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Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!
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Gyors és biztonságos

Napközis táborokkal, étkeztetéssel segíti a családokat a város

Fürjesi elkerülő út

„Mostantól ismét a közgyűlés dönt”

Épül a Fürjesi összekötő út,
a szakasz a 44-es és a 47es számú főútra, valamint
az M44-es gyorsforgalmi
útra biztosít majd gyors eljutást a Dél-Békésből érkező forgalom számára.
Tavaly kezdődött el a kétszer
egysávos Fürjesi összekötő út kivitelezése az M44-es
gyorsforgalmi út és a Csanádapácai út között, mintegy
5 milliárd forintból. Az útszakasz mentén új kerékpárút,
valamint a főútvonal nyomvonala mellett található ingatlanok megközelíthetősége
miatti szervizútszakaszok kialakításán dolgoznak jelenleg
– tájékoztatott Békéscsaba
alpolgármestere.
– Szemmel látható, hogy
intenzíven dolgoznak. A szakemberek először a meglévő
út melletti szervizutat alakítják
ki. Fontos, hogy ez a szakasz
elkészüljön, hiszen amíg a
főutat elbontják és újraépítik,

addig is biztosítanunk kell az
ott lakók hazajutását. Továbbá létesül a szakaszon egy
kerékpáros út, itt egészen a
47-es úton található kerékpárútig lehet majd menni – emelte ki Hanó Miklós.
A közel 6 kilométeres
Fürjesi út a Mezőkovácsháza,
Medgyesegyháza és Battonya
irányából érkező jelentősebb
mezőgazdasági forgalmat az
M44-es gyorsforgalmi útra tereli majd anélkül, hogy az érintené Békéscsaba belterületét.
– Ez azt út biztosítja, hogy
a Dél-Békésből érkező személy- vagy teherforgalom
kikerülje a várost és csökkentse útjaink terhelését. Ráadásul rövidebb úton tudnak
az áruszállító járművek vagy
a Dél-Békésből érkezők az
M44-esre jutni – fogalmazott
Szarvas Péter polgármester,
hozzátéve, hogy a fürjesi elkerülő a tervek szerint 2022
végére készül el.
Papp Ádám

Szerencsére az általunk
vártnál hamarabb lett vége
a veszélyhelyzeti jogrendnek, és nagyjából visszaállhatott az élet a régi kerékvágásba – fogalmazott
Szarvas Péter polgármester, akivel egyebek mellett
a családokat segítő döntéseiről és Békéscsaba
költségvetéséről beszélgettünk.
–
Békéscsaba
veszélyhelyzeti tartaléka 740 millió forint. Ezt mire használta illetve használja fel az
önkormányzat?
– Márciusban, a veszélyhelyzeti jogrend kihirdetését
követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a
város idei költségvetésébe

tervezett bevételek közül jó
néhány nem teljesül olyan
mértékben, mint ahogyan
azt korábban gondoltuk.
Bevételkieséssel kell tehát
számolnunk, ezért a kiadási
oldalon szűkítéseket kell végrehajtanunk. Ezt a tartalékképzést – polgármesterként
a közgyűlés hatáskörében
eljárva – két nagy lépéssel
hajtottam végre, első körben
500, második körben 240
millió forintos kiadáscsökkentéssel. Így a vírus okozta
bevételkiesés kompenzálására 740 millió forint áll rendelkezésre, amely biztosítja,
hogy a város fizetőképessége, pénzügyi egyensúlya
fennmaradjon. Mindent még
ma sem látunk pontosan,
nem tudjuk például, hogy a

bérleti díjakból mennyi bevételkiesés származik, és azt
sem tudjuk, mennyivel kevesebb pénz folyik majd be az
iparűzési adóból. Elképzelhető, hogy a kieső bevételek
pótlására a 740 millió forintos
tartalék nem lesz elegendő,
akkor a költségvetést ismét
módosítanunk kell majd. A
kezdetektől fogva fontosnak
tartottam, hogy a város és
intézményei, az óvodáink, a
gyermekélelmezés, a közművelődési intézményeink,
szociális intézményeink működjenek, hogy a kiadásaikra
a bevétel rendelkezésre álljon. Ez a veszélyhelyzet idején biztosított volt, és így lesz
az év további részében is.
– Június 18-án szűnt meg
a veszélyhelyzet. Melyek vol-

tak az első érezhető változások ezt követően a városban?
– Mintha kicsit mindenki
fellélegzett volna, élettel telt
meg a város, ez a döntés természetesen az itt élők közérzetére is jó hatást gyakorolt.
A legfontosabb változások
között van, hogy a szociális
intézményeink újra látogathatóak, illetve az ott élők is
kijárhatnak. A háziorvosi ellátásban a korábbi szigorú
orvos-látogatási rend enyhült, most már rugalmasabban lehet orvoshoz menni,
amit szintén sokan vártak.
Lehet kibővített létszámú esküvőket szervezni, és nagy
örömünkre végre kinyithattak
a kulturális intézmények is.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

„A veszélyhelyzet megszűnt, de óvatosnak kell lennünk”
Megszűnt az egészségügyi
veszélyhelyzet, ez azonban nem jelenti azt, hogy a
koronavírus-járvány elleni
védekezés minden elemét
fel kellene adnunk. Herczeg Tamás országgyűlési
képviselővel arról beszélgettünk, mire kell odafigyelni a továbbiakban,
hogyan indult újra az élet,
és hogyan folytatódhat a
gazdaság élénkítése.

Herczeg Tamás: Jó érzés látni, hogy visszatért az élet

Fotó: Csabagyöngye

– Június 18-án szűnt meg a
veszélyhelyzet, valamelyest
tehát fellélegezhetünk.
– A veszélyhelyzet valóban megszűnt, azonban továbbra is óvatosságra van
szükség. A kormányzat mellett álló szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik,
hogyan alakulnak a járvány
mutatói. Jelenleg Közép-

Európában, benne Magyarországon
nagymértékben
csökken a megbetegedések
és a halálozások száma, világméretben azonban a korábbinál nagyobb ütemben
nő. Hazánk a járványban jól
vizsgázott, de több területen
maradtak korlátozó intézkedések. A tömegközlekedési
eszközökön és az üzletekben továbbra is kötelező a
maszk viselése. 500 főnél
nagyobb látogatottságú rendezvények augusztus 15-éig
nem tarthatók. Az idősek otthonaiban a látogatási tilalmat
feloldották, de csak bizonyos
keretek között lehet látogatni
a bent élőket.
– Melyek az újranyitás
főbb tapasztalatai eddig? Beváltak az elképzelések?
– Úgy tűnik, igen. Országos szinten már hosszú

ideje 10 alatt van naponta
az új fertőzöttel száma, nő
a gyógyultak és csökken az
aktív megbetegedettek aránya. Szinte mindenhonnan
azt halljuk, hogy ha jönne
a járványban egy második
hullám, az egészségügyi
rendszer – a mostani tapasztalatok birtokában és az
új eszközökkel felszerelve
– készen állna a betegek fogadására. Közben gőzerővel
folyik a kutatás a védőoltás
előállítására, és biztatóak az
eredmények a gyógyszeres
kezeléseket illetően is. Mindenesetre most nagyon jó
érzés látni, hogy visszatért
az élet a településekre, ott
vannak az emberek a köztereken, utcákon, újra találkozhatnak a közösségek.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A szakmák reménységei– jutalmazott az iparkamara

Eredményesen tanulnak és versenyeznek, egyszóval a szakma reménységei: vállalkozói felajánlásokból a megyei iparkamara őket segíti, illetve azokat, akik hátrányos
helyzetűek, ám kiváló a tanulmányi eredményük. A Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának hosszú távú célja, hogy a vállalkozók segítségével támogassák azokat
a tehetséges tanulókat, akik a szakmájukban helyezkednének el. A februári jótékonysági bálon 850 ezer forint gyűlt össze, most ezt osztották szét húsz tanuló között.
Dr. Orosz Tivadar, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, hogy a
jövőben szeretnék, ha a vállalkozók által befizetett összegekből minden évben támogatni
tudnák gyermekeket. A támogatást húsz, szakképzésben részt vevő fiatal kapta meg. Egyrészt az iskolák által javasolt rászoruló, de tehetséges, jól teljesítő diákok (13 fő), másrészt
az országos versenyeken jól teljesítők (7 fő). Utóbbi megmérettetés a vírus miatt félbeszakadt, pedig a Békés megyei tanulók mindig a dobogón végeznek.
– A diákok többsége csodálkozva ült itt, hiszen nem tudtak erről a támogatásról és nem
is pályáztak erre, hanem jelölték őket. Az, hogy ma lehettek a cégeinknek köszönhető, hiszen nemes felajánlás gyűlt össze általuk – emelte ki Mészárosné Szabó Anna.
Az országos versenyen elért eredményeiért Braun Krisztián Attila (alternatív gépjárműhajtási technikus), Pikó Hajnalka (cukrász), Gulyás Raul Martin (eladó), Takács Alex (épületgépész technikus), Bagó Tamás (magasépítő technikus), Kovács Vivien (vendéglátásszervező) kapott juttatást. Tanulmányi eredményei miatt és szociális alapon Csáki Dániel
Ronaldó (kőműves), Papp Diána (vendéglátás-szervező), Sevinc Erika (vendéglátás-szervező), Kovács Viktória (vendéglátás-szervező), Rácz Dorina Virág (női szabó), Nagy Beáta Kármen (eladó), Barta Máté (ipari gépész), Borgulya Gábor Mihály (mezőgazdasági
gépész), Nagy Richárd (vendéglátás-szervező), Klimó Liliána (női szabó), Kiss Viktória (eladó), Mohácsi Dorottya Petra (eladó) és Mezei Natali (egészségügy szakmacsoport).

„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”
Szeptember végéig lehet pályázni
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a
diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási
hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege félévenként, 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi 40 000 Ft, amely
a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől
négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.
A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési
támogatás pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege
egyszeri 300 000 Ft, amelyet az ösztöndíjszerző-

dés megkötését követő 15 napon belül utalnak át a
pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.
A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér
11–17. A pályázatok beérkezésének határideje:
2020. szeptember 30. A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető
Békéscsaba város honlapjáról. Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési
támogatás pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!"
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat. A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje:
2020. október 31.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói
ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési
támogatás elnyerésének feltételeiről bővebben a
www.bekescsaba.hu oldalon a pályázati hírek között olvashatnak.
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Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda.
Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Keressen minket
az alábbi oldalakon:

D www.behir.hu
F facebook.com/behir.hu
Iinstagram.com/behir.hu
Y youtube.com/behirhu

Már dübörög a CSAKK Stég
A járvány miatt hozott jogszabályok enyhítésének köszönhetően június 18-án megnyithattak
a kulturális intézmények közösségi terei. A Csabagyöngye Kulturális Központ rendkívül gyorsan
reagált és azonnal kitárta kapuit. A Stég már
másnap programot kínált, mely egész nyáron
színes műsorral várja az érdeklődőket. A 7.Tv
Művészbejáró című műsor vendége Forczek
Győző, az intézmény igazgatóhelyettese és Tóth
„Goffry” András az egyik fellépő volt, akik az
újranyitásól és a Stég programokról beszéltek.
Az utóbbi időszakban munkatársaimmal terveket készítettünk és tettvággyal telve, tűkön ülve
vártuk a zöld jelzést, hogy újranyithassunk. Tudtuk, hogy a közönség ki van éhezve a kultúrára,
ezért az egészségügyi előírásokat betartva azonnal megnyitottunk. Az Élővíz-csatornára benyúló
stégünkön kész az egész nyárra vonatkozó programsorozat – mondta el Forczek Győző.
Tematikus napokat tervezünk. Keddenként
gyermekprogramokkal várjuk a legkisebbeket,
szerdánként Stég Klasszik címmel a klasszikus
zene kedvelőié a vízpart. Péntekenként filmvetítés vagy FIFA bajnokság várja a vendégeket,
melyeket kényelmes babzsákfotelekben elnyúlva játszhatnak az érdeklődők. A szombat este
pedig a könnyűzenei koncerteké a színpad.
Különböző stílusú előadók és zenekarok váltják
egymást. Fontosnak tartjuk, hogy békéscsabai,
Békés megyei zenészeknek biztosítsunk fellé-

pési lehetőséget, hiszen az elmúlt hónapokban
nem láttuk, nem hallottuk őket – mutatta be a
Stég tematikáját az igazgatóhelyettes.
A stúdió vendége volt Tóth „Goffry” András az
egykori, legendás Nihil zenekar gitáros-énekese,
aki július 11-én, a Lelkem darabkái című akusztikus szólóprogramjával várja az érdeklődőket.
1994-ben abbahagytam a zenélést, több
mint 20 évig gitárhoz sem nyúltam. Három éve
komoly változás történt az életemben, azóta
újra írok dalokat. Összeálltunk a fiúkkal és Finis Nihil néven folytatjuk a munkát. Várhatóan
decemberben térünk vissza a színpadra, addig előzetesként a szólókoncertemen láthatnak
az érdeklődők. Az estem mottója sok mindent
elárul: Továbbra is háttal úszom a divatban –
Nosztalgia helyett zene a víz felett – mutatta be
szólóprojektjét Goffry.

„T B ”- S A R O K
Hogyan igényelhető öregségi nyugdíj?

Idén júliustól az 1956-ban
született korosztály éri el az
öregségi nyugdíjkorhatárt,
ami esetükben a 64. életév
betöltését követő 183. nap.
Az öregségi nyugdíj a korhatár elérését követően és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén jár. Öregségi
teljes nyugdíjra életkorától
függetlenül jogosult az a nő,
aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.
A nyugdíj megállapításának
nem feltétele a munkaviszony
megszüntetése.
A KSH adatai szerint Magyarországon minden ötödik
ember nyugdíjas, tavaly januárban 2 031 674 személy
részesült öregségi nyugdíjban, ezen belül a nők kedvezményes nyugdíjában 159
223 hölgy részesült.

Fontos tudni, hogy a nyugellátás megállapítása iránti
igényt kizárólag az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus
űrlapon kell előterjeszteni.
Az igényt postai úton, személyesen, vagy elektronikus
úton is be lehet nyújtani. Az
igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg közölni
kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a TAJ számot, valamint csatolni kell a
társadalombiztosítási
nyilvántartásban nem szereplő
jogviszonyok bizonyításához
felhasználni kívánt iratokat
(pl.: munkaviszonyról kiállított igazolás, munkakönyv,
leckekönyv,
katonakönyv,
szakmunkás-tanulói
bizonyítvány).
A nyugellátás a jogosultsági feltételek fennállása

esetén visszamenőleg, az
igénybejelentés időpontját
megelőző hatodik hónap első
napjától állapítható meg.
Az igénybejelentő lap beszerezhető a kormányhivatal
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, Békéscsabán,
a Luther utca 3. szám alatt.
A nyomtatvány letölthető és kitölthető formátumban megtalálható a Magyar
Államkincstár
honlapján
(https://nyugdijbiztositas.
tcs.allamkincstar.gov.hu/hu)
ahol a gyors nyugdíj ügyintézéshez online időpontfoglaló
is elérhető.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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FEJLESZTÉSEK BÉKÉSCSABÁN
Ékszerdoboz a belvárosban Őszre megújul a sportcsarnok
A Modern Városok Program
támogatásával,
mintegy
nettó 150 millió forintból, a
Munkácsy-negyed projekt
részeként, megújul a Munkácsy Mihály Emlékház és
a mellette levő Omaszta
kert. Az emlékházban új,
állandó kiállítás mellett egy
kávézó is várja majd a vendégeket.
Opauszki Zoltán, Békéscsaba
környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka hangsúlyozta: a park az
elmúlt években nem volt látogatható, de a kivitelező kivilágított sétányt épít és padokat
helyez majd ki. Mint mondta,
a látogatóknak, főleg azoknak, akik kiülnek majd a fedett teraszra közvetlen rálátásuk lesz a gyönyörű Omaszta
kertre. A belvárosnak ez
egy igazi ékszerdoboza lesz
majd, ami kiváló találkozási
helyet is biztosít.
Opauszki Zoltán arról is
beszélt, rendkívül sajátos
helyzetben van Békéscsaba azzal, hogy a nagyobb
kulturális intézményeink – a
Csabagyöngye
Kulturális
Központ, a Békés Megyei
Könyvtár, a Munkácsy Mihály Múzeum, a Munkácsy
Emlékház és a Jókai színház

Gőzerővel zajlik a Békéscsabai Városi Sportcsarnok
modernizálása. A kivitelezők a tervek szerint szinte
mindent renoválnak. A ma
már korszerűtlennek mondható létesítmény közel 900
millió forintból újul meg.

– szinte csak egy kőhajításra
vannak egymástól.
A beruházás részleteiről
a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kérdeztük, aki kiemelte,
hogy az emlékház felújításának tervezésekor figyelembe
kellett venniük a műemléki
besorolást, ezért gondos előkészületekre volt szükség. A
kivitelező kicseréli a nyílászárókat, újravakolja és kifesti
az épületet. Dr. Sódar Anita
hozzátette: az emlékház teljes gépészete és elektromos
hálózata is megújul, illetve kiépítik az épület védelmi rendszerét.
– Mintegy nettó 150 millió
forintból újul meg az emlékház. A főépület mellett a melléképület belső felújítására is
sikerült forrást találni a Modern Városok Programban. A
fejlesztés részét képezi egy

körülbelül tíz négyzetméteres
góré felépítése is az emlékház mellett – mondta az ügyvezető.
Mint
megtudtuk,
az
Omaszta kert egy hatezer
négyzetméteres terület, ahol
kellemes hangulatú közpark
létesítése a cél. A projektben
fákat is vágnak ki, de kizárólag azokat, amelyek betegek,
sérültek vagy túl idősek már.
Habár a sétány mellett kiülőket is létesítenek, a növényzet
száma az eddigiekhez képest
jelentősen növekszik majd.
Az emlékházban korábban huszonegy Munkácsy
festmény, valamint a házban
élő Omaszta család bútorai
és hagyatékai voltak megtalálhatóak, a felújítás után egy
új, digitális megoldásokat is
tartalmazó Munkácsy Mihály
kiállításnak adnak otthont.
Hidvégi Dávid

A Sportok Háza projektben
zajló átalakítás idén januárban kezdődött el. Az első
ütemben szerepelt többek
között az irodák, a vizesblokkok, az öltözők és a hotelszobák rekonstrukciója. Ezt
májusban a küzdőtér átalakítása követette volna, azonban a koronavírus-járvány
miatt hamarabb véget értek
a bajnokságok, így a kivitelező is korábban elkezdhette a
küzdőtér lebontását.
Varga Tamás alpolgármester elmondta: az 1988ban átadott sportcsarnok a
város sportéletének meghatározó helyszíne volt eddig
is. Fontosnak nevezte, hogy
a Békéscsabát képviselő
sportolók a továbbiakban
modern körülmények között
dolgozhassanak, és a nézők
is komfortosan érezzék magukat.
A sportcsarnok adott otthont többek között az Extraligában és európai porondon

szereplő Békéscsabai Röplabda Sportegyesület, illetve
az NB I-es Előre NKSE hazai mérkőzéseinek, de több
alkalommal egyéb sportrendezvényeknek is. Baran
Ádám, a BRSE elnöke elmondta: a létesítmény az elmúlt években már nem felelt
meg a kor követelményeinek.
– Egy nemzetközi kupamérkőzés
megrendezésekor az Európai Röplabda
Szövetség nagyon szigorú
ellenőröket küld, és az elmúlt időszakban volt néhány
olyan eset, amelyet jelenteniük kellett. Az ellenőr írt
egy feljegyzést arról, hogy
mi az, ami nem felel meg a
szabványnak, és arra kértek
bennünket, hogy ha a következő szezonban nemzetközi
kupamérkőzéseket akarunk
rendezni, akkor haladékta-

lanul javítsuk ki a hibákat –
ecsetelte a klubelnök.
A sportágaknak megfelelő,
minősített parkettarendszert
helyeznek el a sportcsarnok
küzdőterén – tájékoztatott
Molnár Ferenc, a kivitelező
cég projektvezetője.
– Mivel elég nagy a szintkülönbség a régi beton és a
pályát körülölelő rész között,
ezt ki kell küszöbölnünk. A
kivitelezéskor egy szintezhető rendszert teszünk alá
és azt követően kapja meg a
sportburkolatot – emelte ki a
projektvezető.
Molnár Ferenc arról is beszélt, hogy jelenleg a lelátók
műgyantázása és a székek,
korlátok újrafestése zajlik. A
sportcsarnok teljes felújítása
a terveik szerint még idén
ősszel befejeződhet.
Papp Ádám

Elismeréseket adtak át a kórház dolgozóinak Lesz ATM Jaminában
A Semmelweis-naphoz kapcsolódóan, június 26-án
délelőtt koszorút helyeztek
el a békéscsabai kórház
alapítójának, dr. Réthy Pálnak a nyughelyénél, délután
pedig a kórház orvosait, nővéreit, ápolóit, dolgozóit köszöntötték és díjazták.
Békéscsabán az önkormányzat és a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál
Tagkórháza közösen rendezte meg a Semmelweis-napi ünnepséget a városháza
dísztermében. Szarvas Péter
polgármester kiemelte, hogy
az egészségügyben dolgozók
érzik igazán, milyen érzés nap
mint nap betegeket gyógyítani, mi csak megköszönni tudjuk a szolgálatukat. Herczeg
Tamás országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy az
elmúlt időszakban tanúsított
önzetlenségük példamutató
mindnyájunk számára. Dr. Becsei László, a kórház főigazgatója beszélt arról, hogy a
koronavírussal való küzdelem

valamennyiünk életét megnehezítette, ugyanakkor rávilágított a higiénia és a kézmosás
fontosságára is.
Ezután a díjazottak köszöntése következett. 2020ban a Békéscsaba Egészségügyéért
kitüntetést
Zelenyánszkiné dr. Fábián
Ágnes pszichiáter főorvosnak
és dr. Tóth János ortopéd főorvosnak ítélték oda. A kitüntetések ünnepélyes átadására
az augusztus 20-ai városi ünnepségen kerül sor.
Békéscsabai Hűségdíjat
vehetett át szakmai és emberi
hozzáállása elismeréseként:
dr. Albert Erika, dr. Csenki
Gábor, dr. Fekete István, dr.
Forvith József, dr. Hunya Katalin, dr. Huszár Ildikó, dr. Kőnig
János, Lóránt Gyöngyi, Pauló
Jánosné, Szabóné Szász
Georgina, Szajkó Annamária,
Szilágyiné Császár Éva és dr.
Vágréti Zsuzsanna.
Az ünnepségen a kórház
Réthy Pál Emlékéremmel
díjazta dr. Szeberényi Zsoltot,
a szülészet-nőgyógyászati

Dr. Zsilák János, dr. Szeberényi Zsolt és dr. Becsei László
osztály vezetőjét. A főorvos
1986 óta dolgozik jelenlegi
munkahelyén, 2012 óta vezeti az osztályt. Irányítása alatt
a szakmai színvonal klinikai
szintre emelkedett. A megszokott szülészeti, nőgyógyászati napi betegellátáson
kívül új műtéti eljárásokat
vezetett be, ennek köszönhetően nemcsak a régió, de
az ország egyik endoscopos
centrumává vált az osztály.
Réthy Nővér kitüntető címet kapott LengyelNagy
Zsuzsanna,
a
gasztroenterológiai osztály
endoszkópos laborjának vezető asszisztense, aki 31 éve
kezdett dolgozni a kórház III.
belgyógyászati
osztályán.
Munkája mellett felsőfokú
ápolói végzettséget szerzett,
majd 1999 óta endoszkópos szakasszisztensi végzettséggel látja el feladatát.
2002-től szakoktató, 15 éve
vezető asszisztensi megbízást kapott.

Az Év szakdolgozója kitüntetést Dávidné Carutasu
Gabriella vehette át. A központi fizioterápia gyógytornásza érettségi után az intenzív
osztályon helyezkedett el.
Gyógytornász diplomát szerzett, és az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézetben állt
munkába. 1982-ben visszajött
a csabai kórházba, közel 20
éven át az intenzív osztályon
dolgozott gyógytornászként.
Kórházért
Emléklapot
kapott hosszú ideje végzett
kiemelkedő szakmai munkájáért, a kórház jó hírnevének
öregbítéséért Pikóné Olej
Mária minőségügyi előadó és
Andelic Mária titkárnő. Főigazgatói dicséretben részesült a betegszállítási csoport,
Kovács Katalin Ildikó, Kvasz
Andrea, Molnár Anna, Vajda
Éva, Vetési Mária és Virágné
Babinszki Mónika.
A díjazottakról bővebben a
oldalon olvashatnak.

Békéscsaba önkormányzata és az OTP Bank Nyrt.
együttműködése eredményeként új ATM automatát létesítenek a Jaminai Egészségháznál – tájékoztatott Szarvas Péter polgármester június 26-án.
A Jaminában élőknek gondot okozott az ATM-ek hiánya, ezzel
kapcsolatban számos kérés és panasz is érkezett – mondta
Szarvas Péter. A polgármester bejelentette, hogy a korábban
elbontott ATM helyett épül majd meg az új automata a Batsányi utcában, az egészségház mellett. Az előkészítő munkák
hónapokat vettek igénybe, a legnehezebb feladat az volt, hogy
helyet találjanak az automatának. Ehhez számos műszaki, biztonsági, pénzügyi, illetve informatikai szempontot figyelembe
kellett venniük. Nagy Ferenc alpolgármester elárulta, hogy egy
úgynevezett kioszk típusú, kültéri automatát helyeznek majd el,
a környéken pedig térfigyelő kamera is lesz.
Tóth Bianka

Az ATM az egészségház mellett lesz (látványterv)
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt
intézkedések közül melyiket támogatná?
• Kijárási korlátozás bevezetése

• Rendezvények korlátozása

• Távolságtartás elrendelése

• Védett idősáv a 65 év
felettieknek

• Maszkviselés elrendelése
• Országhatárok lezárása
• Az oktatási intézmények bezárása,
és áttérés a digitális oktatásra

• Védekezéshez szükséges eszközök
kivitelének korlátozása
• Ingyenes parkolás

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Közélet

Csabai Mérleg

„Óvatosnak kell lennünk”

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Milyen feltételekkel működhetnek a sokak örömére újra
megnyitott kulturális intézmények?
– Sok helyen kézfertőtlenítőt szerelt fel az intézményt működtető szervezet,
plexit helyeznek el a pénztáraknál, a közösségi tereket
a szokásosnál gyakrabban
takarítják, illetve a táboroztatás kezdetén járványügyi
oktatásban részesülnek a
résztvevők. A higiénia és
a szociális távolságtartás
szabályait be kell tartani,
főként a zárt terekben. Törekednünk kell arra, hogy ahol
vagyunk, amerre járunk,
vigyázzunk magunkra és
azokra is, akik a környezetünkben vannak.
– Fontos a gazdaság
élénkítése, a munkahelyek
megtartása, új munkahelyek
kialakítása. Hogyan látja,
ebben tapasztalható javulás
az elmúlt hetekben?
– A foglalkoztatási adatok szerint sok munkahelyet sikerült megtartani, és
növekvő számokat látunk a
tekintetben is, hogy hányan
kerülnek vissza a munkaerő-piacra. A 2008-2009es válsághoz képest most
más a stratégia. Akkor sok
féle megszorítás volt, most
pedig a kormányzat a gazdaság élénkítésével igyekszik orvosolni a bajokat. Az
Európai Unió szintén egy

nagy gazdasági helyreállítási csomagban gondolkodik.
Több területre juthat majd
forrás, ami azt eredményezheti, hogy rövidebb idő alatt
tud kilábalni a gazdaság
abból a válságból, amibe a
járvány miatt került. Hazánkban az egészségügyi ellátórendszerre, a védekezésre,
illetve a gazdaság helyreállítására a bruttó nemzeti
termék mintegy húsz százalékát fordítja a kormányzat, ennek már látszanak
az eredményei. Békés megyében is javuló adatokkal
találkozunk. Sok megyei
kis- és középvállakozás, de
nagyobb vállalat is igénybe
vette és veszi azokat az állami támogatásokat, amelyekkel korábban munkahelyeket
tudtak megtartani, most pedig munkahelyeket tudnak
teremteni.

FELHÍVÁS

– Terveznek-e újabb programokat a gazdaságvédelmi
akciótervben?
– Ha a gazdasági szereplőknél több forrás marad,
azzal szabadabban tudnak
gazdálkodni, akár fejleszthetnek is. Ezt szolgálja
például a szociális hozzájárulási adó újabb 2 százalékpontos csökkentése. Bár
az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnt, de azok
a kedvezmények, amelyek a
vállalkozóknak jártak, részben megmaradnak, illetve a
hiteltörlesztési moratórium
is ez év végéig él. Másrészt
munkahelyek megtartására
és új munkahelyek teremtésére konkrét, vissza nem
térítendő támogatásokat is
biztosít a kormányzat. Mindezek ismeretében bizakodóak vagyunk a jövőt illetően.
Mikóczy Erika

„Ismét a közgyűlés dönt”

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A nyári napközis táborok
sok családnak jelentenek segítséget. Idén 3,2 millió forint
helyett 4 millió forintot fordít
ennek a megszervezésére a
város. A megnövekedett igények miatt?
– A tankerülettel közösen
már akkor gondolkodtunk a
nyári napközis táborok megszervezésén, amikor még
egyáltalán nem volt biztos,
hogy azok megtarthatóak
lesznek. Megtettünk minden
előkészületet, így most, hogy
elindulhatnak a táborok, a
szülőkkel együtt örülünk. Békéscsabán a Lencsési iskolában és az Erzsébehelyi iskola
Madách utcai székhelyén várják a gyerekeket színes programokkal, ráadásul itt csak az
étkezési térítési díjat kell megfizetni. A keretet azért kellett
bővíteni, mert most valóban
nagyobb az igény ezekre
a táborokra, mint a korábbi
években volt. Tudjuk, hogy
nagyon sok szülő a járvány
időszakában kénytelen volt
a szabadságát kivenni, így
nyáron kevesebb ideje marad
arra, hogy a gyermekével legyen. Az önkormányzat most
ezzel is segíti a családokat.
– Polgármesterként arról is
döntött, hogy nemcsak azok
a gyermekek kapnak étkeztetést a nyáron, akik számára
ez a jogszabály szerint biztosított, hanem azok a gyermekvédelmi kedvezményben

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről
szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség
pontos adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását. A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati
képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Családügyi és Népjóléti Bizottsága, a
Békéscsaba városban működő, a szociális ellátás területén tevékenykedő
intézmények, illetve azok közösségei, valamint civil szervezetek. A javaslatokat 2020. augusztus 15. napjáig kell beküldeni Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztályára (5600
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.). A kitüntetés odaítéléséről Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

részesülők is, akik egyébként
nem lennének jogosultak rá,
de rászorulók.
– Kétféleképpen kapnak
étkeztetést nyáron a hátrányos helyzetű gyermekek.
Az egyik az állam által száz
százalékban
finanszírozott
gyermekétkeztetés, amelynek révén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
az iskolaszünetben is térítésmentesen kapják még az
ételt. Vannak azonban olyan
gyerekek is, akik nem halmozottan hátrányos helyzetűek,
de nehéz sorsú családban élnek, és rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak.
Itt azt a döntést hoztam, hogy
napi 200 forinttal járul hozzá
az önkormányzat ezeknek a
gyerekeknek az ebédjéhez,
ami összesen 3,5 millió forintba kerül a városnak a nyári
időszakban. A szociálpolitikai
osztály gyűjti össze, hogy ezt
kik kaphatják, az ételt pedig

a gyermekélelmezési intézmény biztosítja számukra.
– Hogyan változik mostantól az önkormányzati döntéshozatal Békéscsabán?
– A veszélyhelyzeti jogrend megszűnt, ez azt jelenti,
hogy a város képviselő-testülete visszakapta a régi jogköreit, már nem nekem kell
közgyűlési hatáskörben eljárni. Üléseznek a bizottságok,
a részönkormányzatok, és a
hatályos jogszabályok szerinti
döntéseket meg tudják hozni.
Júniusban már nem döntöttem minden kérdésben, július
2-án soron kívüli ülésen teszi
ezt meg a testület. A képviselőknek bemutatom azt is,
hogy milyen döntések születtek a járványügyi helyzet
időszakában, illetve milyen a
költségvetés jelenlegi állapota. Lassan tehát egyre több
területen tér vissza minden a
régi, megszokott medrébe.
Mikóczy E.

Közgyűlési hatáskörben hozott döntések

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre
• Franklin u. 247. (másfélszobás, összkomfortos, 57 m²;
bérleti díja: 12 825 Ft/hó)
• Franklin u. 249. (egy plusz két félszobás, összkomfortos, 64 m²;
bérleti díja: 14 400 Ft/hó)
• Franklin u. 251. (egyszobás, összkomfortos, 32 m²;
bérleti díja: 7200 Ft/hó)
A pályázat benyújtásának (a polgármesteri hivatalba történő beérkezésének) határideje: 2020. július 9. 12.00 óra (A határidőn túl
benyújtott pályázat érvénytelen.) A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály, Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán
igényelhető és letölthető a bekescsaba.hu weblapról. A döntés
legkésőbbi várható időpontja: 2020. július 31. Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502.
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A veszélyhelyzet idején a polgármestereknek kellett eljárniuk közgyűlési hatáskörben, a veszélyhelyzet megszűnésétől, június 18-ától azonban a döntéshozatal visszakerült
a testület kezébe. Szarvas Péter június 22-én ismertette a
legutóbbi, közgyűlési hatáskörben meghozott döntéseit,
és elmondta azt is, hogy Békéscsaba képviselő-testülete
július 2-án, csütörtökön, soron kívüli közgyűlést tart.
Szarvas Péter elmondta, hogy
a veszélyhelyzetben 740 millió forint tartalék állt a város
rendelkezésére. Az elmúlt
hetekben 46 előterjesztésből
33 esetben döntött, a megmaradt a 13-ról majd a közgyűlés
határoz a soron kívüli ülésén,
ahol más beszámolók is napirenden lesznek.
Közölte, hogy a 15. számú
felnőtt háziorvosi körzet betegeinek ellátása érdekében
döntött arról, hogy a Bartók
Béla út 37/B. szám alatti ingatlanban háziorvosi rendelőt

alakítanak ki, amelyhez 6,2
millió forintot biztosít a város.
A körzet betegeit dr. Tóth Judit
távozása óta helyettesként dr.
Sonkoly Iván látta el, október
1-jétől azonban dr. Barabásné
dr. Varga Franciska lesz az új
háziorvos.
Szarvas Péter beszélt arról, hogy ősszel TOP-keretből
elindul a gerlai orvosi rendelő
felújítása is. Mivel a betegeket az építkezés ideje alatt ott
nem lehet fogadni, átmenetileg a gerlai faluházban lesz
majd a háziorvosi rendelés.

Az átköltözéshez 3,5 millió forintot biztosít a város.
A Kazinczy utcai rendelőt
is felújítanák egy pályázatnak
köszönhetően. Ha a város
elnyeri a támogatást, akkor
30 millió forintot kaphat a kormányzattól, amelyhez további
10 millió forint önerőt biztosítana. A polgármester kiemelte
azt is, hogy a Csaba Ügyeleti
Kft. idei, 47 millió forintos támogatását további 2,4 millió
forinttal egészítik ki.
2020-ban és 2021-ben is a
Volánbusz Zrt. látja el a helyi
buszközlekedést Békéscsabán. Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy márciusban
lecsökkentették a járatszámokat, de a járvány enyhülése
és a lakossági visszajelzések
figyelembevételével júliustól
jelentős járatszám-növekedés
várható.
– Elsősorban a Lencsésilakótelep,
Mokry-lakótelep,
Mezőmegyer és Jamina járatainak a száma növekszik
júliustól. Kérem, figyeljék a
Volánbusz Zrt. hirdetményeit,
a későbbiekben a menetrend
további felülvizsgálata várható
– fogalmazott a polgármester.
Szarvas Péter ismertette,
hogy az év végén lejár a Békéscsabai Jókai Színház igazgatójának, Seregi Zoltánnak
a mandátuma. Már kiírták a
pályázatot, amelyre várják a
jelentkezőket.
Elhangzott továbbá, hogy
hamarosan elkezdhetik a té-

rítésmentes wifi hotspotok
kiépítését is a város főbb közlekedési terein, illetve az is,
hogy megszépítenék a Trianon teret, ahol lebontják a sok
vitát generáló sörözőt.
A polgármester elmondta azt is, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult
helyzet komoly terhet rótt a
csabai mikro- és kisvállalkozásokra is.
– Fontosnak tartom, hogy
a Békéscsabán működő vállalkozásoknak a lehetőségeinkhez mérten segítséget
nyújtsunk. A városnak ez a
törekvése jól illeszkedik a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány céljaihoz
is. Békéscsaba gazdaságának újraindítása érdekében
az önkormányzat az alapítvánnyal együttműködve kamattámogatást biztosítana a
mikrohitel program keretében.
A kamattámogatási alapból
támogatható vállalkozásokkal
szemben támasztott feltétel,
hogy a vállalkozás rendelkezzenek békéscsabai telephel�lyel és legalább két állandó
foglalkoztatási jogviszonnyal
bejelentett
munkavállalóval
végezzék tevékenységüket.
A támogatott hitel a Békés
Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál igényelhető 2020. december 31-éig. A
támogatás futamideje a szerződéskötés időpontjától számított 24 hónap – ismertette
Szarvas Péter.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Félúton a szabadkígyósi Wenckheim-kastély felújítása
Ötvenszázalékos készültségű a szabadkígyósi
Wenckheim-kastély és kastélypark turisztikai célú felújítása. A napokban helyére
kerül a kápolna melletti torony újjáépített 25 tonnás
sisakja, illetve a csigalépcső 5 tonnás toronysisakja
egyaránt, a felújítási munkálatok folyamatosak – derült
ki a Takács Árpád kormánymegbízott által összehívott,
Szabadkígyóson megtartott
koordinációs értekezleten.
Ez a kastély a múlt dicsősége és a jövő reménysége,
nemcsak megyei, de országos viszonylatban is egy
szimbólum. Egy olyan család építtette, amelyik számos
elöljárót adott a megyének, a
magyar nemzetnek, hiszen
báró Wenckheim Béla személyében vármegyei főispánt,
belügyminisztert és miniszterelnököt is adott a honnak
– hangsúlyozta köszöntőjében Takács Árpád. A magyar
kormány anyagi támogatásával megvalósuló beruházás
egyszerre szolgál turisztikai,
hagyományőrző és identitást
erősítő célokat, bízunk benne,
hogy a fejlesztés a térség népességmegtartó erejének növelését is segíti – tette hozzá a
Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott.

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Elkezdődött az idei Megyenap tervezése
Szeptember 5-én – amen�nyiben a járványügyi-helyzet engedi – ismét lesz
Megyenap
Békéscsaba
főterén.

Takács Árpád kifejtette:
a kormány idén februárban
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította a szabadkígyósi
Wenckheim-kastély átfogó,
állagmegóvó felújítási, rekonstrukciós munkálatait. A
koordinációs értekezlet célja
az, hogy áttekintsük hol tart
a beruházás, megismerjük
az elvégzett munkát, egyeztessünk a megoldásra váró
hatósági, kivitelezői, közműszolgáltatókkal kapcsolatos
feladatokról. A mai tanácskozás ugyanakkor azt is ékesen bizonyítja, hogy az önkormányzat, a NÖF Nemzeti
Örökségvédelmi Fejlesztési
Nkft., valamennyi szakhatóság és a kormányhivatalok
kiválóan
együttműködnek
az elérni kívánt nemes cél
érdekében – emelte ki a kormánymegbízott, aki köszönetet mondott Magyarország

kormányának és a Miniszterelnökségnek a támogatásért.
A Nemzeti Kastélyprogram
és Nemzeti Várprogram keretében országosan összesen
39 műemlék – 20 kastély és
19 vár – újul meg. Nemcsak
régi pompájukat nyerik vis�sza, de új funkciókkal is gazdagodnak annak érdekében,
hogy adottságaikhoz igazodva
megfeleljenek a kor turisztikai
igényeinek. Az Ybl Miklós tervei alapján eklektikus, neoreneszánsz stílusban 1875-79
között épített szabadkígyósi
Wenckheim-kastély e nagyszabású projekt keretében
születik újjá. Az Európai Unió 1
milliárd 500 millió forint összegű támogatását Magyarország
Kormánya 1 milliárd 734 millió
forinttal egészítette ki, így 3 milliárd 234 millió forintból valósul
meg a szabadkígyósi kastély
turisztikai célú fejlesztésének
első üteme.

„Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Békéscsaba
Megyei Jogú Város Területén és Várostérségében”

TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001

Betöltetlen álláshelye van?
A megfelelő munkaerőt keresi?
A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum a következő lehetőségeket kínálja Önnek:
Kereslet és kínálat összehangolása
• vállalati kapcsolattartás
• munkált atók tájékoztatása
• munkaerőigény feltérképezése
• munkaerő-kiválasztás
Megtalálta a megfelelő munkaerőt?
• béralapú támogatások
• igényfelmérések alapján indított képzések
• INGYENES mentori szolgálatás
Jelentse be igényeit a PAKTUM IRODÁNAK!
Bővebb információért forduljon a Paktum Iroda munkatársaihoz bizalommal, szívesen állnak a munkáltatók
és az álláskeresők rendelkezésére!
Elérhetőségek:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. I. emelet
Opitzerné Tóth Zsanett projektmenedzser
E-mail:
tothzsanett@
bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon:
66/510-133;
20/391-7683

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A Békés Megyei Önkormányzat 2016 óta minden év
szeptemberének első szombatján szervezi meg a megyei összetartozás napját,
a Megyenapot. A visszajelzések és a rendezvény alatt
tapasztaltak alapján elmondható, hogy sikeres, sok Békés megyében élőt megmozgató esemény várta az előző
években az érdeklődőket.
Nem volt kérdés, hogy 2020ban is lesz Megyenap.
– A koronavírus-járvány
miatt sorra maradtak el a
rendezvények,
fesztiválok
és falunapok, kezdetben úgy
tűnt, mi sem tudjuk megszervezni az ötödik Megyenapot.

A sikeres védekezésnek köszönhetően azonban enyhültek a megszorítások, ezért
úgy döntöttünk a szervezőbizottsággal, hogy elkezdjük
megtervezni a szeptember
5-ei rendezvényt. Természetesen, amennyiben a
járványügyi-helyzet úgy alakul, módosíthatjuk a most
született döntést, de bízunk
abban, hogy erre nem kerül

ÁRVERÉS

sor – mondta Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat elnöke.
Hozzátette: a rendezvényre érkezők biztonsága érdekében meg kell hozni néhány
szigorítást, az idei Megyenap
kicsit más lesz, mint a korábban megszokottak, de igyekeznek mindent megtenni
azért, hogy a kilátogatók jól
érezzék magukat, megtalálják az őket leginkább érdeklő
programokat.
– Már az előző években is
kiemelt figyelmet fordítottunk
a gyermekekre, hiszen ők a
jövőnk, a legdrágább értékeink. Idén azonban méginkább
központba helyezzük a legkisebbeket. A programok
tervezését elkezdtük, még
sok-sok egyeztetésre van
szükség, hamarosan jelentkezünk a részletekkel – zárta
szavait Zalai Mihály.

SZÉPKORÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:
Békéscsabán, a Kazinczy utca 6/1. szám alatti társasházban található, 3216/13/A/6
hrsz.-ú, 334,85 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 40 000 000 Ft, amely bruttó 50 800 000 Ft a hatályos
áfa törvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2020. szeptember 3. csütörtök 10.00 óra
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az
Aktualitások/Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon
található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással a stratégiai-fejlesztési osztály szolgál.
Telefonszám: 66/523-800 5216-os mellék.
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Bánszki Mihályné (90)

Elektromos kisautók a CsabaParkban
Dudálnak,
szirénáznak,
zenélnek, de még motorhangot is kiadnak az új
elektromos autók, amelyeket az óvodások tanítására
szerzett be Békéscsaba.
A gyermekek a KRESZ
alapjaival ismerkedhetnek
meg még az általános iskola előtt. A szolgáltatást
a CsabaParkban vehetik
igényben a programba belépő óvodák.

A szabályokat Horváth László mondta el a gyerekeknek

Az autók elindításhoz meg
kell nyomni a főkapcsolót,
majd sebességbe lehet tenni,
pontosabban előre vagy hátra
lehet állítani a kart, attól függően, hogy a gyermek merre
akar menni. Horváth László
önkormányzati képviselő el-

mondta: céljuk az, hogy a
gyerekek már óvodás korukban megtanulják az alapvető
elsőbbségi szabályokat. A
gépjárműoktatóként is dolgozó közlekedésbiztonsági szakember hangsúlyozta, hogy
a választási kampányban is

megígérték, hogy nagyobb
hangsúlyt fektetnek rre.
A CsabaPark fejlesztése
már a harmadik fázisában jár,
a Zöld város kialakítása című
projekt részeként vásárolták meg az autókat. Minden
járműhöz egy távirányító is

jár, amelynek köszönhetően
a szülő azonnal át tudja venni
az irányítást, ha a gyermeke
problémába ütközik.
– Ezekre az autókra nagyon vigyázniuk kell. Aktív
üzemidőben körülbelül öt-hat
órát bírnak ki. Tíz autót vásároltunk, hogy bővítsük a
CsabaPark szolgáltatásai minőségét, és hogy a gyerekek
megtanulják az alapvető szabályokat – emelte ki a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. projektmenedzsere,
Vass Csaba.
A gyermekek egyelőre
tesztjelleggel
próbálhatták
ki az autókat. A végleges
KRESZ-pálya a rendezvénycsarnokban lesz.
Hidvégi Dávid
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Szakaszonként újulhat meg a Tünde utcai atlétikai centrum
A Tünde utcai atlétikai centrum felújításának engedélyezési terveit mutatták be
a Kórház utcai székházban,
pár nappal a Kopp Kupa országos pályaverseny megrendezése előtt.
Az atlétikai centrum 500 milliós fejlesztésének első üteme
100 millió forintba kerül. Ennek terveit a Magyar Atlétikai
Szövetség jóváhagyta, ha kiírják a közbeszerzési eljárást
és meglesz a kivitelező, el
is kezdődhet a munka. Marik Tibor, az önkormányzat
sportberuházásokért felelős
csoportvezetője
elmondta,
hogy az első ütemben a közművek, a parkolók létesítése,
a futófolyosó előtti mobil lelátó
valamint a lelátó alatti térburkolat kialakítása és a pályavi-

lágítás kiépítése szerepel. A
második ütemben – amelyhez
még el kell nyerni a szövetség
és a kormányzat támogatását – az új főépület építése,
a meglévő felújítása, valamint az eredményjelzők és a
hangosítás van benne, illetve
elegendő forrás esetén a harmadik ütemben a futófolyosó
is megújulhat.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta:
Békéscsabán meghatározó
az atlétika, amit jól mutatnak
az elmúlt évek telesítményei,
már csak ezért is fontos a
fejlesztés, amely megfelelő
körülményeket biztosítana a
versenyzőknek és a Tünde
utcai pályára futni járóknak
egyaránt.
Dr. Ferenczi Attila, a klub elnöke kiemelte a jelenlegi ügy-

vezető, Tóth Sándor szerepét,
aki mesteredzőként is segíti a
növendékeket, majd kitért az
egyesület eredményeire.
– Az atlétikai klub tevékenységét minősíti az a számtalan
sportoló, akik szép eredményeket értek el. Többen közülük Békéscsaba sportjáért
kitüntetést is kaptak. Büszkék
vagyunk rájuk, arra pedig különösen, amikor közülük valaki
nemzetközi színtéren is dobogóra állhat, tovább öregbítve
hazánk és Békéscsaba hírnevét – jegyezte meg dr. Ferenczi
Attila.
Varga Tamás alpolgármester arról beszélt, hogy több
sportág mellett az atlétikában
is élen jár Békéscsaba, azonban ahhoz, hogy ez a helyzeti
előny megmaradjon, nagyon
komoly infrastrukturális fej-

lesztéseket kell végrehajtani.
A megyeszékhelyen elindult
egy olyan folyamat, ami igyekszik kiszolgálni ezeket a sportágakat.
Tóth Sándor a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club ügyvezetője elmondta: céljuk, hogy
nívós versenyeket rendezhessenek, amelyhez kell egy
megfelelő kiszolgáló épület is,
hiszen helyet kell teremteniük
az irodáknak és célfotózásra
alkalmas eszköznek, amely
elengedhetetlen magasabb
szinten. Tóth Sándor hangsúlyozta, hogy a beruházás a
diákok érdeke is, hiszen testnevelés órákat és diákversenyeket is tartanak a területen.
Június 26-án még a régi
körülmények között rendezték meg az atlétikai centrumban a Kopp Kupát. A verse-

nyen több mint háromszáz
sportoló indult el.
Tóth Sándor elmondta: a
legtöbben a dobószámokban, diszkoszvetésben és
súlylökésben neveztek, de
több nagy érdeklődéssel bíró
futóversenyt is tartottak, illetve gyaloglás, távolugrás,
magasugrás és rúdugrás is
volt a versenyen. Hangsúlyozta, hogy a kényszerű kihagyás miatt a sportolók már
ki voltak éhezve egy megmérettetésre.
Márton Anita már közel két
éve nem versenyzett Békéscsabán, de a dél-alföldi dobóversenyen elindult diszkoszvetésben és súlylökésben is.
Az olimpiai bronzérmes sportoló az új dobókört is most
próbálhatta ki először.

– Még csak most kezdődött a szezon, és egyelőre
még nem látjuk, hogyan tovább. Az utóbbi időben én
sem tudtam úgy edzeni, mint
a megszokott felkészüléseim
alatt, emiatt az eredményem
sem annyira kiemelkedő. Az
összes idei fontosabb versenyünket lemondták a vírus
miatt, és egyelőre a Gyémánt
Ligáról sem tudunk semmit.
Egy kicsit pihenősnek fogjuk fel az idei évet, de jövőre
cél az olimpia – fogalmazott
a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolója. Eperjesi
László versenyzője végül a
kupa női súlylökés számát
16,68 méteres eredménnyel,
míg a diszkoszvetést 52,77
méterrel nyerte meg.
Hidvégi Dávid

Kitekintő: Átadták a Körösvölgyi Állatpark legújabb fejlesztéseit
A Körös-Maros Nemzeti Park Szarvason található
Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkja nemrégiben új, európai uniós fejlesztésekkel bővült. Az
ökoturisztikai fejlesztés június 25-ei átadására Nagy
István agrárminiszter is eljött.
– Azon kell dolgoznunk, hogy
az ember és a természet között harmónia alakuljon ki.
Ennek a harmóniának jó pél-

dája a Körösvölgyi Állatpark,
ahol összeér a környezeti nevelési program, a kikapcsolódás és a természetvédelmi

kötelezettségek teljesítése
– mondta az agrárminiszter.
A Széchenyi 2020 program részeként, a nagy múltú,
de sokáig elhanyagolt szarvasi állatpark több oldalról is
megújult.
– Elkészült az új főbejárat fogadó kapuja, a fogadóépület, az új parkolók,
ahol elektromos és hibrid
rendszerű gépjárművek töltésére adott a lehetőség, a
sétautak és egy 250 négyzetméter alapterületű interaktív kiállítás is. A teljes
beruházás több mint 330
millió forint európai uniós
forrásból jött létre – emelte
ki Tirják László, a KörösMaros Nemzeti Park Igazgatóságának a vezetője.
A megnyitót követően
Nagy István agrárminiszter

APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es
karbantartott építési telek, gázcsonkkal,
árammal, fúrott kúttal, fafészerrel,
gyümölcsfákkal eladó. Telefon- és digivezeték
az utcában. Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsabán, a Reményi utcában kis családi
ház eladó. Tel.: 30/265-4721.
Kenderföldeken 10 percre a vasútállomástól
3 szobás tanya eladó. Tel.: 70/519-3376.
SZOLGÁLTATÁS
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Iroda, lépcsőház takarítást vállalok
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
Kéz- és lábápolást (benőtt köröm is) vállalok.
Szükség szerint házhoz megyek.
Tel.: 70/367-0137.

Virágcserép, több ezer darab 18 000 Ft.
Robbanómotoros permetező 6000 Ft.
Kaktuszok, aloék, agávék, bordó kőrózsa
200 Ft/db áron eladó Békéscsabán.
Tel.: 20/370-9211.
Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző,
szalagfüggöny, roletta, reluxa szerelése,
javítása, kulcsmásolás: Lencsési út 26/1.
Tel.: 30/233-4550.
Fűkaszálást, tereprendezést vállalok.
Tel: 70/596-3370.
Fűnyírást, bozótirtást vállalok.
Tel.: 30/366-9699. Petri.

Babák Mihály, Szarvas polgármestere, Tirják László
igazgató és Dankó Béla, a
térség országgyűlési képviselője körbejárta a Kárpátmedencében vadon élő állatfajokat is bemutató parkot.

– A park nemcsak Szarvas, de a térség és az ország
szempontjából is kiemelten
fontos terület. A tavalyi év
megyei turisztikai adatai 769
ezer vendégéjszakáról számoltak be, ennek közel ne-

gyede Szarvashoz köthető,
az itteni attrakciók egyaránt
vonzzák a belföldi és külföldi
turistákat is – hangsúlyozta
Dankó Béla országgyűlési
képviselő.
D. Nagy Bence

TOVÁBBRA IS HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNÖKHÖZ!
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Rendelje munkahelyére
vagy otthonába!

Vízadagoló automaták
széles választékban
elérhetőek!
990 Ft/ballon
(52 Ft/liter) 4 ballon rendelése esetén

OKTATÁS
Matematikából pótvizsgára, pótérettségire
felkészítést vállalok. Telefon: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés.
Telefon: 70/392-0459.

HIRDESSEN NÁLUNK! APRÓHIRDETÉSEIT A 7.TV KÉPÚJSÁGÁBAN IS KÖZZÉTESSZÜK!

📞 66/740 700 📧 info@bmc.media.hu 📪 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.

Ű
SZER
EGY

(66) 778-888 • (30) 955-7679
www.szivarvanyaqua.hu
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járvány a világ sok országában az
egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte.
Magyarországon sikerült a járvány terjedését lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb
járványhullám veszélye továbbra is fennáll.
Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_koronavirus_konzultacio_280x409mm_4.indd 2

2020. 06. 29. 9:51

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Mennyeknek megnyíló kapuja

A szabályokat betartva várják a csabai közönséget

Nyári napforduló

Újra megnyitottak a kulturális intézmények

Június 20–21-én volt a leghosszabb nap/legrövidebb
éjszaka. Ebből kifolyólag Baji Miklós Zoltán (BMZ), helyi multifunkcionális képzőművész, több békéscsabai
közösséggel nyári napforduló ünnepi szertartást szervezett a Gabonamúzeum udvarán.
A „Mennyeknek megnyíló kapuja” című programban volt
Szent-Szer-Tér építés, életre keltették a kelesztőtüzet, majd
Erdősi Géza szertűz építőmester mesélt a nyári napforduló ünnepkörről. Az Őrtüzet Krajcsó András indította, volt
parázson járás és kötés is. Közreműködtek Boross Ildikó
énekmondó és a dobkörök tagjai. Mint azt Boldog Gusztávtól megtudtuk, sokan ilyenkor azért jönnek el, mert hisznek
például a termékenység varázslásában. Néprajzi és kultúrtörténeti vonatkozások szerint a nyári napforduló idején nyitva van a Tejútkapu. Az egekben a lelkek kapuja nyitva áll,
és azok a leszületendő lelkek, akik még nem jöttek világra,
vágyják, hogy egy megfelelő kehelybe beágyazódva fejlődhessenek kisemberkévé.

Baji Miklós Zoltán (BMZ) a szertartás előtt

Újra látogathatók a múzeum kiállításai

A stégen mozi és koncertek is várják a nézőket

A járvány miatt hozott jogszabályok enyhítésének köszönhetően június 18-a után megnyithattak a kulturális
intézmények közösségi terei. A Csabagyöngye Kulturális Központ már az új szabályozás megjelenését követő
reggelen kitárta kapuit, majd a Békés Megyei Könyvtár,
a Békéscsabai Jókai Színház és a Munkácsy Mihály Múzeum is élt ezzel a lehetőséggel.
Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója
elmondta: munkatársaival hetek óta készültek arra, hogy a biztonsági előírások betartásával fokozatosan visszaálljon a korábbi rend. Visszatértek az intézménybe a közösségek, jönnek a
rendezvények – amelyek jelentős részét a stégen tartják – és
elindultak a táboraik is. A Csabagyöngyén kívül a Lencsési és
Jaminai közösségi házak, valamint a Meseház is újra fogadja az
érdeklődőket, a Munkácsy Emlékház és a mezőmegyeri Arany
János Művelődési Ház azonban felújítás miatt még zárva tart.
A Békés Megyei Könyvtár divatbemutatóval egybekötött tárlatmegnyitóval nyitott ki. Mint azt Rakonczás Szilvia

igazgató kiemelte, nagy öröm, hogy három hónap kihagyást
követően újra élet költözött a könyvtárba, és korlátozott szolgáltatásokkal újranyithattak. A mostani első kiállításon egyébként a nyomdaipari csomagolóanyagok kaptak más funkciót
a BSZC Szent-Györgyi Albert szakgimnáziuma művészeti tagozatosainak jóvoltából.
A Munkácsy Mihály Múzeum június 23-ától áll nyitva a
nagyközönség előtt. Ando György igazgatótól megtudtuk,
hogy áttervezik a kiállításaikat, és reményeik szerint nagyrendezvényeket is tarthatnak majd. A múzeum egyébként a
korábbi tervekkel ellentétben nemcsak online, hanem az újra
nyitva tartó épületében is programokat rendezett a Múzeumok Éjszakáján június utolsó szombatján.
A Jókai színházban szintén alig várták már az újraindulást.
Seregi Zoltán igazgató a veszélyhelyzet után úgy fogalmazott:
ha Magyarország újra elindult, akkor a Jókai színháznak is el
kell indulnia! A színház elsőként az elmaradt, bérletes előadásokat szeretné pótolni, a színház épületében és az Ibsen Ház
udvarán is várják programjaikkal a nézőket.
M. E.

Rendhagyó kiállítás-megnyitó a könyvtárban

Seregi Zoltán: Visszavárjuk a nézőket

BÉKÉSCSABA 1920: Határon túli utcanevek Békéscsabán
A trianoni békeszerződés aláírását követően a korabeli magyar állam mindent megtett annak érdekében,
hogy az elszakított területeket visszaszerezze. E cél
egyik fontos eleme volt az emlékezés, az elcsatolt területek, városok nevének „köztudatban tartása”.
Békéscsaba vezetői, kapcsolódva az új rendszer kiépítéséhez, már 1921-ben úgy döntöttek, hogy az addigi
Orosházi utat (jelenleg Bartók Béla út) Horthy Miklós útra
nevezik át. Településünk az egyik első volt, amely az alig
egy éve kinevezett kormányzóról közterületet nevezett el.
A közterületek átnevezése vagy az új utcák határon
túli településekre történő elnevezése országos jelenség
volt. A trianoni Magyarországon összesen négyszázötvenkét határon túli településről neveztek el közterületet,
a legtöbb utcát, teret Aradról (149) és Kolozsvárról (122),
ezután Kassa (118) és Pozsony (98) következik. Jugoszláviából Szabadka (46), Csehszlovákiából Ungvár (26),
Ausztriából pedig Kismarton (13) adta a legtöbb közterületnevet.

Békéscsabán erre a lépésre kilenc évvel a békekötés
után, 1929-ben került sor. A korabeli képviselő-testület által felállított bizottság az újonnan kialakult utcák esetében
a határon túlra került településekről, vagy egy, a revíziót
támogató politikusról történő elnevezésre tett javaslatot.
Így a következő utcáknak adtak földrajzi neveket: Csíki
utca (erdélyi Csík megye), Erdélyi sor, Fiumei út, Hargita
utca, Kárpát utca, Kassai utca, Kolozsvári utca, Lajta utca
(a folyó a nyugati határunknál, a békekötés előtt történelmi határ volt), Lugosi utca (a bánáti Lugos település),
Nagyváradi utca, Pozsonyi utca, Szatmári utca (megye),
Szepesi utca (megye), Temesvári utca, Vaskapu utca, Vereckei utca.
A tervezet szerint Székely utca is lett volna, de a területét beépítették, ott nem alakítottak ki utcát.
Egy olyan személyről (Lord Rothermere) is neveztek el
közterületet Békéscsabán, aki egy magyarországi látogatás után Angliában, egy napi 1 millió példányban megjelenő újságjában hívta fel a figyelmet a trianoni béke igazságtalanságára. A Rothermere utca ma Batsányi utca.

Számos utca őrzi az elcsatolt területek nevét
A legújabb, az első világháborút lezáró békéhez köthető közterület elnevezést 2013. december 12-én fogadta el
a békéscsabai közgyűlés. Ekkor a Jókai utca – Andrássy
út által határolt belvárosi területet nevezték el Trianon térnek. Ezen a téren áll a 2008-ban felavatott csabai Trianon-emlékmű.
Ugrai Gábor
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MESÉLŐ MÚZEUM
Jól fésült szarmaták Békéscsabán

Fejezetek Békéscsaba történetéből
Egykori iparosok az Andrássy úton (3. rész)

Nehéz megmagyarázni miért, de mindig
is a régészek kedvenc sírleletei közé tartoztak a csontfésűk. Talán ritkaságuk teszi, talán az, hogy csaknem változatlan
formában ma is használatban lévő tárgyakról van szó, melyek, ha más nem, a
reggeli rutin elengedhetetlen kellékét jelentik a legtöbbünknél.
Számtalan eszközt használunk ma is csaknem változatlan formában – különösen igaz
ez a vaskor és a római kor eszközeire (sarlók,
birkanyíró ollók és persze a fésű), mely jól
mutatja ezen innovációk máig ható jelentőségét. A fésű jelenlegi formája nemigen, legfeljebb az anyaga tér el attól, amit a rómaiakkal
egy időben, hazánk területén élt szarmaták
az 1-5. században, az ókorban és a kora középkorban használtak. A műanyag fésűk –
akárcsak az inggombok – sokszor még ma
is őrzik színezésükben a régi alapanyag emlékét: sokan ma már nem is tudják, hogy a
részben áttetsző, a barna szín különböző árnyalataival sávozott kivitel a szarvasmarhafélék tülkeinek anyagára, a szarura hajaz, míg
a tiszta, sárgásfehér (csontszínű) darabok a
szarvasagancs anyagát hívatottak mímelni.
Június 10-én, a Békéscsaba határában
zajló ásatásaink során az egyik sírból egy
feltehetően szarvasagancsból készült, sűrűn
fogazott, egyoldalas fésű került elő. A fésűk
tipikusan sírleletnek számítanak – ennek
oka, hogy olyan mindennapi használati tárgyról van szó, melyet az elhunyt a mindennapjaiban is folytonosan magánál tartott és használt, és amelyre – hite szerint – a túlvilágon is
szüksége lesz.
Bár sokan azt gondolnák, hogy a fésű
elsősorban a női sírok tartozéka, ez koránt
sem igaz – különösen gyakran számít kifejezetten férfias leletnek a népvándorláskorban,
melyre a feltárt sír is keltezhető. Ez részben
a germánokhoz köthető hatás: a korszakban

sok nép fiaira, de különösen a germánokra
jellemző volt a hosszú hajviselet, mely egyúttal a szabadság és harcos életmód kifejezője
is lehetett egyesek szerint.
Divat és praktikum: a régészeti leletként
napvilágot látott fésűk, akárcsak a mostani csabai darab, közös jellemzői azok sűrű
fogazottsága, melyből a kutatók arra következtetnek, hogy a fésűk nem csak a frizura
szépségének megóvását szolgálták, hanem
bizony a tetvek eltávolításában is jó szolgálatot tehettek.
Móra Ferenc és Tömörkény István feljegyzik, hogy az alföldi tanyavilágban még
a mi korunkban is dívott a fésű sírba helyezése – talán még most is él, és tesszük ezt
itt-ott most is anélkül, hogy tudnánk, őseink
is ugyanezt tették másfélezer év távlatában.
Nagy-Laczkó Balázs régész muzeológus

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

Ifj. Kapta János – órásmester (Andrássy út 5.): Pontos üzletnyitásának dátumát
nem ismerjük, de 1897-ben már bizonyosan volt saját üzlete. Ugyanekkor arról
tájékoztatta a közönséget, hogy órásüzletét a Frnda-féle házból a „csabai takarékpénztári bazárba, közvetlen a kapu melletti
üzlethelyiségbe” helyezte át. A Frnda-féle
ház a mai Andrássy út-Irányi utca sarkán állt, utána következett a Szucsu-ház,
majd jött az egykori járásbíróság épülete
(a régi Ibsen-ház). A két sarki ház lebontásával képződött téren épült fel a Városi
Üzletház, amely 1938–1974 között állt, és
amelynek helyére az Univerzál épülete került. A reklámokból azt is megtudjuk, hogy
Kapta János akkor még nem oly gyakori
kerékpárral is rendelkezett (egy Helikal
Premierrel). 1899-ben tagja volt az iparos
ifjak önművelési egylete bizottságának is
(és más típusú zenés estélyek rendezőségében is részt vett).
1902. július 1-jétől ismét más helyen
működött az órás szaküzlet, a Kocziszkyféle házban (nem összetévesztendő a
Kocziszky-palotával, ami feltehetően 1923ban vagy 1924-ben épült; annak helyén a
Freund Zsigmond rőföskereskedésének
helyet adó kis nádfedeles épület emelkedett, s annak több üzlethelyisége volt;
minden bizonnyal ebbe költözött ifj. Kapta

üzlete). Atyjának háza (valószínűbb üzlethelysége) ugyanekkor a Fő utca 5. szám
alatt volt, amelyet 1906-ban adott el.
Nem sokkal később ifj. Kapta János
megnősült. 1903 októberében az evangélikus kistemplomban vette nőül özv. Ónodi
Pálné leányát. 1904 novemberében betöréses lopás miatt indult nyomozás, ugyanis betörték üzletének utcai kirakatát, és a
tettes eltulajdonított a tettes 3 darab órát,
összesen 150 korona értékben. Az élet
valamelyest kárpótolta Kaptát mert 1904ben a csabai iparostanonc-kiállításon negyedik helyezett lett.
1906 szeptemberében súlyos veszteség
érte, ugyanis 23 éves ifjú felesége, Ónodi
Judit hosszú szenvedés után elhunyt, temetésén a csabai daloskör is megjelent. Egy
közös gyermekük volt. Édesapját, az akkor
80 éves id. Kapta Jánost 1910 februárjában
veszítette el. Édesanyja, özv. Kapta Jánosné
78 évesen hunyt el 1913 áprilisában.
Ifj. Kapta János tagja volt az ipartestületnek, az órás-ékszerész bizottságnak ő volt
az elnöke, 1924-től pedig annak tanoncvizsgáló bizottságába is beválasztották.
1935-ben az iparosok országos szövetségének választmánya Lédig Károly cukrászmester és Németh Károly lakatosmester
mellett őt is elismerő oklevéllel tüntette ki.
(Folytatjuk.)
Szalay Ágnes

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

KERTMOZI A MESEHÁZBAN
Máthé Ferenc ajánlásával 2020. július 8-án, szerdán,
20.30-kor, a Meseház udvarán: SAMSARA
A szamszára" szanszkrit szó, lényege az élet örök kör"
forgásában változó jelenségek mélyebb értelmezése. A
stáb 5 éven keresztül, 5 kontinens 25 országában forgatott. A csodálatos felvételeket 70mm-es filmre rögzítették, ennek köszönhető a döbbenetes vizuális élmény,
melynek alapját a szent földek, a katasztrófa sújtotta övezetek, ipari komplexumok és természeti csodák lélegzetelállító látványa adja.
A Belépés ingyenes. Eső esetén kezdés 18 órakor,
a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 17.)
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. július 16-án, csütörtökön, 19-kor:
PASTELL CONTEMPORRO
Tagok: Borkó Attila – szaxofon, Eged Márton – basszusgitár,
Sly Juhász – dobok, Weisz János – zongora
A kortárs-, illetve a népzenére épülő bartóki hangzásvilág,
valamint az amerikai fúziós és a mainstream jazz motívumai adják meg az est hangulatát. Belépő: 200 Ft.
A program szervezője a Meseházi Alapítvány.
Támogató:
VAKÁCIÓ A MESEHÁZBAN – Táborozz velünk!
Részletek honlapunkon: www.mesehaz.hu
Mert kell egy hely…
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Több mint három hektárt ültetett be az egyesület

A férfiak fontosságát hangsúlyozza a kezdeményezés

Átadták az Ancsin-erdőt

Férfi klub a CsakPontnál

Június 20-án adták át a Hatvanezer Fa Egyesület által
telepített Ancsin-erdőt Békéscsaba külterületén. A 3,1
hektáros elkerített területen
mintegy 50–60 ezer csemete kelt ki hektáronként.
– Tizenkét mázsa cserjés
kocsányostölgy-makkot ültetettek el önkénteseink ezen
a 3,1 hektáron. Ezen kívül az
egyesületünk patronálásában
van még öt föld, és további
területeket is próbálunk birtokba venni, hiszen az a célunk,
hogy a jövő generációi számára élhető környezetet teremtsünk – fogalmazott Ulbert
Zoltán, a Hatvanezer Fa Egyesület elnöke.
Az Ancsin-erdőt a terület
tulajdonosáról, Ancsin Istvánról nevezték el, aki őstermelő
és családi gazdaságot vezet.
Mint mondta: nagyapja ko-

rábban telepített már erdőt
Békéscsabán, és ő követte a
példáját, mert szeretett volna
olyat teremteni, amelyből a
következő generációk profitálhatnak.
– Az állatvilágtól kezdve a
növény-, illetve fafajtákon át itt
olyan biodiverzitást hozhatunk
létre, ha jól sikerül, hogy az
mindnyájunk javára válhat –
emelte ki Ancsin István.
Frankó Róbert Békés megyei erdőfelügyelő és erdő-

mérnök elmondta, hogy a
termőhely-feltárási szakvélemény alapján kocsányostölgymakkot és csermakkot ültettek
a területen. A későbbiek során
a csemeték elegyítése magyar
kőrissel, mezei juharral, mezei szillel, illetve vadkörtével
történik majd. Megjegyezte:
az Ancsin-erdőben elültetett
makkokból 80–100 éven belül
hektáronként közel 300–400
nagy tölgy lesz majd.
Papp Ádám

N A P TÁ R
Július – Nyárhó – Szent Jakab hava
Július 2., Sarlós Boldogasszony napja.
Boldogasszony a várandós anyák, szegények,
szükségben szenvedők és halottak oltalmazója. Ezt a napot az aratás kezdetének tekintik,
és ekkor tartják az aratási vásárokat is.
Július 25. Jakab napja. Erre a napra le kellett aratni a zabot, mert úgy tartották, ha nem
aratják le, akkor az elvész. A Jakab napi időből jósoltak a téli időjárásra. Mint mondták,
ezen a napon állt meg a szőlő növekedése,
és ekkor kezdett el édesedni. A régi kalendáriumok tanácsai szerint a kajszibarack,
meggy, cseresznye és málna télre való befőzésének ideje is ez az időszak volt. Azt is
mondták, hogy Szent Jakab napja körül a
gazdasszonyok vessenek az üres ágyásokba répát és téli retek magokat. Ezek még
november elejére megnőnek. Kiszedve a

fokhagymát szárítsák, tisztítsák meg, majd
koszorúba kell fonni.
A régi időkben a tűz veszedelmére vonatkozó felhívás is volt a nyári hónapokra: a gazdasszony sepertesse tisztára az udvart, ne legyen útban semmi, a lajtban pedig mindenkor
vizet tartson készenlétben arra az esetre, ha
kiütne a tűz.
Gécs Béla

A férfiak, apák fontosságára hívja fel a figyelmet a
június 20-án, a Család és
KarrierPontnál alakult Férfi klub. A tagok egy magas
ágyást készítettek, amelybe
virágokat, növényeket ültetnek a központ tagjai.
Mint
azt
Herczegné
Számel Annamária, a békéscsabai Család és KarrierPont

szakmai vezetője elmondta:
másfél éve indult a CsakPont
működése, és sok programjuk van, ami nőkről, illetve
nőknek szól. Arra gondoltak, hogy jó lenne egy olyan
klub is, ami a férfiakat szólítja meg. Első körben húsz
főt hívtak meg, de a tagok
száma folyamatosan bővül.
Diós Zsolt, a Békéscsabai

Médiacentrum Kft. ügyvezetője – aki szintén a tagok
között van – kiemelte: az ország több részén alakultak
már férfi klubok, nagy öröm,
hogy ez most Békéscsabán
is létrejött. A tagok egyébként 2–4 hetente találkoznak
majd valamilyen hasznos tevékenység apropóján.
Gyemendi Réka

Apák napja a médiacentrumban
Bár Magyarországon elsősorban az anyák napja
él a köztudatban, egyre
többen emlékeznek meg
az édesapák szerepének
fontosságáról is. Ennek
apropóján, június 22-én a
Békéscsabai Médiacentrum Kft. (BMC) munkatársai közül néhány apuka a
gyermekével érkezett.
A június harmadik vasárnapján ünnepelt apák napját
követő hétfőn négy édesapa
hozta el gyermekét a médiacentrumba, és páran kipróbálták magukat a szerkesztői
és műsorvezetői szerepkörben is. A „Vidd el a gyermeked a munkába” mozgalom

kapcsán a gyerekek nemcsak
a kulisszák mögé tekinthettek
be, de közelebbről is találkozhattak édesapjuk mindennapi munkájával. Diós Zsolt
ügyvezető elmondta, hogy a
mozgalomhoz a BMC is csat-

lakozott, hisz a cég igyekszik
családbarát munkahely lenni.
A legfiatalabb "munkába érkező" gyermek egyébként 4
hónapos, a legidősebb pedig
19 éves volt.
D. Nagy Bence

Nyári tábor
a Lencsési Közösségi Házban

RÉGIBŐL ÚJAT TÁBOR
7–14 éves gyerekek részére
2020. augusztus 17–19-éig

Nem is hinnénk, hogy mennyi mindent készíthetünk egy
régi farmerből, egy kiürült befőttes üvegből vagy egy
parafadugóból. Olló, tű, cérna, madzag, néhány gyöngy
és a kinőtt farmer felhasználásával csodás ajándék, izgalmas ajtódísz készíthető, mint ahogy a parafadugóból
kedves állatfigurát készíthetünk, a kiürült üvegek hangulatos mécsesekké válnak, ha a varázsecset megérinti. A
foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak.
Részvételi díj: a 3 napra 8000 Ft/fő, mely összeg az
ebéd biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni augusztus
10-éig lehet személyesen a közösségi házban.
Jelentkezni hétköznapokon lehet 8.00-tól 16.00 óráig
a részvételi díj befizetésével. További információ
a lencsesikozhaz@gmail.com e-mail-címen
vagy a 456-177-es telefonszámon kérhető.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Egész nyáron várja közönségét a Jókai színház
Az országban elsők között
nyitott és június 26-ától
egész nyáron előadásokra
várja közönségét a Békéscsabai Jókai Színház. A
veszélyhelyzet
feloldását
követő újraindításról, a félbeszakított és az új évad
összecsúszásáról, az előadások pótlásáról és az új
bemutatókról Seregi Zoltán
igazgató tartott sajtótájékoztatót június 23-án.

A kényszerszünet utáni újranyitást örömmel jelentette be
Seregi Zoltán igazgató
Fotó: Bencsik Ádám/A-TEAM

Remélték, hogy júliusban
legalább szabadtéri előadásokat lehet már tartani, örömhírként fogadták, hogy a zárt
térre vonatkozó korlátozást is
megszüntették. Seregi Zoltán
elmondta, hogy nyáron játszani nem egyszerű, de így
be tudják pótolni az elmaradt
előadásokat, és az új szezon
is hiánytalanul lebonyolítható.
Júliusban a nagyszínpadon
Murray Schisgal Szerelem, ó!
című vígjátékát, a TeÁtriumban
(az Ibsen Ház udvarán) Csikós Attila Két összeillő ember
című zenés darabját és James
Waller regényének színpadi
változatát, A szív hídjait játs�szák. Július közepétől ugyanitt
ingyenes előadásokat, zenés,
irodalmi esteket terveznek.
– A karantén idején alighanem mindenki rájött, a közönség is, a színészek is, hogy
színház nélkül nem lehet élni!

Mindenki alig várta, hogy felmenjen végre a fehér füst, a
színészek játszani akarnak, a
közönség pedig előadásokat
szeretne látni – hangsúlyozta
a direktor.
Folytatják a Tizenhárom
almafa próbáit, Wass Albert
színművének bemutatója augusztus 12-én lesz és szeptember végéig látható a Sík
Ferenc Kamaraszínházban. A
Megfeszített című rockoperát
június 30-ától újra próbálják,
augusztus 19-én – a csabai
bemutató előtt – Szarvason
már előadják. Szeptemberben
a Rigócsőr királyfi bérletes előadásait és a Lázár Ervin Programban elmaradtakat pótolják.
A következő évad műsortervéről az igazgató egyelőre annyit árult el, hogy azt a
nemzeti összetartozás, Trianon 100. évfordulója jegyében állították össze. A magyar

BÉKÉSCSABA ANNO
Száz éve sűrű volt a június
Száz éve, 1920. júniusában Békéscsaba másfél
éve volt város. A majd 47
ezer fős lakosság túl volt
a román megszálláson, a
kivonulásán, valamint a
megdöbbenten átélt, az
országot megcsonkító trianoni békediktátumon.

kultúra napjára, január 22-ére
a Trianon című musical színpadi változatát mutatják be, de
ezen kívül több darab is kapcsolódik a történelmi témához.
A sajtótájékoztató után kezdődtek el Ábrahám Pál Viktória című háromfelvonásos
operettjének próbái, az előadás Seregi Zoltán rendezésében szeptemberben kerül
színpadra.
A járványügyi készültség
miatt a színházban fokozott
figyelmet fordítanak a biztonsági előírások betartására, a
nézőknek maszkot és kézfertőtlenítőt biztosítanak.
(További részletek az elmaradt előadások pótlásáról, jegyek, bérletek felhasználásáról, visszaváltásáról:
www.jokaiszinhaz.hu, www.
facebook.com/jokaiszinhaz.
bekescsaba)
Niedzielsky Katalin

Nemzetgyűlési
képviselőválasztás: Az első
nemzetgyűlési képviselőválasztást a békéscsabai
kerületben 1920. június 15.
napjára tűzték ki. A két,
Csabán ismeretlen jelölt
egyike dr. Balla Aladár, újvidéki születésű 53 éves
ügyvéd (az ellenforradalmi,
azaz nem hivatalos kormány
belügyminisztere),
az Országos Kisgazdapárt
tagja volt, a másik Polner
Ödön, akit a szocialista párt
indított. Ekkor választhattak először a 24. életévüket betöltött, írni és olvasni
tudó nők. Az eredményt dr.
Berényi Antal választási
elnök hirdette ki a városházán. 13281 érvényes és
551 érvénytelen szavazat
volt. Dr. Balla Aladár 9079,
Polner Ödön 4202 szavazatot kapott, így Békéscsaba nemzetgyűlési képviselője Balla Aladár lett, aki
mandátuma átvétele után
megköszönte a bizalmat

A Rokka épületének látképe az induláskor
és kijelentette: „a szegény
elhagyott nép szószólója
lesz a nemzetgyűlésben.”
Marseillaise a főtéren:
A választás után a városháza előtt összegyűlt, Balla
győzelmét éljenző tömeg
előtt a jaminai Kiszely fúvószenekar rázendített a
francia forradalmi indulóra, a Marseillaise-re. Ezért
napokkal később valaki
feljelentést is tett. Ezután
Zilahi Kiss Jenő főispán,
kormánybiztos, dr. Debreceni Lajos csabai főkapitányt
rendelkezési állományba helyezte, a hivatalából felmentette. A döntést a belügyminiszter mondta ki.
Rokka
kötszövőgyár
létesítése: A budapesti
Rokka Kötszövő Rt., Szurdy
Róbert javaslatára nyitotta
meg a csabai kötszövőgyá-

rat, az egykori műbútorgyár
emeletes épületének átalakításával. Az üzem 40 síkkötő-, 4 körkötő-, 50 körhurkoló- és 25 lánckötőgéppel,
100 munkásnővel és alkalmazottal kezdte a termelést
Pongrácz Dezső igazgató
vezetésével. Termékük kezdetben is piacképes volt.
Később üzemrészek épültek, bővült a géppark és a
munkáslétszám. A békéscsabai Rokka országos hírű
textilüzemmé fejlődött.
Első Békéscsabai Bőröndgyár: A Wertheim és
Klein által létesített, Irányi
utca 7. szám alatti üzem
1920 júniusában kezdte meg
a bőröndáruk, piactáskák,
iskolatáskák gyártását. Ezen
kívül bőröndjavító-műhely is
a lakosság rendelkezéséren
állt.
Gécs Béla

