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

Megbecsüljük

az értékeinket

XXX. évfolyam, 10. szám

Márton Anita,

5.

mint feladat

2020. május 21.

Bízunk

7.

a folytatásban

9.

Még nem nyit ki a fürdő
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Az egészség a fő!

Szarvas Péter: Lassan beindul az élet

A koronavírus-járvány miatt a békéscsabai Árpád
Gyógy- és Strandfürdő
március 18-a óta nem fogad vendégeket. Bár május
4-étől vidéken a szabadtéri
strandok elvileg megnyithattak, Szarvas Péter polgármester a járványhelyzet
miatt további türelmet kért:
a csabai fürdő május 31-éig
még biztosan zárva marad.
Szarvas Péter elmondta,
hogy a fürdőt üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.vel, valamint a Békéscsabai
Előre Úszó Klubbal és a vízilabda klubbal egyeztettek,
elhangzottak érvek a nyitás
mellett és ellen is.
– Polgármesterként mes�szemenően felelősséget érzek
a csabaiak egészségéért! Látható, hogy a járványnak még
nincs vége, a fürdő ráadásul
fokozottan veszélyes hely,
ahol, ha sok ember összegyűlik, nehéz a például a távolságot megtartani. Az egészség

elsőbbséget élvez, tehát úgy
döntöttem, hogy május 31-ig a
civilek és a sportolók előtt sem
nyitjuk meg az Árpád Gyógyés Strandfürdőt – szögezte
le Szarvas Péter, hozzátéve,
hogy szeretnék megvárni azokat a szabályokat, amelyek
részletekbe menően taglalják,
milyen feltételek mellett lehet a
későbbiekben kinyitni.
Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója üzemeltetőként
teljes mértékben egyetértett
a polgármester döntésével.
Szarvas János edző az úszóklub részéről megjegyezte,
titkon reménykedtek abban,
hogy legalább az uszoda
megnyithat. Szilágyi Kristóf, a
vízilabda klub vezetője hozzátette: a gyerekek és a szülők
részéről is érzik a pressziót.
A járvány és az uszodában
ilyenkor betartandó szabályok tekintetében azonban
sok még a kérdőjel, ezért
megértik a döntést.
M. E.

Május 4-én kezdődött a
koronavírus-járvány elleni
védekezés második szakasza. Ez Békéscsabán is
a korlátozások enyhítésével járt, amelyek köre május 18-ától tovább bővült.
Szarvas Péter polgármestert az ezzel kapcsolatos
önkormányzati intézkedésekről, az elmúlt hetek tapasztalatairól és a következő időszakban várható
lépésekről kérdeztük.
– Az enyhítések eredményeként mi változott Békéscsabán az elmúlt pár hétben?
– Május 4-e után először
az üzletek, az éttermek és

a kávézók teraszai, kerthelyiségei nyithattak ki, a legújabb rendelkezések értelmében pedig a belső terek is,
természetesen a szükséges
védőtávolságok és higiéniai
szabályok betartásával. Az
emberek megszokták, hogy
az üzletekbe, gyógyszertárakba maszkban mennek
vásárolni, a piacon azonban
vannak hiányosságok e téren. Ezúton is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy
nemcsak a vásárcsarnok területén, hanem a piac külső
részein is kötelező a maszk
használata! A rendelkezések szerint esküvőt, temetést és egyházi alkalmakat

lehet tartani, de itt is fontos
a védőtávolság betartása.
Május 4-éig a városházán
csak 5 fős esküvők lehettek,
az enyhítés után maximum
20 vendég jöhetett be egy
nagyobb terembe úgy, hogy
a székek egymástól 1,5-2
méteres távolságban voltak.
A május 15-én megjelent
kormányrendelet tartalmazza, hogy június 1-jétől a házasságkötést követő családi
rendezvény is megtartható,
és azon zenés szolgáltatás
biztosítható, ha a résztvevők
száma nem haladja meg a
200 főt. Azonban a védőtávolság betartása továbbra is
kötelező lesz.

– A karantén alatt megfogyatkozott a szülők szabadsága. Az elmúlt időszakban
többen kértek bölcsődei vagy
óvodai ügyeletet?
– Az utóbbi hetekben valóban jelentősen nőtt az ügyeletet igénybevevők száma.
Rövidesen
elérkezhetünk
ahhoz a határhoz, amikor nehézségekbe ütközhet minden
igény kielégítése, mivel egyegy csoportszobában csak öt
gyermek lehet. Az óvodavezetőkkel és bölcsődevezetőkkel igyekszünk megtalálni a
legoptimálisabb megoldást a
megnövekedett igényekre is.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Az enyhítések segítenek abban is, hogy a gazdaság talpra álljon"
"
A kijárási korlátozás enyhítése indokolt és szükséges volt. Mivel a járványgörbe biztatóan alakul,
a biztonsági előírások
betartásával újraindulhatott az élet – fogalmazott
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, akivel
az adatokról, az elmúlt hetek tapasztalatairól, és a
koronavírus-járvány elleni
védekezés újabb szakaszának első intézkedéseiről beszélgettünk.

Herczeg Tamás: köszönöm a mentősök, az egészségügyi dolgozók munkáját

– A koronavirus.gov.hu oldalon egy térkép mutatja,
hogy a járvány kezdete óta a
megyékben összesen hány
megbetegedés történt. Békés megyében egyszer csak
mégis 17-ről 11-re esett vis�sza ez a szám? Ennek mi a
magyarázata?
– Azok, akik Békés megyei
lakhellyel rendelkeznek, de

hónapok vagy évek óta nem
Békés megyében élnek, és
megfertőződtek, korábban a
lakóhelyük szerinti megyében, tehát itt voltak betegként
nyilvántartva. Az újabb, pontosabb módszertan szerint
már ott számítják be őket a
betegek közé, ahol valójában
élnek. A május 18-ai adatok
szerint tehát 11 fő a Békés
megyében beazonosított és
itt is élő fertőzöttek (vagy fertőzésen átesettek) száma.
Az eredmények egyébként
azt mutatják, hogy a főútvonalak mentén nagyobb a betegszám. Békés megye nem
enged át nagy tranzitforgalmat, kisebb lélekszámúak a
települések, ez segít a megbetegedések alacsony szinten tartásában. Fontos kiemelni, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal és a Békés
Megyei Védelmi Bizottság
kiválóan végzi a tájékoztató,

irányító és ellenőrző munkát,
és a kedvező adatokhoz az is
nagymértékben hozzájárul,
hogy az itt élők komolyan veszik a szabályok betartását.
Minden Békés megyei polgár
számára jár az elismerés: az
elmúlt két hónap statisztikái
azt igazolják, hogy mi tényleg
vigyázunk egymásra.
– Első alkalommal május
4-én enyhített a kormány a
kijárási korlátozás szabályain. Ez mennyire váltotta be a
hozzáfűzött reményeket?
– Két ok miatt is úgy gondolom, hogy célszerű volt
enyhíteni a szigoron. Rendkívül megterhelő, és lelki következményekkel járhat, ha
hetekig, hónapokig izoláltan
élnek az emberek. Ideje volt
már a virtuális kapcsolattartás helyett vagy mellett a személyes találkozásoknak.
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Forgalomkorlátozások

1920 trianon 2020
100 éve, június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában a történelmi magyar állam végét jelentő, az ország területét egyharmadára csökkentő trianoni békediktátumot. 2010 óta ez a nap a nemzeti összetartozás napja is, jelképezve, hogy
a világ bármely táján élő magyarság összetartozik, válasszák el bármilyen határok
is a nemzetrészeket. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus okozta veszélyhelyzetben is fontosnak tartja a méltó megemlékezést.

A „Modern Városok Program Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő fejlesztési projekt”
megvalósításához tartozóan a következő forgalomterelésekre, -korlátozásokra
lehet számítani:
I. A Csabagyöngye Kulturális Központ és Békés Megyei Könyvtár környezetének felújítása
2020. május vége – június: A Derkovits sor könyvtár
melletti szakasza és a parkoló
a forgalomtól elzárva marad,
az itt tervezett új parkolók kialakítása megkezdődött. A
könyvtár mellett zajlik a járdaburkolat felújítása, az épület
előtti rámpa átépítése és a
közműépítés. A Csabagyöngye és a könyvtár közti terület
előkészítése a bontási munkálatokkal várhatóan június
közepén kezdődik meg, ezen
a területen forgalomterelésre
kell számítani.
II. A Munkácsy Mihály
Múzeum környezete, a Derkovits sor építési-kivitelezési munkái

2020. június közepétől:
A polgármesteri hivatal Derkovits sor felőli hátsó kerítése
átépül. A polgármesteri hivatal
és kormányhivatal melletti járdaburkolatok rekonstrukcióját
is elvégzi a kivitelező. A munka várhatóan június közepén
kezdődik. Az érintett területen
a gyalogosforgalom terelésére
lehet számítani.
Az I. és II. területen dolgozó felelős kivitelező a Galéria
Invest Kft., székhelye: 5600
Békéscsaba, Irányi u. 2. A
helyszíni munkák felelős vezetője: Bunta Ferenc építésvezető.
III. A Munkácsy Emlékház környezetének, a
Gyulai úti parkolónak és
környezetének építési-kivitelezési munkái.
2020. május közepétől:
A Gyulai út 1. szám alatti irodaépület előtti, jelenleg közös
használatú gyalog- és kerékpárutat szétválasztják, az ezen
a területen lévő parkolókat
átépítik. Emiatt az irodaépület
előtt a parkolás a munkavégzés idejére megszűnik. További változás a Gyulai út érintett

irodaépülete előtti szakaszon,
hogy a korábban gyalogos- és
kerékpáros forgalom céljából
is használatos járdafelületet a
kivitelezés ideje alatt csak gyalogosan lehet használni.
A területen dolgozó felelős kivitelező a Kopp ExportImport Kft., székhelye: 5600
Békéscsaba, Dobozi út 7. A
helyszíni munkák felelős vezetője: Szőke László építésvezető.
Kérjük, hogy az építési területek környezetében gyalogosan és járművel a kihelyezett
táblák szerint közlekedjenek,
fokozott körültekintéssel és türelemmel.
A
projekttel
kapcsolatos
bejelentések,
kérdések, észrevételek e-mailben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre,
illetve postán vagy személyesen a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600
Békéscsaba, Szent István tér
10. 1. emelet 4. iroda címre
küldhetők. (Kérjük, hogy a levélben tett bejelentés esetén
ne maradjon el az értesítési
cím pontos megjelölése.)

Ü N N E P I H U L L A D É KS Z Á L L Í TÁ S

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Békéscsabán a pünkösdkor a vegyes kommunális hulladék gyűjtése a megszokott rend szerint történik.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjenek megfelelő állapotban
az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni! A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhatnak.

„T B ”- S A R O K
Tudnivalók a csecsemőgondozási díjról

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A megyei vállalkozások is élnek
a munkahelyvédelmi bértámogatással
Békés megyében is lassan újraindul a gazdaság. A május elejéig beadott kérelmek számából
azt látjuk, hogy megyénkben mintegy 2000 munkavállaló munkahelyét szándékoznak megvédeni a vállalkozások. A munkahelyvédelmi bértámogatásra igényelt összeg meghaladta a
300 millió forintot. Mindkét szám az országos négy százaléka – adott meg számadatokat a
témában dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
– A vállalkozások összességében pozitívan ítélik meg a kormány eddigi gazdaságvédelmi intézkedéseit. Egyes felmérések szerint a járvány hatására a dél-alföldi régióban
következett be a legnagyobb jövedelemcsökkenés és itt a legnagyobb a munkahelyüket elvesztők aránya, ezért további intézkedéseket várnak.Elsősorban olyan pályázati/fejlesztési
forrásokat, amelyek vissza nem térítendő elemet is tartalmaznak – tette hozzá az elnök.
A kormány összesen 420 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít a gazdaságvédelmi intézkedésekhez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból. A GINOP éves
fejlesztési keretének módosításával többletforrás jut egyebek mellett a bértámogatási programra, a vállalatok kapacitásbővítéseinek és beruházásainak támogatására, továbbá kedvezményes vállalati hitelekre is. A kormány döntésével, a Pénzügyminisztérium végrehajtásában működő GINOP keretében 310 milliárd forint vissza nem térítendő forrást és 110
milliárd forint 0 százalékos hitelt állít a gazdaságvédelmi terv szolgálatába. Így olyan gazdaságvédelmi programokra biztosít fedezetet, mint a vállalkozásokat segítő bértámogatás: a
195 milliárd forint összegű program keretében a kieső munkaidőre (maximum 85 százalék)
eső munkabér 70 százalékát megtéríti az állam a vállalkozások számára. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint május első hetéig közel 4000 vállalkozás
nyújtott be kérelmet 8,7 milliárd forint összegben. Az érintett munkavállalók száma 54000 fő.
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Y youtube.com/behirhu

A
csecsemőgondozási
díj biztosítási jogviszony
alapján
megállapítható
egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, amely a gyermek születéséhez kapcsolódóan a kieső jövedelem
pótlását szolgálja.
Az anya egybefüggő 24 hét
szülési szabadságra jogosult azzal, hogy ebből két
hetet köteles igénybe venni.
Idén januártól a szülési szabadság annak a szülőnek is
jár, aki a gyermeket az anya
egészségi állapota vagy halála miatt végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható gyámhatósági határozat
alapján gondozza.
Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a
gyermeke születését megelőző két éven belül 365
napon át biztosított volt, és
akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül
születik. Fennáll a jogosultság akkor is, ha a gyermek
a biztosítás megszűnését
követően negyvenkét napon
túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy
a folyósítás megszűnését
követő huszonnyolc napon
belül születik.

A szülő nő helyett, jogszabályban meghatározott
esetekben, az ellátásra jogosultságot szerezhet például a csecsemőt gondozó
vér szerinti apa, a családba
fogadó gyám, vagy az örökbefogadó személy is.
Fontos tudni, hogy nem
jár csecsemőgondozási díj
a biztosítottnak a szülési
szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes
keresetét megkapja, és akkor sem, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett
tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. Így

például, ha a munkavállaló
szülési szabadságának időtartama alatt egyéni vállalkozói tevékenységet végez,
nem állapítható meg részére csecsemőgondozási díj.
A csecsemőgondozási díj
iránti kérelmet a foglalkoztatónál kell előterjeszteni, az
egyéni vállalkozó, őstermelő
pedig a kormányhivatalnál,
elektronikus úton nyújthatja
be kérelmét.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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Az enyhítések segítenek
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A másik ok pedig az, hogy
ha a gazdaság tartósan
térdre kényszerül, az nagy
visszaesést
eredményezhet, és ezt a gazdasági szereplők és a magánszemélyek is megszenvedik. Ezért
fokozatosan, egyre több országban enyhítik a korlátozásokat. Hazánkban a kormány először május 4-étől
szűkítette a szigorításokat
vidéken, és mivel egyáltalán nem lettek rosszabbak
a mutatók, további enyhítésekről döntöttek.
– Melyek ezek közül a
legfontosabbak?
– Május 18-ától kezdődően a vendéglátóhelyek, éttermek már nemcsak a teraszokon, kerthelyiségekben,
hanem a belső tereikben is
fogadhatnak vendégeket a
szabályok és a védőtávolságok figyelembevételével.
A dolgozóknak maszkot
kell viselniük, gyakran kell
fertőtleníteniük, szellőztetniük. Fokozatosan a strandok is megnyithatnak, itt az
az elvárás, hogy legalább
négy négyzetméternyi felület jusson minden egyes
vendégre. Esküvőkre, kétszáz főnél nem nagyobb
lakodalmakra is sor kerülhet
a nyártól. Az adókönnyítések, a munkahelymegőrző
támogatások, így a szocho
és a KIVA csökkentése, a

cégek likviditását segítő
befizetési halasztások rövidebb és hosszabb távon
is segítik a vállalkozásokat.
A gazdaságvédelmi akcióterv és a könnyítések azt is
szolgálják, hogy a gazdaság, a szolgáltató ágazat, a
turizmus, rendezvényszervezés lassan talpra tudjon
állni. A nyári táborozásról
is meghozta az elvi döntést
a kormányzat. Ezt nagyon
sokan kértük, hiszen hamarosan itt a nyár, és idejében
el kell kezdeni szervezni az
iskolák, a kulturális intézmények, civil szervezetek,
sportszervezetek
táborait. Egyelőre nem ott alvós,
csak napközis jellegű táborokról van szó, amelyek
megszabott feltételrendszer
szerint működhetnek majd.
– Azt már tudjuk, hogy
június 2-áig biztosan nem
nyitnak ki az iskolák. Ön
szerint előfordulhat, hogy
a tanév utolsó két hetére
igen?
– Sokszor hallom én is,
hogy a szülők szabadsága
elfogyott, ugyanakkor csak
kevesen élnek azzal a lehetőséggel, amely a digitális tanrendre való átállás
kezdete óta adott. Nemcsak
a bölcsődékben és az óvodákban, hanem az iskolákban is van ügyelet, olyan
feltételekkel, hogy legfeljebb öt gyerek lehet egy teremben. A május végi ada-

tok ismeretében kell majd
dönteni arról, hogy megnyithatnak-e az iskolák a tanév utolsó két hetére. Egyre
erősebb az igény arra, hogy
ha nem nagy a járványügyi
kockázat, akkor legalább az
általános iskolák alsó tagozatosainak célszerű lenne
visszaülniük az iskolapadba. Meglátjuk, mit hoznak a
következő napok.
– Két héten át országos
koronavírus-szűrés zajlott,
amelynek célja a lakosság
átfertőzöttségének vizsgálata volt. Az eredmények kiértékelése még folyik. A részeredmények mit mutatnak?
– Rendkívül jók az adatok! Nyolcezer fő tesztelése
után két aktív koronavírusos
beteget találtak az országban, és bőven egy százalék alatt volt azoknak az
aránya, akik átestek már a
megbetegedésen. Eszerint
tehát nagyon alacsony a lakosság átfertőződöttsége.
Az akció keretében olyan
embereket szűrtek, akik a
saját háztartásukban (nem
bentlakásos intézményben)
élnek. A kedvező adatok viszont azt is jelentik, hogy az
úgynevezett nyájimmunitásra még nagyon sokáig nem
számíthatunk. Jó hír, hogy
folynak a kutatások, remélhetőleg mielőbb lesz hatékony védőoltás, gyógyszer
a koronavírus ellen.
Mikóczy E.
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Lassan beindul az élet"
"

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Az iskolás gyermekek szülei
igyekeztek a távoktatás során
helytállni, de várják már a nyarat, a táborokat. Idén is szervez
napközis tábort város?
– Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter május 14-én jelentette be,
hogy az ott alvást nem igénylő gyermektáborokat meg
lehet tartani. Miután az ezzel
kapcsolatos szabályok megjelennek, az önkormányzat a
tankerületi központtal együtt
megszervezi a nyári napközis
tábort, ahol a szülőknek csak
az étkezésért kell fizetniük. A
tankerület vezetőjével, Bánki
Andrással abban egyeztünk
meg, hogy a Lencsési Általános Iskolát és az Erzsébethelyi
Általános Iskola Madách utcai
telephelyét jelöljük ki erre a
célra. Ha olyan sok jelentkező
lesz, hogy kell még iskolakapacitás, akkor arról is döntünk.
– A város költségvetését
módosítani kellett, és egyeztetnek a további módosításokról. Erről mit lehet tudni?
– Az önkormányzatnak 18
intézménye van, a vezetőkkel
átszámoltunk minden egyes
költségvetést. A következő
polgármesteri döntéshozatalra készült előterjesztés szerint
az intézményeket mindösszesen 170 millió forint további
előirányzat-csökkentés érinti.
Erre azért van szükség, mert
a város költségvetésének

A fogászati rendelésekről Ianosné dr. Gurzó Máriával és
dr. König Jánossal egyeztetett Szarvas Péter polgármester
egyensúlyban tartásához növelni kell a veszélyhelyzeti tartalék összegét. A Békéscsaba
Vagyonkezelő Zrt. és a hozzátartozó cégek is újragondolták az üzleti terveiket. Csak a
parkolási díjakból származó
bevételkiesés havonta 15 millió forint, az ingatlanok bérbeadása terén pedig legalább
40 millió forint a kiesés. A
fürdő és a sportlétesítményeink egyelőre zárva tartanak –
mindezeket figyelembe véve
és kiértékelve, változtatni kell
a vagyonkezelő üzleti tervén.
– Milyen további intézkedések történtek még?
– Miután az országos akció keretében megtörtént az
Ady Endre utcai és az Életfa
Idősek Otthona fertőtlenítése, kérésemre a honvédség
fertőtlenítette a csabai hajléktalanszállót és a családok
átmeneti otthonát is. Fontos
megemlíteni azt is, hogy tartós élelmiszerekből csomagokat állítottunk össze, igény

esetén – a szociálpolitikai
osztály vizsgálatát követően – ezeket házhoz visszük
a rászorulóknak. Eddig két
alkalommal osztottunk mosható és fertőtleníthető maszkokat is csabaiaknak, először
3000, majd 5000 darabot.
Legalább még egy ilyen akciót
tervezünk, előkészületben van
újabb 3000 maszk beszerzésére. Figyelemmel vagyunk a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi rendelőink
helyzetére is. Információnk
szerint a telefonos bejelentkezés mindenhol jól működik, és
a rendelőkben maximálisan
odafigyelnek a higiéniai szabályok betartására. Az élet
tehát több területen is egyre
inkább beindul. Hogy mikor
térhet vissza a régi kerékvágásba, azt nem tudom megjósolni, de remélem, hogy a
járvány hatásai egyre inkább
tompulnak, és egyre többet
mosolyoghatunk.
Mikóczy Erika

Békés megye

összefog!
SEGÍTENI SZERETNE?
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?
Keresse fel a bekesmegyeosszefog.hu oldalt!
Telefonos elérhetőség: 06 70/526-31-03
vagy 06 20/385-64-99
A Békés Megyei Önkormányzat létrehozta a
bekesmegyeosszefog.hu oldalt. Ha önkéntes munkával,
anyagi felajánlással vagy bármilyen más módon szeretne segíteni szeretne a koronavírus-járvány idején, forduljon hozzánk! Ha Ön 65 év feletti, vagy krónikus betegségben szenved, és nem tudja megoldani a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását, akkor mi összekapcsoljuk
azokkal, akik segíteni tudnak!

bekesmegyeosszefog.hu
Készült a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából.
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A beruházások a gazdaság fellendítését is segítik

Megbecsüljük az értékeinket"
"

Május 13-án Békés megyében járt Soltész Miklós
egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár,
aki Gyulán és Békéscsabán kormányzati támogatással megújuló épületekbe látogatott el, valamint
fertőtlenítőszereket vitt a
mezőberényi Mécses Szolgáltató Közösség Egyesülete otthonának, illetve a
fogyatékossággal élő embereket segítő egyesület további intézményeinek.
Békéscsabán az evangélikus kistemplomot kereste fel
Soltész Miklós, ahol Herczeg
Tamás országgyűlési képviselővel, Kondor Péter evangélikus püspökkel, valamint
Kutyej Pál és Nagy Zoltán
evangélikus lelkészekkel nézték meg a gyönyörű, de felújításra szoruló templomot.
– A templom jellemzi Békéscsaba hitéletét, az itteni szlovákságot, és az itteni

evangélikusokat. A beruházás
a békéscsabai evangélikus
közösséget szolgálja, ugyanakkor azokat az embereket
is, akik mindezt a feladatot
véghezviszik. Az épület korszerűsítése tehát hozzájárul a
gazdaság újraindításához, és
a munkahelyteremtéshez is –
fogalmazott az államtitkár.
Soltész Miklós kiemelte,
mindannyian tudjuk, hogy az
országot mekkora tragédia
érte 100 évvel ezelőtt a trianoni békediktátummal. Mint
mondta, az utódállamok –
amelyeknek a területén még
ma is rengeteg magyar él –

FEL HÍ VÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése által adományozható „Békéscsaba
Ifjúságáért” kitüntetés javaslattételére
A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozásának módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) rendelete szabályozza.
A rendelet alapján a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés a békéscsabai gyermek és ifjúsági korosztály fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, informális
tanulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabadidejének eltöltését értékteremtő módon szervező, tevékenységét példamutatóan, kivételesen magas színvonalon, lelkiismeretesen, eredményesen legalább öt éve folyamatosan végző magánszemélynek
vagy közösségnek adományozható.
A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetést idén tizenkettedik alkalommal, a Csabai Garabonciás Napok keretén belül adják át.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
• a kisebbségi önkormányzatok,
• a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága,
• ifjúsági, illetve ifjúsággal is foglalkozó formális (egyesület,
alapítvány stb.) és nem formális (diákönkormányzat, klub, szakkör, öntevékeny csoport stb.) civil szervezetek,
• tantestületek, nevelési-oktatási munkaközösségek az intézményben működő diákönkormányzat egyetértésével.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• Az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
• Az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.
• Az adatvédelmi szabályok betartásának érdekében a javaslathoz mellékelni kell a rendelet 2. melléklete szerinti, értelemszerűen
kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatkezelési nyilatkozatot.
Amennyiben nem nyújtják be a nyilatkozatot, a javaslat nem terjeszthető elő döntéshozatalra. Az adatkezelési nyilatkozat letölthető a
www.bekescsaba.hu honlap Csabai élet/Ifjúság menüpontjában.
A kitüntetési javaslatokat 2020. május 29. (péntek) 12.00 óráig
lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és
Sport Osztályához (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). További
információ kérhető Bágy Petra ifjúsági referenstől a 66/886-761-es
telefonszámon, vagy a bagy@bekescsaba.hu e-mail-címen.

láthatják, hogy a hazánkban
élő nemzetiségeket milyen
komoly értéknek tekintjük.
Ugyanígy számítunk a határainkon túl élő magyarok megbecsülésére is.
– Békéscsabán például a
szlovák nemzetiségű lakosság egy része erősen kötődik
az evangélikus egyházhoz. A
nagytemplom és a volt magtár
már megújult, a kistemplom is
szebb, korszerűbb lesz. Olyan
épületek szépülhetnek, újulhatnak meg tehát, amelyek
fontosak az adott településen
élő minden embernek, fontosak a nemzetiségeknek is –
jegyezte meg Soltész Miklós.
Mint azt Herczeg Tamás
kiemelte, a kistemplom felújítását 632 millió forinttal támogatja a kormány. Hangsúlyozta azt is, mennyire fontos
épített örökségünk megóvása,
az értékeink megbecsülése,
amelyhez a kormány komoly
segítséget nyújt.
M. E.
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Vendég jegyzet: Hiába?
A madarak és fák napjára virradóan, akkortájt, mikor enyhék már a hajnalok, Békéscsabán, a Körte soron, egy
facsemete meghalt. Meghalt,
pedig igazán nemes céljai
voltak. Felnőtt korában egy
ember egész éves oxigénszükségletét kívánta megtermelni és a káros szén-dioxidot szerette volna elnyelni.
Tervezte, hogy lombfelületén
megköti a port, a csapadékot
pedig megszelídítve juttatja
a talajra, ezzel is gátolva az
eróziót. Évtizedekig szerette
volna nyári melegben párologtatásával és árnyékával
hűteni a környezetét. Arra
készült, hogy elzárja a vad
szelek kártékony útját, hogy
hangszigetelőként csökkenti
az autók zaját. Színével, virágaival, az ágain csicsergő
madarakkal fel akarta üdíteni
az arra sétáló, kerékpározó
békéscsabaiak szívét-lelkét.
Az állatokra is gondolt: lakóhelyet és táplálékot kívánt
nyújtani nekik. Aztán az is
eszébe jutott, mi lesz vele, ha
megöregszik, és helyét átadja
az utódjának. Lélekben ilyenkor elmosolyodott, mert tudta, tüzelőként meleget adhat,
vagy testéből könyv, bútor és
akár bölcső is készülhet.
Érezte, hogy élete során
sok segítségre szorulhat. A
rágcsálóktól hálóval védik

meg a kérgét, aszályos időszakban öntözéssel biztosítják számára az éltető vizet. A
tavasz elején lemosó permetezéssel gyógyítják a gombás
betegségét és így előzik meg
a levéltetvek elszaporodását
is. De arra nem számított,
hogy van, akitől nem lehet
megmenteni. Az embertől.
Attól az embertől, aki nem
kíméli a fák életét. Így hát ő,
a Csabaparknál, a kerékpárút mellett szépen gyarapodó
és zöldülő ifjú áldozatul esett
egy ember erőfitogtatásának
vagy céltalan haragjának.
Bármi is volt az indíték, a kegyetlen valóság, hogy valaki
szó szerint derékba törte az
életét.
A barbár cselekedett megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan. Az eset nyomán kérdések sora merül fel bennem.
Úgy érzem, a környezetemben oly sokan féltik, szeretik és óvják tudatosan a
természetet. Hiába?
A közelmúltban – nagyszerű kezdeményezésképp
– alakult egy kifejezetten fásítással foglalkozó civil szervezet Csabán. Munkájukat
az egész város rokonszenve
kíséri. Hiába?
Az önkormányzat kiemelt
figyelmet fordít a környezetvédelemre, és Békéscsaba
történetében először van ta-

A halott ezüsthárs
nácsnoka a környezetvédelem ügyének. Hiába?
Az országgyűlés fontos
döntéseket hoz a zöldterületek megóvása és gyarapítása érdekében. A Klíma- és
Természetvédelmi Akcióterv
keretei között szavaztunk
arról, hogy minden újszülött
után tíz fát ültessünk az országban. Hiába?
A válasz a kérdésekre kizárólag a határozott „NEM
HIÁBA” lehet! Legyünk szeretettel és felelősséggel a fák
iránt! Gondozuk őket, hogy
ők is elvégezhessék feladatukat az Élet védelme érdekében. Ha a természet meghal, ha a fák kipusztulnak, az
emberiség élete is véget ér.
Herczeg Tamás,
országgyűlési képviselő,
békéscsabai polgár,
édesapa, nagyapa

Felújítják a katolikus templom orgonáját
Elkezdődött a békéscsabai Páduai Szent Antal-templom orgonájának a felújítása. Szigeti Antal plébános megkeresésünkre elmondta, hogy az orgona több mint 100 éves, és ez
idő alatt lényegi javítás nem történt rajta. Most pályázaton
nyertek 5 millió forintot erre a munkára.
– A sípok, a szélládák, a membránok még mind az eredetiek,
mára azonban elavultak, megkoptak, aktuális ezek felújítása,
cseréje. Most az egész orgonát szétszedik, és az elhasználódott alkatrészeket kicserélik – részletezte Szigeti Antal, hozzátéve, hogy az orgona december közepére fejeződik be.
A templom orgonája 1914-ben készült el. Sipos István orgonaépítőtől megtudtuk, hogy azoknak a kopó alkatrészeknek a javítása vagy cseréje történik meg, amelyek az idők
folyamán elhasználódtak. Az orgonának 2226 sípja van, bizonyos alkatrészek olyan régiek, mint azok, amelyek a Mátyás
templom régi orgonájában voltak.

Kapcsolati erőszak – van segítség!
A kapcsolati erőszak bűncselekmény, amiért mindig a bántalmazó és sosem az áldozat a felelős! Előfordul, hogy egy
családban, egy párkapcsolatban valami elromlik.
A vita, a nézeteltérés, a konfliktus az emberi kapcsolatok
velejárója. Baj akkor van, ha az egyik fél hatalmat, erőt gyakorol a másikon. Ezt kapcsolati erőszaknak nevezzük, melynek jelei lehetnek a következők: a túlzott féltékenykedés és
ellenőrzés, a másik gúnyolása, korlátozása, kívánságainak
és döntéseinek semmibe vétele. De ide tartozik a zsarolás,
megalázás, parancsolgatás, az üvöltözés, minden szóbeli és
lelki agresszió, végül a verés és a fizikai bántalmazás minden
formája, valamint a szexuális erőszak minden formája is.
A KAPCSOLATI ERŐSZAK EGYETLENEGY FORMÁJA
SEM ELFOGADHATÓ!
AHOVA SEGÍTSÉGÉRT FORDULHAT:
KAPCSOLJEGYBŐL applikáció – az alkalmazás az érintetteknek nyújt hasznos információkat a témában, biztosít azonnali
segítségkérési lehetőséget egy pánikgomb funkcióval, illetve
megmutatja, hol érhető el az áldozathoz legközelebb segítő
szolgáltatás. Az appot android és iOS platformon fejlesztették.
ANONIM ONLINE TANÁCSADÁS: www.aszeretetnemart.
hu – a kapcsolati erőszak nem magánügy, nem tabutéma,

és bárkit érinthet. Ha ezzel
együtt valaki nem áll készen
arra, hogy személyét felfedve kérjen segítséget, megteheti anonim módon is az
Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett www.
aszeretetnemart.hu internetes tanácsadó oldalon.
KRÍZISAMBULANCIÁK:
Az ország minden régiójában
működik egy-egy kríziskezelő ambulancia, ahol jogász, pszichológus, szociális munkás
segíti a kapcsolati erőszak áldozatait. Az ambulanciák felkereshetők személyesen (előzetes időpont-egyeztetés után),
vagy akár telefonon, e-mailen keresztül is. Békés megyében a telefonszám: 30/781-7951, az e-mail-cím: oroshaza.
krizisambulancia@segelyszervezet.hu
Ha nagy a baj, ha krízishelyzet áll elő, ha indokolttá válik
a bántalmazó által nem ismert, védett helyre való eljutás, az
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat hívható ingyenesen a nap 24 órájában a 80/205-520-as számon.
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A kormány meghosszabbította a határidőt:

MÁJUS 31-IG
LEHET FELHASZNÁLNI
A REZSIUTALVÁNYOKAT

Tavaly minden nyugdíjasnak 9 ezer forint értékű rezsiutalványt
juttattunk el. Fontosnak tartjuk, hogy az idősek is részesüljenek a közös
eredményekből, hiszen évtizedekig dolgoztak az országért, és felnevelték
gyermekeiket. Az utalványokat földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás
kifizetéséhez lehet felhasználni.
További információkért, kérjük, keresse a 1818-as kormányzati ügyfélvonalat!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Matematika érettségi

A szabályok maximális betartásával indultak újra

Anita, mint feladat

Csoportos edzések a kluboknál

7

Május 4-e óta engedélyezettek a sportegyesületek
által szervezett csoportos edzések, valamint a szabadidős sport és a tömegsport célú tréningeken való
részvétel is. A nagyobb klubok közül többen éltek is a
lehetőséggel.

Azt hiszem elértem pályafutásom csúcsát!"
"

Fotó: MTI

A matematikából érettségiző fiatalok, nagy meglepetésükre
egy olyan feladatot is kaptak, ahol a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolója, Márton Anita dobásai is szerepeltek.
Néhány csabainak talán mosoly is átsuhant az arcán,
amikor meglátta, hogy a 2016-os olimpia női súlylökés döntőjének alapján készült táblázatban kell bizonyos dolgokat
kiszámolnia, például Márton Anita hat dobásának átlagát
és szórását. Kevesen jutnak el odáig, hogy matek érettségi
feladat legyen belőlük. Az olimpiai bronzérmes, világbajnoki
ezüstérmes, fedett pályás világbajnok súlylökő Márton Anitának ez is sikerült! S hogy mit reagált a hírre Anita: Azt hiszem
"
elértem pályafutásom csúcsát! Bekerültem a 2020-as matematika érettségi feladatsorába. Remélem, azért nem utáltok
meg annyira kedves érettségizők! "

A Békéscsabai Előre NKSE felnőtt, ifjúsági és serdülőkorú
sportolói május 12-étől fokozatosan indították újra az edzéseket. Az elnökség döntése értelmében, az előírások maximális betartásával, kizárólag szabadtéri közös edzéseket
tartanak. Az erősítő és kondicionális edzéseket a sportolók
a szakemberek által megküldött, napi lebontású edzésterv
alapján, önállóan végzik. A szabadtéri közös edzéseket kis
csoportokban, a Mester Klub területén tartják. Ugyanakkor
a sportolóknak több feltételnek is meg kell felelniük. Minden
edzésperiódus előtt ki kell tölteniük egy komplex állapot- és
kockázatelemző kérdőívet, amelyet az egyesület orvosa értékel ki. A résztvevők minden edzés előtti este otthoni lázmérést végeznek, amelynek eredményét dokumentálják. Az
edzésen, az előírások szerint minden nyugalmi légző embertől 2 méteres, a sporttevékenységet egyhelyben végző, szaporább légzésű sportolótól 5 méteres, míg a futó sportolótól
6 méteres távolságot szükséges tartani. Az edzés résztvevői
az öltözőt nem használhatják, mindenki edzésfelszerelésben
az otthonából érkezik meg a helyszínre, és a folyadékpótlást
is mindenki saját magának biztosítja.

A Békéscsaba 1912 Előre labdarúgói az elmúlt hetekben az otthonaikban, egyéni edzésterv alapján végezték
a számukra előírt munkát. A stáb napi szinten felügyelte a
feladatok maradéktalan végre hajtását, rendszeres videókapcsolatban voltak a labdarúgókkal, és ilyen módon még
speciális tréningeket is tartottak. Rendkívül szigorú biztonsági előírások mellett, május 13-ától a felnőtt együttes számára folytatódtak az edzések Kórház utcai stadionban és
a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia területén. A focistákat
is szűrik, az edzéseket kizárólag azok látogathatják, akik a
teszten negatív eredményt produkálnak. Az edzéseket zárt
kapuk mögött tartják.
A Békéscsabai Röplabda Akadémia épülete még üres, és
ebben egyelőre nem is lesz változás, mivel még nem adták
át a létesítményt. A BRSE-nél tervezik a csoportos edzések
újraindítását, de most az iskolákkal egyeztetnek a tornatermek használatáról.
A Békéscsaba Labdarúgó Akadémia területén csak próbajelleggel zajlanak egyéni edzések. A terveik szerint kiscsoportokban indítanák újra a tréningeket, egy játékos legfeljebb
egy órán keresztül vehetne részt a foglalkozásokon, és egy
térfélen egyszerre csak 6–8 játékos edzhetne együtt. Az online edzések új lehetőségeket nyitottak meg számukra, ennek
előnyeit a későbbiekben is szeretnék majd kihasználni.
Hidvégi Dávid

Irány a CEV Kupa!

A Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) elnöksége a tagszervezetekkel folytatott konzultáció
alapján, az MRSZ Szakmai Kollégium javaslatára döntött, hogy mely csapatok indulását javasolja az Európai Röplabda Konföderáció (CEV) által szervezett nemzetközi kupákban. Eszerint a Swietelsky - Békéscsabai Röplabda SE csapata rajthoz áll a 2020/2021-es szezonban
a Bajnokok Ligája mögötti második legerősebb európai kupasorozatban, a CEV Kupában.
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Rendelje munkahelyére
vagy otthonába!

Vízadagoló automaták
széles választékban
elérhetőek!
990 Ft/ballon
(52 Ft/liter) 4 ballon rendelése esetén
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(66) 778-888 • (30) 955-7679
www.szivarvanyaqua.hu
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KITEKINTŐ
Megnyílt az állatpark, a túzokvédelmi látogatóközpont és a madárvárta
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvölgyi Állatparkja (Szarvas), a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont (Dévaványa) és a Bihari Madárvárta (Biharugra) május 15-én újból megnyitotta kapuit a látogatók előtt.

séges. Kérik a látogatókat, hogy lehetőség szerint a belépőjegyeket készpénz helyett bankkártyával vagy SZÉP-kártyával
fizessék, és családonként egy fő végezze a jegyvásárlást.
A nemzeti park eszközkölcsönzési szolgáltatásai (kenu,
kerékpár, fotósles, audioguide, húzható kiskocsik, futóbiciklik
stb.) átmenetileg nem vehetők igénybe, és látogatóközpontok
állandó és időszaki kiállításai sem tartanak nyitva.
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága kéri a 65 év
felettieket, hogy a saját egészségük védelme érdekében
egyelőre tartózkodjanak a létesítmények látogatásától.

A kialakult egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel,
a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága különböző intézkedéseket hozott. Eszerint a bemutatóhelyek programjai,
rendezvényei elmaradnak. A nemzeti park területére meghirdetett szabadtéri túrákat, túravezetéseket megtartják, a

részvételi feltételekről és a maximális létszámról a kmnp.hu
oldalról tájékozódhatnak az érdeklődők.
A látogatók számára – az egy háztartásban élők kivételével – a legalább 1,5 méteres egyéni védőtávolság betartása
mind szabad térben, mind zárt térben kötelező. A látogatóközpontokban kötelező a maszk, illetve az orrot és szájat eltakaró egyéb eszköz (sál, kendő) használata; a pénztár és a
mosdók igénybevétele csak ezekkel a védőeszközzel lehet-
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Békéscsabai Színitanház

„A lényeg, hogy a népzene tiszta forrására támaszkodjunk”

Online felvételi

Csepregi András: Bízunk a folytatásban

A Békéscsabai Színitanház
felvételt hirdet 2020 szeptemberében induló, egyedülállóan komplex jellegű,
gyakorlat központú, államilag finanszírozott színészés táncos-képzéseire. A
járványügyi veszélyhelyzet
miatt a felvételi online zajlik.
Jelentkezni digitális úton lehet 2020. június 10-éig.
A növendékek egyedülálló
képzési módszerrel, kiemelkedően színvonalas feltételek
között – a Békéscsabai Jókai
Színházban, a Békéscsabai
Napsugár Bábszínházban,
a Nemzeti Cirkuszművészeti Központban, a Fővárosi
Nagycirkuszban, a Szarvasi
Vízi Színházban – tanulhatják az előadó-művészetet.
A képzés egyedi komplexitása abban áll, hogy az
előadóművész-növendékek
(színész, táncos, artista) a
közös gyakorlások, próbák,
produkciók során, elsajátíthatják mindhárom művészeti
ág (színházművészet, táncművészet, cirkuszművészet)
eszközrendszerének alapjait,
komplex tudású, szemléletű és kifejező erejű előadó-

művészekké válhatnak. Az
egyéni fejlesztésüket szolgáló tanóráik mellett pedig
szereplői lehetnek színházi,
cirkuszi, zenés színházi produkcióknak, így valós színpadi gyakorlat során sajátíthatják el az alapvető szakmai
ismereteket.
A 25 éve sikeres képzés
a 2020/21-es tanévtől budapesti bázissal is gyarapodik.
A Békéscsabai Jókai Színház
székhelye mellett a Nemzeti
Cirkuszművészeti Központ
Művésztelepén
kialakított
képzőbázison is indítanak
színész és táncos osztályokat. A budapesti osztályok
színpadi gyakorlatának egyes
elemei – a szakmai program
alapján – a Jókai színház
produkcióiban valósulhatnak
meg, így a tanév meghatározott részét Békéscsabán töltik a növendékek (szállásukat
biztosítja az intézmény).
A hatékonyság érdekében, kis létszámú, legfeljebb
14 fős osztályokkal szervezik
az oktatást. Az oktatás állami finanszírozású, térítésmentes. További információ
erről a jokaiszinhaz.hu oldalon olvasható.

A napokban jelent meg
a Békés Banda 40+ című
CD-je. Minderről Csepregi
András békéscsabai pszichológussal, a zenekar
bőgősével beszélgettünk.
Több évtizedes ismeretségünkből kifolyólag tegeződünk.
– Hazánkban a hetvenes évek
elején indult be a táncház
mozgalom. Gondolom te is
néptáncosként kezdted.
– Nem, én csellistaként.
Talán 1975 őszén, amikor
harmadikos voltam a Rózsa
gimiben, egyszer bemondták
a hangosban, hogy aki valamilyen húros hangszeren ját-

szik, jöjjön le a Pinceklubba.
Ott megjelent egy fazon, akiről azt hittük, hogy Tolcsvay
Béla, közben meg Paulik Laci
volt. Laci a következő nyáron
részt vett az első abaújszántói
táncházas táborban, és nagyon lelkes volt. Kiderült, hogy
ehhez a műfajhoz nemcsak a
cselló, hanem főként a bőgő
passzol, így beiratkoztam
Horváth Elekhez.
– A fotók tanúsága szerint
Barbócz Sanyi pedig végig ott
húzza a vonót melletted.
– Igen, szinte állandóan,
attól kezdve, hogy 1975-ben
Debrecenből Gyulára költözött. Ő közel egy időben kezdett Sebőékkel, és Kobzos

Barbócz Sándor, János Hajnalka,
Nagy Gábor és Csepregi András

Lipták

Dániel,

Kiss Tamással ők már zenéltek Debrecenben.
– Mit kezdett az akkori hatalom a népzenével?
– Valamilyen szinten ez is
a konvenciókból való kiszakadást, egy bizonyos áttörést
jelentett azon a merev rendszeren. Nem is tudtak mit
kezdeni vele. Habár egy-egy
erdélyi út után olykor megjelentek a nyomozók Sanyinál.
Ott amúgy borzasztó körülményes volt hozzájutni a zenékhez, a határon és a falvakban
szervezetten működő magyarellenes „ellenőrzések” miatt.
Elkezdtük az erdélyi vonalat,
de aztán rájöttünk, hogy itt,
a közelben is hasonló, közös
gyökerekből eredő, archaikus
zenét őriznek a megye románok lakta falvaiban, például
Méhkeréken vagy Eleken.
– Sanyi halálát követően a
levegőben volt, hogy befejezitek? (Barbócz Sándor 2018
júliusában hunyt el.)
– Ugyanolyan már sosem
lesz, de bízunk a folytatásban.
Sanyi nagy erénye, hogy itt
egy népzenei műhely alakult
ki, számos nagyszerű muzsikussal. Ők vagy elismert

zenekarokban muzsikálnak,
illetve többen – például a
Békés Banda jelenlegi tagja,
Lipták Dani – a Zeneakadémia tanáraként is képviselik
az üzenetet. Ennek a lényege
az, hogy mindig a népzene
„tiszta forrására” támaszkodjunk, Bartók szellemében,
időnként szerényebben csillogó, de fontos értékek tolmácsolására törekedjünk.
– Mostanság jelent meg a
Békés Banda 40+ című korongotok, amely egy összegzés,
főhajtás Sándor előtt.
– Szerettünk volna egy olyan
lenyomatot adni, amely tükrözi
a szellemiségünket és betekintést nyújt abba az értékes zenei
kincsbe, amivel az évtizedek
során találkoztunk. Bőven vannak befejezetlen dolgok. A lemez ezeknek az értékeknek a
mentése lehet talán. Továbbá
már néhány éve azt is tervezzük, hogy egy koncerttel visszatekintünk a 40 évünkre, amelyre
közreműködőként meghívunk
mindenkit, aki valaha megfordult a Békés Bandában, de közbeszólt az élet. Azonban erről
sem tettünk le…
Such Tamás

Barbócz Sándor, Orbán György, Csepregi András
és Paulik László

Rajzolj vagy fess otthon, és azt küldd el a behirnek!
Az itt látható rajzot Dudás
Lotti küldte, aki 7 éves, a
Napsugár Óvoda Katica
csoportjába jár. Rengeteget rajzol, amióta otthon
vannak, és nagyon sok
könyvet olvasott fel neki
az édesanyja. A közös
kedvencük Szabó Magda:
Tünder Lala című könyve.
Lotti a mese olvasása közben rajzolta a képet.
Lottinak két öccse van, akikkel sokat játszik. A rajz mellett nagyon szeret társasozni, legózni és olvasni is, bár
még csak ősztől lesz iskolás.
A legjobb barátnője hatására nagyon szereti a lovakról
szóló történeteket, valamint

Harry Pottert is. Kiskorától
cirkuszi mutatványos szeretne lenni. Mivel a Télapó
megkérte arra, hogy egyen
több zöldséget, ma már szinte mindent megeszik. Édesapja pirítóst készít neki reg-

gelente, amit papu-piritósnak
nevezett el, de nagymamája
palacsintájáért is rajong.
Szorgalmas a konyhai és a
kerti munkában is. Ezek azok
a dolgok, amelyek őt boldoggá teszik.
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Újra látogatható a Gabonamúzeum

MESÉLŐ MÚZEUM
Komposztáljunk hatékonyan!
Az emberek számára ma egyértelmű,
hogy változtatni kell a környezetünkkel
kapcsolatos gondolkodásmódunkon, a
hozzáállásunkon és az életvitelünkön,
mert ha nem tesszük, akkor nem tudunk
egy élhető bolygót hátrahagyni utódaink
számára. Az egyik nagyon lényeges megoldandó feladatunk a napi szeméttermelésünk csökkentése. A kulcsszó ebben a
kérdésben a szelektív hulladékgyűjtés,
és a szelektíven gyűjtött anyagok megfelelő újrahasznosítása.
Remek kezdeményezés, hogy a városunkban működő, a helyi hulladékgazdálkodásért felelős szervezet számos műanyag
komposztálóedényt osztott ki ingyen a város
lakosai számára. Az akciót félbeszakította
a járványhelyzet miatt kialakult korlátozás,
azonban a lakosok egy része hozzájutott
az edényekhez. Aki nem, készíthet otthon is
komposztálóedényt. Számos ötlet lelhető fel
például a különböző internetes portálokon
(dróthálóból, raklapból, deszkákból is lehet
készíteni).
A komposztálás nem újkeletű, valamikor
ez volt a legtermészetesebb dolog a háztartások körül, hiszen minden konyhai és
ház körüli természetes eredetű hulladék a
trágyadombra került, melyet, ha „megérett”,
a földekre szórtak, és így újrahasznosult.
A mezőgazdaságban és a kertészetekben
már régóta használják ezt a módszert a tápanyag-dús és szerves anyagokban gazdag
talaj előállítására.
Nagyon fontos, hogy ha belevágunk, akkor nézzünk utána, hogyan érdemes ezt végezni, hogy eredményes legyen. A komposzt
elkészülésének ideje az edény méretétől, az
évszakoktól, a hőmérséklettől, az összetevők minőségétől és az átforgatások idejétől
függ. Amit nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy a szerves anyagok lebontását

mikro- és makro-organizmusok, vagyis élő
szervezetek végzik. Arra kell gondolnunk,
hogy a közeg számukra élhető legyen, és
ha ezt biztosítani tudjuk, akkor ők elvégzik a
munka nagy részét.
A komposztáláshoz szükséges a víz és a
levegő, valamint a szén és a nitrogén megfelelő aránya, hogy a komposzt lebontását
végző szervezetek jól érezzék magukat
ebben a közegben. A komposztot időnként
át kell forgatni, hogy ne fülledjen be és ne
tömörödjön össze. Annál jobb a komposzt,
minél többféle konyhai és kerti hulladék kerül bele. Érdemes nagyon odafigyelni, hogy
mi odavaló és mi nem.
Mielőtt nekilátunk, mindenképpen olvassunk utána, hiszen remek leírások és videós
tanácsadások segítik a tanulni vágyókat.
Hatékony komposztálást kívánunk mindenkinek!
Váncsa Klára, ökológus

Mini skanzen a város szélén
Nagy örömünkre szolgál,
hogy a kormány engedélyezte a szabadtéri kiállítóhelyek, múzeumok megnyitását.
Békéscsabán,
május 15-étől, elsőként a
Gabonamúzeumot nyitjuk
meg, amely hét hektáros
területen, műemléki épületekkel, attrakciókkal, látványosságokkal várja a
látogatókat – jelentette be
Ando György, a Munkácsy
Mihály Múzeum igazgatója
a helyszínen.

A malom igazi látványosság lett

Békéscsaba „mini skanzenje”
a XIX. század második feléből
származó tanya, ahol a Mágori
szín kiállításain, Mladonyiczki
Béla Mag című szoborkompozícióján kívül egy nagyszerű
újdonság is várja ezután az

érdeklődőket. A Gabonamúzeum egyik nevezetessége, a
híres Csókási vagy más néven
Kiss-féle szélmalom ugyanis
felújításon esett át a múlt évben. A rekonstrukció során
megújult a malom tetőszerke-

zete, falai, valamint a malom
belsejében található faszerkezetek is. Továbbá négy darab
teljesen új, az eredetivel megegyező, egyenként mintegy
1 tonnás, több mint 9 méter
fesztávolságú vitorla is felkerült a korábbi helyére.
A megújult Gabonamúzeum vasárnap és hétfő kivételével, naponta 9–17 óráig
várja az érdeklődőket. Kérik a
látogatókat, hogy a hatályban
lévő óvintézkedéseket a múzeum területén is tartsák be!
További információ erről a www.munkacsy.hu oldalon és a facebook.com/
munkacsy.muzeum közösségi oldalon található.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL
Szalay Ágnes: Üzletek az Andrássy úton a két világháború között (1. rész)
Iparosok és kézművesek mindig is voltak városunkban az
1718-as újratelepítést követően,
de sokáig kis számban képviseltették magukat, és az iparfejlődés is nehezen indult meg.
A XVIII. században kereskedők
még csak elvétve voltak itt,
szlovákok, görög-keleti vallásúak, a XIX. század elejétől pedig
a zsidó vándorkereskedők is
kezdték útba ejteni városunkat.
Aztán Csaba 1841-től mezővárossá vált, 1858-ban megépült
az Arad-Fiumei vasútvonal,
megindult a polgárosodás, az
ipar és a kereskedelem fejlődése. Ugyan az 1920-ban aláírt trianoni békeszerződés új keretek
közé helyezte Magyarországot,
de kereskedőink hamar megtalálták a lehetőségét annak,
hogy ízlésesen és jó helyen
berendezett üzleteikkel becsalogassák a vásárlókat.

A II. világháborúig virágzott
a kereskedelem az Andrássy
úton. Az újratelepülést követően sokáig ez az útszakasz volt
az Orosházára vezető országút, és a mai Bartók Béla út magasságában nagyjából véget is
ért településünk. A XIX. század
első évtizedeiben kezdett jobban terjeszkedni Csaba, egy
1862-ben készült térkép szerint
pedig az akkor már jól kiépült,
mai Bartók Béla út-Orosházi út
nyomvonala szolgálta inkább
az Orosházára közlekedőket.
De még ekkor is Orosházi útnak
hívták a mai sétálóutcánkat. Az
1884-ben készült térképeken
aztán már Vasút utca néven
jegyezték, 1910-ben pedig Andrássy útnak nevezték 1949-ig.
Feladata az lett, hogy a vasútállomással (indóház) összekösse a belvárost. Természetes
volt, hogy a kereskedők is itt nyi-

a kép forrása: hu.museum-digital.org

tották meg boltjaikat. Gyorsan
változtak az üzletek és a tulajdonosok, nem is arra törekszünk,
hogy mindenkit bemutassunk,
hanem hogy egy jellemző képet
adjunk városunk e területéről
ebből az időszakából.
Ledig Károly – cukrászmester: A mai Andrássy út 3. alatt
volt megtalálható híres cukrászdája. Nemcsak a Tevan Nyomda működött itt, vagy a rendkívül híres Stampa cukrászda,
hanem a Ledig cukrászda is
1904-től. Cégét persze sokkal
régebben hozta létre. Ledig 5
évig Gerbeaud-nál volt segéd,
utána Oroszországban és Angliában is képezte magát. 1856ban alapította üzletét, fennállásának 40. évfordulóján kamarai
oklevéllel tüntették ki.
Ellmann Adolf – férfiszabó
mester: 1874-ben született,
ipartestületi elöljáró, városi képviselő, takarékpénztári igazgatósági tag, a csabai társadalom
elismert képviselője volt, hithű
neológ izraelita. Üzletét 1899ben alapította. A ’20-as években segédeket és tanoncokat
is foglalkoztatott. 1924-ben női
szabóként volt megjelölve (valójában angol női- és férfiszabó
volt), ám ekkor társas céget
vezetett, a társtulajdonos Németh Árpád volt. 1924-ben kö-

a kép forrása: fortepan.hu

zös cégüket megszüntették és
mindketten külön utakon folytatták. Németh Árpád női- és
férfiszabóságát az Andrássy út
49. szám alá helyezte, Ellmann
Adolf pedig egyedül vezette
tovább saját üzletét, maradva
a Kinizsi utca 14. szám alatt.
1925-ben bővítette szolgáltatásait angol női divatszabósággal, 1927-ből lehet olvasni, de
csak mintegy mellékesen, hogy
az Andrássy út 2-ben is volt férfiszabó üzlete. Ezzel szemben
1934-ben már a Ferenc József
tér 21. szám alatt működött.
Neje Turteltaub Szeréna
volt, egy lengyel eredetű izraelita család tagja. Az ő generációja volt az, akiknek a nevét
a Turteltaub szülők magyaro-

sították, de csak a fiúkét. Őket
Tardos vezetéknéven ismerjük,
a leánygyermekek maradtak
az eredeti, „búbos galamb” jelentésű német vezetéknéven.
A visszaemlékezések szerint
Szeréna nagyon szép hölgy
volt, a férje, Ellmann Adolf pedig egy nagyon jó lelkű ember.
Szeréna egyik testvére, Tardos
János, nagykereskedést működtetett Békéscsabán, míg János ikertestvére, Tardos Dezső
ismert ügyvéd volt.
Ellmann Adolf fia, György,
szintén szabó lett, édesapja
műhelyében tanult és nagyon
jó humorú embernek ismerték.
Saját szabászata az Andrássy
út 22. alatt működött. Testvére
Endre ügyvéd lett, akárcsak a

nagybácsi, József pedig orvos.
Egyetlen leányuk Boriska volt.
A család a zsidóüldözések áldozata lett, akárcsak Ellmann
Adolf és felesége. A bácsinak
legkevesebb 70 évesnek kellett
lennie, amikor a halálba hurcolták. Legidősebb fia, György és
annak felesége is odavesztek,
fiuk megmenekült. Endre és
keresztény, színésznő felesége
szintén megmenekültek. József
és felesége Marokkóba menekültek, végül Londonban állapodtak meg. Boriskát és férjét
külön-külön hurcolták el Auschwitzba, a férj nem élte túl, az
asszony igen. Hazajött Békéscsabára, újra férjhez ment és 90
éves korában fejezte be életét.
(Folytatjuk)
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Berényi Nagy Péter: A téma a réten hever

Úgy volt, hogy egy sem lehet, mégis öt lett

Itt minden olyan gyönyörű!

Ilyen családba öröm születni

Egy kreatív emberen nem
fog ki semmi! A szabályokat
betartva tépi fel a karantén
által szabott szabadságkorlátokat. Berényi Nagy Péter
az utóbbi zűrös hetekben az
egyik lappangó szenvedélyével tágítja a teret. A házuk mögötti Öntözött réten
készíti a sajátos szemszögből exponált fotóit.
– Napi rendszerességgel járunk ki a párommal a rétre,
és valami mindig szembejön. A téma a réten hever.
Amikor új telefont vettem,
azt kérdezték az üzletben,
hogy „Mit szoktál csinálni a
mobillal? Telefonálni vagy fotózni?” Rávágtam, hogy csak
telefonálni fogok. Ahhoz képest ma már többet fényképezek vele, mint korábban a
kisgépemmel – meséli el.
Van, hogy békaperspektívát használ vagy madártávlatból fotózik, de kiemeli,

hogy ezt ő nem tanulta, csak
ha meglát valamit, ami megtetszik neki, próbálja lefotózni, és hogy teljes legyen a
történet, gyakran hozzákölt
valamilyen címet is. Általában a valóság egy részletét
próbálja megragadni a fotóin.
– Mióta ez a karantén-történet zajlik, nagyon sokan
járnak ki a természetbe. Csak
körül kell nézni, itt minden
olyan gyönyörű! A csatornában kacsák úszkálnak, a tá-

volban néha nyuszik, őzikék
futnak, és rétek halmaza vesz
körül bennünket. Nagyon
szeretem, amikor szemben
vagyok a nappal, mert tudom,
hogy szép dolgokat lehet a
segítségével készíteni. Körben pedig olyan csodák hevernek, amelyek a megörökítésével örömet okozhatunk
– mondja, de már hasal is a
fűbe, hogy le ne maradjon az
aktuális csodáról.
S. T.
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Kutyakiképzés

Amikor a minap Szathmári
„Szatyi” Anthony felesége, Hajni közösségi oldalán megláttam a legkisebb
gyerkőcöt, Odettet, egyből
az jutott az eszembe: ilyen
családba öröm születni.
Meg is látogattam őket: ott
volt Szatyi, Hajni, Dominik,
Dorina, Donát, Doren Dolli
és Odettka. (Ismeretségünk okán tegeződtünk.)
– Nektek hány testvéretek
volt?
Hajni: Szatyinak és nekem
is egy-egy. Amúgy nekünk az
első években elmentek a gyerekeink. Jó néhányszor megfogantam, de „kilökődtek”,
azaz még a magzatkorig sem
jutottak el. Majd azt mondta
nekünk az orvos: „a tudomány mai állása szerint nem
lehet gyerekük”. Ne nagyon
számítsunk gyermekáldásra.
Éppen akkoriban láttam egy
újságban egy családi fotót,
ahol hat gyerek volt. Jött egy
megérzés, hogy nekünk is
ennyi lesz, aztán egy jót nevettünk ezen. Aztán egyszer
csak jött Dominik, utána a
többiek…

– Ahogy követem a srácok
pályáját, mindenki domborít
valamiben. Honnan ez a rengeteg hatás?
Hajni: Fentről. Máskülönben mi Szatyival teljesen ellentétesek vagyunk. Egyszer,
amikor mentünk fogadóórára
az iskolába, a fizika-matek
szakos Plavecz tanár úr, akinek Domi volt az egyik kedvence, így üdvözölt bennünket: „Itt vannak a kis Einstein
szülei!”. Mi meg csak néztünk
körbe, hogy kik lehetnek
azok?
– Gondoltátok volna ezt 25
éve a KO-ban?
Szatyi: Nekem az volt a
tervem, hogyha 30 éves koromig nem házasodom meg,
akkor veszek egy motort és
megyek a nagyvilágba.
Hajni: Épp 29 volt, amikor találkoztunk a KO-ban!
S ahogy megláttam, amint
a pultnál ült… Az volt a vágyam, hogy de szeretnék ezzel a fiúval egyszer végigsétálni az Andrássyn! És most
itt vagyunk öt gyerekkel.
Dominik (21): energetikai
mérnöknek tanul a műegyetemen, emellett verseket és

prózákat ír. Dorina (20): az
Evi gimiben végzett, többek között Bányai Inez és
Megyeri-Horváth Gábor keze
alatt bontogatta szárnyait.
Hajni elmondása szerint aprólékos türelme a kis mozaik
képeiben mutatkozik meg, de
a best of a Stílus Divattervezés, ami most teljesedik ki.
Donát (17) a bátyja nyomdokaiban jár: a matematika
és a fizika a gyengéje, azaz
az erőssége. Emellett a ritmus vele született. Az ütős
tanszakos zeneiskolás évek
után a dobolásban lett igazán
otthon. Doren Dolli (14) óvónő szeretne lenni; egyébiránt
versenytornász volt, jelenleg
a sulis tornacsapatot erősíti,
januárban, a saját korcsoportjában megnyerte a diákolimpia megyei döntőjét. A tánc
tölti ki szabadidejét. Odett (1
éves múlt) pedig állítólag jogász lesz. Mindenki muzsikál
valamilyen szinten, még Dominik barátnője, Virág, és Dorina barátja, Erik is. Azonfelül
Dorina remek zeneszerző és
énekes-gitáros. Jelenleg stúdiófelvétel előtt áll.
Such Tamás

APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es
karbantartott építési telek gázcsonkkal, árammal, fúrott
kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. Telefonés digivezeték az utcában. Tel.: 30/574-0913, délután.
SZOLGÁLTATÁS
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

A korlátozások enyhítésével
a békéscsabai Dogland Alapítvány terápiás- és segítőkutya-képzése is újraindul.
A kényszerű szünetet követően folytatják a munkát
Békés megye egyetlen ilyen
jellegű kutyaiskolájában.
A négylábúak kiválasztása
már pár napos korukban megkezdődik, majd folyamatosan
tesztelik és kondicionálják
az ebeket. Amennyiben egy
kutya alkalmas a feladatra,
akkor 8 hónapos kiképzésen
vesz részt, de általában másfél év intenzív munka után
válhat terápiás kutyává.
– Ellátogatunk az óvodákban a gyermekekhez, de Békés megyében több olyan hely

is van, ahol lelkileg, mentálisan, szellemileg, illetve mozgásukban sérült személyekkel
találkozunk.
Rendszeresen
megyünk halmozottan sérültekhez, illetve autizmussal
élőkhöz is – tudtuk meg az alapítvány elnökétől, Pálfi Pétertől.
A lelki támogatás mellett
ezek a kutyák szinte bármire
megtaníthatóak, például bevásárlás alkalmával vihetik
a kosarat. A segítő kutyák a
tulajdonosukkal, míg a terápiás kutyák csak egy adott
személlyel, a gazdájukkal
láthatnak el terápiás feladatokat. Nemcsak az ebeknek, a
gazdiknak is vizsgázniuk kell,
hogy alkalmasak legyenek a
terápiás feladatok ellátására.
Sipos Gábor

Matematikából korrepetálás online.
Telefon: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés.
Telefon: 70/392-0459.
Iroda, lépcsőház takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba Fiumei u. 4.
Bali és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelés javítás, kulcsmásolás:
Lencsési út 26/1. | Tel.: 30/233-4550.
Fűkaszálást vállalok. Tel: 70/596-3370.
Kéz -és lábápolás (benőtt köröm is) vállalok.
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.
Fűnyírást, bozótírtást vállalok. Tel.: 30/366-9699. Petri.
EGYÉB
Eladók Békéscsabán: egy nagy papagájvirág, egy nagy
szobai jukka, Daewoo 40 és Graetz 60 tv, új ülőkés táska,
retró stílusú, nem használt diplomatatáska.
Tel.: 30/574-0913, délután.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Nyitásra vár a színház és a közönség
A járvány miatti kényszerszünet óta telefonon és
e-mailben
folyamatosan
érdeklődnek a nézők a Békéscsabai Jókai Színház
Szervező Irodájában. Elsősorban azt kérdezik, mikor
nyithat a színház, pótolják-e
majd az elmaradt előadásokat. A bérletek, jegyek
árának visszafizetését általában nem kérik, többen a
kultúra támogatására ajánlották fel az összegeket.
– A legtöbb telefonáló azt
kérdezi, mi lesz a koronavírus-járvány miatt elmaradt
előadásokkal, megtartjuk-e
azokat később, ha igen, mikor lesz erre lehetőség. Sokan szeretnék tudni, hogy
mikortól lehet a bérleteket
megújítani – összegezte az
elmúlt hetek tapasztalatait Aradszki-Ungor Katalin
szervezőiroda-vezető.
Mint mondta, a telefonálók
nagy része a bérletes helyét,
jegyét szeretné a jövőben is
megtartani. Többen hangsúlyozták, hogy ragaszkodnak
a színházhoz, várják a nyitást,
amint biztonságos lesz a helyzet, szívesen jönnek újra. Volt
olyan, aki a járvány alakulásától teszi függővé, hogy visszakéri-e a jegyárat. Ugyanakkor
egy több tagú csoport úgy nyilatkozott, hogy nem kérik vis�-

Spanyolnátha-járvány Magyarországon
Az I. világháború idején pusztító spanyolnátha vírusát a frontról hazatérő katonák
adták tovább a polgári lakosságnak. Budapesten, 1918 őszén iszonyatos járvány
tört ki, amely továbbterjedve az egész országban szedte áldozatait.

A kulisszák mögött és online térben zajlanak az előkészületek a bemutatókhoz
Fotó: Bencsik Á./ A-Team
sza a pénzt, azzal szeretnék
támogatni a kultúrát, illetve a
rendkívüli állapot, az előadások elmaradása miatt nehéz
helyzetbe került szabadúszó
művészeket.
A veszélyhelyzet feloldásának időpontja bizonytalan,
de a kulisszák mögött már
készülnek az új bemutatók.
Békéscsabán is, ahogyan
országszerte, abban bíznak,
hogy az online próbákat júliusban felválthatja a színpadi
jelenlét, és augusztus második felében, szeptember elején elkezdődhetnek a bemutatók. Először a koronavírus
miatt félbeszakadt évadból
láthat a közönség előadást:
Murray Schisgal Szerelem,
ó! című vígjátékából Liszi
Melindával, Csomós Lajossal és Tege Antallal, Katkó

Kinyithattak

Ferenc rendezésében. A
Tizenhárom almafát, Wass
Albert regényének ősbemutatóját április végére tervezte
volna a Jókai színház, Kiss
József Jászai Mari-díjas rendező jelenleg online próbál a
színészeivel. Koltay Gergely–
Szűts István–Kormorán A
Megfeszített című rockoperáját Koltay Gábor Balázs
Béla-díjas, Érdemes művész
rendezi.
A szervező irodában is
úgy terveznek, hogy ha júliusban valóban elkezdődhetnek a próbák, augusztus lesz
a régi bérletek megújításának hónapja, szeptembertől
pedig lehet újakat vásárolni.
A Jókai színház társulata
visszavárja nézőit és köszöni
türelmüket, hűségüket.
Niedzielsky Katalin

Amikor Budapesten elkezdődött a megbetegedés, a sajtó egy része tévesen csak „erős
náthának” nevezte a járványt. Szeptemberben normális lefolyású influenzának tartották
és néhány iskolát be is zártak. Egy hét múlva azonban iszonyatos mértékben tombolt a
spanyolnátha. Mozikat, színházakat zártak
be, rendezvények maradtak el.
Novemberben már tömeges megbetegedésekről és halálesetekről írtak a lapok. A betegség az életerős fiatal felnőtteket tizedelte
leginkább. A főváros közegészségügye felkészületlen volt a járvány kivédésére. Későn
hoztak rendeleteket a karanténokról, fertőtlenítésekről. A főváros tisztiorvosi hivatala statisztikát készített, eszerint megbetegedett 31
797 ember, közülük 3019 meghalt.
Az Est című lap országos adatokra hivatkozva közölte, hogy 44 ezren haltak meg a járványban. A statisztikai hivatal kimutatása szerint, „az 5000 anyakönyvi kerületből ez csak
3500 kerület adatát foglalja magában, 1500
kerület anyaga nem érkezett meg.” Az összeomló Osztrák–Magyar Monarchia Magyarországáról nem voltak teljesen megbízható adatok. 1918-ban a becslések 50–60 ezer közé
tették a járványban elhunyt magyarok számát.
1918 októberben Nyíregyházán, Egerben,
Pécsett, Brassóban az iskolások közül 905-en
dőltek ágynak, az iskolákat bezárták, ahogy
a gyulai főgimnáziumot is. Gyula októberi
egészségügyi üléséről kiadott jegyzőkönyv
szerint a vármegye tiszti főorvosa úgy fogal-

Házhoz ment a Jókai színház

Május 4-én kinyithattak az éttermek és vendéglátóhelyek teraszai, kerthelyiségei. A legtöbb helyen éltek is
a lehetőséggel, megteremtettek mindent ahhoz, hogy a
szabályoknak megfeleljenek és a vendégek is a lehető
legjobban érezzék magukat.
Sokan már nagyon várták ezt a pillanatot, és az első hétvégére asztalt is foglaltak a kerthelyiséggel rendelkező éttermekbe, vagy kiültek valamelyik kávézó teraszára. Mint azt
kérdésünkre az egyik étteremben elmondták, az asztalokat
egymástól két méteres távolságban helyezték el, még az eddigieknél is jobban ügyelnek az ételek elkészítésére, a pincérek pedig maszkban és kesztyűben szolgálnak fel.
Az éttermek többsége továbbra is biztosítja a házhozszállítás lehetőségét, de örültek annak, hogy egy nagyobb kihagyás után végre vendégeket is fogadhatnak.

mazott: „a spanyolnátha egyáltalán nem veszélyes és súlyos betegség, mint ahogy azt a
napilapok feltűntetik.” A járvány legpusztítóbb
időszakáról a megyei adatok nem ismertek.
A Békésmegyei Közlönyből megtudható,
hogy 1927 januárja és márciusa között ismét
betört Csabára a spanyolnátha. A 43 szövődményes beteg közül 8 meghalt. Dr. Donner
László főorvos azt jelentette, hogy a kórházban 13 beteget kezeltek.
Most az új koronavírus-fertőzéssel küzd a
világ. Gyors terjedése „járványtörténeti rekord”
– alig három hónap alatt világjárvány lett.
Gécs Béla

A színház házhoz megy
címmel indított zenés
programsorozat
május
első napjaiban a Békéscsabai
Jókai
Színház.
Csonka Dóra, Nagy Róbert
és Gulyás Attila mini koncertjei a város lakótelepein csendülnek fel, a művészek május 10-én például
a Millenniumi lakótelepre,
a Munkácsy és a Szabó Pál
térre látogattak el.
Mint azt Gulyás Attila elmondta a teátrum célja az,
hogy ebben a kulturálisan
ingerszegény időszakban
egy kis színt vigyenek a
hosszú hetekre, hónapokra

tömbházakba szorult lakók
életébe.
A kvázi „roadshow” május
7-én startolt. Lényege, hogy
a produkció mindig más helyszínen bont vitorlát. A jó 30
perces műsorban többek között elhangzik a Monte Cristo
grófjából a Róma című opus,
amelyben az egyik kulcssor,
a jelen állapotokra rímel:
„Álarcot húzott az egész
világ…”. Továbbá táncdalfesztiválos, operett, Disney,
Hungária, valamint Neoton
slágerek is szerepelnek a
repertoárban, hogy a nézők
minden korosztályának kedveskedjenek valamivel.
S. T.

