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Csabai Mérleg
Elismerés a Kölcsey ovinak Korszerűbb, energiahatékonyabb lesz a Békés Megyei Könyvtár

Kincses Kultúróvoda A terveknek megfelelően halad a munka

Már használható az új körforgalom Békéscsaba határában

Az eseményen Nagy Ferenc 
alpolgármester kiemelte: az 
óvoda elkötelezett abban, hogy 
a gyerekek felé közvetítse vá-
rosunk hagyományait és kultu-
rális értékeit, ezért méltán ér-
demelte k a rangos elismerést.

Pribelszi Péterné óvoda-
vezetőtől megtudtuk, hogy a 
kitüntető címmel támogatást 
is nyertek, amit a „Csodakert-
ben csodát tenni” elnevezésű 
komplex művészeti projekt 
megvalósítására fordítanak, 
együttműködve a Napsugár 
Bábszínházzal, a Munkácsy 
Mihály Múzeummal, a Békés 
Megyei Könyvtárral és a Hét-
próbás Néptánciskolával.

Óvodánk kiemelt célja a 
folyamatos értékközvetítés, 
melynek során igyekszünk 
gyermekeinket a kultúra be-
fogadására nevelni, és elérni 
azt, hogy alapvető szükséglet-
ként becsüljek a kultúrát.

Dr. Fülöp Péter helyettes 
államtitkár hangsúlyozta, hogy 
a „Kincses Kultúróvoda” pá-
lyázat az óvodások kulturális 
nevelését meghatározó mó-
don támogató pályázat, amely 
a hagyományőrzés, nemzeti 
identitástudat kialakítását ki-
emelten célzó óvodai felada-
tok mellett a kortárs kultúra 
életkornak megfelelő, gyer-
mek közeli közvetítésére is je-
lentős hangsúlyt fektet.

A szaktárca számít az óvo-
dahálózatra, mint a kultúra 
közvetítőjére, hiszen a kultu-
rális értékekhez való hozzáfé-
rést a legkisebb korban kell el-
kezdeni – e cél teljesítésében 
stratégiai partnerek az óvo-
dák, továbbá azok a kulturális 
és művelődési intézmények 
is, amelyek ezt a korosztályt 
és családjaikat leginkább meg 
tudják szólítani – mondta el a 
helyettes államtitkár. 

Július 2-án az autósok 
használatba vehették azt 
a körforgalmat, amely az 
M44-es gyorsforgalmi út 
békéscsabai végcsomó-
pontjánál épült.

Mint azt Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő el-
mondta, ezzel a beruházás-
sal együtt a tavaly kiépített 
ideiglenes körforgalmi cso-
mópontot elbontják.

A beruházó Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. 
tájékoztatása szerint ugyan-
csak elkészültek, és már át is 
adták a főpályát keresztező 
három út külön szintű átveze-
téseihez épült műtárgyakat. 
Ebből kettő önkormányzati 
kezelésű földút, a harmadik, 
a 4644 jelű összekötő út. En-
nek forgalomba-helyezése 
július hónapban várható.

Az M44 gyorsforgalmi 
út Kondoros–Békéscsaba 
közötti, 17,6 kilométeres 
főpályáján egy-két rövi-
debb szakasz kivételével 
már mindenhol elkészült a 
kopóréteg, és csak a be-
fejező munkálatok vannak 
hátra.

A fejlesztés az Innovációs 
és Technológiai Minisztéri-
um megbízásából, a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában, hazai for-
rásból valósul meg. A kivite-
lezés nyertese a Duna Asz-
falt Kft, a beruházás nettó 
összege: 41,39 milliárd forint.

Az elmúlt időszakban 
egyre több középület és 
közterület újul meg a me-
gyeszékhelyen. A nyári 
hónapokban a Békés Me-
gyei Könyvtár energetikai 
fejlesztése is elkezdődik. 
A korszerűsítésről Paláncz 
György tanácsnokot és 
Sódar Anitát, a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Kft. 
ügyvezetőjét kérdeztük. 

– A Békés Megyei Könyvtár 
története több mint száz esz-
tendőre, a 19. század végéig 
nyúlik vissza. Egyesületi ke-
retek között 1899-ben kezdte 
meg a működését és 1912-
ben vált a közönség részére 
is látogathatóvá. Kultúrtörté-
neti érdekesség, hogy 1952-
ben, az országban elsőként 
a békéscsabai intézmény 
vált megyei könyvtárrá. 
1962-ben gyermek-, majd két 
évvel később zenei könyvtár-
ral bővült a létesítmény – mu-
tatta be a könyvtár történetét 
Paláncz György.

Az 1970-es években fel-
merült az igény egy nagyobb 
épület iránt. 1985-ben nyitott 
meg a ma is használt épület-
komplexumban a könyvtár, 
mely akkoriban az ország 
legjobban felszerelt vidéki 
könyvtára volt. 

– Az elmúlt 35 évben több 
százezer érdeklődő fordult 
meg a bibliotékában, azonban 
az épület lassan korszerűtlen-
né vált. Szerencsére 2020-
ban megújulhat az intézmény, 
és a városlakók legnagyobb 

örömére egy huszonegyedik 
századi, modern könyvtár 
szolgálja majd a jövőben Bé-
késcsaba kulturális életet – 
emelte ki a tanácsnok.

A könyvtár felújítása a 
terveknek megfelelően ha-
lad. Az épület energetikai 
korszerűsítésének a célja 
az intézmény hatékonyabb 
energia-felhasználásának, 
racionálisabb energiagaz-
dálkodásának elősegítése, 
illetve a fosszilis energiahor-
dozókból származó üveg-
házhatású gázok kibocsátá-
sának csökkentése. 

– A kivitelezés során a kül-
ső homlokzati falakon 1895 
m2-en utólagos hőszigete-
lés készül, felületképzéssel, 
homlokzati kerámialap-bur-
kolattal pedig 1740 m2-en. A 
magastetős épületrész záró-
födémének utólagos hőszi-

getelése 340 m2-es területen 
történik meg, az épület hom-
lokzatán pedig 120 darab 
nyílászá ró cseréje valósul 
meg. Az intézmény fűtés-
rendszere is korszerűbb lesz 
– mutatta be a munkálatokat 
Sódar Anita.

Az ügyvezető hozzátette: 
a beruházáshoz a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program több mint 355 mil-

lió forintos forrást biztosít, 
melyhez Békéscsaba önkor-
mányzata 110 millió forintot 
meghaladó önerőt ad. Külön 
öröm, hogy a kivitelezést bé-
késcsabai cég végzi. 

Ha már az intézményről 
beszélünk, azt is meg kell 
említeni, hogy a Munkácsy-
negyed program keretében 
megszépül a Békés Megyei 
Könyvtár környezete is.

A CSABAI MÉRLEG KÖVETKEZŐ SZÁMA AUGUSZTUS 6-ÁN JELENIK MEG!

Az Emberi Erőforrások Minisztérium által meghirdetett pá-
lyázat eredményeként a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 
elnyerte a „Kincses Kultúróvoda 2020” címet. Az óvodába 
július 13-án ellátogatott dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár, 
hogy elismerő oklevelet adjon át.



A polgármester a soron kívüli 
közgyűlést követő tájékoz-
tatóján visszaidézte, hogy a 
város szinte egyetlen terüle-
tét sem hagyta érintetlenül a 
járvány, ugyanakkor Békés-
csabán és Békés megyében 
kevés volt a fertőzött: az idő-
ben meghozott, jó döntések 
eredményre vezettek. Ki-
emelte, hogy Békéscsaba jól 
vizsgázott a járvány idején, 
és arra is kitért, hogy a meg-
maradt egészségügyi védő-
felszereléseket raktározzák, 
ha elérné a vírus második 
hulláma hazánkat, ehhez 
hozzá lehet nyúlni.

A városvezető beszélt arról, 
hogy a gépjárműadó (mint-
egy 200 millió forint) nem az 
önkormányzathoz folyik be, 
közel 50 millió forintra tehető 
a parkolási díj kiesése, ked-
vezményeket adtak a csabai 
vállalkozásoknak, és több 

száz millió forinttal kevesebb 
lehet az iparűzési adó is a ter-
vezettnél. Hozzátette, hogy az 
önkormányzatnak közel 750 
millió forint tartaléka van, és a 
legfontosabb cél továbbra is a 
város működőképességének 
megőrzése. 

Szarvas Péter megemlítet-
te, hogy a sportcsarnok felújí-
tásának befejezése a járvány 
miatt várhatóan október 5-ére 
tolódik. Mint mondta, ez érinti 
az első osztályban szerep-
lő női kézilabdacsapat és a 
röplabdacsapat mérkőzése-
it is.  Hozzátette: jól halad a 
nyomdaipari képzőközpont 
kialakítása, ahová a legkor-
szerűbb gépeket szerzik be. 
A műhely építése gőzerővel 
zajlik, a kollégiumot pedig már 
be is fejezték. A polgármester 
örömét fejezte ki amiatt, hogy 
Jaminában a tavaly vitássá 
vált anyaggödröt ezentúl a 

Kacsástó Sporthorgász Egye-
sület üzemelteti majd. 

Szarvas Péter a buszme-
netrendek kapcsán azt mond-
ta, hogy bár a veszélyhelyzet 
idejére csökkent a járatszám, 
bizonyos vonalakon július 
1-jével visszaállt a korábbi 
menetrend. Hozzáfűzte, hogy 
érkeztek olyan lakossági jelzé-
sek, melyek alapján még több 
járatra lenne szükség a város-
részek jobb elérhetőségéért, 
ezekben még vizsgálódnak. 
A régi menetrend várhatóan 
szeptembertől áll vissza.

A Hajrá Békéscsaba írásban 
értékelte a közgyűlést, véle-
ményüket dr. Juhász István 
tanácsnok juttatta el szer-
kesztőségünkbe:

A veszélyhelyzet idején 
minden olyan döntés, amely-
re korábban a testület vagy 
a bizottságok voltak jogosul-
tak, a polgármester kezébe 
került. Az előterjesztésekről 
a képviselők folyamatosan 
tájékoztatást kaptak, azokat 
a frakciók megtárgyalták, a 
polgármesteri határozatok 
egyeztetésen alapultak.

A soron kívüli közgyűlés 
fontos napirendje volt a pol-
gármester veszélyhelyzetben 
hozott intézkedéseiről szóló 
beszámoló és költségvetést 
érintő intézkedéseket tartal-
mazó tájékoztató, melyet a 
képviselők a támogatásuk biz-
tosítása mellett fogadtak el. 

A Hajrá Békéscsaba frakció 
úgy látja, hogy a veszélyhely-
zet kihirdetését követően a vá-

ros vezetői azonnal megkezd-
ték a felkészülést, és hathatós 
intézkedéseket tettek annak 
érdekében is, hogy a város 
működőképességét ebben a 
nem mindennapi helyzetben 
fenntartsák.

Helyes és elodázhatatlan 
döntés volt a rendelkezésre 
álló 60 milliós tartalék azonnali 
növelése a veszélyhelyzeti cél-
tartalék képzésével. A veszély-
helyzetben az egészségügyi 
védőeszközök beszerzése mi-
att előre nem tervezett kiadá-
sokkal is kellett számolni, de 
a jövőbeni feladatok ellátását 
megalapozó céltartalék kép-
zése nem veszélyeztette az el-
múlt 3 hónapban sem a város 
és intézményei működését. 

Már most jól látható, hogy 
a parkolási díjból, közterület-
használati-díjból, az elhalasz-
tott díjemelésből kiesett bevé-
tel, a helyi adóbevétel várható 
csökkenése, a gépjárműadó 
elvonása igen jelentős költség-

vetési hiányt okoz, az elmaradt 
bevétel akár az 1 milliárd forin-
tot is elérheti. 

Ezt várhatóan a 750 millió 
forintos veszélyhelyzeti cél-
tartalék nem fogja fedezni, a 
város működőképességének 
fenntartása saját forrásból 
csak nagy nehézségek és le-
mondás árán lesz biztosítható.

A költségvetés bevételi ré-
szének drasztikus változását 
az előttünk álló fél évben csak-
is előrelátó tervezéssel, fegyel-
mezett gazdálkodással, a vá-
rosi intézmények költségvetési 
kiadásainak tervezésével lehet 
ellensúlyozni.

Reméljük, hogy nem lesz 
második hullám, az elsőt a 
békéscsabaiak fegyelme-
zettsége miatt tudtuk így 
átvészelni, amiért minden 
lakost köszönet illet – fogal-
mazott Miklós Attila, a Szö-
vetség Békéscsabáért képvi-
selője a közgyűlés után. 

Miklós Attila szerint a jár-
vány a családokat és a gaz-
daságot érintette a leginkább. 
Arról nincs pontos adat, hogy 
hány cég és vállalkozás kény-
szerült elbocsátásokra, bezá-
rásra. A képviselő úgy vélte, 
hogy a város az idei évet a 
750 millió forintos tartalék-
kal remélhetőleg képes lesz 
egyenesben tartani. Azt is 
kiemelte, hogy például a gép-
járműadó elvonása, a helyi 
iparűzési adó csökkenése mi-
att a tartalék jelentős részét a 
kiesések pótlására kell majd 
felhasználni.

– Mivel az önkormányza-
tok nem vehetnek fel éven túli 

működési hitelt, így a helyzet 
már idén év végén is érezhető-
en nehezebb lesz – folytatta a 
képviselő. Hangsúlyozta, hogy 
a korábbi években a helyi-
adó-feltöltések kapcsán az év 
végén is több százmillió forin-
tos adóbevétel realizálódott a 
város számláján, ez azonban 
idén várhatóan nem így lesz.

– Azért, hogy a gazdasági 
kérdésekben időben reagálva 
tudjon dönteni a város, egy 
olyan önkormányzati műkö-
dési módot kezdeményez-
tem, amely lehetővé teszi a 
bizottságok és a közgyűlés 
számára az online döntésho-
zást – mondta el a képvise-
lő. Hangsúlyozta, hogy az új 
működési módot a nagyobb 
időközönként megtartott köz-
gyűlések indokolják, hiszen 
a vírus miatt legutóbb három 
hónappal ezelőtt üléseztek, a 
nyári szünet miatt pedig leg-
közelebb három hónap múlva 
találkozik a testület.

A képviselő a koronavírus-
járvány őszre datált második 
hullámával kapcsolatban ki-
fejtette, hogy az első hullám 
alatt tapasztaltak alapján bí-
zik az egészségügyi dolgo-
zók felkészültségében. Mint 
mondta: egy esetleges követ-
kező hullám során a lakos-
ságnak ugyanolyan fegyel-
mezettnek kell lennie, mint 
korábban, ezzel is segítve az 
egészségügy működését és 
a járvány gyors átvészelését.

A visszatekintést írta: 
Varga Diána, Hidvégi 

Dávid, D. Nagy Bence

A Fidesz-KDNP közgyűlés 
utáni tájékoztatóján elhang-
zott, hogy a veszélyhelyzeti 
tartalék felhasználásáról az év 
végén kell majd dönteni, ami-
kor kiderül, hogy Békéscsaba 
pontosan mennyi bevételtől 
esett el a koronavírus miatt.

– Köszönjük a rendőrök-
nek, az egészségügyben és a 
szociális szférában dolgozók-
nak, a hivatal munkatársainak 
és mindazoknak a munkáját, 
akik a veszélyhelyzetben is 
helytálltak. Köszönet a békés-
csabaiak hozzáállásáért, és 
köszönet Szarvas Péter pol-
gármesternek is a munkáért 
és a tájékoztatásért – emelte 
ki Hanó Miklós. 

Az alpolgármester frakció-
vezetőként beszélt arról: a köz-
gyűlés egyhangúlag fogadta 
el, hogy a város ingyenesen 
igényelje meg az államtól a volt 
ÁNTSZ Gyulai úti épületének 

felhasználási jogát. A tervek 
szerint szálláshelyet és belté-
ri játszóteret létesítenének a 
CsabaPark melletti épületben, 
ezzel tovább növelve a park tu-
risztikai vonzerejét.

Hanó Miklós hangsúlyoz-
ta, hogy a szúnyoggyérítéssel 
kapcsolatban már a katasztró-
favédelmi igazgatóságot kell 
keresni. Megemlítette a járda-
problémát is, és hogy a teljes 
rekonstrukcióhoz 2,4 milliárd 
forintra lenne szükség, de a 
képviselők a választókerületi 
célelőirányzatból kijavíthatnak 
bizonyos szakaszokat.

Szente Béla képviselő sze-
rint a város 2019-ben is egy 
jól átgondolt gazdasági évet 
zárt, amely komoly biztosíték 
volt az idei évre nézve, ezért 
eredetileg 60 millió forint tar-
talékkal számolt. Szente Béla 
hangsúlyozta: a koronavírus 
előre nem látható problémákat 

hozott, amelyeket csak egy jó-
val magasabb tartalékkal le-
het átvészelni, ezért közel 750 
millió forintot különítettek el az 
év végéig.

Szente Béla arról is beszélt, 
az elmúlt hetek esőzése meg-
mutatta, hogy fejleszteni kell a 
csapadékvízelvezető-hálóza-
tot. Megemlítette, hogy a kül-
területeken kiváló öntözéses 
csatornarendszert építettek 
ki korábban, amelyeket hasz-
nálni kellene, mivel a mező-
gazdaság is hasznosíthatná a 
vízmennyiséget.
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Közgyűlés

Á R V E R É S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni

a következő ingatlanjait:
Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 5 db építési telek:
1. helyrajzi szám: 1495/4, terület: 662 m2. az árverés időpontja: 2020. szeptember 3., 9.00 óra.
2. helyrajzi szám: 1495/5, terület: 680 m2, az árverés időpontja: 2020. szeptember 3., 9.30 óra.
3. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, az árverés időpontja: 2020. szeptember 3., 11.30 óra. 
Az ingatlanok kikiáltási ára bruttó 8 000 000 Ft, azaz bruttó nyolcmillió forint, a hatályos 
áfatörvénynek megfelelően.
4. helyrajzi szám: 1495/7, terület: 850 m2, az árverés időpontja: 2020. szeptember 3., 10.30 óra.
5. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2, az árverés időpontja: 2020. szeptember 3., 11.00 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára:
bruttó 10 000 000 Ft, azaz bruttó tízmillió forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
1. emeleti, III. számú tárgyalója.
A hirdetések részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Ak-
tualitások/Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon található, 
valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megte-
kinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-
Fejlesztési osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

A soron kívüli közgyűlés döntéseit értékelte Szarvas Péter, a Hajrá Békéscsaba, a Fidesz-KDNP
és a Szövetség Békéscsabáért

Szarvas Péter: 
Cél, a működőképesség megőrzése

Hajrá Békéscsaba: Gyorsan reagált a városvezetés „Köszönet a csabaiak fegyelmezettségéért!”

Fidesz-KDNP: 
Év végére derül ki, mennyi a bevételkiesés

Szarvas Péter

Dr. Juhász István Miklós Attila

Hanó Miklós, Szente Béla



Múlt év szeptemberében 
tették le a Békéscsabai 
Nyomdaipari Tudás- és 
Képzőközpont alapkövét a 
BSZC Szent-Györgyi Albert 
Szakgimnázium udvarán. 
A Modern Városok Prog-
ram segítségével megva-
lósuló, közel 2 milliárd fo-
rintos beruházás az épület 
teljes megújítását jelenti, 
de a felújításon túl, egy új 
szárnyat is hozzáépítenek 
a meglévő intézményhez.

A kivitelező cég arról számolt 
be, hogy az építkezés és bő-
vítés során pótmunkák merül-
tek fel, amelyek többletkölt-

séggel járnak. Véleményük 
szerint ehhez további bruttó 
29 millió forint szükséges, 
amelyet a projekt jelenlegi 
költségvetéséből tudnának 
finanszírozni, ehhez szerző-

désmódosítás szükséges. A 
felmerülő pótmunkák miatt a 
vállalkozó kérte, hogy továb-
bi 30 naptári nappal hosz-
szabbítsák meg a teljesítési 
határidőt.
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Közgyűlés

Döntések a járvány idején Még nem tudni, mekkora kárt okozott a vírus

Beszámoló Akár egymilliárd is lehet a hiány
Habár a járvány az élet egyetlen területét sem hagyta érin-
tetlenül, a munka nem állt meg a békéscsabai városházán.

A veszélyhelyzet idején közgyűlési hatáskörben meghozott 
polgármesteri döntésekről Szarvas Péter számolt be a soron 
kívüli közgyűlésen.

A képviselők a határozathozatal előtt minden esetben 
megismerhették az előterjesztéseket és véleményüket meg-
küldhették a városvezetőnek. A polgármester ezeket figye-
lembe véve, 300-nál is több döntést hozott.

A beszámolóból kiderült, hogy folyamatos egyeztetések 
zajlottak az önkormányzati intézmények, illetve külön a szo-
ciális intézmények vezetőivel is. Ott, ahol lehetséges volt, 
a munka tovább zajlott. Mindeközben a Modern Városok 
Programban elkészült a Röplabda Akadémia, lassan kész a 
nyomdaipari képzőközpont, tovább épül a Munkácsy-negyed, 
elkezdődött a kerékpárút építése több helyszínen, illetve indul 
a Békés Megyei Könyvtár felújítása.

A városvezető megjegyezte: Békéscsabán alacsony volt a 
megbetegedési szám a járvány idején, amit a kormány, illetve 
az önkormányzat és az intézményrendszer gyors reagálásá-
nak tulajdonított. Ugyanakkor úgy vélte, mindez a lakosság 
türelmének és fegyelmezettségének is betudható. A pártok 
képviselői köszönetüket fejezték ki az egészségügyi és rend-
védelmi szervek, a szociális intézmények munkatársainak 
helytállásért.

A koronavírus-járvány a 
békéscsabai költségve-
tést sem hagyta érintet-
lenül, hiszen az önkor-
mányzat több bevételi 
forrása is bizonytalanná 
vált, míg a kiadások meg-
ugrottak.

A városvezetés az év ele-
jén még úgy számolt, hogy 
mintegy 15 milliárd forint 
bevétele lesz idén – ez 
az összeg nagyrészt a 
helyi adókból, így a vál-
lalkozások által befizetett 
iparűzési adóból és az au-
tótulajdonosokat terhelő 
gépjárműadóból áll össze. 
Ehhez jönnek még például 
az ingatlaneladásokból és 
a parkolási díjakból szár-
mazó bevételek is.

Az önkormányzatok a 
járvány idején nem szed-
hettek parkolási díjat, ez 
mintegy 45 millió forint mí-
nuszt jelenthet Békéscsaba 
számára. A gépjárműadó 
elvonása 196 millió forint 
bevételkiesést jelent, míg 
a közterület-használati díj-
ból 1,6 millió forinttal keve-
sebb folyik be a kasszába. 
Egyelőre bizonytalan, mi 
lesz az iparűzési adóval, és 
kérdéses, hogy az önkor-
mányzat mennyi ingatlant 
értékesít idén.

A koronavírus miatt az 
önkormányzatnak plusz-
kiadásai is voltak, hiszen 
egészségügyi védőfelsze-
reléseket és fertőtlenítősze-
reket vásárolt, de gyermek-
étkeztetési- és – számos 

üzlethelyiség esetében – 
bérletidíj-kedvezményt is 
biztosított.

Azért, hogy a város to-
vábbra is megőrizze a stabi-
litását, az önkormányzat (az 
eredetileg tervezett 60 millió 
forint helyett) közel 750 mil-
lió forint tartalékot képezett 
a különböző területekről tör-
ténő átcsoportosításokkal. A 
jelenlegi becslések szerint 
ezt az összeget a bevétel-
kiesés kompenzálására kell 
majd fordítani.

Azt egyelőre tovább-
ra sem tudni, hogy milyen 
gazdasági következményei 
lesznek még a járványnak 
– főleg annak tükrében, 
hogy szakemberek szerint 
számítani kell a vírus má-
sodik hullámára is.

SportcsarnokNyomdaipari képzőközpont

Költözik a skatepark

Közel 900 millió forintból újítják fel a Békéscsabai Városi 
Sportcsarnokot. A Sportok Háza projekt révén elnyert 
támogatásból teljes egészében megújul a sportcsarnok, 
és modern, 21. századi sportszálláshelyeket is kialakíta-
nak a létesítményben. 

A kivitelező cég a belügyminiszter rendeletére hivatkozva az 
eredeti határidő meghosszabbítását kérte. Ezt azzal indokol-
ta, hogy a felújítás során feltárt épületszerkezetek a tervdo-
kumentációban feltételezett állapottól eltérnek, ez időben és 
pénzben is változást jelent. A grémium úgy döntött, hogy a tel-
jesítési határidőt további 51 nappal meghosszabbítja, így a ki-
vitelezés határideje október 5-re módosul. Az előre nem látott 
pótmunkákra pedig a tartalékkeretből nyújt fedezetet a város.

Az extrémsport-pálya, azaz a skatepark a Békéscsabai 
Városi Sportcsarnok mögötti terület helyett, a jövőben a 
MÁV pályán üzemel majd.

Tóth Balázs, a Békéscsabai Extrémsport Egyesület elnöke 
elmondta, hogy a skatepark több alkalommal adott helyszínt 
országos és nemzetközi versenyeknek is. Mintegy 13 éve van 
Csabán extrémsport-pálya, azóta sok sportoló váltotta ott 
egymást, folyamatosan 30–40 ember sportol helyben. 

A közgyűlés júliusi ülésén döntött arról, hogy új helyre köl-
tözik a skatepark. Az indoklás szerint erre azért van szükség, 
mert a sportcsarnok mögötti beruházáshoz kell az érintett te-
rület is. A sportpályát július közepén kezdik bontani, majd azt 
követően szállítják át az eszközöket a MÁV pályára.

Az év elején még 15 milliárd forint bevétellel számoltak, aminél kevesebb várható

A képviselők az elmúlt időszakban is véleményezhették 
az előterjesztéseket

Kitüntetések

Bérletek

Támogatás

A képviselők döntöttek a 
Békéscsaba Közgyűlésé-
nek Elismerése kitüntetés 
odaítéléséről. Szervezet-
ként az 1999-ben alapított 
AUT-PONT Alapítvány kap-
ja,  amely Szántó Tamás 
irányításával autista fiatalok 
nevelésével támogatásával 
foglalkozik. Magánszemély-
ként az elismerést Rázga Jó-
zsefné veheti át, akinek ne-
véhez fűződik a békéscsabai 
zeneművészeti szakközépis-
kola megalapítása. A Békés-
csaba Ifjúságáért elismerést 
idén Kölcseyné Balázs Má-
riának ítélték oda, aki aktív 
szerepet vállal a csabai ifjú-
sági rendezvényeken. Szin-
tén ezt a díjat szavazták meg 
Zsankó Lászlónak, a Békés 
Megyei Áldozatvédelmi és 
Bűnmegelőzési Közhasznú 
Egyesület elnökének, aki 
több évtizede dolgozik áldo-
zatvédelmi és bűnmegelőzé-
si feladatkörben.

A Volánbusz Zrt. távolsá-
gi járatain is érvényesek a 
csabai buszbérletek a helyi 
közlekedésre. Békéscsaba 
közigazgatási területén több 
olyan távolsági buszjárat lát 
el helyi személyszállítási fel-
adatot, amelyen a helyi jára-
tokra szóló bérlettel is lehet 
utazni. Ennek a költségét az 
önkormányzat téríti meg az 
Innovációs és Technológiai 
Minisztériumnak. A megál-
lapodás szerint a kilomé-
ter-teljesítmény, valamint a 
2018-as adatokból számított 
összeg 10 százalékának fi-
gyelembevételével, az ön-
kormányzat 16 millió forintot 
fizet a Volánbusz Zrt.-nek a 
helyközi járatok helyi díjter-
mékkel történő igénybevé-
telének költségeihez, hoz-
zájárulásként. Így a város 
határain belül érvényesek a 
csabai bérletek is.

Két békéscsabai sportegye-
sület nyújtotta be kérelmét 
anyagi támogatásra a vá-
rosvezetésnek, ezekről a jú-
liusi közgyűlésen döntöttek. 
A Fenntartható Térségért 
Alapítvány létrehozásakor 
a kerékpározás és a sport 
népszerűsítését tűzte ki cé-
lul. 2018-ban és 2019-ben a 
Kritérium Országos Bajnok-
ságot rendezték meg Békés-
csabán. A Viharsarok Tenisz 
Alapítvány korábban orszá-
gos versenyek megrendezé-
sének jogát kapta meg a Ma-
gyar Tenisz Szövetségtől. A 
döntés szerint a Fenntartha-
tó Térségért Alapítványt 600 
ezer forinttal, a Viharsarok 
Tenisz Alapítványt 150 ezer 
forinttal támogatja a város. 

Az oldalt írta:
Varga Diána, Papp Ádám

TÁ JÉKOZ TATÓ
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút 
kialakítása tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi lé-
tesítmények kivitelezési munkái 2020 július hónapban meg-
kezdődnek.

A Wenckheim turista- és kerékpárút kialakításánál érintett 
szakaszok: Bartók Béla út, Temető sor, Kétegyházi út, Kígyósi 
út, Kerekegyházi utca, az Élővíz-csatorna töltése a Körte sor és 
Veszei között (futófolyosó), Pósteleki bekötőút.
A kivitelező a Hódút Kft., melynek alvállalkozója a Swietelsky Kft.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezett munkálatokról 
folyamatosan tájékoztatja az érintett területen élő lakosságot a 
rendelkezésre álló csatornákon keresztül.
A kivitelezési munkálatok alatt az érintettek megértését kérik, és fel-
hívják a figyelmet arra, hogy kövessék figyelemmel a tájékoztatókat.



A Schwarzkopf cég minden évben kiír 
egy fotópályázatos nemzetközi versenyt, 
amelynek magyarországi döntőjét a kö-
zelmúltban Budapesten tartották. Ezút-
tal békéscsabai versenyző is nevezett, 
Recskiné Bunzel Lívia fodrászmester 
mérettette meg magát. 

Lívia elmondta, hogy a Schwarzkopf hazai 
képviselete a versenyen induló fodrászokat 
profi stábbal támogatta, így belekóstolhattak 
abba, milyen egy valódi címlapfotó-készí-
tés. A cég biztosította a fotóst, emellett profi 
stylist öltöztette a modelleket, a sminkjüket 
pedig profi sminkes készítette el. A szakmai 
részben tanácsadással segítette a verseny-
zőket egy colorist a színeket illetően, emel-
lett Magyarország két elismert fodrásza is 
mellettük volt.

Lívia egy rövid hajú lányt választott mo-
delljének, és férfias rövidségű frizurával 
készült a versenyre, ebben mutatta meg, 
hogyan lehet valaki mégis igazán nőies. A 
versenyen hajvágás, hajfestés és avantgard 

fantázia frizura kategóriában lehetett pá-
lyázni, ő a festésben indult.  

– A felszőkített hajból ott egy nagyon kü-
lönleges színhatást szerettem volna elérni, 
amit speciális színező-pakolással készítet-
tem. A colorist segített abban, hogy pon-
tosan hogyan érdemes használni ezeket 
a színeket, a fodrász pedig abban, hogy a 
fotón milyen textúrát adjunk a hajnak. Ha-
talmas élmény volt együttdolgozni a profi 
szakemberekkel. Látni például azt, hogy 
a stylist a ruhával, kiegészítőkkel hogyan 
emeli ki még jobban a nőiességet. A cím-
lapfotózás különleges világ. Szinte hihetet-
len, hogy mennyi mindent tudnak kihozni 
például a fényekkel, így aztán nem mindig 
a szakmailag legjobb frizura mutat a leg-
jobban – fogalmazott Recskiné Bunzel Lí-
via, hozzátéve: a végeredmény például a 
saját munkája esetében is felülmúlta azt, 
amit eredetileg elképzelt. 

Mint mondta, bár nem jutott tovább a 
nemzetközi versenyre, rengeteget tanult, és 
egy új világot ismerhetett meg.
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A kötelező társadalom-
biztosítás rendszerében a 
biztosított az egyéni fele-
lősség elvének megfelelő-
en járulékfizetési kötele-
zettség alapján szerezhet 
jogot saját maga és tör-
vényben meghatározott 
hozzátartozója javára az 
egyes társadalombiztosí-
tási ellátásokra.

A pénzbeli társadalombizto-
sítási ellátás összege – ha 
a jogszabály máshogy nem 
rendelkezik – arányban áll 
a biztosított jövedelmével. 
Idén júniusig a munkavál-
laló, foglalkoztatott által 
fizetendő nyugdíjjárulék 
mértéke 10 százalék, az 
egészségbiztosítási- és 
munkaerőpiaci járulék mér-
téke pedig 8,5 százalék 

volt. Júliustól az egységes 
járulékkulcs alapján 18,5 
százalék társadalombizto-
sítási járulékot kell fizetni. 

Ugyanakkor csökkent az 
egyéni és társas vállalkozók 
minimum társadalombizto-
sítási járulékalapja, mely 
így havonta a minimálbérrel 
megegyező.

Az új szabályozás tel-
jes mértékben mentesíti 
a nyugdíjast a biztosítási 
kötelezettség és a járulék-
fizetés alól. Eddig csak a 
munkaviszonyban foglal-
koztatott nyugdíjasokra vo-
natkozott a teljes járulék-
mentesség, júliustól viszont 
minden dolgozó nyugdíjas-
ra, így például a megbízási 
jogviszonyban foglalkozta-
tottakra is érvényes a köny-
nyítés.

Szintén júliustól a mun-
káltatót, kifizetőt, egyéni 
vállalkozót, mezőgazdasági 
őstermelőt terhelő szociális 
hozzájárulási adó mértéke 
15,5 százalékra csökkent, 
melyből továbbra is számos 
jogcímen adókedvezmény 
adható. A főállású kisadózók-
nál kedvező változás, hogy a 
havi 50 000 forint adót fizetők 
esetében a társadalombizto-
sítási és álláskeresési ellá-
tások számításának alapja 
102 000-re, a havi 75 000 fo-
rintot fizetőké pedig 170 000 
forintra emelkedik.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

„ T B ” - S A R O K
Tudnivalók a társadalombiztosítási járulékról

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

KKV-konzultáció Békés megyében is
A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara az Inno-
vációs és Technológiai 
Minisztérium együttmű-
ködésével – a területi 
kamarák bevonásával – 
országos KKV-konzultá-
ciót szervezett, amelynek 
szakmai témája Békés-
csabán is a 2021-27-es 
uniós gazdaságfejlesztési 
források tervezése volt, il-
letve a járvány gazdasági 
hatásainak megvitatása.

A Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara el-
nöke hangsúlyozta, hogy 
elsőként a gazdaság hely-
reállítása van napirenden, 
ugyanis hatalmas krízist élt 
meg az ország a korona-
vírus miatt. Ugyanakkor a 
kormány jelentős erőt moz-
gósított annak érdekében, 

hogy mérsékelje a gazda-
ság veszteségeit – fogalma-
zott dr. Orosz Tivadar, aki 
azt is hozzátette: Békés me-
gye gazdasági fellendítésé-
hez és felzárkóztatásához 
arra is szükség van, hogy 
a következő európai uniós 
ciklusban minél több forrás 
érkezzen a megyébe. Cél 
a sikeres és versenyképes 
gazdaság.

 Az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium gaz-
daságstratégiáért és szabá-
lyozásért felelős államtitkára 
arról beszélt, hogy jelenleg 
nem egy strukturális, hanem 
sokkal inkább bizalmi válság 
van jelen a világban, ezért 
mindenki sokkal óvatosabb, 
mint korábban. Dr. György 
László elmondta: a megta-
karítási ráta soha nem látott 
mértékkel nőtt.

– Ez két ok miatt követ-
kezett be. Az egyik az, hogy 
az emberek óvatosabbak, 
kivárnak, mert bizalmi vál-
ság van, hiszen nem tudják, 
hogy mi lesz a munkahelye-
ikkel és az életükkel. A másik 
pedig az, hogy nem is tudták 
a megtakarításukat elkölteni. 
Van egy része a társada-
lomnak, akinek a vírus alatt 
nem változott a helyzete, a 
bére és a lehetősége. Ez a 
réteg arra vár, hogy elkölt-
hesse a pénzét, míg a másik 
arra, hogy visszatérjen az 
élete a normál kerékvágás-
ba – mondta az államtitkár. 
Hozzátette: a magyarországi 
családok megtakarítása is 
magasabb, mint valaha.

A konzultáción számos 
vállalkozás képviselője jelent 
meg, akikkel szakmai egyez-
tetést folytatott az államtitkár.

Címlapfotó-frizurát készített Lívia

Ön tudta, hogy ha professzionális 
élhajlításra, lemezmegmunkálásra van 
szüksége akkor nem kell az ország má-
sik végébe elutaznia? A szeghalmi te-
lephelyű Senso-Tech Kft. azt a célt tűzte 
ki maga elé, hogy betöltse a lemezmeg-
munkálás területén tátongó űrt a régi-
óban. Kazai Csaba, a cég ügyvezetője 
mutatja be európai szintű vállalkozását.

A 100 százalékban magyar tulajdonú 
Senso-Tech Kft.-t 2014-ben alapítottam. A 
folyamatosan fejlődő cég az egész ország 
területén tevékenykedik, de ragaszkodom 
hozzá, hogy a telephely Békés megyében, 

Szeghalmon maradjon – kezdi a cég bemu-
tatását Kazai Csaba.

A Senso-Tech tevékenységét két terület-
re érdemes felosztani. Az egyik terület az 
épületgépészeti tervezés és kivitelezés.

A cég a korszerű technológiák és eszkö-
zök gyakorlott alkalmazásával, a kivitelezési 
technikák folyamatos fejlesztésével biztosít-
ja a minőségi, hatékonyan működő, kiemel-
kedő színvonalú, innovatív épületgépészeti 
rendszerek kivitelezését. 

Partnereink elvárják, hogy magas szín-
vonalon, kiemelkedő minőségű, tartós 
termékeket állítsunk elő, ráadásul költség-
hatékonyan. Az egyre bővülő és elégedett 
ügyfélkör visszajelzése alapján elmondha-
tom, hogy megfelelünk az elvárásaiknak – 
emeli ki a cégvezető.

A másik fontos szolgáltatás az élhajlítás, 
lemezmegmunkálás, illetve a gépek, beren-
dezések üzembehelyezéséhez szükséges 
fémeszközök legyártása, hegesztése, laka-
tos munkák elvégzése. A közelmúltban sze-
reztük be a TRUBEND 3100 típusú élhajlító 
gépet, melynek köszönhetően a megyében, 
sőt a régióban is egyedülálló szolgáltatást 
tudunk nyújtani. Ügyfeleinknek ma már nem 
kell az ország másik végéből megrendelni-
ük az élhajlító szolgáltatást, mi itt vagyunk 
egy karnyújtásnyira. Fontos hangsúlyozni, 
hogy gépünk a legkiválóbb TRUMPF minő-
séget biztosítja. A TruTops Boost program-
mal már az első munkadarab tökéletes, és a 
Senso-Tech Kft. a legmagasabb színvonalat 
biztosító ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelke-
zik – teszi hozzá Kazai Csaba.

A szeghalmi Senso-Tech Kft. bemutatása 
következő lapszámunkban folytatódik.

Precizitás és szakértelem
Senso-Tech Kft.

📪 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 32 | 📞 30/393-3506 | 📧 info@senso-tech.hu | 💻 senso-tech.hu
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.5.1-16 
kódszámú pályázati felhívására „A Békéscsaba, Árpád 
Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba, Árpád sor 1.) Jáz-
min Egészségcentrum, és Békéscsaba, Könyves utca 
66. szám alatti önkormányzati épületek energetikai fej-
lesztése” címmel pályázatot nyújtott be 2017. november 
28-án, amely vissza nem térítendő 100 százalékos in-
tenzitású európai uniós támogatásban részesült. 

A projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00012. 
Elszámolható összköltsége 118,5 millió Ft, amelyből az Ár-
pád sor 1. szám alatti épület fejlesztésére fordított összeg 
81 millió Ft, a Könyves Kálmán utca 66. szám alatti épület 
fejlesztésére fordított összeg 37,5 millió Ft volt. 

A Békéscsaba, Árpád sor 1. szám (hrsz.: 20) alatti “Jázmin 
Egészségcentrum” kivitelezésének a befejezési határideje 
2020. április 10-e volt. A kivitelező határidőben teljesítette 
a szerződésben vállaltakat. A fejlesztés során megvalósult 
a zárófödém utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászá-
rók cseréje/korszerűsítése. A projektarányos akadálymente-
sítés magában foglalta az akadálymentes bejárat, valamint 
a taktilis vezetősáv kialakítását. A projekt megújuló energia 
hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését is tartalmazta. 

A Békéscsaba, Könyves Kálmán utca 66. szám (hrsz.: 
8654) alatti épület kivitelezésének a befejezési határideje 
2020. március 8-a volt. A kivitelező határidőben teljesítette 
a szerződésben vállaltakat. A fejlesztés során megvalósult 
a homlokzat és a zárófödém utólagos hőszigetelése, a hom-

lokzati nyílászárók cseréje és a központi fűtésrendszer kor-
szerűsítése. A szociális bérlakás nem közszolgáltatást vég-
ző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat 
lebonyolító épület kategóriájába tartozó létesítmény, ezért az 
épületben projektarányos akadálymentesítés nem történt. 
Egy közös központi fűtésrendszer kiépítése is megvalósult, 
lakásonkénti fogyasztásméréssel. A projekt megújuló ener-
gia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését is tartalmazta. 

A projekt kedvezményezettje mindkét épület esetében 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tervezés 
és a megvalósítás során a környezetvédelmi és esélyegyen-
lőségi jogszabályokat maradéktalanul betartották. A kedvez-
ményezett vállalta az ötéves fenntartási kötelezettséget. 

A fejlesztésről további információ kérhető a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-től. Telefon: 66/241-785. 
E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
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Á RV ERÉ SEK
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata árverésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanát: A Toldi utcában 
található, Békéscsaba 9185 helyrajzi 
számon nyilvántartott beépítetlen terü-
let megnevezésű ingatlan.
Területe: 732 m2. Az ingatlan kikiáltási 
ára: bruttó 4 000 000 Ft, azaz négymillió fo-
rint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően. 
Az árverés ideje: 2020. szeptember 10., 
csütörtök 10.00 óra. Az árverés helyszíne: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.) I. emeleti III. számú tárgyalója.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata árverésen kívánja értékesí-
teni a következő ingatlanát: A Mikes és 
Toldi utca sarkán található, Békéscsaba 
9186 helyrajzi számon nyilvántartott be-
építetlen terület megnevezésű ingatlan.

Területe: 2013 m2. Az ingatlan kikiáltá-
si ára: bruttó 11 000 000 Ft, azaz tizen-
egymillió forint, a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően. Az árverés ideje: 2020. 
szeptember 10., csütörtök 11.00 óra. Az 
árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. eme-
leti III. számú tárgyalója.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A hirdetések részletes szövege a város 
internetes honlapján, www.bekescsaba.
hu Aktualitások/Eladásra szánt ingatla-
nok elérési útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának hirdetőtábláján meg-
tekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la Stratégiai-Fejlesztési osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-800/3870.

Vigyázzunk rá! Befejeződött a beruházás

Nyár van, a kisgyermekes 
családok pedig szívesen 
töltik ilyenkor az időt a 
játszótereken. A békés-
csabai, önkormányzati 
tulajdonú játszóterek, fit-
neszparkok és KRESZ-
parkok közül 61 tartozik a 
Békéscsabai Városgazdál-
kodási Kft.-hez, melynek 
ügyvezetője elmondta, 
rendszeresen vizsgálják a 
játszóterek állapotát. 

Hadabás Ildikó ügyvezető 
hangsúlyozta: a játszóterek 
üzemeltetésére szigorú jog-
szabályok vonatkoznak.  

– Heti 3–4 alkalommal 
nézzük át a játszótereket. 
Egyébként kéthetente kötele-
ző az eszközök átvizsgálása, 
hogy nincsenek-e rajtuk re-
pedések, meglazult részek, 
hogy a felfüggesztések sta-
bilak-e, a fa részek nem szál-
kásodtak-e ki. Ezeket a fel-
tárt hiányosságokat azonnal 
javítják a kollégák – fogalma-
zott Hadabás Ildikó.

Hozzátette, hogy ilyen 
gyakori ellenőrzéssel a hasz-

nálatból eredő kopások, 
meghibásodások jól kezel-
hetőek. Kiemelte, hogy prob-
léma akkor adódik, ha nem 
rendeltetésszerűen hasz-
nálják az adott eszközöket 
– fontos, hogy vigyázzunk a 
játszótereinkre is!

Az ügyvezető felhívta a 
figyelmet: rendelet írja elő a 
játszóterek biztonságának 
négyévente történő felülvizs-
gálatát, ezt szakértő cég vég-
zi. Múlt év novemberében 38 
játszótér biztonsági felülvizs-
gálatát végeztették el. Erre 
és a feltárt hiányosságok 
pótlására az önkormányzat 
külön forrást biztosított, így 
összesen 44 játék, illetve 
játéktartozék cseréje történt 
meg még a tavasszal.

Ha Ön úgy látja, hogy 
valami nincs rendben a 
meglátogatott játszótéren, 
két csatornán juttathatja el 
észrevételeit a Békéscsa-
bai Városgazdálkodási Kft.-
hez: telefonon a 644-237 
számon, emailben pedig 
info@bvgkft.hu címen.

Gyemendi Réka

SZÉPKORÚ

Nagy Károlyné (90)

90
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A járvány miatt egyik napról a másikra kellett  
átállni a digitális tanrendre. Ez az intézkedés azt a célt 
szolgálta, hogy a tanulók biztonságban legyenek, de 
ne kelljen megszakítani a tanévet. Mindez nagy erőfe-
szítést igényelt a tanároktól, a diákoktól és a szülőktől 
is. A sikeres átállásért mindenkit köszönet illet. 

Ön egyetért-e azzal, hogy a járvány idején az isko-
lás gyermeket nevelő családok és a tanárok számára  
legyen ingyenes az internet?

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 5. KÉRDÉSE

MK_koronavirus_konzultacio_280x409mm_4.indd   5MK_koronavirus_konzultacio_280x409mm_4.indd   5 2020. 06. 30.   14:442020. 06. 30.   14:44



A Békéscsabai Médiacentrum új rovatot 
indított A hét kérdése címmel, melyben 
az olvasók, vagyis az Önök véleményére 
vagyunk kíváncsiak, és ezekre keressük 
a válaszokat. 

A behir.hu hírportálon kéthetente teszünk fel 
egy-egy közérdeklődésre számot tartó kér-
dést, melyre mindig vasárnap éjfélig lehet 
szavazni. Az eredményről a behiren és a 
Csabai Mérlegben is beszámolunk. 

Társasházban és kertes házban élők ese-
tében is örök téma a csendháborítás. Visz-
szatérő probléma a zajos kerti munkálatok 
végzésének megfelelő ideje, illetve a fúró, 
a csiszoló és egyéb szerszámgépek által 
okozott hangzavar. Első heti kérdésünk az 
volt: Önt zavarják-e a pihenőnapokon, az esti 
órákban végzett zajos tevékenységek?
A behir facebook oldalára érkezett szavaza-
tok alapján az eredmény a következő lett: 
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALBÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Többlettámogatást kaptak a Békés megyei pályázatok Békés megye sikeresen védekezett a járvány ellen

A Kormány 1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozatával döntött a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának 
növeléséről – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat (BMÖ) elnöke. 

Oláh Gábor helyettes államtitkár úr jelzése alapján a döntés – a települések és a BMÖ közös 
fellépésének köszönhetően – jelen esetben öt Békés megyei projektet érint: 

TOP-1.4.1-16 – Gyomaendrőd Város Önkormányzata – eredeti támogatás: 45 000 000, 
többlettámogatás: 6 745 500, megnövelt támogatás: 51 745 500 Ft.

TOP-1.4.1-16 – Mezőkovácsháza Város Önkormányzata – eredeti támogatás: 100 000 000, 
többlettámogatás: 3 709 060, megnövelt támogatás: 103 709 060 Ft.

TOP-2.1.3-16 – Gyula Város Önkormányzata – eredeti támogatás: 386 662 131, 
többlettámogatás: 3 797 956, megnövelt támogatás: 390 460 087 Ft.

TOP-3.2.1-16 – Dévaványa Város Önkormányzata – eredeti támogatás: 180 673 113, 
többlettámogatás: 26 920 293, megnövelt támogatás: 207 593 406 Ft.

TOP-4.1.1-15 – Kunágota Község Önkormányzata – eredeti támogatás: 36 826 038, 
többlettámogatás: 2 941 477, megnövelt támogatás: 39 767 515 Ft.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében egy további Békés 

megyei projektről hozott támogató döntést az Irányító hatóság. A döntés értelmében a Magyar 
Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a TOP-1.3.1 (Gazdaságfejlesztést és 
a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés) pályázat keretében nyert 
1 586 511 625 forintot, melyből alsóbbrendű, 4 számjegyű összekötő utak újulnak meg össze-
sen mintegy 10 kilométer hosszan.

A Kormány 1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozatával döntött a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről 
– folytatta Zalai Mihály, a BMÖ elnöke. A döntés – a települések és a BMÖ közös fellépésének 
köszönhetően – jelenleg egy további Békés megyei projektet érint:

TOP-2.1.1 (Barnamezős területek rehabilitációja) – Dévaványa Város Önkormányzata 
– eredeti támogatás: 498 043 339, többlettámogatás: 74 706 500, megnövelt támogatás: 
572 749 839 Ft.

Országosan Békésben volt az egyik leg-
alacsonyabb a fertőzöttek száma, tehát si-
keresen és eredményesen védekezetünk, 
az első csatát megnyertük. A veszély-
helyzet ideje alatt a megye jól vizsgázott, 
hűen az elmúlt évszázadokhoz, amikor is 
minden alkalommal talpra álltunk – hang-
súlyozta Takács Árpád.

A Békés Megyei Védelmi Bizottság a véde-
kezésben részt vevő szervezetek – ezen 
belül a kormányhivatal, a járási hivatalok, a 
népegészségügyi szervek, a rendőrség, a 
honvédség, az önkormányzatok, a mentő-
szolgálat – működését koordinálta, segítet-
te. A veszélyhelyzet ideje alatt összehangolt 
és hatékony együttműködés, összefogás 
jött létre az állami szervek, az önkormány-
zatok, a vállalkozói szféra és a civil szerve-
zetek között. Az országgyűlési képviselők a 
településeket járva segítették a védekezési 
munkálatokat, a polgármesterek a törvényes-
séget betartva, mértéktartóan a szükséges 
és elégséges döntéseket hozták meg. Az 
eredményes védekezéshez szükség volt az 
emberek bölcsességére, felelős viselkedésé-
re, türelemére, megértésére, fegyelmezettsé-
gére és önfegyelmére egyaránt. Ezért sze-
retnék minden Békés megyeinek köszönetet 
mondani, valamint dicséret és elismerés illeti 
a megelőzésben és a védekezésben orosz-
lánrészt vállaló hatóságokat, társszerveket, 
az egészségügyi ellátórendszert, a szociális 
szférában dolgozókat, a Magyar Honvédsé-
get, és nem utolsósorban a kereskedelem-
ben, a szolgáltató szférában helyt álló mun-
kavállalókat – emelte ki a kormánymegbízott.

A veszélyhelyzet ideje alatt működtetnünk 
kellett az ügyfelek részére az elengedhetet-
lenül fontos közigazgatási szolgáltatásokat, 

emellett át kellett állnunk rendkívüli üzem-
módra, ami azt jelentette, hogy a megyei vé-
delmi bizottság keretén belül hat: járványügyi, 
ellenőrzési, jogi- és szociális, logisztikai, 
ügyeleti, illetve kommunikációs munkacso-
portot állítottunk fel. Koordináltuk a megyébe 
érkezett védőeszközök és felszerelések cél-
ba juttatását – ismertette az elmúlt időszak 
eseményeit Takács Árpád.

A kormánymegbízott kifejtette: a rövidített 
munkaidős foglalkoztatás támogatására júni-
us végéig a megyébe mintegy 840 millió fo-
rint bértámogatás érkezett, ez több mint 5500 
munkahely megőrzését segíti elő. A Békés 
megyei vállalkozások, vállalatok a következő 
hónapokban 10,5 milliárd forint összegben 24 
beruházás megvalósítását vállalták és ehhez 
a magyar kormány 5,1 milliárd támogatást 
biztosít. Ez újabb 4400 munkahely megmen-
tését jelenti a megyében.

A Magyar Kormány soha nem látott támo-
gatást nyújt Békés megyének, de van, ami a 
mi feladatunk. Egyetértek azzal a gondolat-
tal, hogy egy megye népességmegtartó ké-
pessége a képességmegtartó népességen 
múlik – tette hozzá Takács Árpád.

„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat 
folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, va-
lamint 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 (szeptember-
től januárig és februártól júniusig) havi 40 000 
Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban 
lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb az okle-
vél 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: Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. A pályázatok beérke-
zésének határideje: 2020. szeptember 30. A 
pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztá-
lyán igényelhető vagy letölthető Békéscsaba vá-
ros honlapjáról. Kérjük, hogy a borítékra írják rá: 
„Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás 
pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!" felsőok-
tatási hallgatói ösztöndíj pályázat. A pályázati 
döntésekről szóló értesítés várható ideje: 
2020. október 31.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésének feltételeiről bőveb-
ben a www.bekescsaba.hu oldalon a pályázati 
hírek között olvashatnak. 

Szeptember végéig lehet pályázni

F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Kiváló Szoci-
ális Munkáért” kitüntetés javaslattételre. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pon-
tos 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 adomá-
nyozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását. A kitün-
tetés adományozására javaslatot tehetnek Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati 
képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyűlésének Családügyi és Népjóléti Bizottsága, a Békéscsaba városban működő, a szociális el-
látás 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.

A HÉT KÉRDÉSE
Önt zavarják-e a pihenőnapokon,

az esti órákban végzett zajos tevékenységek?

A témával kapcsolatosan megkerestük dr. Bacsa Vendelt, Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Jegyzőjét, aki a következő tájékoztatást adta: a zajos tevékenység nem egy jól körülírható, 
konkrétan meghatározható fogalom, hiszen minden háztartásban történnek ilyen munkálatok. 
Jogi szempontból úgy fogalmazható meg a probléma, hogy vannak olyan zajkeltő tevékeny-
ségek, melyek a szomszédokat indokolatlanul zavarják, azonban ezeket bizonyos mértékig el 
kell tűrniük. Fontos megjegyezni, hogy nem jelent jogszabálysértést, ha a zajkeltő tevékeny-
séget az élet és vagyon megóvása, vagy balesetveszély elkerülése érdekében végzik.

A jegyző hozzátette, hogy a szabálysértéssel kapcsolatos törvény részletesen szabályozza 
a csendháborítás fogalmát, e szerint szabálysértést követ el az, aki indokolatlanul zajt okoz, 
amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja.

A csendháborítás szabálysértésének megvalósulása miatt a rendőrség, mint elsődleges 
szabálysértési hatóság mellet közterületen a közterület-felügyelő, természeti és védett ter-
mészeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot. A 
bírság összege 5000-től 50 ezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése 
esetén 70 ezer forintig terjedhet – tájékoztatott Dr. Bacsa Vendel.
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Miniszteri elismerést kapott Tóth Beáta, a Trefort tanárnője

"Hiszek a jó jegy motiváló erejében"

Absztrakt és elgondolkodtató – kiállítás a Szlovák Kultúra Házában

Pályaorientációs tábor

A BMC-ben is jártak 

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Két alkalommal is a Békéscsabai Médiacentrum (BMC)
szerkesztőségébe látogattak azok az általános iskolá-
sok, akik a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
pályaorientációs táborában vettek részt. 

A gyerekek a média világába Diós Zsolt, a Békéscsabai Mé-
diacentrum Kft. ügyvezetője vezetésével nyerhettek betekin-
tést. Megismerhették a szerkesztő-riporterek, az operatőrök 
és a vágók munkáját, valamint kipróbálhatták magukat a hír-
olvasói székben is. Mint azt Pintér Magda, a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs adminisztráto-
ra elmondta, tapasztalataik szerint nagyon sok általános isko-
lás tanuló nem tudja, hova menjen továbbtanulni. Azért szer-
vezték meg a tábort, hogy kicsit segítsenek dönteni, hiszen 
egy hét alatt sok szakmát meg lehet ismerni a meglátogatott 
cégek, szervezetek bevonásával. A gyerekek most többek kö-
zött egy rádióstúdiót, valamint a Munkácsy Mihály Múzeumot 
és a Jókai színházat is felkeresték. 

D. Nagy Bence

Miniszteri elismerésben részesült Tóth Beáta, a Békés-
csabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanárnője. 
Tóth Beáta pedagóguscsaládból származik: a nagyma-
mája anno varrónőket, édesanyja pedig biológiát taní-
tott. Két leánya van, Petra (1998), Eszter (2008); a párja, 
Szalai Róbert szintén a Trefortban tanít.

– Nagy meglepetés volt ez az elismerés? 
– Az iskola vezetői még a vírus elterjedése előtt jelezték, 

hogy fel szeretnének terjeszteni; én meg egyből rávágtam: 
„Biztos? Nincs más?”. Szerénytelenül vallom, hogy teszem a 
dolgom, én ezért nem várok semmit. Idővel el is felejtettem 
ezt az egészet, mert a karantén alatt volt mit tenni. Majd, 
amikor a visszamentünk dolgozni, akkor jött a meglepetés.  

– Többfunkciós tanárként tevékenykedik. 
– Először is itt, Csabán elvégeztem a tanítóképző főis-

kolát. A végzést követően, 1996-ban kulturális nevelőtaná-
ri, diákönkormányzatot segítő pedagógusi és könyvtárosi 
munkakörökben kezdtem el a pályámat a Trefortban. Majd 
1998-ban megszületett Petra lányom. Amint ő hároméves 
lett, visszamehettem volna dolgozni, az addigi státuszomat 
azonban megszüntették, és el kellett döntenem, hogy föld-

rajz- vagy rajzszakos tanár legyek. A rajzot választottam. Azt 
követően a Berzsenyi Dániel Főiskola rajz szakán végeztem; 
így vizuális kultúra tantárgyat tanítok. Folyamatosan hajt, 
hogy mindig újabb dolgokat tanulhassak, élhessek meg, de 
lehet, hogy ez a fajta tenni akarás anyukámtól ered. Továb-
bá igyekeztem az óraszámok csökkentése miatt más tan-
tárgyak tanításába is belekezdeni. Többek között 2017-ben 
Neszmélyben részt vettem a Családra hangolva tantárgy 
tanításának képzésén. 

– Nem ez az első elismerés, 2007-ben kapta meg a Trefort 
Ágoston-díjat, utána a BSZC-nagydíjat, a Trefort plakettet – 
sikeres a munkájában. Mi a titka? 

– Nem igazán tudom. Mindenki azt mondja, hogy óriási 
energiákat mozgatok meg, óriási lendülettel megyek bele 
akár az órák megtartásába, akár a rendezvények szerve-
zésébe. De talán az egyik kollégám jellemzett a legponto-
sabban: „Szorgos vagy, mint a hangya; kitartó, mint a teve; 
és véded, óvod a diákjaidat, mint egy anyaoroszlán”. Az az 
ars poeticám, hogy hiszek a jó jegy motiváló erejében. Nem 
mindenki születik művésznek, és nem mindenki hajlik rá, fő-
leg nem egy műszaki iskolában. Viszont, ha egy pici sikerél-
mény van, akkor már előrébb vagyunk. A rendet is meg kell, 
hogy követeljem, mert a rajzterem egy műhely, ergo nem le-
het káosz az órán.

– Ebben az agyondigitalizált világban használnak még 
klasszikus technikákat?

– Ahova csak lehet, becsempészem a különböző techni-
kákat: legyen az tus, grafit vagy festék. Egyszer azt mondta 
az egyik fiú, hogy „Tanárnő, nekem utoljára Teddy-henger 
volt a kezemben.” Mire én azt válaszoltam neki, hogy ez nem 
olyan festés, drága. Persze a mai vizuális világban rengeteg 
képet, videót készítenek, de hiszek benne, hogy a gyerekek 
a ceruza, a toll, az ecset által is képesek az önkifejezésre.

Such Tamás"Teszem a dolgom és ezért nem vártam semmit"A táborozók a stúdiót is kipróbálhatták

Diós Zsolt mutatta be a médiacentrum működését Tóth Beáta mindig nagy lendülettel tanít

Pásztorné Rita festőművész kiállításának megnyitójára 
invitálták a békéscsabaiakat a Szlovák Kultúra Házába 
július 4-én. Az eseményt Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő nyitotta meg.

A Szlovák Kultúra Házában a koronavírus-járvány utáni első 
tárlaton az alkotó, Pásztorné Rita képeit Herczeg Tamás mél-

tatta. Mint mondta, a múltat és a jelent, a képzőművészetet 
és az irodalmat kötik össze Pásztorné Rita alkotásai. 

– A nyugalmat árasztó tájképektől kezdve az emberala-
kokon át az absztrakt, elgondolkodtató mondanivalóig min-
den egyes alkotással más és más világba csöppenhet bele a 
szemlélő – mondta a képviselő a megnyitón. 

Herczeg Tamás beszélt arról is, hogy a koronavírus-jár-
vány idején, az év első felében lelassult, szinte megállt az idő, 
ezt az „időtlenséget” az alkotó festményei is visszatükrözik. 
Heidegger a Lét és idő című művében a jelenlét és az ittlét 
időbeliségéről is értekezik, ahol a lét állandó megmutatkozá-
sáról és elrejtőzéséről ír. Pásztorné Rita a kiállításával kitárta 
a lelkét, "ittlétének" bizonyítékaként jelen van az alkotásai-
ban. Az országgyűlési képviselő – a festőművész kérésére 
– két verset is felolvasott saját, Világ-váltás című kötetéből.

Az ünnepségen a Dobszerda együttes játszott a jelenlé-
vőknek, akik közül többen a festőművész baráti és alkotótársi 
köréből érkeztek az eseményre.

– Az itt látható alkotások több festőművész hatására ké-
szültek, így például a fekete-vörös képek Jackson Pollock 
csöpögtető technikáját idézik. Ebben a stílusban, úgy érzem, 

jól ki tudom fejezni magam. Egyébiránt az alkotásokkal úgy 
vagyok, hogy amíg nekem nem tetszik, addig nincs kész a 
kép – mondta el a kérdésünkre Pásztorné Rita festőművész.

A kiállítás augusztus 31-éig tekinthető meg a Szlovák Kul-
túra Házában.

D. N. B.

A járvány utáni első kiállítás a Szlovák Kultúra Házában



Egy település történeté-
nek több fontos forrása 
van, ezek közé tartoznak 
az ott működő iskolák év-
könyvei is. Békéscsabán 
a Rudolf Főgimnázium (a 
mai Evangélikus Gimnázi-
um) 1920/21. iskolai évről 
szóló értesítője tájékoztat 
minket arról, hogy mi tör-
tént az intézménnyel 100 
évvel ezelőtt.

Ez a dokumentum bemutatja 
az iskola tanárait és tanuló-
it, a tanított tantárgyakat, a 
tananyagot és az érettsé-
gi vizsga eredményeit is. A 
gimnázium értesítőjét annak 
igazgatója, az 1916-ban kine-
vezett dr. Rell Lajos szerkesz-
tette, aki magyar irodalmat, 
latint tanított az iskolában, és 
ő hozta létre annak könyvtá-
rát is. Nemcsak a gimnázi-
umban, de a városban is vál-
lalt közéleti szerepet, többek 
között ő volt a Közművelődés 
Háza (ma Munkácsy Mihály 
Múzeum) első igazgatója. 

Az értesítő első része „Az 
iskolai év története” címet vi-
seli. A korszakra jellemzően 
(egy évvel vagyunk a trianoni 
béke aláírása után) a „Hiszek 
egy Istenben. Hiszek egy 
házában. Hiszek egy isteni 
örök igazságban. Hiszek Ma-
gyarország feltámadásában! 
Amen.” imát olvashatjuk a lap 
tetején. Az ismertetőből ki-

derül, hogy a gimnázium hat 
év után költözhetett vissza az 
1899-ben átadott épületébe. 
Az első világháború kirobba-
nása után rögtön katonakór-
házat alakítottak ki az iskolá-
ból, a tanítás a település több 
pontján folyt tovább. Sok 
minden történt hat év alatt, 
az iskola épülete „hallotta a 
sebesült katonák sóhajtását, 
átszenvedte a megszálló 
oláh csapatok pöffeszkedé-
sét, ártatlan foglyok kínjait s 
végül 1920. március 29-én 
látta szent nemzeti lobogónk 
lengését”. Az intézményt át-
vevő pedagógusokat lesújtó 
látvány fogadta: az ablakok, 
a padló eltüzelve; a szertárak 
és a könyvtár kifosztva. A ro-
mán hadsereg viselkedésére 
jellemző, hogy míg a kato-
nakórház által okozott károk 
összege 112 142 korona 

volt, a megszálló katonák 1 
174 559 korona kárt okoztak. 
A helyreállítási munkák és a 
tanítás szeptember elején 
kezdődtek meg: szeptem-
ber 6-án volt a tanévnyitó 
ünnepség, de a tornaterem 
csak novemberre készült el. 
Az igazgató keserűen írta: 
„Mikor fogjuk elérni bútorzat 
és fölszerelés tekintetében a 
háború előtti állapotot?”. Az 
iskolai év programjai közül 
kiemelkedett 1920. augusz-
tus 31-e, ekkor járt Horthy 
Miklós kormányzó először 
Békéscsabán és a „tisztel-
gések során tanári karunkat 
is fogadta”. A pedagógusok 
az egész tanévben nagy 
gondot fordítottak a hazafias 
nevelésre, a diákok figyelmét 
a trianoni béke igazságtalan-
ságára hívták fel. 

Ugrai Gábor

Optimizmusra adhat okot, 
hogy lassan, de átalaku-
lóban van a természettel 
kapcsolatos világlátásunk, 
amit mi sem bizonyít job-
ban, minthogy ebben az 
évben az eurázsiai vidra 
(Lutra lutra) gyűlölt hal-
pusztítóból az év emlő-
sévé válhatott. Ez azért 
is nagy előrelépés, mert 
most először kapta a címet 
egy vízhez kötött életmódú 
ragadozó, és ezzel együtt 
a vizes élőhelyek védelme 
is fókuszba kerülhet.

Mint köztudott, minden is-
mert állat- és növényfajt egy 
kéttagú latin elnevezéssel 
látnak el, és ez az ismeretlen, 
„idegen világ” sokszor ijesztő 
a laikusok számára. Azon-
ban a vidra esetében más 
a helyzet! Fekete Istvánnak 
köszönhetően – június 23-án 
volt halálának 50. évforduló-
ja – a vidra latin neve minden 
magyar ember számára a 
világ legtermészetesebben 
csengő elnevezése, hiszen 
ki ne ismerné Lutrát!

A vidra vizeink egyik 
csúcsragadozója, elsősorban 
halakat fogyaszt, de bármi-
lyen állati eredetű táplálékot 
megeszik, amihez hozzájut 
kétéltűeket, madarakat, kis-
emlősöket. A fiatal egyedek 
előszeretettel fogyasztanak 

gerincteleneket is: csigákat, 
kagylókat, férgeket, vagy ro-
varokat. A fiatalok nagyon 
sokáig, akár egy évig is az 
anyjukkal maradnak, és ez 
idő alatt eltanulják a vidralét 
minden csínyját-bínját. Ez az 
emlős minden porcikájában 
a vízi életmódhoz alkalmaz-
kodott. Testfelépítésére jel-
lemző, hogy áramvonalas, 
torpedó alakú testét rendkívül 
dús, jó hőszigetelésű szőrzet 
borítja, mely vízhatlanságot 
is biztosít számára. A bőre 
alatt nem halmoz fel vastag 
szigetelő zsírréteget, ezért 
sok időt tölt bundájának gon-
dozásával és víztaszító álla-
potának fenntartásával. A va-
dászathoz szükséges gyors 
úszását az ujjai között feszülő 
úszóhártyák segítik. Hosz-
szú bajuszszálait érzékelésre 
használja, és a zavaros, át-
láthatatlan vízben is könnyen 
megérzi az akadályokat, vala-
mint a zsákmányt, és nagyon 
gyorsan, ügyesen navigál. 
Természetes ellensége nem 
nagyon van, viszont ha sok a 
róka és a kóbor kutya a terü-
leten, azok zavarhatják.

Egy ragadozó jelenlé-
te, ökológus szemmel néz-
ve, elegendő táplálékot, és 

aránylag zavartalan környe-
zeti viszonyokat jelez. A vid-
ra, mint minden egészséges 
ökoszisztéma ragadozója, a 
sérült, gyengébb, illetve ide-
genhonos inváziós halak és 
rákok pusztításával az élő-
vizek őshonos élővilágának 
fennmaradásához is hozzá-
járul. Azok a vizes élőhelyek, 
ahol vidra nyomait láthatjuk, 
vagy szerencsés esetben őt 
is megpillanthatjuk, biztosan 
nem halottak. Az eurázsiai 
vidra Magyarországon fo-
kozottan védett, pénzben 
kifejezett értéke 250 000 Ft. 
Zavarása, veszélyeztetése, 
vagy elpusztítása jogsza-
bályba ütközik, szélsőséges 
esetben akár börtönbünte-
téssel is sújtható. 

Régebbi korok irodalmát 
tanulmányozva kiderül, hogy 
ezt a csodálatos állatot go-
nosz ragadozóként kezelték, 
és tűzzel-vassal pusztították 
az elmúlt évtizedekben. Ez 
a szemlélet a halászok köré-
ben sajnos még ma is diva-
tos, de reméljük, hogy ezen 
sikerül a „2020. év emlősé-
nek” változtatnia, ha been-
gedjük őt a szívünkbe!

Váncsa Klára, ökológus
Munkácsy Mihály Múzeum

10 Kultúra Csabai Mérleg

MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

Fejez etek   Békésc saba tör ténetéből

Csabai MérlegCsabai Mérleg

Egykori iparosok az Andrássy úton (4. rész)

Lutra, a vizeink őrszeme A békéscsabai Rudolf-Főgimnázium értesítője 
az 1920/21. iskolai évről

BÉKÉSCSABA 1920

Dr. Weisz Frigyes – ügy-
védi iroda (Andrássy 
út 5.): ugyan nem volt 
iparos vagy boltos, de 
a város két világháború 
közötti egyik legtehető-
sebb ügyvédje. András-
sy úti irodája kapcsán 
emlékezünk meg dr. 
Weisz Frigyesről.

Az egykori Rudolf Gimnázi-
um (akkor még algimnázi-
um) diákja és érettségizője 
volt az 1876-1882 közötti 
években. „A magyar had-
viselt zsidók aranyalbuma” 
dr. Weisz Frigyes száza-
dost békéscsabai izrae-
lita hadviseltként tartotta 
számon.

Ügyvédjelöltként 1903. 
április 28-án tette le a bu-
dapesti ügyvédvizsgáló 
bizottság előtt a vizsgá-
ját, majd az aradi ügyvédi 
kamara a „Békés” 1903. 
szeptember 13-ai számá-

ban közhírré tette, hogy 
Békéscsaba székhellyel 
ügyvédi lajstromba vette. 
A szokásos ügyvédi tevé-
kenységet folytatta, főleg 
ingatlanügyletek jogi lebo-
nyolítója volt, de az 1909 
év végén alakult Békés-
megyei Általános Takarék-
pénztár intéző-igazgatósá-
gának tagja is. 1910-ben 
a frissen alakult Országos 
Magyar Izraelita Közműve-
lődési Egylet csabai fiók-
szervezete alapszabályza-
tát is elkészítette.

Bekapcsolódott a vár-
megyei jogi munkába 
(1905-től volt esküdtbíró-
sági tag, polgárbíró, he-
lyettes esküdt, részt vett 
a megyebizottsági és tör-
vényhatósági választáso-
kon) és a városiban is (az 
1906. évi képviselő-válasz-
táson, mint bizalmi ember). 
Számos ingatlaneladással 
kapcsolatos hirdetése ol-

vasható a helyi lapokban, 
amelyeknek és munkájá-
nak köszönhetően 1925-re 
jelentős vagyona lett. Az 
Andrássy út 5. alatt volt az 
irodája (az Irányi utca–And-
rássy út találkozásánál, az 
épületnek Andrássyra rö-
videbb oldalával fordulva, 
minden bizonnyal a Frnda-
féle házban, amit 1938-ban 
bontottak le). 1929-ben a 
7. leggazdagabb ember 
volt a városban (az első 
Kocziszky Mihály földbirto-
kos volt, majd Szalai Gyu-
la és Lajos földbirtokosok, 
Bohn Mihály téglagyár-tu-
lajdonos, Beliczey Miklós 
és Réthy Béla gyógysze-
rész következett).

Gazdagságát jól mu-
tatja, hogy 1925-ben egy 
(alig használt, 4 kerékfé-
kes) Magomobillal rendel-
kezett. Ezt a fajta túraautót 
a Magyar Általános Gép-
gyár gyártotta ez évtől, 

módosított változatai pos-
taautókként és (Budapes-
ten) taxikként közlekedtek 
(Magotax). Az autót ugyan-
ebben az évben kínálta 
eladásra, mert rendkívül 
drágák voltak ezek a mo-

dellek, és a fenntartásuk is 
költségesnek bizonyult.

A Magyar Közlöny 1947. 
február 4-ei számában ol-
vasható, hogy a Szegedi 
Ügyvédi Kamara területén 
gyakorlatot folytató ügy-

védek névjegyzékéből ki-
hagyták dr. Weisz Frigyest, 
irodájának gondnokaként 
dr. Medovarszky Mihály 
volt feltűntetve.
(Folytatjuk.)

Szalay Ágnes

A Magomobil a gazdagság megtestesítője volt        Fotó: Zsuppán István, Négyesi Pál

A gimnázium 1910 körül         (forrás csabaihazak.blog.hu)



Több mint negyedszázada, 1996. április 24-én Békés megyé-
ben járt Göncz Árpád köztársasági elnök, akinek akkor még 
a Békés Megyei Hírlap fotósaként végigkövethettem a békési 
roadshow-ját. Ugyanaznap ment nyugdíjba Szántó István, a 
csabai posta egykori vezetője is. 

Göncz Árpád a délelőtti órákban az örménykúti szarvasmar-
hatelepen járt. Előtte néhány órával a szerkesztőm arra kért, 
hogy próbáljak olyan képet is készíteni róla, ahol kisbocikat si-
mogat, miközben a menet messze elkerülte az állatokat.

– Árpi bácsi! – szólítottam meg csak úgy önszorgalom-
ból, azaz minden mindegy alapon. – Meg tetszik simogatni 
a bocikat? – Persze! – válaszolta kedélyesen és kiléptünk a 
protokollból, majd az első borjúkarámhoz mentünk. Monda-
nom sem kell, a testőröknek majd kiesett a szemük, csak úgy 
loholtak utánunk a többi képalkotóval együtt.

Még aznap koraeste Kiss Zoli, a Békés Megyei Nap fotósa 
telefonált, hogy „Hozz már egy képet az Öregről!”. Hamaro-
san vittem is a negatívot az „Öregről”, s miután Kiss kolléga 
egy villanykörte fényénél áthúzta a szeme előtt a tekercset, 
csak ennyit mondott: „Ajjajj! Szántó Istvánról nincs képed?”. 
Tudniillik aznap búcsúztatták a csabai posta vezetőjét, ráadá-
sul a Békés Megyei Napnak a hivatal volt a terjesztője.

Azóta, ha találkozom Szántó Pista bácsival, lazán így kö-
szönünk egymásnak: „Szevasz, Öreg!”. Pista bá akkor épp 
csak 60 volt. S amikor a közelmúltban a fiánál, Szántó Ta-
másnál, az AUT-PONT Alapítvány elnökénél jártam, megem-
lítettem neki a fenti történetet.

– Hááát, két év és te is 60 leszel – cinkeltem. 
– Ne is mondd! – sóhajtott…

Such Tamás

A Padlásterápia újabb alko-
tásaiból és a karantén ide-
je alatt született képekből 
nyílt kiállítás július 3-án a 
Lencsési Fiókkönyvtárban. 
A Padlásterápia sorozat ta-
valy nyáron bontott vitorlát 
G. Pataki Mária festő irányí-
tásával a lakótelepi könyv-
tárban. A minden kedden 
és pénteken 15 órakor kez-
dődő, terapetikus kurzusra 
kezdetben csak néhányan 
mentek el, ma már több 
mint kéttucatnyian fognak 
ecsetet. 

– Padlásterápia. Bontsuk ketté 
a szót. Padlás: megyünk felfe-
lé lépcsőfokonként. Terápia: 

valamit kihozni az emberből, 
valamihez segítséget nyújtani. 
Nincs olyan ember, akinek ne 
hiányozna valami az életéből, 
amit pótolni szeretne valami-
vel, egy olyan aktív tevékeny-
séggel, amiben megtalálja 

önmagát – fogalmazott Zsidov 
Magdolna újságíró. 

Az alkotások zöme a fiók-
könyvtár nagyobb termében 
látható, a különteremben pe-
dig Beraczkáné Veronika első 
önálló tárlata nyílt meg. Mind-
ehhez G. Pataki Mária hoz-
záfűzte, „Veronika az első al-
kalmakkor nem akart festeni, 
majd belelendült. Az első ké-
peit meglátva azzal bíztattam, 
hogy érik az első kiállítása!”. 

A rendezvényen közre-
működött Virók Anna. A Pad-
lásterápia fő támogatója dr. 
Ferenczi Attila önkormányzati 
képviselő.

Such Tamás

A Független Alkotók Művé-
szeti és Művelődési Egyesü-
lete (FAMME) nyitotta meg 
kiállítását a Csabagyöngye 
Kulturális Központ Panorá-
ma termében július 3-án. Ez 
a második tárlat itt a veszély-
helyzet megszüntetése óta.

A kiállításon a Csabagyön-
gye Kulturális Központ igaz-
gatóhelyettese köszöntötte 
a megjelenteket. Forczek 
Győző hangsúlyozta, hogy 
a Panoráma Teremben ren-
dezett tárlatokon első osztá-
lyú műveket mutatnak be az 
érdeklődőknek. Reményét 
fejezte ki, hogy a koronaví-
rus-járvány nem tér vissza, 
és nem kell újra bezárniuk. 
Hozzátette: habár megpró-
bálkoztak az online rendez-
vényekkel, a kultúra számára 
azért ínséges időszak volt az 
elmúlt három hónap.

– Mégiscsak az az igazi, 
amikor bejöhet ide az ember 
és élőben tekintheti meg a 
művészeti alkotásokat. Kü-
lönösen nagy öröm, amikor 
több művész együttesen jele-

nik meg, mint most is, ezen a 
tárlaton – fogalmazott.

A Panoráma teremben ez-
úttal Baji József, Berki Zita, 
Fábián Boglárka, Gendrovics 
Zsolt, Gombos Ildikó, 
Görgényi Tamás, Hevesi 
Ferenc, Kolarovszki Zoltán, 
Krajcsovszki Tamás, Papp 
Zoltán, Rágyanszki Erzsé-
bet, Romvári Etelka, Szabó 
Julianna, Szőnyi Graciella és 
Vollmuth Frigyes festményeit 
és szobrait tekinthetik meg a 
látogatók.

– Ez a terem kifejezetten 
kiállításra épült, de számtalan 
más rendezvényt is tartanak 
itt. Nagy a forgalom, ezért so-

kan láthatják az alkotásokat. 
A Független Alkotók Művé-
szeti és Művelődési Egye-
sülete már harminc éve mű-
ködik. Természetesen néha 
vannak változások, hiszen 
olykor bizonyos tagok elköl-
töznek, vagy éppen új tagok 
lépnek be, de aki elmegy, az 
is szívesen jön vissza Békés-
csabára – emelte ki a kiállítás 
megnyitóján Mészáros Zsu-
zsanna, múzeumpedagógus 
és vizuálkulturális szakember.

A FAMME tárlata augusz-
tus 31-éig tekinthető meg a 
Csabagyöngye Panoráma 
Termében.

Hidvégi Dávid

Csabai Mérleg

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Csabai Mérleg

BÉKÉSCSABAI SZLOVÁK KLUB
Július hónaptól klubunk folytatja tevékenységét. Remek progra-
mokkal várjuk régi és új tagjainkat. Találkozó hétfőnként, 13.00 
órakor a Nemzetiségi Klubházban. Srdečne Vás Čakáme!
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. július 16-án, csütörtökön, 19 órakor, a Meseház udvarán:
PASTELL CONTEMPORRO
Belépő: 200 Ft.
KERTMOZI A MESEHÁZBAN
Máthé Ferenc ajánlásával.
2020. július 20-án, szerdán, 20.30-kor, a Meseház udvarán:
HALHATATLAN SZERETŐK – Jim Jarmusch filmje, 2013.
A belépés ingyenes.
Adam egy visszavonultan élő vámpír, aki zenészként tengeti éle-
tét detroiti lakásában. Egy nap újra találkozik élete szerelmével, 
a szintén vámpír Eve-vel, aki hátrahagyja addigi életét a marokkói 
Tangerben, hogy ismét Adammel legyen.
VAKÁCIÓ A MESEHÁZBAN
Táborozz velünk! Részletek honlapunkon: www.mesehaz.hu
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2020. július 30-án, csütörtökön, 19 órakor, A Meseház udvarán:
TRIO KOLTA feat. YENGIBARIAN
Tagok: Kolta Péter – klasszikus gitár, Máthé László – bőgő, 
Márkosi András – dob. Vendég: David Yengibarian – harmonika.
A program szervezője a Meseházi Alapítvány.
Belépő: 200 Ft.

Támogató:

11KultúraCsabai Mérleg Csabai Mérleg

Segítő célú és karanténban született képek Az az igazi, ha élőben láthatjuk az alkotásokat

Újabb Padlásterápia kiállítás FAMME tárlat a CSAKK-ban

Emlékszilánkok: Hozz már egy képet az „Öregről”

Szántó István Szántó Tamás
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Az Eötvös Cirkusz az elmúlt egy évszá-
zad alatt számos világszámot és egye-
dülálló produkciót mutatott be a magyar 
közönségnek. Centenáriumi műsorunk-
ban, sem lehet ez másképp.

2020-ban elhozzuk önöknek a legjobbakat! 
A 2019-es Monte-Carlói Cirkuszfesztivál 
díjnyertes elefántprodukciójában egyszerre 
3 elefánt dübörög a porondon és az Eötvös 
Cirkuszban először látható négyes szaltó az 
elefánt hátára. Halált megvető ugrások, az 
„óriás halálkeréken!”

Kecskék, libák, kacsák és Rocky, az okos 
póniló gondoskodnak a gyerekek jókedvéről, 
és jön a többszörös fesztivál-díjnyertes pro-
dukció: Scooby és Teddy, vidám interaktív 
fókashowja! 

A cirkuszigazgató, Eötvös Loránd, Horto-
bágyi Károly-díjas artistaművész, a párizsi 
és a budapesti cirkuszfesztiválok díjnyerte-
se, aki legendás zsonglőrprodukcióját adja 
elő a feleségével közösen. Az Eötvös család 
legifjabb generációja a Budapesti Cirkusz-
fesztiválon is képviselte az Eötvös Cirkuszt. 
Ez a produkció is látható idei műsorunkban.

Jubileumi gálaműsorunk mottója:
család a családokért.

A július 23-ai előadás különlegessége, 
hogy az Eötvös Cirkuszban tartott gálaesttel 
köszöni meg a kormányzat a járvány elleni 
védekezésben kiemelkedő szerepet játszó 
szakmák képviselőinek az erőfeszítését.

ELŐADÁSOK:
Hétköznap 18.00 órakor; szombaton 15.00
és 18.00 órakor, vasárnap 15.00 órakor.
A cirkuszpénztár nyitva: 14–18 óráig.

Szenzációs Jubileumi AKCIÓK! 

Hétköznapokon 1-et fizet 2-őt kap akció 
a B-szektorba: 4000 Ft/2 fő.
Hétvégén és ünnepnapokon 500 Ft kedvez-
mény minden szektorba, kivétel a VIP-páholy.  

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club – 18 éves táboroztatási tapasztalattal – atlétikai 
tábort rendez 2020. augusztus 24-étől 28-áig. 

Helyszín: Békéscsaba, Tünde ut-
cai Atlétikai Centrum
A programok naponta 9.00–16.30 
óráig tartanak.
A táborban magyar bajnok, válo-
gatott atlétákkal találkozhatsz és 
játszhatsz!
Játékos foglalkozások a mo-
solyfelelősökkel:
CsabaPark kalandtúra, strando-
lás, csocsó, mesekuckó, aján-
dékok, falmászás. Várunk az 
OLIMPIKONOK klubjában, ahol 
augusztus 24–28-áig tied a pálya!
Információ: www.bcsac.hu.
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Harc, fegyelem, erkölcs A Békéscsabai Röplabda Akadémia munkacsarnoka a helyszín

Gregor László Népszerű a BRSE nyári tábora

Mucsi Zsolt búcsúzik a Csirkefogóktól

Gregor László gyermekko-
rában focizott és később is-
merkedett meg a kungfuval. 
Azt követően a békéscsabai 
2-es iskolában magyar-tör-
ténelem szakos tanár lett, 
illetve bekapcsolódott a 
csabai karatés–kick-boxos 
vérkeringésbe. 1982 óta 11 
világbajnoki, 17 Európa-
bajnoki és 1 profi felnőtt vi-
lágbajnoki címet szereztek 
tanítványai.

– Mikor kezdődött a 
karate-szerelem?

– Szegedi főiskolásként 
eleinte még fociztam, majd 
volt egy sérülésem. Ezután 
elmentem a szegedi cselgán-
csosokhoz erősíteni, majd né-
hányan elkezdtünk kungfuzni. 
Az edző, Gajdos „Szamuráj” 
János elég karakteres figura 
volt. Főiskola után hazajöttem, 
Csabán akkor az All Style 
Karate (Kick-box) működött, 
ebbe kapcsolódtam be. Majd 
1982-ben megalapítottuk a 
Békéscsabai Lakótelepi SE-t, 
rá két évre pedig a Békés 

Megyei Karate Szövetséget, 
amelyet ma már Békés Me-
gyei Harcművész Szövetség-
nek hívnak. 

– Korábban több volt a je-
lentkező az edzésekre?

– Talán nem vonta el annyi 
minden a gyerekek figyelmét, 
mint manapság. Akadt egy-
egy kiemelkedő korosztály 
is: a 1968-asok (köztük volt 
Hortobágy „Jakuza” János, 
az első világbajnoki érmes), 
a ’74-esek (Debreczeni De-
zsővel az élen), a ’77-esek (itt 
Csicsely Szilvi, Gulyás Bea, 
Haba Gabi és társaik dom-
borítottak). Mindig az volt a 
jelmondatunk, hogy „harc, fe-
gyelem, erkölcs”.

– 32 évig foglalkozott ver-
senyzőkkel, 11-szer volt az 
év edzője a megyében. So-
kan tisztelik, ezt hogyan épí-
tette fel?

– Egyszerűen: nem hagy-
tam, hogy a fejemen gyújtóst 
aprítsanak. Büszke vagyok 
arra, hogy bíróként sem 
akartak soha befolyásolni.                                                            
Such Tamás

Új helyszínen, a Békéscsabai Röplabda Akadémia 
munkacsarnokában rendezi meg a Békéscsabai Röp-
labda Sportegyesület a nyári táborait, immár negye-
dik alkalommal.

Az első turnus július elején zajlott, a másodikat július 20-ától 
tartják majd. A BRSE utánpótlás vezetőedzője elmondta: há-
rom edző és a segítők koordinálásával több kisebb csoportra 
osztották a fiatalokat, akik egy időben, több helyszínen edzé-
seken, kézműves foglalkozásokon vagy éppen csapatépítő 
tréningen vehettek részt. Nagy Attila arról is beszélt, hogy két 
teqvoly asztal érkezett az akadémiára, ezeket a tábor ideje 
alatt a fiatalok bármikor használhatták.

– Közel hetven fővel indult a BRSE nyári tábora, ami a jár-
vány után jó létszámnak mondható. A célunk az volt, hogy a 
gyerekeket rendezett körülmények között sportolási lehető-
séghez, tartalmas programokhoz juttassuk. A napi két edzés 
mellett igyekeztünk olyan foglalkozásokkal színesíteni a tá-
bort, amelyek során a fiatalok jól érzik magukat és új baráto-
kat szerezhetnek – emelte ki Nagy Attila.

A klub július 20-a és 24-e között szervezi meg a következő 
turnust, ahol hasonlóan gazdag programkínálattal várják az 
érdeklődőket.                                                                Papp Ádám

Huszonkét esztendő után búcsúzik a Csabai Csirkefogók Ví-
zilabda Klub egyik emblematikus alakja, edzője, Mucsi Zsolt, 
aki július 1-jén akasztotta szögre a trénerköpenyt. Mint azt el-
mondta, már jó ideje tervezte a visszavonulást. Naponta 8-tól 
délután 5-ig a munkahelyén van, esténként az edzések, hét-
végenként pedig a meccsek kötötték le, most szeretne jobban 
a magánéletére koncentrálni. Tíz éve edzősködik, az orszá-
gos gyerekcsapat másodedzője, és a 2005–2006-os csapat 
edzője. A csabai klubtól nem válik meg, a felnőtt csapatba heti 
kétszer továbbra is lejár majd edzeni. Hozzátette, ha edzőhi-
ány van, nagyon szívesen besegít a későbbiekben is, hiszen 
minden korosztályt edzett, mindenkit ismer.

Vízadagoló automaták
széles választékban

elérhetőek!

TOVÁBBRA IS HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNÖKHÖZ!

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

EGYSZERŰ

KÉNYELMESKÖRNYEZET-

BARÁT

990 Ft/ballon
(52 Ft/liter) 4 ballon rendelése esetén

Rendelje munkahelyére
vagy otthonába!

Atlétikai tábor100 éves
a világhírű Eötvös Cirkusz!

Centenáriumi gálaműsor Békéscsabán,
a Tesco mellett, július 22-étől július 26-áig.

Információ: tel.: 70/402-0325, www.eotvoscirkusz.hu, facebook: Cirkusz Eötvös
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A koronavírus-járványt követő gazdasági válság 
kezelésére Soros György új tervvel állt elő. Ebben azt ja-
vasolja, hogy az Európai Unió tagországai vegyenek fel 
hatalmas kölcsönöket (örökkötvények), amelyek után 
generációkon keresztül, örökre kamatot kellene fizetni.  
A szakértők szerint ez adósrabszolgaságba taszítaná 
a nemzeteket. 

Ön elutasítja Soros György tervét, mely beláthatatla-
nul hosszú időre eladósítaná hazánkat?

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 10. KÉRDÉSE
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TÖRTÉNELMI CODE-ORGÁS – KÓDOLÓS HELYISMERETI TÁBOR
2020. július 27–31.
A résztvevők játékosan, a kerettörténeten keresztül megismerkednek a 
programozás alapjaival. Közben némi helytörténetet is tanulnak a közép-
kori Békés vármegyéről, a gyulai várról. A kódoláshoz a scratch nyelvet 
alkalmazzák. A munka során egy igazi videojátékot készítenek el, mely-
ben a főhős mozog, és akcióba lép a többi szereplővel. Megtanulnak 
néhány fázisú animációt készíteni, kézzel készített rajzokat digitálisan 
feldolgozni. Természetesen a pihenés sem maradhat el, az időjárástól 
függően számháborút is tervezünk. Jelentkezés 2020. július 23-áig: 
személyesen: Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3., tel.: 66/530-201 vagy a 
bmk@bmk.hu e-mail-címen. 12–15 éves korú gyerekeket várunk, a 
foglalkozást maximum 10‒12 fővel indítjuk. A tábor 2020. július 27–31. 
(hétfő–péntek) között 8–16 óráig tart, napi háromszori étkezést biz-
tosítunk. Ár: 19 000 Ft.
„AZ ELÉG JÓ SZÜLŐ” SZABADEGYETEM
2020. július 28–31. között rendezzük meg az „Az elég jó szülő” sza-
badegyetem. A neves előadóktól – Vida Ágnes pszichológus, blogger, 
dr. Thúry Ferenc pszichiáter, pszichológus, dr. Szűcs Zoltán sebész-
gasztroenterológus főorvos, Lenkefi Mónika jógaoktató, Szicsek Margit 
pszichológus – kaphatunk választ kérdéseinkre:

– Hogyan élhetünk teljes értékű életet, végezhetünk eredményes mun-
kát otthonról, kisgyermek mellől?

– Mire figyeljünk, hogyan közelítsünk kamaszainkhoz annak érdeké-
ben, hogy kölcsönösen támogató legyen a szülő-gyermek kapcsolat?

– Miben rejlik a szülő felelőssége a család egészséges táplálkozásá-
nak alakításában?
A program ingyenesen látogatható, de előzetes regisztrációhoz 
kötött. További részletekért figyeljék a könyvtár honlapját, Facebook-
oldalát, vagy érdeklődjenek a 66/530-200-as telefonszámon!

További információk: web: http://konyvtar.bmk.hu,
Facebook: https://www.facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/,
Instagram: https://www.instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/,

Tumblr: http://bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com/

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM
Hétfő, szombat: 14.00–19.00
Kedd–péntek: 11.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR
Hétfő, szombat: 14.00–18.00
Kedd–péntek: 11.00–18.00

ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető 

szolgáltatások: napilapok, visszavétel, 
hosszabbítás, internetezés, számító-
gép-használat: Hétfő: 9.00–14.00

Kedd–péntek: 9.00–11.00

Szedd Magad! levendula 
délután rendeztek a kö-
zelmúltban a Békéscsabai 
Levendulás Kertben, ahol a 
látogatók több helyi termelő-
vel is találkozhattak és meg-
kóstolhatták a termékeiket.

Duray-Kőrös Diána, a Zöld14 
Egyesület projekt managere, 
rendezvényszervező elmond-
ta: tavaly hirdették meg elő-
ször a programot, akkor egyet-
len délután alatt arattak le 
kétszáz tő levendulát. Most is 
nagy érdeklődés mutatkozott 
a program iránt. Mint mondta, 
a levendulát többféleképpen 
tudjuk felhasználni: esszenci-

ákat, olajokat, továbbá lekvá-
rokat, szörpöket és süteményt 
is lehet belőle készíteni. 

Opauszki Zoltán, Békéscsa-
ba környezetvédelmi és turisz-
tikai ügyekért felelős tanácsno-
ka a rendezvényen kiemelte: 

azért is fontosak az ilyen és 
ehhez hasonló civil megmoz-
dulások, mert azok segítik 
más helyi kezdeményezések 
erősödését és azt is, hogy az 
emberek merjenek belevágni 
hasonló programokba.

A Hatvanezer Fa Békés-
csabán mozgalom hátterét 
biztosító egyesület képvi-
selői a közelmúltban a Szé-
chenyi ligetnél számoltak 
be az egyesület megala-
kulása óta eltelt időszak 
eredményeiről.

Duray Balázs, Ulbert Zoltán 
és Poliák Pál az egyesület 
fő működési területeiről be-
szélt: az erdők, erdős öko-
szisztémák létesítéséről, a 
dűlők fásításáról és a városi 
fásításokról. 

– Eddig 5,1 hektáron sike-
rült fásítanunk. 3,1 hektáron 
őshonos fajokat ültettünk, 
valamint öt kisebb területet 
békéscsabai magánemberek 
ajánlottak fel saját portái-
kon az ültetésre – ismertette 
Ulbert Zoltán, a Hatvanezer 
Fa Egyesület elnöke. Mint 
mondta: az 5,1 hektáron 200 
ezer csemete nőtt ki, melye-
ket az egyesület munkatár-
sai folyamatosan ápolnak és 
gondoznak. 

Az egyesület több mint 
hatvan fát ültetett el a város-
ban is, ezek mindegyike ki-
emelt közterületi fásítás volt. 
Ehhez csatlakozott az a több 
száz fa, amelyeket a kezde-
ményezés hatására magán-
emberek ültettek el.

– Több szanálás előtti te-
rületről mentettünk ki fákat, 
amelyeket később ismét elül-
tettünk, nagyjából ezer ilyen 
fa biztosan megmarad. Emel-
lett elindítottuk a dűlőfásítási 
projektünket is, amelyet 20 
km hosszúságúra tervezünk, 
eddig 500 méternyi terüle-
tet fejeztünk be – folytatta 
az egyesület elnöke. Hang-

súlyozta, hogy a projekttel 
három önkormányzat – Me-
zőberény, Kamut és Békés-
csaba – összefogásával egy, 
a településeket összekötő 
dűlőhálózatot hoznának létre.

Az egyesület jövőbeni ter-
vei között szerepel a vizes 
élőhelyek fejlesztése is. Ez a 
projekt mintegy 12 hektárnyi 
területet érintene Békéscsa-
ba környékén. Olyan terüle-
teket, ahol a vízrendezések 
előtt mocsarak, felszíni vizek 
tarkították a tájat. Az egyesü-
let a megmentett területeket a 
tájsebek begyógyítása után 
az élővilágnak szánja. 

D. Nagy Bence

Csabai MérlegCsabai Mérleg 15SzínesCsabai Mérleg Csabai Mérleg

K ITEK INTŐ
Megnyílt a Gyulai Várszínház 57. évada

„Az 57. évadát ünnepli 
a Gyulai Várszínház, és 
ahogy ránéztem a prog-
ramra, azt láttam, hogy 
nincs szabadkozás a ko-
ronavírus-járvány miatt, 
most is nagyon komoly 
programot állítottak ösz-
sze” – ezekkel a szavakkal 
nyitotta meg a várszínház 
nyári évadát Fekete Péter, 
kultúráért felelő államtit-
kár július 3-án. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
idén is összművészeti progra-
mot állítottak össze a teátrum 
munkatársai. A történelmi 
drámáktól a zenés színjátéko-
kon, rockoperán át a bábszín-
házig igen széles a kínálat. 
Lesznek irodalmi estek, lesz 
népzenei és világzenei feszti-
vál, de kortárs-táncjátékok és 
gyerekelőadások is.

– A közönség 60–70 szá-
zalékát általában az itt üdü-
lő vendégek teszik ki. Már 
hónapokkal ezelőtt, a vírus 
idején is érdeklődtek, hogy 
mi lesz a program, hisz so-
kan ahhoz igazítják a nya-
ralásukat – mondta el Elek 
Tibor, a Gyulai Várszínház 
igazgatója.

– A nyári évad megtartása 
a kialakult helyzet miatt kér-

désessé vált, de az önma-
gunkhoz való hűség a koro-
navírus-járvány ellenére is 
kötelezett. Ezért a várszín-
ház igazgatójával és mun-
katársaival úgy döntöttünk, 
hogy idejében elkezdjük 
az évad előkészítését. Az 
utolsó pillanatban derült ki, 
hogy ez helyes döntés volt, 
hiszen a szigorú korlátozá-
sok után jött az enyhítés 
– emelte ki Görgényi Ernő, 
Gyula polgármestere.

Fekete Péter, az Embe-
ri Erőforrások Minisztéri-
umának kultúráért felelős 
államtitkára megjegyez-
te: az elmúlt hónapokban 
megszoktuk, hogy otthon 
ülünk, nyomkodjuk a szá-
mítógépünket és nézzük a 
tévét. 

– A kulturális szervezők-
nek, az intézményvezetők-
nek, a művészeknek éppen 
ezért most az is feladatuk, 
hogy kicsalogassák az em-
bereket a lakásaikból. Eh-
hez pedig olyan míves pro-
dukciók kellenek, mint amit 
a Gyulai Várszínház is kínál-
ni tud. Nagyon bízom ben-
ne, hogy a kezdeti óvatos 
indulás után a nyár második 
felére megtelnek a kulturális 
színtereink – hangsúlyozta 
Fekete Péter.

Az évadnyitó ünnepségen 
átadták a 2019-es évad nívó-
díjait is. A Sík Ferenc-díjat ifj. 
Vidnyánszky Attilának ítélték 
oda a Vízkereszt, de amúgy 
mindegy című darab meg-
rendezéséért. A Havas Ist-
ván-díjat Barta Ágnes kapta 
a Psyché és a Vízkereszt, 
de amúgy mindegy című 
darabokban nyújtott alakí-
tásáért. Az Őze Lajos-díjat 
Bartha Boróka érdemelte ki 
a Karády zárkája című elő-
adásban nyújtott színművé-
szi teljesítményéért.

Az idei évad a Gyulai 
Várszínház ősbemutatójá-
val, Acsai Roland Farkasok 
című kortárs drámájával 
kezdődött el. 

K. Z. E.

Fekete Péter meglepetésként elhozta azt a kilincset, 
amely egykor Krúdy Gyula házának ajtaját nyitotta

Az évad a Farkasok című drámával nyílt meg

Több mint hatvanezer fa 

Szedd Magad! – levendula

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR

HIRDESSEN NÁLUNK! 
APRÓHIRDETÉSEIT 

A 7.TV KÉPÚJSÁGÁBAN IS KÖZZÉTESSZÜK!
📞 66/740 700   📧  info@bmc.media.hu
📪  Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.

A P R Ó H I R D E T É S E K
INGATLAN

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.

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.

OKTATÁS

Matematikából pótvizsgára, pótérettségire 
felkészítést vállalok. Telefon: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés. 
Telefon: 70/392-0459.
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Bolgár öntözéses zöldségtermesztés CsabánKöszönjük, Békéscsaba! – Ingyenes estek

A békéscsabai öntözé-
ses zöldségtermesztést 
vidékünkön a bevándorló 
bolgár zöldségkertészek 
honosították meg, akiknek 
első hiteles említésével 
százharminc éve, 1890-
ben találkozunk.

A zöldféléket vidékünkön év-
századokon át kizárólag házi 
kertekben termesztették. 
Csupán a feleslegek kerültek 
piacra. Erről az időről több 
adat található a helytörténet-
ben. A török világutazó, Evlia 
Cselebi az 1660-as évek ele-
jén emlékirataiban dicséri a 
Gyulán és környékén termelt 
zöldségféléket. De Tessedik 
Sámuel munkáiban is talál-
hatók említések a kertek ön-
tözésére és a kertészkedés 
fontosságára vonatkozóan.

A 19. század második felé-
ben a megnövekedett városi 
lakosság igényeit a piacra ke-
rült zöldségfélék mennyisége 
már nem elégítette ki. Ezt a 
kedvező értékesítési helyze-
tet használták ki a vidékünkre 
bevándorolt bolgár zöldség-
kertészek. Ők indították el 
a piacra termelő, öntözéses 
zöldségtermesztést.  

Csabán elsőként Bog-
danov Péter kertész az 
Élővíz-csatorna mellett, 7,5 
katasztrális holdnyi bérelt 
földjén, vízdíjfizetéssel kezd-

te meg 1899-ben a bolgár ön-
tözéses zöldségtermesztést. 
Ugyancsak bérleményen 
gazdálkodott itt Dimitrov Iván 
bolgárkertész. A rekeszes 
bolgárkereket (képünkön) 
saját kezűleg készítették a 
bolgárok faragóbaltával, fű-
résszel. A szerkezetet egyet-
len lóval működtették. Az 
állatot rúd elé fogták azért, 
hogy körbejárjon, a kötőfé-
ket kisefához rögzítették. 
Vontatás közben mozgásba 
jött a függőleges tengely az 
orsóval, amely mozgásba 
hozta a homlokkerekeket és 
a vízszintes tengelyt a vízki-
emelő kerékkel. Ennek tal-
pában 24–28 rekeszt alakí-
tottak ki, amelyek egyenként 
6–8 liter vizet fogadtak be. 

A kerék merülésekor a víz a 
rekeszekbe nyomult, majd 
ezekből a 2–3 méter ma-
gasságban elhelyezett desz-
kavályúba ömlött. Onnan a 
vizet – deszka- és földcsa-
tornákban – az öntözendő 
területre vezette. A szerke-
zet percenként 600 liter vizet 
emelt ki. A rekeszes bolgár-
kereket a legmélyebb me-
derszakasz mellett állították 
fel, hogy a legalacsonyabb 
vízállást is elérje. A kertészet 
munkásai többnyire bolgá-
rok voltak, de alkalmaztak 
hely idénymunkásokat is. A 
nagy háború alatt csökkent 
a bolgárok bevándorlása, a 
kertészetek részben szántó-
földekké váltak. 

 Gécs Béla

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház szeretné megköszönni 
a városnak a vírushelyzet-
ben tanúsított helytállását, 
a lakosság fegyelmezett-
ségét és az egészségügyi 
dolgozók, tanárok, eladók, 
sofőrök áldozatos munká-
ját. Így július harmadik heté-
ben ingyenesen látogatható 
estekkel kedveskedik a kö-
zönségnek. Az előadások 
20.30 perckor kezdődnek, 
a helybiztosítás miatt előze-
tes regisztráció szükséges. 

Július 16-án este „A női lélek 
rejtelmei” tárulnak fel Verdi, 
Puccini, Kálmán Imre, Lehár, 
Johann Strauss dallamaiban, 
Benedekffy Katalin Prima-
díjas koloratúrszoprán előadá-
sában. Július 17-én Händel, 
Mozart, Vivaldi… – barokk és 
romantikus muzsika lesz hall-
ható Galambos Hajnalka és 
Rázga Áron estjén. 

Július 18-án Ady szerel-
mei címmel Tomanek Gábor 
és Nagy Erika irodalmi műso-
rát láthatják az érdeklődők, 
közreműködik Tábor Lajos. 
Július 19-én A férfi és nő A. 
P. Csehov színházi szem-
üvegén keresztül következik, 
Nagy Enikő és Jantyik Csaba 
előadásában.

Július 20-án Bye-bye, Gulyi 
címmel Gyulyás Attila búcsú-
koncertjét láthatja és hallhatja 

a közönség, ugyanis ősztől 
Attila a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színházba szer-
ződik. A színművész Békés-
csabán például ifjú Edmond 
Dantes-ként lépett színre 
Dumas Monte Christo grófja 
című musicaljében, Norman 
Batest, a moteltulajdonost 
alakította a Pszichóban, de 
maradandó alakítást nyújtott 
egyebek mellett az Egerek és 
emberekben és a Mario és a 
varázsló címszerepében. 

A teátrum nemrégiben ki-
hirdette a 2020/2021-es éva-
dának műsortervét, amely a 
nemzeti összetartozás jegyé-
ben fogant. Látható lesz a 
Hotel Mimóza, a Pezsgős va-
csora (vígjátékok), a Trianon 
rockopera, két komoly hang-
vételű darab, a Kakukkfészek 
és a Vitéz lélek, valamint egy 

érdekes műfajú darab: egy 
„horror-rockopera”, a Drakula. 
Bérleten kívül a Viktóriát lát-
hatják az operettkedvelők. A 
gyerekeknek két ősbemuta-
tót tartogat a teátrum: a Holló 
Jankót és a Tihany Tündért, 
de várja őket a Nagy családer-
dő is. Két kamaradarab várha-
tó az Intimtérben: A pillangók 
szabadok és a beszédes című 
Családi ágy. Repertoáron ma-
radnak az előző évad népsze-
rű előadásai: az Egri csillagok, 
a Megfeszített, a Tanulmány a 
nőkről, a Tizenhárom almafa, 
Az igazmondó juhász és az 
aranyszőrű bárány, valamint 
a tavalyi stúdiószínházi dara-
bok is megtekinthetők lesznek 
még. A részletes műsortervről 
érdemes a színház honlapján 
tájékozódni. 

Szilágyiné Szabó Ágnes

Seregi Zoltán búcsúzik Gulyás Attila színművésztől


