg a darabban

– A Miska próbáit a fiatalos világlátású, egyébként
medgyesegyházi születésű,
a schéneri művészetből merítő rendező, Bereczki Csilla
kalauzolja végig. Külön öröm

Lovas Gábor kiváló zenét komponált a Miskához
számunkra, hogy a színdarabot Zalán Tibor író jegyzi,
aki Schéner Mihály művészete előtt tiszteleg – mondja Veres Kriszta, a Meseház
vezetője.
Mindehhez Lovas Gábor
kiváló zenét komponált, a
díszlet Rádi Sándor, a jelmez

Oláh Tímea nevéhez fűződik.
Azonfelül Soós Emőke és Bíró
Gyula számtalan szerepet formálnak meg. A színdarab a 30
éves Meseházi Alapítvány és
a Déryné Program Barangoló Alprogramjának részeként,
koprodukcióban valósul meg.
Such Tamás

10 Helytörténet

Csabai Mérleg

Csabai életképek

MESÉLŐ MÚZEUM

Fotó: Munkácsy Mihály Múzeum

Díszesen faragott halottszállító saroglya, azaz a „Szent Mihály lova”
Augusztusban véget ért Az
elmúlás néprajza — Halálkép és halottkultusz című
időszaki kiállítás. Számos
szakmai tárlatvezetés és
közel hétezer látogató után
bezárta kapuit ez a rendkívüli kiállítás, amely merész
kísérletet tett a múlandóság bemutatásra.
A tárlat ismertette az ember
és az elmúlás viszonyát, a
halálra való felkészülést, az
elmúlást kísérő néphagyományokat és hiedelmeket.
Bár a kiállítás már nem látogatható, a benne szerepeltetett tárgyakról továbbra is
érdemes mesélni, ugyanis
a kiállítás tárgyai – a múmiák és a Szent Iván napi koszorú kivételével, amelyeket
ezúton is köszönünk a kölcsönadóknak – a Munkácsy
Mihály Múzeum gyűjteményéinek anyagát képezik.
A képen szereplő tárgy sokaknak ismerős lehet, kinek
a saját múltjából, kinek régi
fotókról, kinek csupán a kiállí-

tásból. Ez a keményfából készült hordozható eszköz nem
más, mint egy „Szent Mihály
lova” elnevezésű műtárgy,
melynek neve sajátosan
magyar kifejezés. A Magyar
Néprajzi Lexikon meghatározása szerint: „Halottszállító
saroglya. Fából készült, négy
lábbal ellátott eszköz. Temetéskor a koporsót helyezték
rá, amelyet aztán négy ember a vállára emelve a sírhoz
vitt… Általában dísztelen volt
és feketére festették, de ismeretesek faragott fehér és
színes virágokkal díszített,
festett példányok is, amelyeket gyermekek temetésénél
használtak. Alkalmazását a
gyászkocsik szorították ki.”
Amint a kép is mutatja, a
múzeum tulajdonában lévő
halottszállító saroglya díszesen faragott, barnára és
bordóra festett. Oldalán az
1842-es dátum szerepel. A
leltárkönyvből azt is megtudhatjuk, hogy a jelzett
évben Tótkomlóson készült
egy asztalosmester keze

által, és egészen 1955-ig
használatban volt. De hogy
miért éppen Szent Mihály
lova? Nevét feltételezhetően onnan kapta, hogy a
kora középkortól Magyarországon a temetők és a temetés védőszentjeként, az
ősi egyház oltalmazójaként,
egyben a halottak szószólójaként, a költöző lelkek kísérőjeként tartották számon és
tisztelték Szent Mihályt. Az
Utolsó Ítélet arkangyalaként
a lélek jó és rossz cselekedeteit mérlegeli. A népi vallásosság
értelmezésében
ő fogadja a halott lelkét, s
mérlegre téve dönti el, hogy
a mennyországba vagy a
pokolba jut-e. Innen ered
tehát a koporsóvivő Szent
Mihály lova elnevezése. Katolikusok és protestánsok
egyaránt használták a Szent
Mihály lova kifejezést, ami
ugyancsak az eszköz nagy
múltjára vall.
Salamon Edina, a
Munkácsy Mihály Múzeum
néprajzos muzeológusa

Fotó: Ugrai Gábor

Békéscsaba leggyászosabb napja

„Szent Mihály lova” 1955-ig volt használatban

A bombázásban 21 évesen elhunyt Palotás István sírja a Vasúti temetőben
Békéscsabán, a második
világháború harci cselekményei 1944. szeptember 21-én és október 6-án
zajlottak. Természetesen
az itt élők is átélték, hogy
férfirokonaikat elviszik katonának, látták zsidó polgártársaik elhurcolását és
tudták, hogy Arad felől a
front egyre közelebb érkezik városukhoz.
A csabaiak szeptember
felé közeledve megszokták,
hogy ellenséges repülőgépek tűnnek fel a város felett
és a légiriadók sem okoztak akkora riadalmat, mint
korábban. Szeptember 21én, hetvenhét évvel ezelőtt
azonban minden másként
történt. Az Olaszországból
felszálló repülőgépek Dubrovnik érintésével érkeztek
meg a magyar légtérbe,
ahol Szarvas felett kettéváltak (a többi gép Debrecen
felé vette az irányt). Békéscsaba felett fél 11 előtt pár
perccel tűntek fel az ellenséges bombázók és hamar

megkezdték ledobni gyilkos
terhüket. Céljuk a békéscsabai vasútállomás volt,
ami azért értékelődött fel
nagyon, mert a szovjetek
elfoglalták Aradot.
A civil áldozatok egy része
a Vasúti temetőben nyugszik
egy közös sírban. A felirat
szerint „Itt porladnak a föltámadásig, akik Békéscsaba leggyászosabb napján
bombák áldozatai lettek”. Az
interneten is megtalálható
(https:www.familysearch.org.
hu.) békéscsabai katolikus
halotti anyakönyvben délben
került be az első bejegyzés
egy olyan csabai lakos haláláról, aki „bomba által koponyasérülés” következtében
vesztette életét. Ezt követően megsokasodtak azok a
beírások, melyek a halál okát
„bombatalálat”, „bombasérülés”, „bombatámadás légnyomás” vagy „bombasérülés tetanusz” adják meg.
Az áldozatok között volt
szemész, cipész, de a legtöbb áldozat a MÁV alkalmazottak közül került ki (pálya-

munkás, kapus, segédtiszt).
Életkorukat tekintve 2 és 73
éves kor közötti emberek
vesztették életüket a bombázásban.
A jaminai evangélikus halotti anyakönyvben az első áldozatnál a halál idejét 11 órában
állapították meg. Ezt követően
egyre több lett a „légitámadás”
és a „bombatámadás” beírás.
Erzsébethelyen az áldozatok között napszámost, gyári
munkást és tanárt is találunk.
Ebben a városrészben 4 hónapos volt a legfiatalabb, és
86 éves a legidősebb halott.
Bombatámadás később
is érte a várost. 1944. november 4-én a németek támadták a már szovjet kézen
lévő Békéscsabát. Ennek a
támadásnak volt halálos áldozata a mindössze 21 éves
Palotás István, akit a Vasúti
temetőben temettek el. A katolikus anyakönyvben pedig
november 5-én jegyeztek be
egy 66 éves elhunytat, akinél a halál okánál a „bombasérülés” kifejezés szerepelt.
Ugrai Gábor

Eg ykor i ü zl etek a Fr n d a- h á zban 2 .
A Fr nd a A nd rá s-féle há z 5.

A régi, Andrássy út – Irányi
utca sarkán állt Frnda-féle
ház számos üzlethelyiségnek adott otthont fennállása során. Nem csak
órás- és könyvesboltnak,
de 1906-ban itt nyílt meg a
Dobay-féle „drogueria” is.

Csabi a mai tanítás előtt
még jó alaposan átgondolja,
hogy előkészített-e mindent
a mai órákhoz.
Indulj el a piros nyíltól, és keresd
meg az iskolába vezető utat!
Útközben tartsd be az alábbi
ábrák ismétlődő sorrendjét!

Az illat- és gyógyáru üzletet
Soó Elemér alapította, ő is
volt a tulajdonos, de miután
eladta, a működtetéshez
jogátruházás volt szükséges. Ezt Vidovszky Károlyra
kérték meg (aki Munkácsy
Mihály gyermekkori játszópajtása volt), de az ehhez
szükséges
belügyminiszteri engedélyt ő nem kapta
meg, mert nem volt megfelelő szakmai végzettsége.
Az engedélyt a drogueria új

tulajdonosa, Dobay Kálmán
gyógyszerész kapta; nagy
raktárral ő nyitotta meg a
Frnda-féle házban, amelynek
1913-ban Andrássy út 5. volt
a címe. Az illatszerbolt 1927ben költözött a szemközti
oldalra a 6. szám alá, „ifj.
Kocziszky Mátyás úr házába,
a volt Kovan-féle szabóüzlet
helyiségébe”.
1909-ben egy szabóüzlet is működött itt, és csak a
szomszédoknak volt köszönhető, hogy nem égett le. 1909
júliusában ugyanis a Frndaházban levő szabóüzletben
„levő vaskályhában, mely a
vasalók melegítésére szolgált,
a szén erősen égett s ettől a
kályha mellett levő szőnyeg s
kis létra tüzet fogott”. Az Irányi
utcában álló szemközti ház

lakói lettek figyelmesek az
onnan áradó szagra, a tűzoltóság azonban hamar megfékezte a lángokat.
Az érintett szabóüzletet
akkor nyitotta meg újonnan
Gyuricza Jánosné Poldis
vagy Boldis Ilona, akinek még
ismert volt két testvére, Boldis
Mária (Krizsán Jánosné), és
Boldis Judit (özv. Kocziszki
Mártonné). 1910-ben és 1926ban végrehajtást szenvedtek
el, a nevükön volt ingatlanokat nyilvános árveréseken
értékesítették, mert követelés
állt fenn velük szemben. Akik
csődbe mentek, pénzzel tartoztak valaki(k) felé, gyakorta
ilyen módon tudták csak kiegyenlíteni a számlájukat.
Működött itt kenyér- és
lisztüzlet, de a Frnda Miklós-

féle vaskereskedés is, amit
aztán a Viski testvérek vittek
tovább, tőlük leginkább vegyi árut, festéket, lakkokat
lehetett vásárolni. Dr. Weisz
Frigyes ügyvédnek is itt volt
irodája, ő a város 7. leggazdagabb embere volt 1929-ben.
1938-ban a Frnda-ház
melletti Szucsu-házat lebontották, és a helyére
épült a Városi Üzletház. A
sarki hosszú épület még
állt akkor, és 1962-ben is. A
Szucsu-ház parkja viszont
addigra elveszett, a helyén
áll a Belvárosi Parkolóház.
Végül ezt az üzletházat és a
Frnda-házat 1974-ben bontották le, és 1978-ban adták
át a helyükre épült Univerzál
Áruházat.
Szalay Ágnes
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Téglaszobrok Gubisról, Schénerről, Munkácsyról

Koronavírus: a tüneteket szeretnék csökkenteni

Tértárlat a múzeum tetején

Gyógyszert tesztelnek Csabán

Idén december 6-án lesz
60 esztendős – ennek apropóján arra gondolt, hogy
a Munkácsy Mihály Múzeumnak ajándékoz három
életnagyságú téglaszobrot,
amelyet az intézmény lapos
tetején állít ki. Baji Miklós
Zoltán (BMZ) 3M Ünnepe
című tértárlata szeptember
29-én, Szent Mihály napján
nyílik meg.

BMZ munka közben, még a 60. születésnapja előtt

A házuk udvarán, a téglaszobrok, azaz a „tótlegók” (ahogy
Molnár Attila, BMZ egyik dekoratőr barátja nevezte) társaságában beszélgettünk.
– Honnan jött az ötlet, hogy
a múzeum lapos tetején legyenek a téglaszobrok?
– Elhatároztam, hogy elkészítem az általam tisztelt
három, Békéscsabához kötődő, Mihály keresztnevű képzőművész emlékőrző totemét,
az átadáshoz kapcsolódó
bemutatóként pedig ezt a teret használom majd.
– Kik a három Mihályok?
– Gubis, Munkácsy és
Schéner. Gubis volt a mesterem, Munkácsy az etalon,
illetve Schéner is az, akivel
szintén jóban voltam. Miután
nincsenek még téglaszobra-

im a Munkácsy múzeum gyűjteményében, úgy gondoltam,
a 60. szülinapomon megajándékozom a várost. Mindezt
elmondtam Ando Györgynek,
az intézmény igazgatójának
és Lenkefi Zoltánnak, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatójának is.
Mindketten jónak találták az
ötletet és felajánlották a segítségüket. Ezen felül pedig
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Művészeti Akadémia anyagilag
is támogatta az elképzelést.
Noha csak decemberben leszek hatvan, de olyankor már
veszélyes a tetőn építkezni,
így kijelöltük a Szent Mihály
napját.
– Hogyan készültek ezek a
téglaszobrok?

– Van egy faragóasztalom,
az asztal melletti területen
számolom ki a téglákat. Eredendően nem egyszerű formázni a B.30 blokktéglákat,
mert könnyen szétrobbannak;
flex-szel faragok és speciális
fúrókat használok. Ezek most
nem egyszerű „tótlegók”, amelyeket simán szét lehet szedni,
ugyanis a szobrokat a testek
belsejébe rejtett vas menetszárakkal húztam össze. Továbbá a felületüket foszforeszkáló, éjjel világító festékkel
díszítettem, majd védőpatinaként kőbalzsammal fújtam le.
Nem kifejezetten a személyeket ábrázolják a szobrok, ezek
inkább emlékőrző totemek;
leginkább a fejek emlékeztetnek a karakterre.
Such Tamás

Munkácsy Mihály, Gubis Mihály és Schéner Mihály téglából készült szobra

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR
KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM
Hétfő, szombat: 14.00–19.00
Kedd–péntek: 11.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
Kedd–péntek: 11.00–18.00
ÜGYELET

Ügyeleti időben elérhető
szolgáltatások: napilapok, visszavétel,
hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat: hétfő: 9.00–14.00,
kedd–péntek: 9.00–11.00.

Országos Könyvtári Napok 2021
2021. október 4. (hétfő)
14:00–16:00 A 3D nyomtatásról – bemutató.
17:00 Berényi Anna: Richter Gedeon – könyvbemutató.
2021. október 5. (kedd)
14:00–18:30 Társasjáték-délután.
16:30–17:30 Készíts papírhenger cicust!
17:00 Az izgalmas latin világ – Varga Koritár Pál nyugalmazott (csabai)
nagykövet élménybeszámolója.
2021. október 6. (szerda)
17:00–18:00 Világító képeslap készítése.
2021. október 7. (csütörtök)
16:30–17:30 Cicás mesék – diafilmvetítés a gyermekkönyvtárban.
17:00 Vad romantika és irodalmi élmények, utazás Európában. Közönségtalálkozó Bárány Róberttel, az Ozone TV szerkesztő műsorvezetőjével.
17:00–18:30 Zoli kütyübuheráló klubja (LittleBits és Micro:Bit programozás).
2021. október 9. (szombat)
8:00–16:00 Autóbuszos helyismereti kirándulás Mezőkovácsházára.
Túravezető: Albertus László könyvtárigazgató.
14:00–17:00 Rongyhorgolás: készítsen régi, megunt pamutruháiból
szőnyeget vagy táskát!
Csabai kalandozások – helyismereti séta Ugrai Gábor vezetésével.
Mesés állatok – Állati mesék! Mesét mond Fekete Gabriella mesemondó
pedagógus
Továbbá Máday Norbert könyvbemutatója, Szigeti Csaba Viharsarki
sporthistóriák című kötetének bemutatója, kvízjáték és kedvezmények
várják az érdeklődőket.
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják. Rendezvényeink
ingyenesen látogathatók. A részletes programot keressék honlapunkon
és Facebook-oldalunkon!
További információk:
web: konyvtar.bmk.hu
Facebook: www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar

A koronavírus-járvány kapcsán hazánkban is központi szerepet kapott a
vakcinakutatás és -fejlesztés. Békés megyében jelenleg is vizsgálatok folynak
egy, a vírus szaporodását
gátló gyógyszerrel kapcsolatban. Erről elsőként dr.
Szabó Ákos gyógyszerészt,
a Békés megyei koordinációt végző cég vezetőjét,
majd Dér Mónika koordinátort kérdeztük.
– Miért nem elegendő pusztán az oltás? Miért lehet szükség esetleg még a gyógyszerre is?
– Az oltás azt jelenti – kezdte dr. Szabó Ákos –, hogy a
még egészséges embereket
egyfajta vakcinációval próbáljuk megóvni attól, hogy súlyosan megbetegedjenek, ha
találkoznak a koronavírussal.
A gyógyszerrel pedig már az
akut tüneteket, problémákat
próbálnánk csökkenteni, vagy
a betegség lefolyását rövidebbé tenni.
– Békés megyében is
zajlanak olyan vizsgálatok,
amelyek ezzel foglalkoznak.
– Márciusban jött a hír,
hogy a Pfizer gyógyszergyár egy szájon át szedhető
gyógyszer tesztelését kezdte meg. Miután megvoltak
az indító- és az állatkísérletek, elkezdték a fázis 1
vizsgálatokat
világszerte,
így nálunk is. Idén augusztus 23-án pedig már be is
jelentette Merkely Béla professzor úr, hogy hazánkban
a fázis 2, fázis 3 vizsgálatokat is megkezdték. Magyarországon hat helyen történik
ez a vizsgálat, a SOTE klinikáján, Egerben, Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán és Gyulán. A Pfizer

Dr. Szabó Ákos

Dér Mónika

gyógyszergyár azt szeretné,
hogy ebből év végére már
gyógyszer legyen, ha addigra nem, akkor a jövő év első
negyedére ez elkészülhet.
– Mi alapján választják ki
a vizsgálatban résztvevőket?
– Első és legfontosabb,
hogy akut covidos betegről
beszéljünk. A beteg háziorvosa – vagy aki a tesztet
elvégezte – jelezheti felénk,
hogy a beteg érdeklődne a
vizsgálat iránt. Amint értesülünk erről, a koordinátor felhívja az érintettet telefonon.
A kolléganő felkeresi a beteget a lakásán – hisz az akut
covidos beteg karanténban
van –, védőöltözetben kimegy hozzá, és ott ismerteti
a program lényegét. Elmondja például, hogy a vírusok
szaporodásának gátlásával
próbáljuk lecsökkenteni a
szervezetben, sejtben lévő
vírusok számát. Ha pedig a
vírusszám alacsony marad,
akkor az általa okozott tünetek mértéke, súlyossága,
vagy akár a folyamat hos�szúsága is jóval enyhébb, és
rövidebb lesz. Ha a beteg a
jóváhagyja, és ezt írásba is

adja, el is kezdődik a program, utána pedig a protokoll
szerint látogatják őt kollégáink 4–5 alkalommal személyesen. Mindeközben persze
vannak telefonos megkeresések, telemedicinális kapcsolattartás is. Az egész
folyamat úgy 30–40 napot
vesz igénybe.
Dér Mónika koordinátor
megjegyezte, hogy bár tetőtől talpig védőfelszerelésben vannak a beteg alig lát
valamit belőlük, igyekeznek
jó személyes kontaktust teremteni az érintettel.
– Jó, ha van ott egy hozzátartozó is a beteggel, hiszen a két vizit közt eltelt
időszakban ő látja azt, hogy
az érintett állapota mennyit
változott. Lehet, hogy a beteg próbálja elbagatellizálni
a tüneteinek a változását,
olyankor a hozzátartozó nagyon jó kontrollt jelent arra,
ha az nem egészen így volt.
Nemcsak nekünk ad segítséget a hozzátartozó jelenléte, hanem az érintettnek
is – tette hozzá Dér Mónika
koordinátor.
D. N. B., M. E.

MESEHÁZ

L E N C S É S I KÖ Z Ö S S ÉG I H Á Z

30 ÉVES A MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY
ÜNNEPI PROGRAMSOROZAT

Kishalfogó-verseny

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66.326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

MESEHÁZI BOLDOGSÁGBETAKARÍTÓ ÜNNEP
2021. szeptember 25-én, szombaton, 19 órakor
a Meseház udvarán (eső esetén érdeklődjön telefonon)
Zalán Tibor: MISKA
Álom-játék etűdök Schéner Mester motívumaira – ősbemutató. Játszák:
Soós Emőke és Biró Gyula. Tervező, kivitelező: Oláh Tímea, Rádi Sándor. Zene: Lovas Gábor. Rendező: Bereczki Csilla
ELVESZETT, DE MEGVAN
Kiállítás-megnyitó Schéner Mihály kasírozott bábjaiból,
2021. szeptember 27-én, hétfőn, 17 órakor a Meseházban.
Rádi Sándor ötlete alapján, a kiállítást rendezte Engyel Olga.
NÉPMESE NAPJA A MESEHÁZBAN
2021. szeptember 29-én, szerdán, 18–20 óráig
a PLAYBACK SZÍNHÁZ és a NÉPMESE találkozása
a Sorsfonó Társulat előadásában.
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2021. szeptember 30, CSÜTÖRTÖK, 19 óra
WEST & EAST Eichinger Tibor – gitár, Stefan Varga – gitár
Támogató: NKA Hangfoglaló Program
APÁRÓL FIÚRA családi hagyományőrző délután
2021. október 2-án, szombaton, 14–17 óráig
Sámli kuckó Emőkével, állatsereglet készítése természetes anyagokból,
sajtos pogácsa kóstoló.
JAZZ-KONCERT A MESEHÁZBAN
2021. október 8-án, pénteken, 19 órakor
FENYVES QUARTET Fenyves Márk – gitár, Benkő Dávid – Hammondorgona, Miskolczi Márk – basszusgitár, Centgraf Benjamin – dob.
A koncert a „Köszönjük Magyarország” program keretében valósul meg.

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel.: 66.456-177,
lencsesikozhaz@gmail.com

Szeptember 25., szombat 9–11 óráig. Jelentkezni lehet 8–8.30-ig a
közösségi házban. Horgászhelyek elfoglalása az Élővíz-csatorna közösségi házhoz közeli pertszakaszán. Eredményhirdetés 11.30-kor, az első
3 helyezett díjazásával.

Családi játszóház

Szeptember 25., szombat 10–12 óra –lakásdíszek készítése őszi
termésekből. A foglalkozást Baranyai Erzsébet óvónő vezeti.
A belépés díjtalan!

Kiállítás

Török István békéscsabai alkotó pirográfiáiból összeállított kiállítás
tekinthető meg október 8-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi
ház tanácskozó termében.

Induló képzés

Angol középfokú nyelvvizsgára és érettségire felkészítő képzés
indul október 7-én, 18 órai kezdettel. A tanfolyam 60 órás (60x45 perc)
és 30 foglalkozásból áll, melyekre csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20
óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének májusra középfokú
nyelvvizsgát tenni, írásbeli, szóbeli és hallott szövegértésre való teljes
felkészítés. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. Részvételi díj:
40 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az első alakuló
megbeszélés alkalmával, 30 000 Ft előleg befizetésével.

Tornák

Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és
csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 17.30-tól
18,30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Taekbo Team – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól
19.30 óráig. Vezeti: Skumáthné Harmati Nikolett.
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Lesz
programod
Látogass el az oszihacacare.hu-ra,
és találd meg a hozzád legközelebbit!
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Bemutatkoztak a békéscsabai sportegyesületek Olyan szakembert kerestek, aki ismeri a csapatot

Sikeresek voltak a Sporthétfők Schindler Szabolcs visszatért
Idén augusztus 30-án és
szeptember három hétfőjén
volt lehetőség arra, hogy a
csabaiak a Sporthétfőkön
megismerkedjenek az egyesületekkel, és akár kipróbáljanak egy-egy új sportágat
mozgásformát is.
– Szeretjük a sporthétfőket,
különösen jó, hogy augusztus
végén és szeptemberben van,
amikor sportágat választanak
a gyerekek, a fiatalok – fogalmazott Jancsika Árpád a Békéscsabai Kosárlabda Klub
vezetőedzője, hozzátéve, hogy
több játékosuk is egy ilyen eseményen figyelt fel a csapatra,
és és így választotta ezt a
sportágat.
Váradi Ádám a Békéscsaba
1912 Előre II. játékosa kiemelte, hogy fontos a klub számára
a labdarúgás népszerűsítése.
A csapatuk a nyári osztályozót követően az NB III-ban
kezdhette meg a 2021-22-es
bajnoki idényt. Brlázs Gábor
elmondta, hogy minden héten vannak mérkőzéseik, de
a Sporthétfőt sem akarták kihagyni.
A Szabad Torna SE –
amelynek fő alapítója Varga
Adrienn Európa-bajnok, világkupa-győztes,
olimpikon
tornász – szintén bemutatót
tartott a Szent István téren. Az
egyesület célja, hogy a gyerekeket minél fiatalabb kortól
szoktassák a rendszeres testmozgásra, a sportra.
Cs. Zs.

Schindler Szabolcs 2019/2020-as szezonban már 38 tétmeccsen irányította a Békéscsaba 1912 Előre csapatát

Fotó: Milyó Pál

Schindler Szabolcs tréner
egy év után tért vissza a
Békéscsaba 1912 Előre csapatához. Korábban 2019 júniusa és 2020 szeptembere
között irányította a lilákat.
Schindler Szabolcsot először
még a 2019/20-as szezon
elején nevezték ki az Előre
kispadjára. Nem volt számára
idegen a környezet, hiszen játékosként 2003 és 2005 között
már megfordult Csabán. Az
első idényét a pandémia miatt
nem vihette végig, hiszen idő
előtt lezárták a bajnokságot,
így a viharsarkiak akkor a 15.
helyen zártak. A 2020/21-es
szezont kiugróan kezdte a
csapat, hét forduló után veretlen volt a másodosztályban,
13 pontjával az 5. pozíciót fog-

lalta el, három győzelmet és
négy döntetlent követően. Az
edző ekkor távozott a csapattól, miután elfogadta a feljutásért küzdő Vasas FC ajánlatát.
Schindler Szabolcsnak ezután sikerült a középmezőnyből az élre vezetnie a Vasast
a bajnokság közepére, de az
angyalföldiek az utolsó fordulókban végül mégis lecsúsztak a feljutásról. Mivel nem érték el a kitűzött célt, az edzőt
a szezon végén felmentették a
munkavégzés alól.
Az Előre közben Preisinger
Sándorral folytatta a szereplését, aki egy Kazincbarcika
elleni vereséggel mutatkozott
be a kispadon. Az együttesnek ezután sikerült két győzelmet szereznie, majd szinte az
összes játékosa elkapta a ko-

ronavírust 2020 októberében.
A csapat innentől kezdve a következő egy évben egyáltalán
nem találta a formáját, nem
jöttek az eredmények. A Békéscsaba a bajnokság végén
ismét a 15. helyen zárt, ezúttal
44 ponttal.
A klub a váltás mellett döntött, közleményben jelentették
be, hogy szeptembertől ismét
Schindler Szabolcs a csapat
vezetőedzője. A szakvezető
2019 és 2020 között 38 tétmeccsen irányította a lilákat,
amelyeken tizennégy győzelmet, tizenkét döntetlent és
tizenkét vereséget számlálhatott.
– A klubvezetés a megüresedő vezetőedzői posztra
olyan szakembert keresett,
aki kötődik a klubhoz, ismeri
a belső viszonyokat és rövid
időn belül pozitív irányba tudja
elmozdítani a csapat szereplését. Ezeknek a kritériumoknak leginkább a visszatérő
Schindler Szabolcs felelt meg,
akivel a most meglévő keretet
is kialakítottuk. Játékosaink
jól ismerik munkamódszereit, melyekkel azonosulni is
tudnak és közös erővel azért
dolgoznak a jövőben, hogy
sikeresebben szerepeljünk.
A jelenlegi szakmai stáb kiegészül a versenyszerű labdarúgással felhagyó Mészáros Márk játékosukkal, illetve
Pásztor József szakmai tanácsadóval – nyilatkozta Igricz
Mihály klubigazgató.
Hidvégi Dávid

Közel háromszáz makett, közel háromszáz történet
Minden makett egy külön
sztori, külön kor, eltérő és
egyedi jellemzőkkel. Mind
önálló, érdekes történetet mesél. Motorok, autók,
kamionok, hajók, repülők,
helikopterek, tankok, épületek, életképek, történelmi
események és minden más.
Felsorolni sem lehet.
A Csabagyöngye adott otthont
az idei, szeptember 11–12-én
rendezett makett-kiállításnak.
Bodó Imre, a Körös Makett
Klub vezetője elmondta, ez

már a 27. volt, amelyet joggal
mondhatunk nemzetközinek,
mivel Szlovákiából, Romániából és Szerbiából is érkeztek
kiállítók. A főszervező ismertetése szerint a versenyben
összesen közel 300 makett
vett részt.
A magyarok közül a mosonmagyaróvári és a kecskeméti
klub asztalát emelte ki, mert
– mint fogalmazott – mindkettő valódi különlegességekkel
szolgált. Egy békéscsabai
makettkészítőt, illetve az általa hozott egyedi darabokat

is megemlítette, mégpedig a
művészi színvonalon kivitelezett megvalósítás végett.
Három külön kategóriát is
szerveztek, az egyik apropója

AKÁR 990 Ft
/ BALLONTÓL*

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és
céges csomagjaink közül.

INFO@SZIVARVANYAQUA.HU
www.szivarvanyaqua.hu

A kitüntetés adományozható továbbá: kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény vagy sportolói pályafutás elismeréseként, az
ifjúság testedzésében, a diák- és
szabadidősport
szervezésében

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

DÍJMENTES!

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

OTTHONÁBA VAGY
MUNKAHELYÉRE
A FRISSESSÉGET!

06 66 778 888
06 30 955 7679

egy MIG 21-es kiírást hirdettek
meg. A harmadik pedig az air
mediterrano, vagyis a mediterrán országok légierejét bemutató csoport volt.

A kiállítás most is nagy érdeklődésre tartott számot és
jövőre is szeretnék megrendezni – tette hozzá végül.
Erdei-Kovács Zsolt

Békéscsaba Sportjáért
A Békéscsaba Sportjáért kitüntetés azon aktív, illetve nyugállományú magánszemélynek
vagy közösségnek adományozható, akik/amelyek Békéscsaba
városban a testneveléssel és
sporttal foglalkozó szervezetekben tevékenykednek a testnevelés, a sport és az egészséges
életmód népszerűsítése érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek.

52 Ft / LITER egyszerre 5 ballon rendelése esetén
* Kérjen és cseréljen egyszerre 5 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

RENDELJE

az volt, hogy 30 éve tört ki az
első öbölháború. A második
szintén egy évforduló, amely
a Sky Hussars repülőszázadhoz kapcsolódik, ennek okán

hosszú időn keresztül kifejtett
eredményes tevékenység értékeléseként, kiemelkedő edzői, sportvezetői munkásság elismeréseként.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a város
vezetői, önkormányzati képviselői;
a nemzetiségi önkormányzatok;
a közgyűlés sportügyekkel foglalkozó bizottságának külsős tagjai;
a városban működő sportszervezetek, sportszövetségek; a városi
oktatási intézmények vezetői, fenntartói, az ágazathoz kapcsolódó
munkahelyi kollektívái, nevelőtestületei, diákönkormányzatai, szülői
munkaközösségei; a békéscsabai
székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezetek.

A javaslatnak tartalmaznia kell
az ajánlott személy vagy közösség
pontos adatait (név, lakcím, születési adatok, illetve a közösség
neve, elérhetősége, tagjai) és az
adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését,
méltatását.
A javaslatokat 2021. szeptember 30-áig kell megküldeni
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Közművelődési és Sport Osztályához (Békéscsaba, Szent István tér
7.). Bővebb információ a szigeti@
bekescsaba.hu e-mail címen vagy
a (66) 523-832-es telefonszámon
kérhető.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Megal akul a Béké s Meg yei Köz fogl al koz t at ási Ér ték t ár Bizot t s ág
Nyolcadik alkalommal rendezett közfoglalkoztatási
kiállítást szeptember 9-én
a Békés Megyei Kormányhivatal. A megye kilenc
járásából 55 település mutatta be a Startmunka Mintaprogram keretében előállított értékeit, termékeit
a megyeszékhely főterén.
Megalakul a Békés Megyei
Közfoglalkoztatási Értéktár
Bizottság – jelentette be a
kiállításon Takács Árpád
kormánymegbízott.
A Békés Megyei Kormányhivatal – a Belügyminisztérium
támogatásával – immáron
nyolcadik alkalommal rendezte meg a Békés Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállítást.
A rendezvény szónokai a hit,
a kitartás, a közös munka,
a közösségépítés, illetve az
értékteremtés
fontosságát
hangsúlyozták.
Emlékezni, tisztelegni és
ünnepelni jöttünk. Emlékezni, az új típusú értékteremtő
közfoglalkoztatási
program
országos egyenszilárdságát
megteremtő, idén márciusban elhunyt dr. Hoffmann Imre
tűzoltó altábornagyra, a Belügyminisztérium
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes
államtitkárára, akinek mottója a „Felkészültség, tudás,
szív és elhivatottság!” volt –
hangsúlyozta köszöntőjében

Takács Árpád. Magyarország
kormánya tíz esztendővel ezelőtt hívta életre az új típusú,
értékteremtő közfoglalkoztatási programot. Ezzel a munka és értékalapú társadalom
megteremtése mellett tette
le a voksát, lehetőséget, hitet
és reményt adott újra a magyar vidéknek. A segélyalapú
társadalom zsákutcájából az
esélyalapú ösvényre vezette
az országot, a bizakodás, a
kreativitás és a tenni akarás
útjára az önkormányzatokat.
Az új típusú közfoglalkoztatási programot a korábbi időszakok hibás döntéseinek
produktív kényszere szülte,
a kormány eltökélt szándéka
a gazdaság fejlesztése és a
foglalkoztatási helyzet javítása volt. A magyar vidék mély
szendergéséből, Csipkerózsika-álmából új életre ébredt,
visszatért gyökereihez, s a
hajdanvolt értékekre alapozva
– a közfoglalkoztatási programok keretében – mára új
értéktár született – folytatta a
kormánymegbízott.
Tisztelgünk azon települések előtt,
amelyek felismerték, megértették az idők szavát, s ünnepeljük közös sikereinket,
összetartozásunkat.
Békés
megye a kincsek, az értékek
és a bátrak megyéje és itt a
maga helyén mindenki egy kis
országépítő. Az értékeinket
meg kell őrizni, éppen ezért

októberben megalakítjuk a
Békés Megyei Közfoglalkoztatási Értéktár Bizottságot – jelentette be Takács Árpád.
„Elsőnek lenni – ez a fontos. Tenni, mondani, látni valamit, mindenki mást megelőzve
– ez a gyönyörűség…” – idézte Mark Twain szavait Réthy
Pál. A Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi
Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára emlékeztetett: Békés megye anno az
országban elsőként rendezett
közfoglalkoztatási
kiállítást,
ezzel hagyományt teremtett
és az országos közfoglalkoztatási kiállítás alapjait is letette.
Az ország munkaképes korú
lakosságának 3,3 százaléka
él Békés megyében, vagyis
a 6 millió 300 ezer 15-64 év
közötti lakosból 209 ezren.
Míg 2016-ban a megyében
havonta átlagosan mintegy

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Turisztikai fejlesztés Szabadkígyóson

Zalai Mihály, Herczeg Tamás, Balogh József és Botyánszki Pál
Szabadkígyós Község Önkormányzata, Újkígyós Város Önkormányzata és
a Békés Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerségében valósul meg a
„Kulturális, ökoturisztikai
és örökségi helyszínek
fejlesztése Szabadkígyóson” elnevezésű projekt.
A 100 százalékos támogatási intenzitású program 580
millió forintos költségvetésére a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program
biztosít forrást. A hamarosan
induló, és jövő év végére elkészülő fejlesztésről augusztus 30-án tartott tájékoztatót
Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke, Herczeg Ta-

más, a térség országgyűlési
képviselője, Balogh József,
Szabadkígyós polgármestere és Botyánszki Pál, Újkígyós polgármestere.
Wenckheim-kastélyhoz,
illetve a Wenckheim-kerékpárúthoz kapcsolódó megvalósuló fejlesztéssel Szabadkígyós országosan egyedülálló
kulturális és környezeti értékei gazdagodnak egy olyan
komplex szolgáltatást nyújtó
turisztikai attrakció kialakításával, amely a kulturált pihenést, a rekreációt, valamint a
szabadidő minőségi eltöltését
teszi lehetővé.
A projekt keretében postamúzeumot
hoznak
létre, településtörténeti kiállító terem létesül, istállót és

kocsimúzeumot alakítanak ki,
lesz állatsimogató, tanyasi életet bemutató udvar, madárles
és tanösvény, tematikus játszótér, kerékpáros szerviz- és
pihenőpontok, madárfigyelő,
kávézó és gyermekfoglalkoztató. Kialakítanak parkolókat,
Szabadkígyós
belterületén
2900 méter hosszan meglévő
kerékpárutat felújítják, valamint 220 méter hosszan újat
építenek, Szabadkígyós és
Újkígyós között 1500 méter
hosszan újjáépítik a meglévő
kerékpárutat.
A fejlesztés Szabadkígyós
Község Önkormányzatának
konzorciumi vezetésével valósul meg. A Békés Megyei
Önkormányzat a projektmenedzseri feladatok látja el.

tizenöt és félezer ember dolgozott a közfoglalkoztatásban
mára ez a szám 6100 körülire
mérséklődött. A közfoglalkoztatás értelmes és értékteremtő foglalkoztatási forma. Ezt
igazolják a közfoglalkoztatás
alapjain létrejött szociális szövetkezetek is – nyomatékosította Réthy Pál.
Az új típusú, értékteremtő
közfoglalkoztatási program a
kormány sikertörténete. Hit,
kitartás és értékteremtés –
hangsúlyozta Herczeg Tamás.
2011-ben hazánkban a munkanélküliségi ráta meghaladta
a 11 százalékot, s mindös�szesen 3,8 millión dolgoztak
– emlékeztetett az országgyűlési képviselő. A gazdasági
teljesítmény folyamatos javulása hatással van a közfoglalkoztatásra is, ugyanakkor e
foglalkoztatási forma továbbra
is fontos. Értékeket teremt,

becsületet, megbecsülést ad
a munkának és önbecsülést
a foglalkoztatottaknak. Mert
tudjuk: „A jól elrendelt munka
minden gyarapodás talpköve” – idézte Széchenyi István
gondolatait Herczeg Tamás.
Idén a megye 75 településéből 62 önkormányzat vesz
részt a három elemből (mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő, illetve szociális)
álló járási startmunka mintaprogramban. Ötvenöt település 1093 közfoglalkoztatottnak
biztosít munkát a mezőgazdasági, 44 önkormányzat 764
személynek a helyi sajátosságokra épülő, míg 51 település
1189 főnek a szociális programelem keretében. Ezzel
párhuzamosan a hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás
keretében idén a megyében
2737 személy, az országos
közfoglalkoztatási programokban mintegy 550 személy jut
munkalehetőséghez. Az érintettek 2021-ben a különböző
közfoglalkoztatási programokban összesen legkevesebb
6340 személyt foglalkoztatnak, s ehhez a Belügyminisztérium több mint 8 milliárd 900
millió forint támogatást biztosít. Az új típusú, értékteremtő
közfoglalkoztatás 2011-es elindulása óta több mint 138,6
milliárd forint érkezett Békés
megyébe e programok megvalósítására.

A kormányhivatal kiemelt
figyelmet fordít a közfoglalkoztatásból a versenyszférába
történő átmenet erősítésére is.
Éppen ezért – a közfoglalkoztatási kiállítás népszerűségét
és látogatottságát kihasználva
– a rendezvény keretében a
közfoglalkoztatottak számára
állásbörzét is szerveztek, amelyen a megye meghatározó
munkáltatói, nyílt munkaerő-piaci szereplői is részt vettek.
A rendezvényen idén második alkalommal adták át a
Takács Árpád kormánymegbízott
kezdeményezésére,
2019-ben hagyományteremtő
szándékkal alapított Békés
Megye Értékteremtő Közfoglalkoztatásáért díjakat. Idén
Bucsa, Csabacsűd, Csorvás,
Ecsegfalva, Gyula, Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Szabadkígyós, Újkígyós és Vésztő
önkormányzata képviselői vehették át a díjat Takács Árpád
kormánymegbízottól és Zalai
Mihálytól, a Békés megyei
közgyűlés elnökétől.
A megyei közfoglalkoztatási
programok koordinálásában
végzett kiemelkedő munkájáért Békés Megye Értékteremtő
Közfoglalkoztatásáért díjban
részesült Medovarszky Pál, a
Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya osztályvezetője

Előnyt kovácsolnak a nehézségekből

Értéket teremtenek
A szakavatott vadászok által nagy műgonddal készített őzpörkölt, a kötegyáni
önkormányzat standjánál
gőzölgő bihari tárcsás lecsó vagy éppen az eleki főszakács által kínált hideg
mediterrán
paradicsomleves mellett ezernyi más
különlegesség csábította
a vásári forgatagba a tét
nélküli érdeklődőket.
Összesen 55 Békés megyei
település, valamint több más
szervezet is megjelent a Békéscsaba főterén, szeptember
9-én rendezett közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron.
A gasztronómiai élvezeteken
túl azért érdemes leszögezni:
a nagyszabású esemény elsődleges célja az volt, hogy
megmutassa, milyen érdekes, valóban meghatározó
és életképes produktumok

készülhetnek a különféle közmunkaprogramoknak, illetve
az állami támogatásoknak
köszönhetően.
Térségünkben ennek köszönhetően
jellemzően a gasztronómiai
vetületek, valamint a különféle
mezőgazdasági termények jelentek meg.
A színes forgatagban Békés megye településeinek
leginkább jellemző termékei,

portékái mellett az a fajta
kreativitás is látható volt, ami
éppúgy jellemző a vésztőiekre, a mezőberényiekre, mint a
békéscsabaiakra. A sokszor
a nem feltétlenül megfelelő
körülmények ellenére születő
kiugró teljesítmények, illetve
termékek magasabb hozzáadott értéket képviselnek,
mintha minden körülmény
megfelelő lett volna. Kedves,
mosolygós arcok, ízletes, jó
szívvel készített termékek és
tengernyi látogató, valamint
önfeledt hangulat, ami szinte
feledtette, hogy kis idővel ezelőtt még csupán egy maroknyi ember személyes találkozása is ritkaságszámba ment.
Az érdeklődők láthatóan
nagyon élték ezt a találkozási lehetőséget, szívták magukba a kellemes szeptemberi napsütést és a kavargó,
ínycsiklandó illatokat.
Erdei-Kovács Zsolt
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GLOKÁLIS SAROK - Csabai szénlábnyom

Ragyogjon a Csabagyöngye kékben!
Közös gitározás, éneklés, fotózás!
Az Autizmus Világnapja alkalmából a világ számos
nagyvárosában kékre világítanak egy-egy nevezetes
épületet.
Békéscsabán 2021-ben a Csabagyöngye Kulturális
Központ lesz kivilágítva kékben szeptember 30-án.

Több mint 80 gitáros közös zenélése
a Csabagyöngyében.

Az AUT-PONT Alapítvány szeretettel
várja az egész családot a „Ragyogjon kékben”

nemzetközi látványosságon!

2021. szeptember 30. (csütörtök) 18.00
Gitárosok az alábbi email címen jelentkezhetnek:
autpont@autpont.hu www.autpont.hu

CSABAGYÖNGYE

KULTURÁLIS KÖZPONT

SZÉPKORÚ
90

Zvara Mihályné (90)

Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsabára és csabaiként
tudjuk-e ezeket a változásokat befolyásolni? A rovat a
nagyvilágból érkező impulzusok által alakított és arra
reflektáló helyi ügyeinket
vizsgálja az ökológiai fenntarthatóság
szemüvegén
keresztül.
A gyakoribb és/vagy súlyosabb éghajlati eseményeknek (viharok, árvizek, hőhullámok stb.) való kitettség és
sebezhetőség szempontjából
Magyarország a világ 180 országából a 72. helyen áll. Elemi érdekünk a klímaváltozást
okozó üvegházhatású gázok
(ÜHG) kibocsátásának mérséklése, a mitigáció.
2018-ban a magyar CO2kibocsátás 62 millió tonna volt,
ami a 90-es szint kétharmada,
azaz 30%-kal csökkenteni
tudtuk a mértékét. Ezzel reális
a 2030-ra megfogalmazott cél
is, miszerint elérjük az 1990es szint 40%-át. Globális a felelősségvállalás. Nyilván a tízszer ennyit kibocsátó Iránnak
több dolga lesz ezzel, a kínaiak, akik 1990 és 2018 között
megnégyszerezték az ÜHG-

Covid-traumák feldolgozása
A Sorsfonó Önismereti Egyesület Sorsfonó Társulata playback-színházi előadást szervez,
amelynek témája a covid miatt átélt
lelki traumák, feszültségek feldolgozásának a segítése. Az előadásra
– amely október 8-án, pénteken
18 órától a Csabagyöngye RamRom termében lesz – főként a
kórházban, az egészségügyben
dolgozókat várják, de szívesen látnak bárkit, akit ez a téma valamilyen
módon megszólít. A playback egy

olyan színházi forma, ahol a nézők
érzései elevenednek meg a színészek (többnyire segítő szakemberek) visszajátszásának segítségével. Amikor a rögtönző színészek
visszatükrözik, sűrítve megmutatják
a mesélők megélt érzéseit, az segíthet minden jelenlevőnek a feldolgozásban, irányt mutathat abban,
merre kell elindulni. Aki pedig a saját történetét láthatja viszont a színpadon, nagyobb rálátást kap, és
valamelyest leteszi a problémáját.

kibocsátásukat, száznyolcvanszoros levegőszennyezésükkel még nagyobb a
felelősségük.
Egy átlagos európai lakos
2014-es szénlábnyoma 10,34
tonna CO2 volt. Mi, magyarok
ennek csak a felét bocsátottuk
ki, ami fentről közelíti a világátlagot.
Az emisszió háromnegyede
az energiafogyasztásból származik, annak zömét pedig mi,
városlakók használjuk el. Éves
energiafogyasztásunk 2500 kg
olajnak felel meg. Békéscsaba
teljes üvegházhatású gáz kibocsátása 2018-ban 270 000
tonna CO2 egyenérték volt,
amelynek döntő részét az
energiafelhasználás adta. A
legnagyobb szénlábnyoma a
fűtésnek van, második helyre
az áramfogyasztás kerül.
A napokban jött a hír: az
állam támogatja, hogy az otthonaink fűtéséhez szükséges
energiát napelemekkel termeljük meg. Az elképzelés szerint,
mintegy harmincötezer családi
ház üvegházhatású gázkibocsátása csökkenhet így jelentős mértékben.
Magyarországon a közel
négymillió háztartás kétharmada családi ház. A támoga-

tást ennek csak mintegy 4%-a
fogja megkapni. Tehát több
mint kétmillió család továbbra
is a takarékos és energiatudatos fogyasztási szokásaival tud
hozzájárulni a globális szénlábnyom csökkentéséhez.
Csak akkor kapcsoljuk
be a mosogatógépet vagy a
mosógépet, ha az tele van.
Húzzuk ki a töltőt a falból, ha
nem használjuk. Kapcsoljuk le
a lámpákat, ha nem vagyunk
a szobában. Cseréljük le az
égőket LED izzókra. Okosan
használjuk a termosztátot –
megannyi praktikum, amivel
csökkenteni tudjuk szénlábnyomunkat.
Miközben csökkentjük a
légszennyező anyagokat, hozzunk létre szénnyelőket is. A

legegyszerűbb módja ennek
a fásítás. Egy fa évi húsz kiló
szenet köt meg. Az épületek
körül megfelelően elhelyezett
fák 30 százalékkal csökkenthetik a légkondicionáló szükségességét, és 20–50 százalékkal megtakaríthatják a
fűtéshez felhasznált energiát.
Egy fiatal, egészséges fa
nettó hűtő hatása 10 szobányi légkondicionálónak felel
meg, amelyek napi 20 órában működnek. A fák 8–12
százalékkal csökkentik egy
átlagos otthon éves fűtési és
hűtési költségeit, és 10–15
százalékkal növelik az ingatlanok értékét.
Mi így gondolkodunk globálisan és spórolunk lokálisan.
Dr. Duray Balázs

APRÓHIRDETÉSEK
•

Lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

•

Bátorság a változáshoz, uralom a félelmeimet:
150 órás pszichodráma önismereti csoport indul október 3-tól, havi egy vasárnap. Bővebben:
http:pszichodramak.blogspot.com. Jelentkezés: Varjú
Blankánál 30/2319-216.

•

A Lencsései lakótelepen ízlésesen felújított, 2 szobás,
téglablokkos, 4. emeleti lakás eladó. Irányár 16,9
millió forint. Érdeklődni hétköznap 18 óra után, az
50/124-2632 számon lehet.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
A Békéscsabai Jókai Színház bérletei
Mit láthatunk ősztől a színházban? Sarkallatos kérdés
ez a békéscsabai és Békés
megyei közönségnek. Az
elmúlt év különösen embert
próbáló volt a színház és
a nézői számára is, a Kakukkfészekkel befejeződő,
fajsúlyos darabokat felsorakoztató évad után most arra
törekedtünk, hogy szórakoztató, mégis értékes, zenés
darabokat kínáljunk hűséges közönségünknek.
Első bérletes darabunk a Made
in Hungária című musical lesz,
amelynek próbái már megkezdődtek, Halasi Imre rendező
vezényletével. A darab bemutatóját októberre tervezzük.
Ezt követi majd Tamási Áron
legtöbbet játszott színműve, az
Énekes madár Tege Antal rendezésében, amely az igaz szerelem minden akadályt leküzdő erejéről szól. Az eredetileg
prózában írott művet magyar
gyökerekből táplálkozó világzenei melódiákkal élvezhetik
majd, s az előadásban közreműködik a Viharsarok Táncszínház. Harmadik darabunk,
a Radó Denise által rendezett
Zorba, a görög a mediterrán ég
alá, az örök optimizmusba repít majd bennünket. Egy különleges darabbal is készülünk:
Seregi Zoltán direktor ötletéből
a kétezres évek elejétől íródott

a Drakula című, már műfajában is különleges alkotás: negyedik bérletes előadásként
horrorrockopera ősbemutatóját
tekintheti meg a nagyérdemű.
A Sík Ferenc Kamaraszínházban prózában írt darabokat
láthatnak majd: Szabó Magda
sok-sok díjjal jutalmazott, életrajzi elemeken nyugvó klasszikus regényét, Az ajtót visszük
színre. Ugyancsak számos női
szerepet kínál kiváló színésznőinknek a Furcsa pár női változata, amelyben természetesen
a humor dominál majd. A Stúdiószínházban a Váratlan találkozások és egy Bartus Gyuladarab, a Királyom, Isten áldjon
várja majd az ínyenceket.
Számítunk a gyerekközönségre is, hiszen életkoruknál
fogva nyitott szívvel jönnek a
teátrumba, fogékonyak a színház csodáira, később pedig
remélhetőleg osztoznak majd
a színház iránt érzett szenvedélyünkben. A mesebérletben
Fehérlófia, János vitéz és a

Trón alatt a király macskái és
egerei szórakoztatják a kicsiket, a kis- és nagyobb diákoknak kínált ajánlatban az utóbbi
darabot a Tihany tündér váltja.
Az ifjúsági bérletet középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek
kínáljuk: gazdag repertoárunkból a Made in Hungária, az
Énekes madár, a Drakula és
a János vitéz című darabokat
ajánljuk. Bérleten kívül visszavisszatérnek majd a korábbi
évadok sikerdarabjai is.
Várja Önöket a megszokott
helyük! A jelenlegi bérletek megújítása szeptember
27-e és október 15-e között
lehetséges, október 6-áig
10% kedvezménnyel, akár
online is a jokaiszinhaz.hu
Jegy és Bérlet menüpontja
alatt. Új bérleteket október
18-ától árusítunk. Kísérjék
figyelemmel híradásainkat és
honlapunkat, ahol a jegy- és
bérletárainkról is tájékozódhatnak! Szeretettel várja Önöket a
Békéscsabai Jókai Színház!

BÉKÉSCSABA ANNO
Többször bérharcok, sztrájkok színtere volt Csaba
Békéscsaba iparosodása
a 20. században a fellendülés szakaszába érkezett. A
textil-, a bútor- és a téglaipar megjelenése a munkások létszámát növelte.
A hosszú munkaidő, a nyomott bérek és a szociális
körülmények már a 20-as
években elégedetlenséget
váltottak ki. Mindezek a várost a bérharcok, sztrájkok
és tüntetések színterévé
tették.

Építőipari munkások a ligeti sztrájktanyán

Az első iparos sztrájkot 1902ben 110 elégedetlen ács és
kőműves-segéd megmozdulása indította el május elsején. Követelésük a munkaidő
csökkentése volt, valamint a
napibér helyett órabérként 32
fillér fizetést, vakoló díszítésért 36 fillér fizetést kértek. Az
egyhetes sztrájk a felek békés
megegyezésével ért véget.
Ugyancsak 1902-ben, az
év végén, az Exelsior Harisnyagyárban 80 szövőnő
a bércsökkentés miatt jelentett be munkabeszüntetést. Az üzemnek bőven volt
munkája, ez lehetővé tette a
béremelést, így a sztrájk elmaradt.
1907-ben, a Bohn Téglagyárban 200 munkás a béremelésért, és a balesetveszélyes munkahelyek miatti
tiltakozásul sztrájkba lépett.

Néhány nap múlva kérésük
meghallgatásra talált.
A Merkur Szövőgyár 400
dolgozója 1920-ban kezdett
volna sztrájkba. Oka az volt,
hogy az 50%-ban állami
érdekeltségű üzemet meg
akarták szüntetni, ennek pedig súlyos szociális, morális
és politikai következményei
lehettek volna. A szövöde
textiljeit egyébként túlnyomóan a széles népréteg vásárolta. Sikerült megegyezni, az üzem megmaradt, a
sztrájk nem indult el.
Reisz Miksa bútorgyárának 24 órás sztrájkja 1927
nyarán kezdődött, 8 és 4
filléres béremelésért. Eredménye fél siker volt, a férfiak
a 4 fillért megkapták, a nők
viszont nem.
„Munkát és kenyeret!” „ Le
a kormánnyal! Le a diktatúrá-

val!” – állt azokon a szórólapokon, amelyeknek hívására
1932. április 7-én fél 11-kor
400 főnyi néma tömeg ment
az Andrássy úton a városháza elé. Wéber Árpád rendőrkapitány rendőrökkel állította meg a menetet. Közölte,
hogy 15-en bemehetnek a
polgármesterhez, a többiek oszoljanak. A küldöttség
nyomtatott memorandumot
adott át Jánossy polgármesternek, melyben munkát, kenyeret, megélhetést biztosító
béreket követeltek. Az utcai
tömeget végül rendőrök,
majd lovas rendőrök oszlatták szét. Bajusz Pál földmunkás a fején sérült meg, amikor egy kardlappal verték.
Így zárult az egykori tüntetés
az emberhez méltó életért
Csaba utcáin.
Gécs Béla

