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FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

A földes utcák burkolására 7 milliárd forintot költenekHatméteres ezüstfenyő

Történelmi jelentőségű út- és járdafejlesztés A város karácsonyfája

Közgyűlési hatáskörben hozott döntéseket Szarvas Péter

Az elmúlt években nagyon sok rendezvény színesítette 
az adventi időszakot, a koronavírus-járvány miatt azon-
ban idén a karácsonyi vásárt és a programokat is ki kell 
hagyni. A Szent István tér viszont most is díszbe öltözött. 

Advent első napja előtt pár 
nappal érkezett meg a térre 
a város karácsonyfája, ame-
lyet a helyére állítottak, majd 
feldíszítették. A hatméteres 
ezüstfenyőt egy nevét feltün-
tetni nem kívánó, békéscsa-
bai lakos ajánlotta fel.

A főteret – a több száz 
dísszel ellátott karácsony-
fa mellett – egy betlehe-
mi installáció is ékesíti. 

Szarvas Péter kiemelte, hogy 
a betlehem a tavalyi adventi 
időszakhoz képest kiegé-
szült, illetve egy meglepetés 
elem is várja a lakosokat. A 
polgármester azt is kiemel-
te, hogy a fenyőt az ünnepi 
időszak végén – hasonlóan 
az előző évekhez – ismét fel-
darabolják, hogy tűzifaként 
szolgáljon majd a szociálisan 
rászorulók számára.

Közel tízmilliárd forintból 
válnak élhetőbbé főként a 
kertvárosi részek Békés-
csabán. A Modern Városok 
Programban rossz minősé-
gű járdák, utak újulnak meg, 
illetve számos földes utca 
kap aszfaltot. A program 
2016-ban aláírt együttmű-
ködési megállapodása szá-
mos fejlesztést tartalmaz, 
de annak a dokumentum-
nak nem volt része a me-
gyeszékhely aszfaltozott út-
hálózatának bővítése. Ezért 
Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő tárgyalásokat 
kezdeményezett, amelyeket 
siker koronázott – városunk 
történetének eddigi legna-
gyobb belterületi útépítési 
és útfelújítási programja 
kezdődik el.

Herczeg Tamás országgyű-
lési képviselő kiemelte, Bé-
késcsabán még most is sok 
olyan utca van, amely nem 
pormentes. Most kilencven 
utcát tervez az önkormány-
zat aszfaltozni, burkolattal 

ellátni. Emellett számos 
helyen rosszak, elavultak 
a járdák, utak, ennek a fej-
lesztésnek köszönhetően 
ezeknél is jelentős javulást 
lehet elérni. Kiemelte: nem 
kell társulást létrehozni az 
utcákban, hogy megtörtén-
jen ez a fejlesztés, és önerő-
re sincs szükség. 
Hanó Miklós alpolgármester 
hangsúlyozta, hogy a helyi 

Fidesz-frakció évekkel ez-
előtt kezdeményezte az utak 
és a járdák megújítását a 
lakossági igények felméré-
sét követően. Hanó Miklós 
hozzátette: 1997-ben már 
volt hasonló jellegű beruhá-
zás, de az mindössze két 
évig tartott és összesen 400 
millió forintot tudtak rászán-
ni. Kiemelte: ezúttal a város 
2,3 milliárd forintot járdafel-
újításra, további 1,5 milliárd 
forintot a meglévő utak fej-
lesztésére, míg 7 milliárdot a 
földes utcák burkolására kap 
a kormányzattól. A járdafej-
lesztés befejezésének a ha-
tárideje 2021. december 31-e.

– A külső területeken la-
kók is ugyanúgy békéscsa-
baiak, mint a belvárosban 
élők, nekik is joguk van a 
jobb minőségű utakhoz, jár-
dákhoz, de az önkormány-
zatnak önállóan nincs kerete 
ilyen mértékű megújulásra. 
Az elmúlt száz évben nem 

volt ekkora útfejlesztési be-
ruházás itt. A folyamat idén 
indul el, miután megtörtén-
nek az egyeztetések a képvi-
selő-testület tagjaival, hiszen 
ők ismertetik majd a körze-
teikben lévő problémákat. 
Ezután közöljük az utcák lis-
táját. A munkálatok első kör-
ben ott kezdődnek el, ahol 
sokan laknak, azt viszont 
hangsúlyozzuk, hogy egy 
utcában csak az egyik olda-
lon újul meg a járdaburkolat. 
Az a cél, hogy hosszútávon 
minden utca rendelkezzen 
normális minőségű járdával 
– fogalmazott Hanó Miklós.
Az alpolgármester hozzá-
tette: Herczeg Tamás lobbi 
ereje kellett ahhoz, hogy 
bővíteni tudják a Modern 
Városok Programot, illetve 
megköszönte Orbán Viktor 
miniszterelnöknek a forrás 
biztosítását.

Békéscsaba költségve-
tésének az 1–3. negyed-
éves teljesítéséről szóló 
beszámolóját elfogadta a 
polgármester. Szarvas Pé-
ter kiemelte, hogy a város 
fizetőképessége rendben 
van, annak is köszönhe-
tően, hogy több mint 700 
millió forint veszélyhelyzeti 
tartalékot képzett – szintén 
közgyűlési hatáskörben – 
még a járvány első hulláma 
során.  

A gépjárműadó elvonása 
200 milliós bevételkiesés, 
de a helyi iparűzési adóból 
származó bevétel kis mér-
tékben nőtt.
Szarvas Péter elfogadta az 
helyiadó-bevételekről szóló 
tájékoztatót. Mint mondta, 
a békéscsabai városveze-
tés nagy reményekkel in-
dult neki a 2020-as évnek, 
hiszen a számítások szerint 
komoly összeg folyt volna 
be az iparűzési-, az épít-

mény- és gépjárműadóból 
a város kasszájába. Aztán 
tavasszal jött a koronavírus-
járvány, és mindent felülírt. 
A kormány vállalkozásokat 
segítő rendelkezései há-
rom adónemet érintettek: az 
idegenforgalmi adót április 
26-tól december 31-ig nem 
kell megfizetniük az érintet-
teknek (bár bizonyos össze-
get az önkormányzat ezzel 
kapcsolatban vissza nem 
térítendő támogatásként ka-
pott); a gépjárműadó teljes 
egészében az államkasz-
szába folyik be; az iparűzési 
adó esetében pedig a cégek 
befizetési haladékot kaptak. 

A polgármestertől meg-
tudtuk, összehasonlították 
az adóbevételek alakulását: 
az előző év hasonló idősza-

kához mérten a gépjármű-
adó esetében 200 milliós 
kiesés tapasztalható, az 
iparűzési adóbevétel azon-
ban a tavalyihoz képest kis 
mértékben nőtt, de a terve-
zettet nem érte el. 

Első ütemben 100 millió 
forintból fejlesztik 

az atlétikai központot

Márton Anita és (a korábban 
szintén a csabai klub színe-
iben sportoló) Baji Balázs 
sikerei világszerte ismertek. 
A Kopp Békéscsabai Atléti-
kai Club sportolói sikereinek 
egyik hozadéka, hogy a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség se-
gíti a békéscsabai sportléte-
sítmény fejlesztését. 

Szarvas Péter bejelen-
tette, hogy a Tünde utcai 

atlétikai központ fejlesz-
tésének lehetőségein már 
régóta dolgoznak, jövő év-
ben, első ütemben 100 mil-
lióból fejlesztik a központot, 
és tárgyaltak arról is a Ma-

gyar Atlétikai Szövetséggel, 
hogy 2021–22-ben 2. üteme 
is lesz a központ fejleszté-
sének.

November 5-én tartotta volna soron következő ülé-
sét Békéscsaba képviselő-testülete. Mivel azonban a 
kormány november harmadikai rendeletével újra ve-
szélyhelyzetet hirdetett, a közgyűlés elmaradt. A ve-
szélyhelyzet idején a közgyűlés feladat- és hatáskörét 
a polgármester gyakorolja, ennek megfelelően Szarvas 
Péter polgármester több döntést is hozott, amelyeket 
online tájékoztatón, november 18-án ismertetett. 

A döntéseket a polgármester online ismertette

Fejlesztésre közel 10 milliárd forint érkezik Lenkefi Zoltán betlehemi installációja



Milyen hatással van gyor-
san változó világunk Bé-
késcsabára és csabaiként 
tudjuk-e ezeket a válto-
zásokat befolyásolni? A 
rovatban három részben 
olvashatunk a csabai ag-
rártáj változásáról, ezzel 
jobban megértve a jelen 
tájalakító folyamatok hatá-
sát a csabai lakosságra.

Békéscsabán a mocsarak 
lecsapolása elsősorban az 
1777-ben kiásott Élővíz-csa-
tornával kezdődött, amely a 
Körösökön keresztül össze-
köttetést teremtett a hegyvi-
dékkel, és jótékonyan hatott 
a kereskedelemre is. A mo-
csarak területe egy évtized 
alatt az eredetinek a felére 
csökkent, és lehetőség nyílt 
a keleti területek legelőként 
való hasznosítására. 

A maradványföldek és 
puszták bérletének lehető-
sége és a legelő-elkülöní-
tés, majd az örökváltsági 
szerződés kivette Csaba 
határából a szentmiklósi, 
kondorosi, gerendási, vala-
mint a vandháti majorsági 
pusztákat is, ahol saját keze-
lésű majorsági gazdálkodást 
szerveztek meg. Így a 19. 
század végére a legelő terü-
lete leszűkült a város környé-
kére, elsősorban a Felvégi- 
és Alvégi-legelőre.

A század végére az ide-
telepített szlovák lakosság, 
a magyar Alföld körülménye-
ihez igazodva, létrehozta a 
tipikus alföldi tanyás agrár-
várost, Békéscsabát.

A termesztett növények 
szűk köre a közel másfél év-
század alatt nemigen válto-
zott. Az újratelepülést követő 
időszakban jószerével csak 
búzát, árpát, zabot és kölest 
termeltek. Rövidesen meg-
jelent a kukorica is, de még 
minimális területen. Az ipari 
növények közül a kender és 
a dohány termesztése kez-
dődött meg a legkorábban. A 
század utolsó harmadában 
már országos hírű békési 

búza a csabai határnak is 
legfontosabb növénye volt.

Az első osztályú földe-
ken termett búza az elvetett 
magnak átlag a nyolcszoro-
sát, a zab és az árpa pedig 
a tízszeresét adta vissza. 
Az 1840-es években Csa-
bán termett a Békés megyei 
gabona ötöde. A gabona-
termesztés kiteljesedése 
mellett figyelmet érdemel a 
takarmánytermesztés meg-
indulása (lóhere, repce), s a 
19. század elején kezdődött 
a kertészkedés is a maga 
korában nevezetes csabai 
hagymával. 

A 18–19. század folyamán 
Békéscsaba agrárvárosi 

fejlődésen ment keresztül, 
amelynek eredményeként 
létrejött a város határában 
egy hatalmas tanyavilág. En-
nek tulajdonosai a zárt tele-
pülésben laktak, s így a zárt 
település maga az agrárné-
pesség lakótelepülése volt. 
Ez a fejlődés annál inkább 
figyelmet érdemel, mert a 
népesség, amely itt élt, nem 
ezen ősi magyar települési 
elvet hozta magával. 

(Forrás: Duray B. 2016: 
Mezőgazdaság, földhasz-
nálat Csabán In: Ambrus Z. 
(szerk.): A csabai: táj, em-
ber, munka, szokás, kolbász, 
fesztivál.) 

Duray Balázs

Ha a munkavállaló a saját 
vagy gyermeke betegségé-
nek időtartama alatt nem tud-
ja ellátni a munkáját, a kieső 
jövedelem egy részét táp-
pénzzel pótolja az egészség-
biztosítás. Fontos tudni, hogy 
a betegszabadságra jogosult 
részére táppénz csak a be-
tegszabadság lejártát követő 
naptól állapítható meg. 

Betegszabadság kizáró-
lag a munkavállaló saját be-

tegsége esetén jár. A mun-
káltató a munkavállalónak 
betegsége miatti kereső-
képtelensége esetén nap-
tári évenként 15 munkanap 
betegszabadságot ad ki. Év 
közben létesített munkavi-
szony esetén arányosítani 
kell. Például, ha a munkavál-
laló július 1-jétől dolgozik, az 
új munkaviszonyában idő-
arányosan 8 munkanap be-
tegszabadság illeti meg.

Betegszabadságra a 
Munka Törvénykönyve sze-
rint foglalkoztatottak, va- 
lamint a kormányzati szol-
gálati, közszolgálati és köz-
alkalmazotti jogviszonyban 
álló személyek is jogosultak. 
Nem jogosult betegszabad-
ságra az egyéni vállalkozó, 
a társas vállalkozó, a meg-
bízás alapján munkát végző, 
vagy a tiszteletdíjas tevé-
kenységet folytató személy. 
Nem jár betegszabadság az 
üzemi baleset és foglalko-
zási betegség miatti kere-
sőképtelenség, valamint a 
veszélyeztetett várandósság 
miatti keresőképtelenség 
tartamára sem. Ezekben az 
esetekben a keresőképte-
lenség első napjától táppénz 
illeti meg a biztosítottat. 

A betegszabadság alatt 
folyósított juttatást a mun-
káltató fizeti.  Erre az időre a 
távolléti díj 70 százaléka jár, 
ami adó és járulékköteles. A 
keresőképtelenséget a ke-
zelőorvos igazolja, kórházi 
ápolás esetén kórházi igazo-
lás szükséges.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 
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Mikor jár betegszabadság?

A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munka-
napjára nem táppénzt, hanem betegszabadságot vehet 
igénybe az arra jogosult dolgozó.

A csabai földhasználat története – 2. rész

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók 
támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási 
hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás 
pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege féléven-
ként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és feb-
ruártól júniusig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtá-
sakor folyamatban lévő félévtől négy félévig, de legfeljebb 
az oklevél megszerzéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri 
300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését kö-
vető 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megje-
lölt pénzforgalmi számlára.
A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai 
Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., vagy a 
szocialis@bekescsaba.hu email címre.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. március 16.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető 
vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba haza-
vár!" életkezdési támogatás pályázat vagy „Békéscsaba 
hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 
2021. április 20.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj 
és a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnye-
résének feltételeiről bővebben a bekescsaba.hu oldalon a 
pályázati hírek között olvashatnak.

A járvány második hulláma 
már másképp érintette a gya-
korlati képzőhelyeket, de a 
tanulókat is, mint tavasszal. 
A tavaszi digitális szakmai 
gyakorlat gyorsan rávilágított 
arra, hogy ez egy kényszer-
megoldás, s több hátránnyal 
jár, mint előnnyel. Így most 
csak elvétve találunk olyan 
céget, ahol „távoktatnák” a 
szakmai gyakorlatot. Termé-
szetesen a megfelelő jár-
ványügyi intézkedések betar-
tására mindenütt ügyelnek, 
lázmérés, maszk, fertőtlení-
tés, távolságtartás napi rutin-
nak számít. A képzőhelyekkel 
és a szakképző intézmények-
kel a duális képzési tanács-
adóink állandó kapcsolatban 
vannak, minden eshetőségre 
fel vagyunk készülve. Mind-
emellett folyik a következő 
tanév ágazati beiskolázási 
tervezése, jövő héten indul-

nak a szakképző intézmé-
nyekkel az egyeztető tárgya-
lások, ahol már nem csak 
az ágazatok, hanem a keret-
számok is terítékre kerülnek. 
Mindehhez természetesen 
megkérdezzük a cégeket, 
akik munkaerő-piaci informá-
cióikkal, igényeikkel segítik a 
munkát. November 20-án a 
vizsgafelügyelői, november 
25-én pedig az ágazati alap-
vizsga elnöki listára való be-
kerüléshez járt le a pályázati 
határidő. A Szakképzési Bi-
zottság megkezdte a pályáza-
ti anyagok formai és tartalmi 
előminősítését. A feladat nem 
egyszerű, hiszen a bizottság 
nem ülhet össze, online mó-
don történik az értékelés, ez 
pedig jóval több munkaórát 
követel meg, mintha szemé-
lyesen jelen tudnánk lenni.

Ugyanakkor kezdünk mi 
is „belejönni” az online meg-

jelenésekbe, sőt azt tapasz-
taljuk, hogy a megcélzott vál-
lalkozók is rájöttek ennek az 
előnyeire: pl. a hó végi két-
napos könyvelőknek célzott 
szakképzési tájékoztatónkra 
rekordszámú regisztráció 
érkezett. Ezen felbuzdulva 
szervezünk egy on-line pá-
lyaorientációs konferenciát, 
ahová ismét olyan témákat 
viszünk, amelyekről Békés 
megyében eddig máshol 
még nem hallhattak sem a 
gyerekek, sem a szüleik, de 
úgy gondoljuk, hogy még a 
pedagógusaiknak is tudunk 
újat mutatni.

Decemberben pedig el-
kezdjük a vállalkozások ága-
zatonkénti felkészítését a 
munkaszerződések megköté-
sére és elszámolhatóságára.  

December 16-ig lehet je-
lentkezni a szakmát tanuló 
végzős diákoknak a Szakma 
Kiváló Tanulója, illetve az Or-
szágos Szakmai Versenyre, 
az előrejelzett létszám már 
meghaladja a 700 főt. Bízunk 
benne, hogy a területi írásbeli 
elődöntőket személyes jelen-
léttel tudjuk már végrehajtani.

A szakképzési reform gyakorlati megvalósítása, vala-
mint az eddig megszokott feladatok így év vége felé 
sem hagynak üresjáratot a Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara szakképzési osztályának – osztotta meg 
a tennivalókat Mészárosné Szabó Anna, a szakképzési 
osztály vezetője.



Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 
TOP- 6.1.1-16 -BC1-2017 
00001 „Ipari parkok, ipar-
területek fejlesztése” című 
pályázati felhívás keretein 
belül a Kétegyházi úti és 
a Csanádapácai úti ipari 
területek fejlesztését való-
sította meg. A projekt célja a 
meghatározott ipari terüle-
tek alapinfrastruktúrájának 
kiépítése volt, amely alapján 
ipari tevékenység végzésé-
hez alkalmas, értékesíthető 
területek alakultak ki.
A területek várhatóan 
2021. I. negyedévében ér-
tékesíthetőek lesznek. 
A hirdetés részletes szö-
vege és a helyszínrajzok 
a város internetes honlap-
ján (www.bekescsaba.hu) 
Aktualitások/Eladásra, hasz- 

nosításra kínált ingóságok 
és ingatlanok elérési útvo-
nalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hi-
vatalának hirdetőtábláján 
megtekinthető. 
A hirdetésben szereplő 
adatok tájékoztató jelle-
gűek, Békéscsaba Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése dönt az adott 
ingatlanrészek értékesítésé-
nek pontos feltételeiről.
További felvilágosítással 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivata-
lának Stratégiai-Fejlesztési 
Osztálya szolgál. 
Telefonszám: 66/523-863.

A város környezetvédele-
mért és turisztikáért felelős 
tanácsnoka arról beszélt, 
hogy az elmúlt tíz évben je-
lentős kommunális fejleszté-
sek történtek a megyeszék-
helyen, kiemelte például a 
megújuló szennyvízhálóza-
tot. Opauszki Zoltán hangsú-
lyozta, hogy az útfejlesztés 
történelmi jelentőségű.

– Ilyen nagyságrendben, 
ilyen rövid idő alatt, ekkora 
jelentőségű alapszolgálta-
tás-fejlesztés a városban 
még nem történt. A belváros 
már megújult, most pedig a 
kertvárosi részek felújításá-
ra koncentrálunk. Minden 
békéscsabai polgárt azonos 
jogok illetnek meg, azonos 

szoláltatásokat kell biztosí-
tanunk számukra. Turizmust 
elsősorban ott lehet építeni, 
ahol a lakosok jól érzik ma-
gukat, ehhez pedig kellenek 
a magas színvonalú alap-
szolgáltatások – mondta a 
tanácsnok.

Szente Béla, az 1. szá-
mú választókerület képvi-
selője kiemelte, hogy Ger-
lán majdnem minden utca 
földes. Hozzátette: ahhoz, 
hogy méltó életkörülménye-
ket teremtsenek, elsődleges 
lépés a burkolt utak építése. 
Most egyébként ott kerék-
párút-fejlesztés is zajlik, ami 
egy műszaki probléma miatt 
megakadt, de az eredeti ha-
táridőre elkészül majd.

– Fontos, hogy a járdák is 
rendben legyenek. Összes-

ségében nézve évtizedes 
lemaradást kell pótolnunk, 
hiszen egyes helyeken nem 
lehet a járdán babakocsi-
val vagy kerekesszékkel 
közlekedni. Ilyenkor az útra 
mennek ki az emberek, ami 
veszélyes. Ha Békéscsaba 
környezetét teljes mértékben 
sikerül környezet-centrikus 
gondolkodással megújítani, 
akkor az ország egyik leg-
szebb városa lehet. A Hat-
vanezer Fa Egyesület sokat 
dolgozik a zöld felületek 
növelésén, a Fidesz-frak-
ció pedig kezdeményezte, 
hogy többet foglalkozzunk 
a csapadékvíz-elvezetés-
sel, amelyhez jó minőségű 
árkokra van szükség – tette 
hozzá Szente Béla.

Hidvégi Dávid
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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Jelentős út- és járdafejlesztés H I R D E T É S

Korszerűbb, energiatakarékosabb lesz több önkormányzati épület

„A Békéscsabai Jókai Színház és egyéb önkormányzati 
épületek energetikai fejlesztése” című projekt célja az, 
hogy az intézményekben hatékonyabb legyen az ener-
giahasználat. Az épületek energiahatékonysága célzó 
felújítása és fejlesztése által a fosszilis energiahordozók-
ból származó üvegházhatású gázok kibocsátása csök-
ken, valamint a megújuló energiaforrások használata nő. 
A támogatás összege meghaladja a 250 millió forintot. 
A projektet a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
bonyolítja le, a tervezett befejezési határidő pedig 2022. 
március 31-e.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ered-
ményes volt mindhárom rész vonatkozásában. A nyertes 
ajánlattevő mindhárom esetben a Galéria Invest Kft. volt 
az alábbiak szerint:

• 1. rész: Békéscsabai Jókai Színház, Andrássy út 1. 
szám alatti, a Gyár utca 16. szám alatti, a Szegfű utca 
87–89. szám alatti, a Pásztor utca 66. szám alatti, vala-
mint a Bartók Béla út 24. szám alatti épületekre napelem 
telepítése.

• 2. rész: a Széchenyi utca 4. szám alatti, a Gyulai út 
53–57. szám alatti, a Lencsési 85. szám alatti, az Ady End-
re utca 30–34. szám alatti épületekre napelem telepítése.

• 3. rész: a Trefort utca 2. szám alatti konyha épület-
részre napelem telepítése és energetikai korszerűsítés.

A munkaterületet 2020. november 2-án vette át a kivite-
lező. A projekt tervezése során a projektarányos akadály-
mentesítés követelményeinek meg kívántak felelni, ezért 
rehabilitációs szakmérnököt is bevontak a munkálatokba. A 
létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet, de ameny-
nyiben mégis találnának azbesztet a munkálatok során, ak-
kor a kivitelező vállalja a mentesítést. A tervezéskor és az 
építkezés során a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 
jogszabályokat maradéktalanul betartották, illetve betartják. 
A beruházás során klímakockázati tényező nem áll fenn.

A beruházás „A Békéscsabai Jókai Színház és egyéb 
önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” című, 
TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt 
keretében valósul meg.

Egy korábbi támogatási szerződés alapján a Békés-
csabai Jókai Színház épületének energetikai kor-
szerűsítése történhetett volna meg, de a pályázatot 
később kibővítették kilenc önkormányzati épülettel. 
Az új szerződés idén októberben lépett hatályba; 
eszerint a létesítmények többségén napkollektorokat 
helyeznek el.

Opauszki Zoltán tanácsnok, Hanó Miklós alpolgármester és Szente Béla képviselő
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Befejeződött az orosházi 
Forrás Református Óvoda 
felújítása. Az intézmény 
bővítésen, energetikai be-
ruházáson, külső és belső 
felújításon esett át.

Az Orosházi Református 
Egyházközség még 2017. 
december 20-án részesült a 
Békés Megyei Önkormány-
zat támogató döntése alap-
ján 270,75 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásban, 
a megyei önkormányzat által 
kezelt Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program-
nak köszönhetően. 

A meglévő óvodai épületet 
bővítették, a fejlesztés során, 
a nettó alapterület közel 600 
négyzetméterrel növekedett. 
Három új csoportszobával és 
egy melegítőkonyhával gaz-
dagodott az intézmény. A je-
lenlegi energetikai követelmé-
nyeknek megfelelően épült fel 
az új szárny, a régi épületré-
szen pedig a nyílászárók cse-

réje, a fal- és födémszigetelés 
történt meg. A régi épületrész-
ben belső átalakítást is végez-
tek, a közfalak bontásával és 
áthelyezésével új helyiségek 
jöttek létre. Az óvoda területén 
parkolókat alakítottak ki. 

A felújítási munkálatok 
mellett új óvodai eszközö-
ket, bútorokat szereztek be, 
valamint a korábbi, elhasz-
nált eszközöket cserélték le. 
A bővítéssel az intézmény 
férőhelyeinek száma is nö-
vekedett, eddig 45 gyereket 
tudott fogadni az óvoda, most 
30-cal többet, 75 orosházi és 

környékbeli kisgyermek ellá-
tására van lehetőség.

A koronavírus-járvány mi-
att hivatalos átadóra nem volt 
lehetőség, de Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke Szalkay Róbert lel-
késszel és Tóth Mónika óvo-
davezetővel bejárta és meg-
nézte a megszépült óvodát. 

– A beruházással az épület 
méltó a benne folyó magas 
színvonalú szakmai munká-
hoz, az óvoda alkalmazottai 
modern környezetben, kitűnő 
ellátási körülmények között 
folytathatják oktató-nevelő 
munkájukat – mondta Zalai 
Mihály. Hozzátette: vannak 
még Orosházán felújításra 
váró önkormányzati és egy-
házi óvodák. A Békés Megyei 
Önkormányzat meg fogja 
találni a lehetőségét annak, 
hogy a következő egy-két év-
ben, a 2021–27-es Verseny-
képes Gazdaság Operatív 
Program keretén belül ezeket 
is hasonlóan fel tudja újítani.

A szociális intézmények-
ben november 20-án, a 
bölcsődékben, óvodákban, 
általános iskolákban nov-
ember 23-án kezdődött 
meg a tesztelés, a minta-
vételezés gördülékenyen 
folyik. Ugyanakkor kiemel-
ten fontos, hogy mindenki 
maradéktalanul betartsa 
a kormány intézkedéseit, 
mert az valamennyiünk vé-
delmét szolgálja. Mindent 
megteszünk a koronavírus-
járvány lassítása, az embe-
rek egészségének védelme 

érdekében – hangsúlyozta 
Takács Árpád kormánymeg-
bízott, a Békés Megyei Vé-
delmi Bizottság elnöke. 

A nevelési, oktatási in-
tézményekben orvostanhall-
gatókból, illetve kormány-
hivatali dolgozókból álló 
mintavevő csapatok végzik 
a feladatot, míg a szociális 
intézmények saját szakem-
bereikkel teszik ugyanezt. 
A munkát önkormányzati 
alkalmazottak is segítik. Ta-
kács Árpád kiemelte: példás 
együttműködés, összefogás 

alakult ki az önkormányza-
tok, a vállalkozások, az in-
tézményfenntartók között.

A kormányhivatal vala-
mennyi helyszínen kesztyűt, 
szemüveget, sapkát, arc-
védő-maszkot és -pajzsot, 
védőruhát biztosít a mintavé-
telezést végző orvostanhall-
gatók számára. A csapatok 
tagjai minden reggel, még 
munkaidő előtt letesztelik 
saját magukat, ezzel is véd-
ve az intézményekben dol-
gozókat. Ezt követően a me-
gyei logisztikai terv alapján, 
7.30-kor elindulnak a kiérte-
sített helyszínekre. A tesz-
telés munkaidőben zajlik, a 
kormányhivatal a vizsgála-
tot végzők étkeztetéséről is 
gondoskodik.

A szociális intézmények 
önmaguk végzik a tesztelést, 
az adatokat a kormányhiva-
tal népegészségügyi szervé-
nek továbbítják, amely napi 
szinten tovább küldi azokat 
Nemzeti Népegészségügyi 
Központba. A megyei vé-
delmi bizottság a kórházak-
nak, egészségügyi intézmé-
nyeknek, az egészségügyi 
alapellátásnak, valamint az 
oktatási és szociális intéz-
ményeknek folyamatosan 
biztosítja a szükséges védő-
felszereléseket, fertőtlenítő-
szereket is.

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Megújult az orosházi Forrás óvodaBékésben is zökkenőmentes
a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozók tesztelése

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Békés megyében, a kormány által meghirdetett orszá-
gos, célzott, csoportos tesztelés keretében, 10 200 dol-
gozó tesztelését végezte el mintegy harminc mintavevő 
csoport, 540 helyszínen, november 23-a és 27-e között.

Opauszki Zoltán: Békéscsaba ékszerdoboza lesz a Munkácsy-negyed
Több helyszínen folytatódnak a Munkácsy-negyed fej-
lesztési projekt munkálatai. A beruházás pillanatnyi 
állapotáról Opauszki Zoltán önkormányzati képviselő, 
Békéscsaba környezetvédelmi és turisztikai ügyekért fe-
lelős tanácsnoka számolt be lapunknak.

A Modern Városok Prog-
ram keretében megvalósuló 
Munkácsy-negyed kialakítá-
sa 2018 tavaszán indult. A 
beruházás elsődleges célja, 
hogy a megújuló környezet-
tel fellendüljön a békéscsa-
bai turizmus, megőrizze a 
festőművész szellemi örök-
ségét és népszerűsítse azt 
hazánkban és a határainkon 
túl is. A tervezési feladatok, 
engedélyeztetési eljárások 
lefolytatását követően, tavaly 
télen indult a tervek szerin-
ti kivitelezés. A beruházás 
fontosságát jelzi, hogy au-
gusztusban, a negyed alap-
kőletételén Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő és 
Szarvas Péter polgármester 

mellett Fekete Péter, kultúrá-
ért felelős államtitkár és Gyo-
páros Alpárt a modern tele-
pülések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos is részt vett. 
Az alapkő szimbolikusan a 
negyed közepén helyezkedik 
el, mely kiindulási pontnak 
is tekinthető a negyed bejá-
rásához – kezdte Opauszki 
Zoltán, hozzátéve, hogy 
megfelelő ütemben halad a 
kulturális negyed kialakítása.

Új járdaburkolatot, korhű 
hídkorlátot kapott a Mun-
kácsy-híd. Befejeződött a 
Munkácsy Emlékház előtti 
járdák és kerékpárutak fel-
újítása, valamint a parkolók 
kialakítása is. A Munkácsy-
negyed közintézményei a 

Csabagyöngye Kulturális 
Központ, a Békés Megyei 
Könyvtár, a Munkácsy Mú-
zeum és a Munkácsy Emlék-
ház környezete is megújul. 
A beruházás részeként a 
térburkolatok, térvilágítások 
megújultak, cserélődtek, par-
kosítási munkákat végeztek, 
új utcabútorokat helyeztek 
ki a szakemberek. A Békés 
Megyei Könyvtár udvara tel-
jes rekonstrukción esett át, 
tavasztól kényelmes, mo-
dern udvari pihenőt vehetnek 
birtokba a könyvtár látogatói. 
A Munkácsy Emlékház épü-
lete, a melléképület és a kör-
nyezete is teljesen megújul. 
A kivitelezés a végéhez kö-
zeledik. A belső terek meg-
újulnak, a Munkácsy korát 
megidéző kúriaépület állan-
dó kiállítása felfrissül, helyet 
kap egy Munkácsy cukrász-
da, ajándékbolt, és időszaki 
kiállítás is színesíti majd a 

jövőbeni látogatók program-
ját. Az Omaszta-park visz-
szakapja eredeti, rendezett 
angolpark jellegét, így pavi-
lon, pihenőhelyek, sétautak 
színesítik az idelátogatók 
szabadidős tevékenységeit – 
mutatta be a már befejezett 
vagy hamarosan befejeződő 
munkálatokat a tanácsnok.

Új attrakcióként lép be a 
„Csabai hírességek sétánya” 
a könyvtár és a Csabagyön-
gye Kulturális Központ közti 
területen, ahol megemlékez-
nek azokról a békéscsabai 
kötődésű személyekről, akik 
öregbítették városunk hírne-
vét. A sétány közvetlen kö-
zelében lesz egy érintőkép-
ernyős, digitális információs 
kijelző, mely a kor követelmé-
nyeinek megfelelően biztosít 
információt a látogatóknak. 

A Munkácsy Mihály Múze-
umban szeptemberben meg-
nyílt az új állandó Munkácsy- 

kiállítás. Az intézményben 
zajlik az új állandó kiállítás 
kivitelezése is, mely az „Idő-
vonal” címet kapta. A látoga-
tók 2021 tavaszán vehetik 
birtokba a néprajzi, termé-
szettudományos és régé-
szeti-történeti elemekből álló 
modernizált kiállítást. 

Időközben a Munkácsy-
negyedben kihelyezendő 
szobrok pályázatai is beér-

keztek, a szobrok szakmai 
értékelése történik. 

– Komoly marketingfel-
adat lesz a negyed megis-
mertetése, népszerűsítése. 
A Munkácsy Fesztivál, a tu-
risztikai szakemberek részé-
re tájékoztató workshopok 
tartása a jövő év feladatai 
közé tartoznak – zárta a kö-
vetkező időszak teendőinek 
felsorolását Opauszki Zoltán.

Itt lehet majd a Csabai hírességek sétánya Korhű hídkorlátot kapott a Munkácsy-híd

Opauszki Zoltán: Jó ütemben halad a negyed kialakítása

Az Omaszta-park visszakapja angolpark jellegét



Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tá-
jékoztatja a lakosságot, 
hogy a Wenckheim turista- 
és kerékpárút kialakítása 
tárgyú projekt keretében 
a kerékpárforgalmi létesít-
mények kivitelezési mun-
kái megkezdődtek.

Érintett szakaszok: Bar-
tók Béla út, Temető sor, 
Kétegyházi út, Kígyósi út, 
Kerekegyházi utca; Élővíz-
csatorna töltése a Körte sor 
és Vesze között (futófolyo-
só), Pósteleki bekötőút.

Jelen tájékoztatóban fel-
hívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a Bartók Béla úti és a 
Temető sori kerékpárút fel-
újítása részben elkészült. 
A kerékpárút forgalomba 
helyezése még nem történt 
meg, ezért csak saját fele-
lősségre használható!

A Kerekegyházi út épí-
tési munkálatai 2020. szept-
ember 16-án elkezdődtek, 
az alépítmény készítése fo-
lyamatban van, a kötőréteg 
aszfaltozását befejezték. 
Az utca csak korlátozottan 
alkalmas közlekedésre. A 
kivitelező a munkálatokat 
szakaszosan végzi, az érin-

tett lakosokat folyamatosan 
tájékoztatja.

A Kígyósi úton a zárt 
csapadékcsatorna fektetése 
befejeződött. A kivitelező a 
tereprendezést végzi, továb-
bá az idei évben a kerékpár-
út meszes-cementes alapjá-
nak elkészítését tervezi.

A Kétegyházi úton az 
idei évben további munkála-
tok nem várhatóak.

Békéscsaba–Veszei kö-
zötti Élővíz-csatorna töltése, 
az ott húzódó nyomvonal 
felújítása és szélesítése mi-
att 2021 április végéig le lesz 
zárva. A kivitelező mintegy 
800 méter hosszúságban el-
készítette a kerékpárút alapját 
és a kerékpárút szegélyezé-
sét, amíg az időjárás engedi, 
ezt a munkát folytatja.

Amíg a kerékpárút kivitele-
zése folyamatban van, addig 
a lakosság számára a tölté-
sen futó szakasz nem hasz-
nálható. A Fényes városrész 

és a Lencsési-lakótelep kö-
zötti közlekedés a Magyar 
utcán lehetséges.

A Pósteleki bekötőút fel-
újítási munkái esetében foly-
tatódik a kátyúzás, a burkolat 
szerkezeti helyreállítása. A 
kötőréteg aszfaltozását be-
fejezte a kivitelező. Ameny-
nyiben az időjárás engedi, a 
kopóréteg terítését is elvégzi, 
az ott élők folyamatos tájé-
koztatása mellett.

A kivitelező és alvállalko-
zója, valamint a beruházó 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a ter-
vezett munkálatokról folya-
matosan tájékoztatja az érin-
tett területen élő lakosságot 
a rendelkezésre álló csator-
nákon keresztül.

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létreho-
zott ideiglenes forgalomtech-
nikai kialakításokra.

A munkavégzés során 
kérjük a lakosság szíves 
megértését, türelmét és köz-
reműködését.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Meglévő iparterületek inf-
rastrukturális fejlesztése 
tárgyú projekt keretében 
a kerékpárforgalmi létesít-
mények kivitelezési mun-
kái folyamatban vannak. 

Érintett szakaszok: Berényi 
és Dobozi úti kerékpárút

A Berényi úti kerékpárút 
felújítása a Széna utca és a 
mezőmegyeri aluljáró között 
folyamatban van. Elkészült 
a kopóréteg aszfaltozása az 
elkerülő út és a mezőmegyeri 
aluljáró között. A további sza-
kaszokon szegély-, folyóka-
építések, burkolatszélesíté-
sek, a Csaba-csatornánál a 
műtárgy átalakítása van fo-
lyamatban. Az időjárás függ-
vényében a kopóréteg asz-
faltozása a teljes szakaszon 
ebben az évben várhatóan 
elkészül.

A kivitelezés során részle-
ges forgalomterelések, lezá-
rások vannak.

A Dobozi úton a kerékpá-
ros átvezetés és a Gém utca 
közötti szakaszon munka-
végzés az önkormányzat ön-
hibáján kívül eső körülmény 

miatt jelenleg nem történik. 
A kerékpárút megbontását 
követően vált egyértelművé, 
hogy a korábban a felújításra 
elkészült tervdokumentáció a 
helyszínen tapasztalt állapot 
miatt áttervezésre szorul, és 
más műszaki tartalom alap-
ján készíthető el a kerékpár-
út. Jelenleg a módosított ter-
vek véglegesítése zajlik. Ez 
a körülmény várhatóan nem 
befolyásolja az eredetileg ter-
vezett, 2021. június 15-ei be-
fejezési határidőt. 

A kivitelező és alvállalko-
zója, valamint a beruházó 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a ter-

vezett munkálatokról folya-
matos tájékoztatással fog 
élni a lakosság irányába a 
rendelkezésre álló csatorná-
kon keresztül. 

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létreho-
zott ideiglenes forgalomtech-
nikai kialakításokra. 

A munkavégzés során 
kérjük a lakosság szíves 
megértését, türelmét és köz-
reműködését. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata
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MEGLÉVŐ  IPARTERÜLETEK
INFRASTRUKTURÁLIS  FEJLESZTÉSE

W ENCK HEIM TURISTA-
ÉS KERÉKPÁRÚ T KI A L AKÍTÁSA

Közgyűlési hatáskörben hozott döntéseket Szarvas Péter

Judo akadémiát hozhatnak létre Békéscsabán

A Kazinczy utca 6/1. szám alatti ingatlan a Békéscsabai 
Vagyonkezelő Zrt. hasznosításában van, az épületre az 
elmúlt években nem találtak bérlőt. A közgyűlés nyilvános 
árverésre bocsátotta a felújításra szoruló ingatlant, azon-
ban az sem járt sikerrel. Szeptemberben a Magyar Judo 
Szövetség arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 
Nemzeti Sportközpontnak szándékában áll létrehozni a 
Békéscsabai Judo Akadémiát, erről tárgyaltak is a polgár-
mesterrel. Az akadémia működéséhez szükség volt egy, 
a célnak megfelelő ingatlanra, melyre a Békéscsabai Va-
gyonkezelő Zrt. működtetésében álló Kazinczy utcai épület 
jónak mutatkozott. A Nemzeti Sportközpont kérelmezte az 
ingatlan megvásárlását.

Szarvas Péter a közgyűlés feladat- és hatáskörében el-
járva azt a döntést hozta, hogy az ingatlant a város érté-
kesíti a Magyar Állam részére a Nemzeti Sportközponton, 
mint lebonyolító szervezeten keresztül.

Az épület a jövőben elsősorban a Békés Megyei Kano 
Judo Sportegyesület sportolói számára szolgál majd felké-
szülési- és verseny-helyszínként. Szarvas Péter emlékez-
tetett arra, hogy az ország legígéretesebb cselgáncsozóját 
igazolta le megyei judo egyesület Özbas Szofi személyé-
ben, aki junior világ-, és Európa-bajnok, U23-as Európa-
bajnok, és ifjúsági olimpiai bajnok sportoló. Köszönetet 
mondott Gyáni Jánosnak, a judo sportegyesület jelenlegi 
elnökének a közreműködéséért, segítségéért.

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 
háromnegyed éves mérlege

A polgármester közgyűlési hatáskörben eljárva elfogad-
ta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. első háromnegyed 
éves mérlegét. A városi vagyont kezelő Békéscsaba  

Vagyonkezelő Zrt. az év első 9 hónapjában 142 millió forint 
nyereséggel számolhat – de ebben nincs benne az előző 
közgyűlésen firtatott mintegy 110 millió forintos, a közös 
költségek miatti önkormányzati követelés. 

A polgármester engedélyezte továbbá, hogy a Békéscsa-
ba Vagyonkezelő Zrt. 30 millió forint összegű folyószámla-
hitelt vegyen fel, amelynek időtartama 2021. január 1-jétől 
maximum december 31-éig terjedhet. A folyószámlahitel fe-
dezete a befolyó bérleti díj, a parkoló-automaták bevétele és 
a társaság tulajdonát képező beépítetlen telek, biztosítéka 
pedig a beépítetlen telekre bejegyzésre kerülő jelzálogjog.

Tájékoztató készül arról, kinek, mi a dolga a háza, 
üzlete körül

Szarvas Péter elmondta, hogy a városüzemeltetési osztály 
a lakosság számára készít egy tájékoztató anyagot, amely 
lakókörnyezetük tisztán tartásának, a zöldfelületek gon-
dozásának, a hó-eltakarításnak, a csapadékvíz-elvezető 
árkok és az átereszek tisztításának kötelezettségeiről és 
ezen feladatok végrehajtásának módjáról szól.

Például benne van, hogy a tulajdonos köteles gondos-
kodni az ingatlana előtti járdaszakasz és az amellett lévő 
nyílt árok tisztán tartásáról, a csapadékvíz lefolyását aka-
dályozó hulladékok eltávolításáról. Ez szintén elmondható 
a szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek előtti 
járdaszakaszok kapcsán, amelyet a nyitva tartás ideje alatt 
a használó köteles tisztán tartani. A polgármester megje-
gyezte, hogy véglegesítik a tájékozatót, amit minden ingat-
lantulajdonoshoz eljuttatnak. 

A kötelezettségeket ellenőrzik, a rendeletben foglaltak 
megszegése esetén először figyelmeztetés, második alka-
lommal a mulasztás után ötezer forinttól ötvenezer forintig 
terjedő bírság szabható ki a tulajdonosra. 

Támogatja a nyomdaipari oktatók javadalmazását 
a város

A nyomdaipari képzésnek nagy hagyományai vannak Bé-
késcsabán, illetve Békés megyében. Az önkormányzat 
korábban egy olyan programhoz csatlakozott, amelyben a 
szakoktatók részére anyagi támogatást biztosítanak. A bér-
többlet 50 százalékát az önkormányzat, a fennmaradó részt 
pedig a nyomdaipari ágazatban tevékenykedő gazdasági 
társaság állta. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
által az elmúlt öt tanévben működtetett támogatási rendszer 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a középfokú nyom-
daipari képzésre jelentkezők száma jelentősen növekedjen, 
és az oktatói szakembergárda stabil, motivált legyen. 

Szarvas Péter kiemelte, az önkormányzat partner ab-
ban, hogy támogatást adjon a nyomdai oktatók javadalma-
zására. Ezt a továbbiakban is folytatják.

Ipari park, ügyeleti beszámoló, tűzifa, inkubátorház
Szarvas Péter beszámolt arról, hogy az Almáskerti ipari park-
ban még meglévő telekre megkeresés érkezett, a telket meg-
hirdetik, és nyilvános árverésen értékesítik.

Közölte azt is, hogy elfogadta a Csaba Ügyeleti Kft. beszá-
molóját, egyben megköszönte, hogy ebben a feszült a helyzet-
ben is minden fronton helytállnak az egészségügyi dolgozók. 

Az önkormányzatnak rendelete van arról, hogy 5-5 mázsa 
fát ad télen a nehéz sorsú családoknak. Most felajánlást ér-
kezett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től: közel 500 
mázsa fát térítésmenten kap tőlük a város, amelyet szintén a 
rászorulók között osztanak szét.

Szarvas Péter tájékoztatott arról is, hogy az önkormány-
zat tulajdonában van az inkubátorház, amelyre vételi ajánlat 
érkezett. Ez nagyon fontos ingatlana a városnak, hiszen a 
kezdő vállalkozások indulását segíti. Egy korábbi bizottsági 
javaslat alapján elfogadta, hogy újabb vagyonértékeléssel 
mérjék fel az ingatlan aktuális értékét. 

„Digitális totemoszlopok”, kerékpárút a gerlai 
és a pósteleki kastély között

Szarvas Péter beszélt arról, hogy az új városüzemeltetési 
rendszer kiépítésének nemcsak az energiatakarékos lám-
patestek képezik a részét, hanem a wifi-pontok, és a város 
több pontján felállítandó „digitális totemoszlopok” is, amelyek 
a csabaiak és a városba látogató vendégek tájékozódását, 
informálódását segítik. Ehhez biztosított a kormány által adott 
támogatásból 27 millió forintot.

Kiemelte továbbá, hogy a Wenckheim kerékpárút újabb 
szakaszainak kivitelezése kapcsán született eredmény. En-
nek köszönhetően egy olyan elemet tudnak elkezdeni építeni, 
amely a pósteleki kastélyt köti össze a gerlaival, így erdei kör-
nyezetben lehet majd korszerű körülmények között biciklizni. 
Emlékeztetett arra, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút 
építése most is több helyen zajlik. 

M. E., V. D., P. Á.

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Előzetes időpontfoglalással fogadja 
ügyfeleit a DAREH 

központi ügyfélszolgálata

2020. november 30-ától csak előzetes 
időpontfoglalással fogadja ügyfeleit 
a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. békéscsabai központi ügy-
félszolgálata. Aki teheti, e-mailben, pos-
tai úton vagy telefonon intézze ügyeit (a 
telefonos ügyintézés során hosszabb vá-
rakozási időre kell számítani).
Időpontfoglalásra a www.dareh.hu olda-
lon van lehetőség. 
Az ügyfélszolgálati irodában csak kézfertőt-
lenítő használatát követően lehet belépni, 
maszk viselése kötelező. Az ügyféltérben 
egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, a 
várakozás az épületen kívül lehetséges.
Kérjük, hogy csak halaszthatatlan ügyek 
esetén keressék fel személyesen az ügy-
félszolgálati irodát, minden más esetben ré-
szesítsék előnyben a telefonos, az elektroni-
kus, illetve a postai úton történő ügyintézést!
A központi ügyfélszolgálat elérhetősége: 
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6., telefon-
szám: +36-66/447-150.
• hulladékszállítással kapcsolatos kér-
dések, információk kezelése (hulladék-
szállítás rendje, hulladékszállítás áthe-
lyezése, hulladékszállítás elmaradása): 
szallitasi-nformaciok@grnkft.hu
• lakossági ügyfeleink számára (adásvé-
tel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, 
átírási kérelmek) és egyéb, általános in-
formációk (pld. fizetési felszólításokkal 
kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekér-
dezés, edényméret változtatás) kezelése: 
ugyfelszolgalat@grnkft.hu

• közületi ügyfeleink részére (szerződések-
kel, szerződéses feltételekkel, közületi szám-
lákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret 
változtatással kapcsolatos kérdések, infor-
mációk kezelése): uzletiugyfel@grnkft.hu

Ünnepi hulladékszállítási rend 
Békéscsabán

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Non-
profit Zrt. tisztelettel tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a karácsonyi ünnepekre és az 
újévi ünnepre való tekintettel a kommu-
nális (vegyes) hulladékszállítás időpontjai 
Békéscsabán az alábbiak szerint változnak:
• A IV. körzetben december 24-én, csü-
törtöki gyűjtési napon szállítja el a cég a 
kommunális (vegyes) hulladékot a decem-
ber 25-ei, pénteki gyűjtési nap helyett. 
• A IV. körzetben december 31-én, csü-
törtöki gyűjtési napon szállítják el a cég 
munkatársai a kommunális (vegyes) hulla-
dékot, a 2021. január 1-jei, pénteki gyűjtési 
nap helyett.
• December 30-án, szerdán a szelektív-
hulladék-szállítás lesz.
Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
2020. december 9-én, szerdán lesz az idei 
utolsó zöldhulladék-gyűjtés. 
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben 
reggel 6.00 óráig szíveskedjen megfelelő 
állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtő-
pontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes 
információkról, ügyintézésről a www.dareh.
hu oldalon tájékozódhat. 

Együttműködésüket köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Zrt. 

Foglalkoztatási Paktum járvány idején
A legfőbb cél az álláskeresők támogatása

A Foglalkoztatási Paktum egy európai 
uniós jó gyakorlatra épülő partneri együtt-
működés, amelynek keretében az adott 
térségben a munkaerő-piac különböző 
résztvevőinek bevonásával igyekeznek 
összehangolni a tevékenységeket foglal-
koztatási és gazdasági helyzetük fejlesz-
tése céljából. A járványhelyzet miatt új 
megoldásokat kellett keresni Békéscsa-
bán is, melyekről Opitzerné Tóth Zsanett, 
a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Pak-
tum projektmenedzsere nyilatkozott la-
punknak.

– A kialakult koronavírus helyzet hogyan érin-
tette a Foglalkoztatási Paktum működését?

– A foglalkoztatással kapcsolatosan tavasz 
óta ritkán látható összefogás alakult ki az 
önkormányzat, a civil szervezetek, az intéz-
mények és a vállalkozások között. A munkát 
keresők és a munkáltatók közötti személyes 
ügyfélszolgálatot felváltotta a telefonos és az 
elektronikus kapcsolattartás. Sajnálatos mó-
don a paktumiroda nem tudott a megszokott 
formában foglalkoztatási fórumot tartani, vi-
szont mindent megtettünk és teszünk annak 
érdekében, hogy az eddig kialakított partner-
ségi együttműködéseket tovább erősítsük. 

– A korlátozott helyzetben hogyan tudta se-
gíteni a paktum a célcsoportot, a munkanél-
külieket?

– Az önkormányzat és a civil szervezetek 
együttműködve azon dolgoztak és dolgoz-
nak továbbra is, hogy segítsenek munkát ta-
lálni azok számára is, akik sok esetben már 
lemondtak a lehetőségről, hogy be tudnak 

illeszkedni a munka világába. Jó példa volt 
erre a nyár folyamán megvalósult motivációs 
előadással egybekötött ruhaosztás.

– Mi volt a célja az előadásnak és a ruha-
osztásnak? 

– A lényeg, hogy a városban élő, hát-
rányos helyzetű csoportok számára lehe-
tőséget teremtettünk a készségeiket fej-
lesztésére, támogatást nyújtottunk, hogy 
visszatérhessenek a versenyszférába. A 
Civil Szervezetek Szövetségénél zajlott az 
álláskeresési tanácsadás és a gyakorlatban 
megvalósítható álláskeresési előadások, 
melyeken részt vettek a kormányhivatal és 
a paktum szakemberei. Az előadások után 
a segítségnyújtás fizikális formában is meg-
jelent, ugyanis a résztvevők használt, de jó 
minőségű ruházatból válogathattak, mellyel 
az állásinterjúkon való megjelenésüket igye-
keztünk támogatni.

– Milyen volt a fogadtatása az új típusú se-
gítségnyújtásnak? 

– A rendezvényt ruhagyűjtési akció előz-
te meg, melyhez az intézmények mellett sok 
magánszemély is csatlakozott. Nagy érdek-
lődés mutatkozott a rendezvény iránt, kö-
szönhető ez a szociális munkásoknak is, akik 
felkeresték a rászorulókat és motiválták őket 
arra, hogy vegyenek részt az eseményen.

– A paktum keretében kiemelten fontos, 
hogy az együttműködő szervezetekkel kisebb 
és nagyobb létszámú fórumokat is tartsanak. 
Például ilyen a már évek óta szeptemberben 
megrendezésre kerülő közfoglalkoztatási ki-
állítás és vásár. Ezekre sor kerülhetett az idei 
évben?

– Sajnos idén nem lehetett megtartani sem 
a Közfoglalkoztatási Vásárt, sem a Foglal-
koztatási Fórumot. Utóbbi leginkább a járás 
munkáltatóinak szól, velük elektronikus, illetve 
telefonos úton tartottuk a kapcsolatot. Mivel a 
rendezvény valamennyi partner számára fon-
tos, ezért átütemezzük őket. Fontos megje-
gyezni, hogy maga a teljes program is három 
hónappal meghosszabbodik. 

– Milyen rendezvényt tudtak még megtar-
tani az újabb korlátozások bevezetése előtt?

– Júliusban a járványhelyzet egyik legna-
gyobb vesztes ágaztának, a turisztikai szolgál-
tatóknak, a turizmusban dolgozó munkáltatók-
nak tartottunk rendezvényt. Meglepetésünkre 
nagy volt az érdeklődés, ugyanis közel 100 fő 
vett részt az eseményen.

– Az egyre több korlátozás ellenére hogyan 
tudják továbbra is támogatni az álláskereső-
ket? Hová fordulhatnak tanácsért, segítségért?

– A Békés Megyei Kormányhivatallal 
együttműködve legfőképpen mentális szol-
gáltatásokkal segítünk. Tanácsért hívhatják 
mentorainkat vagy írhatnak e-mailt. A pak-
tumirodában nincs személyes ügyfélszol-
gálat, viszont munkatársaink minden meg-
keresésre szívesen válaszolnak. Továbbra 
is segítünk az önéletrajzok és a motivációs 
levek megírásában, az álláshelyek felkutatá-
sában. Elérhetőségünket megtalálják a www.
paktumbekescsaba.hu oldalon. Az érintettek 
számára szolgáltatásaink továbbra is ingye-
nesen vehetőek igénybe.

– A mostani helyzetben nehéz bármit is elő-
re tervezni, mégis milyen elképzeléseik, terve-
ik vannak a jövőre nézve?

– A projekt átfogó célkitűzése a jövőben 
is a foglalkoztatás bővülése és a lakosság 
életminőségének javulása érdekében a bé-
késcsabai járás foglalkoztatási helyzetének 
javítása, a munkaerő-piaci aktivitás növelése 
által. Kidolgozunk egy új koncepciót, hogy 
még hatékonyabban kössük össze a munkál-
tatókat és a munkavállalókat.
A projekt TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001 
azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együtt-
működések Békéscsaba Megyei Jogú Város 
területén és várostérségében” című projekt 
keretében valósul meg.

"FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA
MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN"
TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001



– Ön arra kérte a Hatvanezer 
Fa Egyesület koordinátorait, 
dr. Duray Balázst, Poliák Pált 
és Ulbert Zoltánt, valamint a 
Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület elnö-
két, Ugrai Gábort, segítsenek 
abban, hogy elinduljon egy 
közösségi egyeztetés arról, 
mi legyen majd a Körös Ho-
tel helyén. A folyamat elindult, 
mit lehet tudni róla? 

– A kormánydöntés ér-
telmében ez év december 
31-éig vásárolja meg a ma-
gyar állam a Körös Hotel 
épületét. Utána le kell bon-
tani, így eltűnik Békéscsaba 
szívéből a negyed százada 
ott éktelenkedő, használha-
tatlanná vált, romos épület. 
A mintegy 2000 négyzetmé-
teres üres telek hasznosítá-
sára számos ötlet vetődött 
fel. Szerintem úgy helyes, ha 
a Békéscsabán élők több-
ségének a véleményével 
összhangban valósul majd 
meg ott valamilyen építésze-
ti, tájépítészeti elképzelés. 
Arra gondoltam, hívhatnánk 

Körös Parknak ezt a terüle-
tet, de természetesen úgy 
lesz majd, ahogy Békéscsa-
ba lakossága és a közgyűlés 
dönt. Mindenképpen jó vol-
na, ha zöldterület, egy szép 
park lehetne ott, és személy 
szerint én úgy szeretném, ha 
ki lenne alakítva egy hely a 
parkban, amellyel emléke-
zünk a Körös Hotelre. Tudjuk, 
hogy 25 évvel ezelőtt, amikor 
bezárt a szálló, olyan közös-
ségi élet szakadt meg, ami 
korábban nagyon sok ember 
számára fontos volt. Máig 
ott él az emberek szívében, 
lelkében a Körös Hotel fény-
kora, szeretném, ha a város 
életéből ez nem múlna el 
nyomtalanul. Jelenleg is zaj-
lik a társadalmi párbeszéd, 
a közösségi tervezés, ennek 
alapján úgy látom, hogy az 
emberek többsége zöld terü-
letet, parkot szeretne ott lát-
ni, és ez áll az én szívemhez 
is közel. A Körös Hotel – Kö-
rös Park közösségi oldalon 
van egy kérdőív, amelyen a 
békéscsabaiak véleményét 

kérik a terület hasznosítá-
sáról. Bízom benne, hogy 
minél többen elmondják, mit 
szeretnének, mert attól válik 
igazán otthonossá a város, 
ha az itt élők igényei alapján 
alakítjuk.

– Békéscsaba a zöldebb 
megyeszékhelyek közé tar-
tozik jelenleg is, de mintha 
mostanában még nagyobb 
lenne az igény a zöldítésre. 

– Mindannyiunk számára 
fontos, hogy ahol lakunk, ahol 
élünk, ott parkok, fák, zöldte-
rületek legyenek, amelyeket 
persze gondozni is kell. Most 
a belváros szívében lesz egy 
üres telek, ha úgy dönt az ön-
kormányzat, hogy valamilyen 
funkciót telepít oda, és forrást 
is szán erre, akkor beépíti, 
vagy pedig létrejöhet egy köz-
park. A tapasztalataim szerint 
az emberek szeretik, ha vi-
rágos, zöld, tiszta városban 
élnek.

– A közelmúltban nagy port 
kavart a szabadkígyósi kastély 
jövője. Ezzel kapcsolatban ön 
nem támogatja a parlament 
elé benyújtott törvényjavasla-
tot, még az általános vita előtt 
előterjesztett egy módosító 
indítványt. Ennek a lényege, 
hogy a jogszabálytervezetből 
kerüljön ki az a rész, amely a 
kastélyt a Nemzeti Ménesbir-
tokhoz rendeli. Mi lehet ennek 
az eredménye?

– A parlament elé került 
egy jogszabály tervezete, 
miszerint a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastély, ami 
most állami tulajdonban van, 
a szintén állami tulajdonú 
Nemzeti Ménesbirtokhoz ke-
rülne. Úgy gondolom, ahhoz, 
hogy eldőljön, mi történjen 

majd a kastéllyal – amikor 
befejeződik a felújítás első 
üteme –, szintén közössé-
gi tervezésre, társadalmi 
párbeszédre van szükség. 
Nyilván fenntartható műkö-
dést kell biztosítani, ennek 
érdekében kezdeményez-
tem, hogy létrejöjjön egy, a 
kastély jövőjét, üzemelteté-
sét érintő kérdésekben kom-
petens egyeztető tanács. Ez 
a testület folytasson egyez-
tetést arról, hogy a kastély 
jövőjét a szabadkígyósiak, a 
tulajdonosok, a leendő hasz-
nálók hogyan képzelik el. Bí-
zom benne, hogy a módosító 
indítványom eredményes 
lesz, és azt az Országgyűlés 
megszavazza. 

– A koronavírus-járvány 
második hulláma egyelőre 
nem csillapodik. Ön hogyan 
látja, a Békés megyeiek 
mennyire fegyelmezettek a 
szabályok betartását illetően, 
illetve közvetve vagy közvet-
lenül mennyire viseli meg az 
embereket a járvány?

– Az látszik, hogy a ko-
ronavírus-járvány mutatói 
egyelőre nem csökkennek 

Magyarországon. Továbbra 
is összpontosítanunk kell te-
hát arra, hogy megpróbáljuk 
a járvány terjedési ütemét 
csökkenteni. Ennek része, 
hogy a kormány úgy döntött, 
újra bevezeti az időseket 
érintő vásárlási idősávot, te-
hát az élelmiszerboltokban, 
a drogériákban és gyógy-
szertárakban hétköznap 9.00 
és 11.00, hétvégén 8.00 és 
10.00 óra között csak a 65 
éven felüliek vásárolhatnak. 
Egyébként vásárolhatnak 
máskor is, de én arra bíztat-
nám őket, hogy ezt a napi két 
órát vegyék igénybe, hiszen 
a döntés az ő védelmüket 
szolgálja. Tudjuk, hogy to-
vábbra is magas azoknak 
az átlagéletkora, akik a vírus 
következtében sajnos az éle-
tüket vesztik.  Mindemellett 
örülök, hogy a csabai piacon 
végül is nincs érvényben az 
idősávos vásárlói korlátozás. 
Bár most számos korlát van 
az életünkben, azt tapasz-
talom, hogy a Békés megyei 
polgárok fegyelmezettek. 
Használják a maszkot, ahol 
kell, ott a közterületeken is, 

zárt térben pedig szinte min-
den esetben. Ma már a döntő 
többség figyel arra is, hogy az 
orrát és a száját valóban ta-
karja a maszk. Roppant fon-
tos most a fegyelmezettség, 
mert sajnos Békés mutatói 
romlanak a többi megyéhez 
képest. Most mindnyájunk-
nak nehéz, és rossz az is, 
hogy nem tudni, meddig tart 
mindez. Lényeges, hogy tud-
junk egymásról, beszéljünk 
telefonon, tartsuk a kapcso-
latot az online felületeken, ha 
személyesen nem találkoz-
hatunk. Így könnyebb lehet 
átvészelni a nehéz időket.

– Mit üzen a békéscsabai 
lakosoknak a jelenlegi hely-
zetben?

– Ha a gyógyszer, ami a ví-
rus kezelését segíti, nagyobb 
mennyiségben itt lesz Ma-
gyarországon, és hogyha a 
hatékony vakcina is elkészül, 
amit be lehet adni az embe-
reknek, akkor majd fölléle-
gezhetünk. Addig azonban 
ki kell tartanunk, vigyáznunk 
kell magunkra, vigyáznunk 
kell egymásra!

Mikóczy Erika
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AKCIÓ

Az akció időtartama 2020. december 23-ig érvényes

vagy a készlet erejéig. Az akció az újsághirdetés

bemutatásával érvényes.

Nyolcmillió forint támogatás a civileknek
A Budapest Bank Békés-
csabáért Program tizen-
egyedik alkalommal segíti 
Békéscsaba és térsége 
nonprofit kezdeményezé-
seit. Idén a fiatalok digitális 
edukációja pályázati téma-
körben 5,52 millió forintot 
osztottak szét nyolc szer-
vezet között, míg a fiatalok 
helyben maradását célzó 
pályázatok esetében 2,48 
millió forint talált gazdára 
három szervezet között. A 
forrást a pénzintézet és Bé-
késcsaba önkormányzata 
közösen biztosította. 

A koronavírus-járvány miatt 
az ünnepélyes eredmény-
hirdetés elmaradt, Szarvas 
Péter polgármester és Klaukó 
Ákos, a Budapest Bank Szol-
gáltató Központjának vezető-
je video-üzenetben gratulált a 
sikeresen pályázóknak.

– Az idei pályázati ciklus 
témaköreit a koronavírus-jár-

vány inspirálta. A tavasz meg-
mutatta számunkra a digitális 
oktatás kihívásait, ezért is vá-
lasztottuk ezt a témakört egyik 
pályázati kategóriánknak. Ha-
sonlóan fontosnak éreztük azt 
is, hogy a civil szervezetek 
olyan ötleteket valósítsanak 
meg, amelyekkel elő tudjuk 
segíteni, hogy a város fiataljai 
itt maradjanak Békéscsabán, 
vagy tanulmányaik befejezté-
vel visszatérjenek városunk-
ba – mondta el Klaukó Ákos, 

a Budapest Bank Szolgáltató 
Központjának vezetője.

– Békéscsabán rendkívül 
változatos és színes a civil 
élet, ebben a rendkívüli évben 
is kiemelkedően jó pályamun-
kák születtek. Ezt az alkalmat 
is szeretném megragadni, 
hogy köszönetet mondjak 
nemcsak a pályázaton nyer-
teseknek, hanem a város 
minden civil szervezetének, 
amely elkötelezetten tesz a 
helyi ügyekért, a fiatalokért és 

a jövőnk építéséért – emelte 
ki Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere.
A pályázat nyertesei a 
fiatalok digitális eduká-
ciója, kulturális gyarapo-
dása témakörben a követ-
kezők: Alapítvány a Zwack 
József Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Tagiskola 
Diákközösségéért, Sportéle-
téért; Életfa Kulturális Alapít-
vány; Játszótér Közhasznú 
Alapítvány; Meseházi Ala-
pítvány; MUS-E Magyaror-
szág Közhasznú Egyesület; 
Musica Rediviva Alapítvány; 
Nekünk Fontos a Család 
Egyesület; Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat Kö-
rösök Vidéke Egyesület. 
A fiatalok helyben maradá-
sa, visszahívása témakör-
ben a nyertesek a követ-
kezők: Békéscsabai E-Sport 
Egyesület; Karrier Iroda Ala-
pítvány; Körösök Natúrpark 
Nonprofit Kft. 

Herczeg Tamás: Attól válik otthonossá egy település,
ha az ott élők igényei szerint alakítjuk

Mi lehet majd a Körös Hotel helyén? Mi történhet a szabadkígyósi kastéllyal? Mennyi-
re vagyunk fegyelmezettek a koronavírus-járvány második hulláma idején? Herczeg 
Tamás országgyűlési képviselővel beszélgettünk. 

Ugrai Gábor, dr. Duray Balázs, Poliák Pál, Ulbert Zoltán 
és Herczeg Tamás



A szabadkígyósi Weckheim-
kastélyt 1875-1879 között 
építettek Ybl Miklós tervei 
alapján eklektikus, neore-
neszánsz stílusban. Ger-
lai Weckheim Frigyes és 
újkígyósi Weckheim Krisz-
tina kastélya az átadáskor 
korának legfényesebb, leg-
korszerűbb kastélya volt, 
káprázatos belső beren-
dezéssel, 365 ablakkal, 52 
szobával, 12 bejárattal és 4 
épületszárnnyal.

Hazai és európai uniós 
forrásokból javában zajlik 
az épület felújítása. A fel-
újításhoz szervesen nem 
kötődik, de a Modern Vá-
rosok Programban mint-
egy 2,2 milliárd forintból 
20 kilométer hosszúságú 
Wenckheim-kerékpárút is 
létesül, amely négy Bé-
kés megyei Wenckheim-
kastélyt köt majd össze: a 
szabadkígyósit, a gyulait, a 
gerlait és a póstelekit.

November közepén ke-
rült egy törvényjavaslat a 
parlament elé, mely szerint 
az állam ingyenesen átad-
ná a kastély tulajdonjogát 
a mezőhegyesi Nemzeti 
Ménesbirtok és Tangaz-
daság Zrt.-nek oktatási, 
szakképzési és kulturális 

céljainak megvalósítása ér-
dekében. A javaslat komoly 
felháborodást váltott ki a 
szabadkígyósiak mellett a 
békéscsabaiak körében is.

Herczeg Tamás Békés-
csaba és térségének or-
szággyűlési képviselője 
már az általános vitát meg-
előzően módosító indít-
ványt nyújtott be a törvény-
javaslathoz. A képviselő 
lapunk kérdésére elmond-
ta: A kastély közkincs, a 
fenntartható, a helyi érté-
keket megőrző és gazda-
gító, a nemzeti hagyomá-
nyainkat is ápoló funkciók 
kialakítása mindannyiunk 
érdeke. Ezek beazonosí-
tásához és megvalósítá-
sához azonban, csakúgy, 
mint a Körös Szálló lebon-
tása után üressé váló telek 
ügyében, szerintem közös-
ségi tervezésre, társadalmi 
egyeztetésre van szükség. 
Ezekre a körülményekre, 
valamint arra figyelemmel, 
hogy a javaslat előterjesz-
tésére társadalmi párbe-
széd nélkül került sor, a 
tulajdon átruházást, tehát 
a törvényjavaslat jelenlegi 
formáját nem támogatom. 
A Gazdasági Bizottság már 
elfogadta a módosító javas-

latomat, azon dolgozom, 
hogy a parlament többsége 
is így tegyen.

A módosító indítványom 
benyújtásával párhuza-
mosan kezdeményeztem, 
hogy a közeljövőben jöj-
jön létre egyeztető tanács, 
mely a kastély üzemeltetési 
kérdéseivel kapcsolatban 
foglal majd állást.

Nekünk, csabaiaknak is 
fontos, ezért arra teszek 
javaslatot, hogy a nyár-
ra tervezett átadás után a 
megújuló kastélypark in-
gyenesen legyen látogat-
ható, valamint mindenki 
számára térítésmentesen 
lehessen az előcsarnokba 
és időszakonként a kápol-
nába is bemenni. A hagyo-
mányos kastélyjátékoknak 
sok békéscsabai vendége 
szokott lenni, lényeges, 
hogy ez a fesztivál a fel-
újítás után is megrendez-
hető legyen – tette hozzá 
Herczeg Tamás.

Az első ütemben a hazai 
nemzeti park igazgatóságok 
előzetes felmérése alapján 
országosan összesen 155 
védett természeti területen 
található helyszínről, mintegy 
8200 köbméter illegálisan 
lerakott hulladék összegyűj-
tését, elszállítását és kezelé-
sét tervezik elvégezni az év 
végéig.

Az elhagyott, illetve illegá-
lisan kihelyezett hulladék fel-

mérése, a projekt keretében 
megtisztítandó helyszínek 
beazonosítása folyamatban 
van a Körös-Maros Nemzeti 
Park három megyét (Békés, 
Csongrád-Csanád, Jász-
Nagykun-Szolnok megye) 
érintő védett területein. Az 
első ütem megvalósítása 
még ebben az évben meg-
történik.

A munkát a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság 

részben saját eszközeivel 
és az állományában dolgo-
zó munkatársak közremű-
ködésével, részben pedig 
vállalkozók bevonásával 
végzi. Igazgatóságunk nov-
ember közepéig 14 illegális 
hulladéklerakóról mintegy 
47 m³ hulladékot szállított el. 
A négy tájegységen, össze-
sen 15 település külterületén 
megközelítőleg 566 m³ hulla-
dékot mértünk fel, melyek fel-
számolása az év végéig tart.

Az Igazgatóság jelen akció 
keretében hangsúlyt fektet 
a megelőzésre is, hogy a 
nemzeti park területén a hul-
ladék a későbbiekben ne ter-
melődjön újra és ezek a hulla-
déklerakók végleg eltűnjenek 
a védett területekről.

November 18-án elhunyt 
Benkő László, az Omega 
együttes alapítója. Hihe-
tetlen közvetlenségéről le- 
gendák keringenek az in-
terneten. 

2013-ban, amikor átadták 
a Csabagyöngyét, magával 
hozta Békéscsabára az 50 
éves a magyar rock mun-
kacímű tárlatot. A kiállítás-
megnyitót követően sokan 
szelfiztek vele; majd arra 
kért, hogy készítsek róla és 
egy békéscsabai barátjá-
ról egy képet. A barát egy 
csabai festőművész – vele 
beszélgettünk.

Várkonyi János már kö-
zépiskolás korában nagy 
omegás volt. A ’80-as évek-
ben került be a Képzőművé-
szeti Alapba, amely minden 
megyeszékhelyen, Képcsar-
nok néven egy üzlethálózatot 
működtetett. 

– 1988-ban a csabai mú-
zeum mellett laktam. Egyszer 
csak csengettek. Kimegyek, 
és kit látok? A középiskolás 
korom ikonját, Benkő Lacit és 
Zsuzsát, a feleségét. Majd’ 
földbegyökerezett a lábam. 
Akkoriban Zsuzsa a buda-
pesti Képcsarnok Vállalatnál 
volt képügynök – mondta el 
Várkonyi János.

Hozzáfűzte, hogy az első 
pillanattól kezdve úgy be-
szélgettek, mintha már év-
tizedek óta ismernék egy-

mást. Elmondása szerint 
csak úgy ömlött a zenészből 
a művészet iránti szenve-
dély. Megtudta, hogy Zsuzsa 
a pesti Képcsarnok galéri-
ában látta a munkáit. Akko-
riban a Pozsonyi utcában 
készültek egy önálló galériát 
nyitni, ezért szerettek volna a 
csabai művésszel kapcsolat-
ba kerülni. 

– Azonfelül Laci szám-
talanszor meghívott a pesti 
koncertjeikre. Mindig bevitt 
a színpad mögé (backstage), 
és folyton figyelt rám, még 
akkor is, amikor odamentek 
hozzá a rajongók. 2002-ben 
pedig, amikor a Duna Palo-
tában volt egy kiállításom, 
fölhívtam Lacit, és annyit, 
mondott, „figyelj, ott leszek!”. 
A megnyitó előtti napokban a 
tudtom nélkül átvette a ren-
dezvény technikai részét, és 
a tárlaton egy mini koncerttel 
kápráztatta el a megjelen-

teket – emlékezett Várkonyi 
János.

A 2012-es, békéscsabai 
sportcsarnoki Omega buli 
előtt Benkő egy „lazát stand- 
upozott”. „A nagyközönség 
előtt bemondta a nevemet – 
fűzi hozzá –; bizony fülig vö-
rösödtem.” 

– A 2017-es nagy, múzeu-
mi kiállításomra nem mertem 
meghívni, mivel akkor már 
hallottuk, hogy baj van Laci-
val. A nejem, aki szinte napi 
kapcsolatban volt Zsuzsával, 
arra bíztatott, hogy hívjam 
fel! Végül így történt, ő pedig 
csak annyit mondott: itt a he-
lye! És eljött – jegyezte meg 
Várkonyi János, hozzátéve, 
hogy tavaly Gyulán is volt 
még egy Omega koncert. Bár 
az öltözőben kicsit fátyolos 
volt már Benkő László hang-
ja, amint felment a színpadra, 
mintha kicserélték volna…

Such Tamás

Októbertől dr. Nagy Kata-
lin vezeti a békéscsabai 
Réthy Pál kórház gyermek-
osztályát. A főorvossal a 
szakmai munkásságáról 
és a további terveiről be-
szélgettünk.

– Egy ilyen pályát csak elhi-
vatottsággal lehet végezni. 
Hogyan indult el a gyermek-
orvoslás felé?

– Édesanyám körzeti nő-
vérként dolgozott, onnan 
ment nyugdíjba. Azt a tisz-
teletet, ahogyan a betegek 
őfelé fordultak, már pici gye-
rekként is megtapasztalhat-
tam. Érdeklődésem a biológia 
iránt kezdettől fogva megvolt, 
nem is volt más elképzelé-
sem, minthogy orvos legyek. 
Az egyetem elvégzése után a 
gyulai kórház gyermekosztá-
lyára kerültem. 

– A gyulai kórházban töl-
tött idő alatt több elismerést is 
kapott. Milyenek voltak az ott 
töltött évek?

– Gyulán a gyermekosz-
tály szinte minden részle-
gén dolgoztam. Hosszú időt 
töltöttem a gyermek fertőző 
részlegen, a leghosszabb 
időszakot pedig a gyermek 
intenzív osztály vezetése ölel-
te fel. Az első tanítómesterem 
dr. Márkus Vera főorvos asz-
szony volt, aki úgy gondolta, 
hogy elég kitartást és meg-
felelő ambíciót érez bennem 
ahhoz, hogy más, speciáli-

sabb gyermekgyógyászati 
betegségek felé is forduljak. 
Így honosodott meg Gyulán a 
gyermek diabetológia, amely 
az ország egyik meghatározó 
gyerekdiabétesz centrumá-
vá nőtte ki magát. A másik 
szakterületem a gyermek 
tüdőgyógyászat, illetve az 
allergológia lett.

– Milyen tervekkel érkezett 
a csabai kórházba, és milye-
nek az eddigi tapasztalatai? 

– Békéscsabán nagyon 
jó, nagyon lelkes, tapasztalt 
kollégákat ismertem meg az 
orvosok és a nővérek olda-
láról is. Sok elképzelésünk 
van arra nézve, hogy a mos-
tani világ bizonytalanságai 
hogyan ne ragadjanak át a 
gyerekekre. Ha a gyerekek 
kiszolgáltatottá válnak egy 
betegség kapcsán és kórházi 
kezelésre is szorulnak, fon-
tos, hogy az itteni fogadókör-
nyezet olyan legyen, amely 

lehetőség szerint a leginkább 
gyermekbarát és gyermek-
központú. Egy nyertes pályá-
zatból – amelyet a gyermek 
diabétesz centrumok számá-
ra írtak ki – lehetőségünk lesz 
a gyermekosztály arculatára 
is fordítani. Szeretnénk itt egy 
olyan rendelőt és egy okta-
tószobát kialakítani, amelyek 
teljes egészében egy mese-
világot reprezentálnak majd, 
valamint egy sószoba is ké-
szülne. Gondoltunk arra is, 
hogy a kórtermeket esetleg 
„örökbeadjuk”: azon szemé-
lyek és cégek nevét, akik és 
amelyek valamilyen módon 
segítenek bennünket, feltün-
tetjük a különböző kórtermek-
nél. Szeretnénk elérni, hogy a 
gyermekosztály egy gyerek-
birodalom legyen. 

(Az interjú teljes terjede-
lemben a behir.hu portálon 
olvasható.)

D. N. B. 
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„Kinyitottam az ajtót, és majd’ 
földbegyökerezett a lábam”

„A gyermekek életét 
szeretnénk élhetőbbé tenni”

Benkő László és csabai barátja, Várkonyi János

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Zajlik az illegális hulladéklerakók felszámolása
a Körös-Maros Nemzeti Park területein

Megkezdődött a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgató-
ság kezelésében álló területek mentesítése az elha-
gyott, illetve illegálisan kihelyezett hulladékoktól. Az 
országos hulladékmentesítési akció az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium koordinálásában, kormány-
zati támogatással, 2020–2022 között négy ütemben va-
lósul meg. A projekt a Körös-Maros Nemzeti Park Igaz-
gatóság valamennyi tájegységét érinti. 

Mégsem kerül a Ménesbirtokhoz
a szabadkígyósi kastély?

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély és kastélypark a bé-
késcsabaiak egyik kedvelt kirándulóhelye, melynek sor-
sa az elmúlt hetekben az országos hírekbe is bekerült.



Párás a szemüvege? Könyvtári Minőség Díjat kapott a Békés Megyei Könyvtár

Itt a megoldás Bár zárva tartanak, kölcsönözni lehet

Az online térben zajlott a Békéscsabai Digiporáma Fesztivál

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

– Tizenötödik alkalommal rendezhettük meg a Békéscsabai 
Digiporáma Fesztivált. A rendezvény most speciális körül-
mények között zajlott: a járványhelyzet miatt úgy döntöttünk, 
hogy az eseményt az online térbe költöztetjük – mondta el 
Takács Péter, a közösségi ház vezetője, aki köszönetet 
mondott a Békéscsabai Médiacentrumnak a fesztivál köz-
vetítéséért. 

A művészeti megmérettetésre ezúttal húsz versenyző har-
minc pályamunkája érkezett be, az ország számos pontjáról  
és a Felvidékről is küldtek alkotásokat. A digiporámákat há-
romtagú zsűri értékelte.

– A digiporáma valahol átmenet a film és a video között, 
habár mint minden példa, ez is sántít kicsit. Az ilyen alkotá-
sokban nagy szerepe van a fotóknak és a zenéknek, illetve 
ezek kölcsönhatásának – foglalta össze Szabó Márta fotómű-
vész, a zsűri Székesfehérvárról érkezett tagja. 

Az értékelés során kiemelték, hogy a versenyzők kivétel 
nélkül gyönyörű fotókkal dolgoztak, ugyanakkor nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a zenei alapok megválasztására is.
A 15. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál eredményei:
I. helyezett: Szabó Ferenc Fefe (Biatorbágy) – A faluvégi 
fafaragó mester.

II. helyezett: Kércz Tibor és Kércz Viktor (Érd) – Pelicans of 
Kerniki Lake.
III. helyezett: Lex Mónika (Solymár) – Történetszilánkok.
A Lencsési Közösségi Ház különdíja: Baán Katalin 
(Cegléd) – Tangó.

D. Nagy Bence

Idén, a koronavírus-járványra való tekintettel rendhagyó 
módon tartották meg a digiporáma fesztivált a Lencsési 
Közösségi Házban a Márvány Fotóműhely közreműkö-
désével, november 21-én. 

Aki szemüveget hord, az kiemelt problémaként éli meg 
a maszkhasználatot. A szemüvegek lélegzés közben be-
párásodnak a maszk orr része mellett, a kifújt levegő pá-
ratartalma miatt. Ha az utcáról fűtött helyiségbe kerül a 
szemüveges, akkor a jelenség hatványozottan érvénye-
sül. A megoldás a békéscsabai Kollaborból érkezett.

A szemüveg, maszk, pára háromszög a télies időjárás meg-
érkezése óta szitokszóként is szerepelhet a szemüvegesek 
napi életvitelében. A megoldást Koszecz Sándor, a Békés 
Megyei Könyvtárban működő Kollabor ügyvezető igazgatója 
szállítja. 3D-s nyomtatójukkal egy olyan, a maszkra felhelyez-
hető, az orrhoz ergonomikusan illeszkedő eszközt készíte-
nek, amely bizonyítottan megoldja ezt a kardinális kérdést.

– Gyakorlatilag egy nyílt forráskódú modellt találtam az 
interneten. Én a problémát ismertem fel, a csapatunk a meg-
oldást kereste – mondta Koszecz Sándor, hozzátéve, hogy a 
kollabor.shop oldalon is kínálják ezt az eszközt.

Az egyedi maszk és a klasszikus orvosi maszk drótmere-
vítése is behelyezhető a maszk nútjába, így azt az orra felhe-
lyezve, a maszk gumipántjai a helyén tartják, vagyis egysze-
rűen használható.

Sipos Gábor

Könyvtári Minőség Díj elismerést kapott a közelmúltban 
a Békés Megyei Könyvtár, amely ugyan most zárva tart, 
de a kölcsönzés lehetőségét továbbra is igyekszik bizto-
sítani az olvasóknak. A díjról és jelenlegi helyzethez való 
alkalmazkodásról Rakonczás Szilviát, a könyvtár igazga-
tóját kérdeztük. 

– A Békés Megyei Könyvtár – egy szakmai bizottság javaslata 
alapján – Könyvtári Minőségi Díj elismerést kapott. Milyen út 
vezetett idáig? 

– Azok a könyvtárak pályázhatnak erre a díjra, amelyek 
korábban már Minősített Könyvtári címmel rendelkeztek. Mi 
két évvel ezelőtt nyertük el ez utóbbi címet. Azóta is folya-
matosan bizonyítanunk kell, hogy méltók vagyunk rá, hogy 
a partnereink, az olvasóink elvárásainak megfelelően mű-
ködünk, és igyekszünk minél több folyamatba, minél több 
szolgáltatásba bevonni őket. A közelmúltban a szakértői bi-
zottság javaslatára kaptuk meg a minisztériumtól a Könyvtári 
Minőség Díjat, amelynek nagyon örülünk, hiszen ezt az or-
szágban évente csak egyetlen könyvtár kaphatja meg.  

– Most a járvány miatt zárva tartanak, de mégis megoldot-
ták a kölcsönzést. Ez hogyan zajlik?  

– A tavaszihoz hasonló módon lehet most is könyveket 
kölcsönözni a könyvtárból. Ez annyit jelent, hogy e-mail-
ben, telefonon, vagy egy kifejezetten erre a célra kialakított 
kérdőíven tudják az olvasók elküldeni a kéréseiket. A hon-
lapunkon (konyvtar.bmk.hu) ennek a részleteit megtalálják. 
Kérjük, hogy az elküldött és a várható átadás között legyen 
két nap, így van időnk összekészíteni a könyveket. Ezután 
az összecsomagolt, névre előkészített könyveket egy meg-
beszélt időpontban, a könyvtár bejáratánál vehetik át azok, 
akik szeretnének kölcsönözni, és korábban már beiratkozott 
olvasók voltak.  A járvány miatt a könyveket, amelyeket visz-

szakapunk, három napig elkülönítjük, mondhatni könyv-ka-
ranténba tesszük. Kollégáink gondoskodnak arról is, hogy 
akinek szüksége van dokumentumokra a tanulmányaihoz 
vagy a munkájához, az megkaphassa azt távkölcsönzéssel. 
Felkészültünk arra, hogy ha rövidebb szövegekről, képekről 
van szó, akkor azt e-mailben vagy más online formában is el 
tudjuk küldeni. Közben persze mi is ügyelünk a higiéniai sza-
bályok betartására, maszkban dolgozunk, gyakran mosunk 
kezet, fertőtlenítünk és figyelünk a védőtávolság betartására 
egymás között is. 

– Hogyan készülnek az újranyitásra, amennyiben arra le-
hetőség lesz? 

– Nem tudni pontosan, hogyan alakulnak a járvány muta-
tói a következő napokban, hetekben, így természetesen azt 
sem tudjuk megmondani, hogy meddig kell zárva tartanunk. 
Korábban volt, hogy videofilmeket készítettünk, és azokat fel-
tettük azokra a helyekre, amelyeket otthonról is el lehet érni. 
Ezt továbbra is folytatjuk, és bent építjük az adatbázisokat. 
Bízunk abban, hogy ha lecseng a járvány, újból élettel tel-
het meg a könyvtár, jöhetnek majd az olvasók, folytathatjuk 
a programjainkat és kibővíthetjük például a városismereti sé-
táinkat is. 

– Mindeközben nagyszabású felújítás is zajlik a könyvtár-
ban. Hol tartanak most a munkálatok?

– Két nagy projektnek köszönhetően a fűtéskorszerűsítés 
már megvalósult. Ha jöhetnének az olvasók a könyvtárba, 
akkor tapasztalhatnák, hogy most már az olvasói terekben 
is nagyon kellemes a hőmérséklet. Ami még hátra van, az a 
külső környezet megújítása és a nyílászárók cseréje, a na-
pokban ezek a munkák zajlanak. A felújítás teljes befejezése 
tavaszra várható.

M. E.

Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazgatója

Távkölcsönzéssel is segítenek az olvasóknak

Katona Péter és Takács Péter Pillanatkép a győztes munkából



A kőzetgyűjtemény említé-
sének aktualitását az adja, 
hogy nemrégen Csete Gyula, 
mezőberényi muzeológus kol- 
légánknak köszönhetően be-
került hozzánk meghatározás-
ra egy igen nehéz, furcsa ala-
kú kőzet, melyet Pardi Sándor 
vitt be a Mezőberényi Múze-
umba. A megtaláló a Kettős-
Körös mezőberényi szaka-
szán, horgászat alkalmával 
akadt rá az érdekes formájú 
és kinézetű kőzetre, amely 
leginkább egy elkorhadt fa-
rönkre hasonlít. Mint kiderült 
a hasonlóság nem véletlen, 
hiszen tényleg egy fatörzsről 
van szó, azonban sokkal sú-
lyosabb, mint ahogyan ezt egy 
korhadt fadarabtól várnánk.
Sajnos a körülmények ed-

dig még nem tették lehetővé, 
hogy geológus szakértő sze-
mélyesen megvizsgálja ezt az 
érdekes képződményt, azon-
ban már az elküldött fényké-
pek alapján is kiderült néhány 
izgalmas részlet róla.

A kőzet egy faopál, amely 
valószínűleg többmillió éves, 
és kialakulása vulkáni folya-
matokhoz kötődik. A fatör-
zsek esetében az opálosodás 
valójában kovásodást jelent, 
amely a vulkáni tevékenység 
közelében, alacsony hőmér-
sékleten végbemenő lassú 
folyamat. Ennek következté-
ben a felszín alatt vándorló ko-
va-oldatok átitatják az útjukba 
eső növényi maradvány sejt-
jeit, ami kihűlve megszilárdul, 
s egy kristályszerkezet nélküli 

kvarcváltozat, az opál jön létre 
belőle. Így a fa eredeti szövete 
évmilliókon keresztül sértetle-
nül megőrződik.

Sokféle opál létezik, nem-
csak növényi részek opálo-
sodhatnak, hanem önmagá-
ban, ásványi anyagokból is 
létrejöhet ez a kőzet. Azon-
ban közös bennük, hogy a 
kialakulásuk folyamatához 
vízre van szükség. Érdekes 
tény, hogy opált fedeztek fel 
a Marson is, körülbelül 2 mil-
liárd éves rétegekben, és eb-
ből következtetni lehet arra, 
hogy már akkor víz volt jelen 
a Mars felszínén. Az opál el-
nevezés görög közvetítéssel 
az óindiai upala-kő, drágakő 
– szóból származik. A faopál 
szebb változatai lehetnek drá-
gakő minőségűek. 

A Munkácsy Mihály Múze-
umba került opálosodott fa-
törzs leginkább egy mocsári 
ciprus darabja lehet, mely-
nek valószínűsíthető kora 
több millió év. Köszönjük a 
lelkes megtaláló tudományos 
érdeklődését!

Váncsa Klára ökológus
Munkácsy Mihály Múzeum

A Körösvidék augusztus 14-
én számolt be arról, hogy 
„Lax mester Békéscsabára 
érkezett”. Az újság írásából 
az is kiderült, hogy mi vár a 
nézőkre: a közönség sorai-
ból kiválasztott embereken 
különböző kísérleteket hajt 
végre: elfelejtik a nevüket, 
nem tudnak ötnél tovább szá-
molni, egy üveg víztől jóked-
vük lesz; majd „a közönség 
által feladott, sokszor na-
gyon mulatságos feladatokat 
néhány perc alatt a mester 
ügyességgel oldják meg.”. A 
csabai közönség is lázba jött, 
az előadásra szóló jegyek 
nagyrésze már elővételben 
elkelt. Augusztus 17-én egy 
mesterrel több lett Békés-
csabán, hiszen megérkezett 
Lax úr „titkárja-médiuma és 
pénztárosnője kíséretében” 
és első útja a Körösvidék 
szerkesztőségébe vezetett. 
Itt egy hosszabb beszélgetés 
keretében bemutatta a külön-
böző professzorok róla szóló 
elismerő nyilatkozatait, majd 
beszámolt arról, hogy „ősz-
szel Budapesten a fasorban 
megnyitom gyógyintézetemet 
ahol kizárólag szuggesztió-
val fogom a gyógykezelési 

végezni.”. Augusztus 19-én 
a csabai színházban külön-
leges élményben lehetett 
része a szerencséseknek, 
akik „bámulattal párosult 
gyönyörrel szemlélték a mes-
ter szebbnél-szebb mutat-
ványait.”. A csabai újságból 
nem derült ki, hogy milyen 
számokat láthatott a nagyér-
demű, de más vidéki lapok 
részletesen beszámoltak a 
náluk zajló „csodáról” és fel-
tételezhetjük, hogy ezeket 
őseink is láthatták. Az Egri 
Népújságban jelent meg az 
egyik legizgalmasabb mutat-
ványa: „Lax mester ugyanis 
elhatározta, hogy hypnotikus 
erejével kinyomozza a titok-
zatos kabáttolvajt és a Han-
gya tolvajait. Az illető tolvaj 
urak mindenesetre helyesen 
teszik, ha megmentik mago-
kat egy súlyos lelkiismereti 
problémától és önként jelent-

keznek a rendőrségen, miu-
tán tettük holt bizonyosság-
gal napfényre fog derülni”. A 
következő számot talán nem 
várta mindenki oly lelkesen: 
„Lax mester továbbá kideríti a 
hallgatóság férfi és női tagjai 
közt fenállott és fennálló szim-
pátiákat. Megnyugtatásul kö-
zölhetjük, hogy a mester csak 
azon esetben nyilatkozik, mi-
dőn az érdekelteknek még 
nincs vagy már nincs veszteni 
valójuk”. A csabai közönség 
egy része azonban nem vette 
komolyan a mester előadá-
sát, erről a Körösvidék így írt:  
„Végtelenül kellemetlenül ha-
tott azonban a jelenvoltak egy 
részének neveletlen magatar-
tása, mely a kísérletek sikerét 
hátrányosan befolyásolta és 
nagy mértékben nehezítette 
meg a csodálatra méltó mes-
ter munkáját.”

Ugrai Gábor
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MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.
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Fejezetek  Békéscsaba történetéből

Egykori iparosok az Andrássy úton (12. rész)
Régi idők lenyomata

A P R Ó H I R D E T É S E K
INGATLAN

A Kazinczy lakótelepen 2 szoba, összkomfortos, 
jó állapotú, első emeleti, erkélyes, bútorozatlan lakás 

hosszú távra bérbeadó.Tel.: 30/865-4928.

Békéscsabán, belvárosban, bútorozott lakás kiadó. 
Tel.: 30/684-5745.

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba Fiumei utca 4. 
Bali és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

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.

Békéscsaba 1920
Lax mester, „a mágia naturálisa” Békéscsabán!

A Kellner-féle 
optikai szaküzlet

Az 1850-ben született, hithű 
neológ izraelita Kellner Már-
ton optikus, látszerész és 
műszerész volt, és alapvető-
en szegedi. Optikai, mecha-
nikai és villanytechnikai mű-
intézetét 1872-ben alapította 
„Szegedi Ocularium” néven, 
és a Kárász utca 14. szám 
alatti Ungár–Mayer-bérpalo-
tában volt megtalálható.

Kellner Márton 1926 októ-
berében kapott Békéscsaba 
város képviselő-testületétől 
iparengedélyt a békéscsa-
bai fióküzlet megnyitásá-
ra, és már a hónap elején 
megjelentette első reklám-
hirdetését. Szemüvegeket, 
lencséket, kereteket lehetett 
tőle vásárolni, orrcsiptető-
ket és lorgnetteket (ez az 
a szemüvegkeretbe foglalt 
lencsepár, amely keretéhez 
egy finoman megmunkált 
kis pálcát erősítettek, és en-
nél fogva emelték a hölgyek 
a szemük elé). Egyébként 
műszemekből is szép kíná-
lattal bírt.

Autós- és kerékpáros 
szemüvegeket is árult. A 
„szenzációs, dr. Imre-féle 
reflektorszemüveg” csak 
nála volt kapható, amely 
nemesfém-bevonatával a 
szembetegségek kezelését 
segítette. 1932-ben a kor 

legdivatosabb szórakoztató 
játéka, a jojó is elérkezett 
üzlete által Békéscsabára. 
Kötszereket, betegápolási 
szereket és borotválkozási 
kellékeket is tartott kész-
leten, illetve gyógy talpbe-
tétet. Ezen kívül fényképe-
zőgépeket, gramofonokat 
és lemezeket is árult. Le-
hetett nála vásárolni later- 
magikákat (egyfajta ős-dia-
vetítő) és sokfajta hőmérője 
is volt, attól függően, hogy 
mire használták: bor, must, 
pálinka, benzin, tej, lúg, 
ecet, láz fagylalt, kénsav, 
vegyi és szobahőmérők és 
egyéb fajsúlymérők.

1928. március 15-én hunyt 
el, 78 éves korában. Üzletei 
azonban tovább működtek 
Okulárium néven, Csabán 
1944-ben még mindig az 
Andrássy út 6. szám alatt.

Lányának, Vajda Béláné 
Kellner Erikának leányne-

velő intézete volt Szegeden. 
Az egyik nála dolgozó ta-
nárnő, Kilényi Irma volt Ju-
hász Gyula költő titkára, aki 
gyűjtötte a költő kéziratait, 
fotóit. A szegedi Kellner-mű-
helyben kitanulta a fotográ-
fus szakmát, és így maga is 
képessé vált a Juhász-kéz-
iratokat és fotókat sokszo-
rosítani, szándékában állt 
emlékmúzeumot is alapítani.

Egykori igazgatónője, 
Vajdáné jó barátnője volt, s 
amikor 1944-ben deportálták 
(túlélte a megpróbáltatáso-
kat, hazatért és végül 1952-
ben hunyt el), a magányt már 
nem tudta elviselni és Irma 
önkezével vetett véget életé-
nek. Egyébként Kárász Judit 
fotóművész is a szegedi Kell-
ner-féle műintézetben sajátí-
totta el a szakma alapjait.
Ez volt az Andrássy út 6. 
története.

Szalay Ágnes

A szegedi Ungár-Mayer bérpalota

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A GINOP-5.3.5-18 pályázati konst-
rukciók keretében a kiskereske-
delmi és nagykereskedelmi ágazat 
munkaerő- és készségigényeinek 
előrejelzése érdekében létreho-
zott portál segítségével a munka-
vállalók és munkaadók gyorsan, 
interaktívan megtalálhatják a szá-
mukra legmegfelelőbb megoldást.

A jelentkezők kompetenciáinak 
felmérésével maximálisan
hatékonnyá válik a munka-

és munkaerőkeresés.

Bővebb információ:
www.kereskedelem535.hu

A Munkácsy Mihály Múzeum természettudományi raktá-
rában, a jól ismert és nagy mennyiségű madárprepará-
tum, herbáriumi lap és puhatestű vázának gyűjteménye 
mellett, többszáz darabos ásvány- és kőzetgyűjtemény 
is található. A nagyrészt dr. Domokos Tamás által, több 
évtized alatt összegyűjtött ásványok és kőzetek, a Kár-
pát-medence minden részében lezajlott földtörténeti 
időkről és geológiai folyamatokról mesélnek. 



Új sorozatunkban jónevű 
ex, illetve még pulzáló csa-
bai klubokat mutatunk be. 
Ezúttal a Dózsa György 
úti Fügét (Független Ifjú-
sági Egyesület) szúrjuk 
kultúrvillánkra, amelynek 
a helyén évek óta a Békés-
csabai Városi Nyugdíjas 
Egyesület működik. Mikó 
Melindával, a hely „örök 
anyjával” időutaztunk.

A hely valaha az MSZMP 
épülete volt, majd a rend-
szerváltozást követően azt 
megörökölte az MSZP. 

– Volt egy csapatunk – 
meséli Mikó Melinda, a Füge 
elnöke –, rendszeresen be-
jártunk a szocialisták irodájá-
ba. Valószínűleg már nagyon 
unták, hogy ott lóg napon-
ta 10–15 gyerek, így aztán 
megkaptuk a Dózsa György 
út 35. szám alatti helyet. 
Csak egyetlen kikötésük volt, 
ha havonta összeül a tagsá-
guk, alaposan takarítsunk 
ki. Bármennyire hihetetlen, 
de valóban függetlenek vol-

tunk – jegyzi meg az egyesü-
let nevével kapcsolatban –, 
mert nem kellett belépnünk 
a pártba.

Kérdésemre elmondja, 
tévedés, hogy a Füge világ-
rajövetele a Narancs Klubra 
reflektált volna. Ráadásul 
1991 októberében szinte 
egyszerre nyitották meg a 
kapuikat. Nem mellesleg, a 
Dózsa György úti intézmény 
sosem működött olyan nagy 
dübörgéssel, mint a Szent 
István téri, szintén déligyü-
mölcs nevű tejtestvére. 

A keménymag, tíz-tizenöt 
fő mindig ott élt, de volt, hogy 

harmincan is összetömörül-
tek a két szobában. Óriási 
kártya- és billiárd-partik, kon-
certek, filmnézések zajlottak 
a térben. 

Az 1994-es választásokat 
követően aztán széthullott a 
keménymag. Néhányan az 
MSZP színeiben kezdtek el 
politizálni; mások egyetem-
re mentek vagy elköltöztek, 
aztán később családot ala-
pítottak.

Beszélgetésünk előtt Me-
linda készített egy Füge Fb-
csoportot, ahova az egyik arc 
ezt írta: korszakos hely volt 
a Füge. A mi korszakainkat 
követte végig. Volt közössé-
gi arculata, amikor lelkesen 
nyithatott, majd kialakult egy 
markáns arculata. Volt politi-
kába beleszagoló korszaka 
és volt játékos (rikiki, póker) 
korszaka. Volt hangos is, hi-
hetetlen koncertekkel. Nagy 
bulik, szakítások, drámák, 
nevetések, megértés, barát-
ság, közösség volt a Füge, a 
hely örök anyjával, Melussal! 

Such Tamás

Egymás után jönnek szem-
be a képei a közösségi ol-
dalon – ebben az esetben 
a komputergrafikákra gon-
dolok –, amelyeket már 
egy kilométerről felismer 
az ember. Lonovics Lász-
lóval erről a műfajról és 
vírus miatti bezártságról 
beszélgettünk. 

Lonovics László egyik meg-
nyilvánulás formája az 
elektrográfia vagy kompu-
tergrafika. Emellett nem ha-
nyagolja el a hagyományos 
értelemben vett olajfesté-
szetet sem. 

– Már a ’80-as években is  
foglalkoztatott a fénygrafika, 
de azokat a munkákat még 
szitanyomással készítettem. 
A számítógép segítségével 
azonban már több variációt 
is el tudok készíteni – alapve-

tően mindegyiknek van egy 
rajzos alapja, amelyet lefény-
képezek, és azokat a fotókat 
alakítom át. A számítógép 
csak egy hatékony eszköz, 
amelynek használatával az 
alkotóképességgel rendel-
kező ember tud létrehozni 
műalkotást. Látványos hatá-
sokat bárki készíthet vele, vi-
szont ezeken csupán a szoft-
ver-intelligencia nyilvánul 

meg. Tagja vagyok a Nem-
zetközi Kepes Társaságnak 
és a Magyar Elektrográfiai 
Társaságnak, amelyekben a 
művészek holográfiával, szá-
mítógéppel és egyéb elektro-
nikus eszközök használatá-
val hoznak létre alkotásokat 
– mondta el Lonovics László.

A művészek egészen kü-
lönböző módon élik meg a 
koronavírus-járvány miatti 
kötöttségeket, bezártságot, 
Lonovics László például fo-
lyamatosan dolgozik, alkot. A 
pandémiás helyzet ellenére 
idén 13 csoportos kiállításon 
is szerepelt, de a járvány mi-
att több budapesti kiállítás 
megnyitójára nem tudott el-
menni, pedig nagyon hiány-
zik már neki a kollégákkal 
való találkozás, a szakmai 
diskurzus.

Emellett az aktuális hely-
zetre reagálva két munkát is 
készített Vírus 1. és Vírus 2. 
címmel, illetve online tárlaton 
is bemutatkozott. 

Such Tamás

– Békéscsaba város köz-
gyűlése 2015 tavaszán 
döntött úgy, hogy létrehoz 
egy önkormányzati média-
céget. Ez nem egyedülálló 
az országban, hiszen a leg-
több megyei jogú városban 
működik ilyen cég. A 7.Tv 
körzeti televízióként ugyan-
akkor nemcsak a megye-
székhelyen, hanem Békés 
megyében is fogható, hí-
reink ennek megfelelően 
az egész megyét lefedik – 
összegezte Diós Zsolt. Ki-
emelte, hogy a médiacent-
rum nem indulhatott volna 
el és nem foglalhatta volna 
el jelenlegi helyét Opauszki 

Zoltán alapító ügyvezető és 
Hatala Boglárka főszerkesz-
tő áldozatos munkája nélkül.

– Ezen a születésna- 
pon fontos hangsúlyoznunk, 
hogy a teljesítményünkkel a 
kezdeti kételkedőket is sike-
rült meggyőznünk. Elmond-
hatjuk, hogy a Békéscsaba 
Médiacentrum, benne a 7.Tv 
szerepét ma már senki nem 
vonja kétségbe, ehhez ter-
mészetesen szükség volt a 
munkatársak profizmusá-
ra, ami kiemelt bennünket 
a mezőnyből – tette hozzá 
Diós Zsolt.

A 2020-as évre – leg-
alábbis nagy általános-

ságban – feltehetőleg nem 
sokan emlékeznek majd 
vissza szívesen. A járvány 
a médiacentrum dolgozó-
it is érintette, nemcsak a 
forgatások és a különböző 
kormányrendeletek tekinte-
tében, hanem személyesen 
is: a szerkesztőségi munkát 
több munkatárs megbetege-
dése miatt – eladdig példát-
lanul – mintegy másfél hétig 
szüneteltetni kellett október 
végén. Az élet azonban eb-
ben az évben sem állt meg, 
a technikai adottságok révén 
idén számos esetben készít-
hettünk műsort a különböző 
online videós, kommuniká-
ciós fórumon keresztül. A 
technikai újítások mellett 
pedig idén új kollégákat is 
köszönthettünk a szerkesz-
tőségben.

– Szeptember vége óta, 
mint szerkesztő-riporter te-
vékenykedem a médiacent-
rumnál. Közvetlenül ezelőtt 

a Szegedi Televíziónál dol-
goztam, és miután a csa-
ládommal idén Gyulára 
költöztünk, hasonló mun-
kakörben igyekeztem elhe-
lyezkedni – osztotta meg 
Vincze Attila. Mint mondta, 
leginkább a közéleti témák 
állnak közel hozzá, de az 
elmúlt két hónap során már 
szélesedett az a tér, amely-
ben szívesen mozog.

Az idei évet értékelve, 
valamint a jövőbe is tekint-
ve Diós Zsolt ügyvezető 
kiemelte, hogy a 7.Tv-t, a 
behir.hu portált működtető 
és a Csabai Mérleg című 
városi lapot kiadó média-
centrum jól vizsgázott, né-
zőket és olvasókat sem 
veszített, sőt növekedő 
tendencia tapasztalható. 
Mint mondta, szeretnék ezt 
a lendületet a következő öt 
évben, s ha lehet, még to-
vább megtartani.

D. Nagy Bence
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Támasz Ötéves a Békéscsabai Médiacentrum

A békéscsabai evangélikus és református gyülekezetek-
ben, a járvány tavaszi hullámához hasonlóan, jelenleg 
sem tarthatnak istentiszteleteket. A református és az 
evangélikus istentiszteleteket vasárnaponként 9, illet-
ve 10 órától ezért ismét láthatják a nézők a 7.Tv Támasz 
című műsorában, valamint a behir.hu online csatornáin.

Öt évvel ezelőtt, november 20-án köszöntötte először a 
békéscsabai nézőket a 7.Tv első híradója. Azóta több ezer 
adást, számtalan riportot és magazinbeszélgetést láthat-
tak az érdeklődők, a munka pedig 2020-ban, a koronaví-
rus-járvány közepette sem állt meg. A kezdetekről a Bé-
késcsabai Médiacentrum ügyvezetőjével beszélgettünk.

A járvány terjedése miatt a 
Magyarországi Evangélikus 
Egyház püspöki tanácsának 
kérésére az istentiszteleteket 
online, illetve televízión ke-
resztül lehet követni.

– A templomok mondhat-
ni félig vannak csak nyitva, 
hiszen a gyülekezet nélkül 
tartjuk meg az istentisztele-
teket, amelyeket felvételről 
lehet követni az otthonokban 
– fogalmazott Kutyej Pál, a 
Békéscsabai Evangélikus 
Egyház lelkésze.

A Békéscsabai Reformá-
tus Egyházközség a zsinat 
elnökségi tanácsának kéré-
sére úgy döntött, hogy a hí-
vek egészségének védelme 
érdekében csak online és te-

levíziós felvételről lehet nézni 
az istentiszteleteket.

– A médiacentrum abban 
segít nekünk, hogy a 7.Tv va-
sárnaponként református is-
tentiszteletet is sugároz. Így 
el tudjuk elérni azokat a test-
véreinket is, akik egyébként 
más csatornán elérhetetle-
nek lennének – hangsúlyozta 
Marti Miklós, a Békéscsabai 
Református Egyházközség 
lelkésze.

A Magyar Katolikus Egy-
ház vezetése egyelőre úgy 
határozott, hogy megengedi 
a nyilvános misék tartását, 
azonban a híveknek a kötele-
ző járványügyi rendelkezése-
ket szigorúan be kell tartaniuk. 

Vincze Attila

Legendás csabai klubok : A FügeA művészek más-más módon élik meg a járvány

Lonovics László folyamatosan alkot

Lonovics László Vírus I. című alkotása



12 Csabai MérlegKitekintő / tv-műsor Csabai MérlegCsabai MérlegCsabai Mérleg

2020. december 7., hétfő

2020. december 14., hétfő 2020. december 15., kedd

2020. december 8., kedd

2020. december 16., szerda

2020. december 9., szerda

2020. december 17., csütörtök

2020. december 10., csütörtök

2020. december 18., péntek

2020. december 11., péntek

2020. december 19., szombat

2020. december 12., szombat

2020. december 20., vasárnap

2020. december 13., vasárnap

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Üzleti Negyed
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kikötő
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Művészbejáró
  9.10 BRSE TV
  9.40 Praktikák
10.00 Híradó
10.20 Támasz
10.40 Szarvasi híradó
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KITEKINTŐ: A gyulai óvodák dolgozóinak nagy része vállalja a tesztelést

– Az orrunkból vették le a min-
tát, majd rácsepegtették egy 
eszközre, és az eredmény alig 
15 perc alatt meg is volt. Sze-
rencsére én negatív lettem. 
Mindenki tisztában van vele, 
hogy a gyorsteszt nem ad 100 
százalékos eredményt, de 
azért ad egy képet. A gyere-
kek és a magunk érdekében 
vállaltuk a tesztet – fogalma-
zott egy neve gyulai óvónő.

Az idevonatkozó kormány-
rendelet szerint, ha valakinek 
pozitív lesz az eredménye, 
akkor értesítenie kell a há-
ziorvosát, ő indítja majd be 
az ilyenkor szükséges folya-

matokat. A háziorvos a pozi-
tív eredményt az Országos 
Szakmai Információs Rend-
szerben (OSZIR) a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ 
által kiadott eljárásrendben 
foglaltak szerint rögzíti.

Megkeresésünkre Gyula 
Város Egyesített Óvodájának 
vezetője elmondta, hogy a 
teszteléseket a megyei kor-
mányhivatal segítségével 
szervezték meg. Makráné 
Gombkötő Zita hozzátette, 
azt tapasztalja, hogy a dol-
gozóik nagy része vállalja a 
rendszeres tesztet. Beszélt 
arról is, hogy ha sok pozitív 

eredmény születne, akkor az 
óvodák működésének érde-
kében belső átszervezések-
re is szükség lehet.

Sokan nincsenek ponto-
san tisztában azzal, hogy az 
antigén gyorstesztek miben 
különböznek a normál PCR 
koronavírus tesztektől. Egy 
szegedi székhelyű orvos 
biotechnológiai cég, még a 
koronavírus megjelenésekor 
saját diagnosztikai laborató-
riumot hozott létre, és mára 
az állami intézetek mellett 
több hazai vállalat és ma-
gán egészségügyi központ 
mintáit dolgozza fel. Puskás 
László ügyvezető kérdésünk-
re elmondta, hogy az antigén 
gyorsteszt a vírus fehérjéjét 
mutatja ki, míg a PCR vizs-
gálat a vírus örökítő-anyagát. 
Ebből adódik, hogy a gyors-
teszt érzékenysége kisebb.   

– Elsősorban a tünettel ren-
delkező személyek szűrésére 
javasoljuk az antigén tesztet. 
Az állami intézményekben a 
PCR tömeges szűrése nem 
megoldható, mert nagyon ne-
hezen lehetne kivitelezni. A 
kezdődő vagy lecsengő, még 
valószínűleg fertőző betege-

ket viszont nem lehet kiszűr-
ni nagy biztonsággal ezzel a 
teszttel, ott továbbra is a PCR 
az irányadó – hangsúlyozta a 
szakember.

Hozzátette, hogy létezik 
egy ellenanyag-teszt is, amely 
a múltbeli fertőzés beazono-
sítására szolgál. A fertőzést 

követően a szervezetben vé-
dekező-molekulák, antitestek 
jelennek meg, melyek kimutat-
hatóak lehetnek a vérből. Ezt 
a módszert azoknak ajánlják, 
akik a közelmúltban átestek 
egy felsőlégúti betegségen, 
de nem tesztelték le őket. 

Vincze Attila

A szociális intézményekben, az egészségügyi intézmé-
nyekben, a bölcsődékben, az óvodákban és az isko-
lákban zajlik az ott dolgozók szűrése. A vizsgálatokat 
önkéntes alapon, a koronavírus kimutatására alkalmas, 
úgynevezett antigén gyorsteszttel végzik a szűrőcsapa-
tok Békés megyében is.



A koronavírus-fertőzések 
után a Békéscsaba 1912 
Előre játékosai gőzerővel 
kezdték meg az edzéseket. 
A csapat néhány ifjúsági 
labdarúgóval kiegészülve, 
28 játékossal tréningezett, 
de voltak olyanok, akik a 
betegség miatt két-három 
hetet kényszerültek ki-
hagyni. 

– Újra fel kellett építenünk a 
terhelést, mindezt a vizsgá-
latok után óvatosan tettük. 
Nem szeretném, ha valakinél 
a megbetegedés miatt ma-
radandó károsodás alakulna 
ki, ezért lassan, lépésről lé-
pésre haladunk – fogalma-

zott a vezetőedző, Preisinger 
Sándor.

Az Előre október közepén 
még a feljutásért volt harc-
ban, de a fertőzések miatt 
három bajnokin is tartaléko-
san álltak ki, míg a Debre-
cen ellen már el sem utaztak 

egészséges játékosok hiá-
nyában. A kihagyást követő-
en a Békéscsaba 1912 Előre 
a BFC Siófok mérkőzésen 
állt újra csatasorba. A mecs-
csen a koronavírus-járvány 
miatt nem lehettek nézők, 
de a találkozót a 7.Tv-n és a 
behir.hu online felületein nyo-
mon követhették az érdeklő-
dők. A siófokiak 0:1-re győz-
tek, ahogy Preisinger Sándor 
fogalmazott: tizennyolc fer-
tőzött és egy hét edzés után 
ennyire futotta. 

Azt követően a Szolnok 
ellen lépett pályára a Csaba, 
és öt vereség után, a 0:0-ás 
döntetlennel újra pontot szer-
zett az Előre.

Újabb szintre emelte im-
már több mint ötéves 
együttműködését a Békés-
csabai Röplabda Sport- 
egyesület és a Békéscsa-
bai Médiacentrum (BMC). 
A felek november 26-án 
írták alá azt a megállapo-
dást, amely szerint a mé-
diacentrum felületein élő-
ben követhetik a nézők az 
ötszörös magyar bajnok 
BRSE mérkőzéseit.

A BMC és a Békéscsabai 
Röplabda Sportegyesület 
már a médiacentrum in-
dulása óta partnerségben 
áll – ismertette a média-
centrum ügyvezetője. Diós 
Zsolt hangsúlyozta, hogy 
az évek során igyekeztek 
minőségi tartalommal ki-
szolgálni Magyarország 
legsikeresebb női röplabda 
sportegyesületét.

– Most megerősítettük 
az eddigi közös munkát. A 
továbbiakban ugyanúgy vál-
laljuk azt, hogy népszerűsít-
jük a sportágat és az egye-
sületet. Be fogunk számolni 
minden eredményről, igyek-
szünk magazinműsoraink-
ban egyre szélesebb körben 
bemutatni a játékot, a játé-
kosokat, edzőket, vezetőket, 
de ennél tovább is megyünk 
– fogalmazott Diós Zsolt, a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. ügyvezetője.

A felek közötti együttmű-
ködés új szintre lép, hiszen a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft. saját felületein élőben 
közvetíti az ötszörös magyar 
bajnok BRSE mérkőzéseit. 
Az első élő közvetítés a behir.
hu YouTube és Facebook ol-
dalán, valamint a 7.Tv-ben 
november 28-án volt látható, 
amikor a csabai lányok idei 
első hazai mérkőzésükön az 
MTK Budapest gárdáját fo-
gadták a Békéscsabai Röp-
labda Akadémián.

– Sajátos a jelenlegi hely-
zet a koronavírus-járvány 
miatt. Felértékelődött a kom-
munikáció szerepe. Éppen 
ezért számos újítással ké-
szülünk, amelyben partner a 
Békéscsabai Médiacentrum 
is. A Békéscsabai Röplab-
da Sportegyesület minden 

hazai mérkőzését a média-
centrum közvetíti. Erre ha-
talmas az igény a szurkolók 
részéről. Jól rajtolt a csapat, 
rengetegen lennének a mér-
kőzéseken, de miután nem 
tudják szurkolóink személye-
sen élvezni a találkozókat, 
ezért a tévé képernyőjén ke-
resztül igyekszünk kárpótolni 
őket – emelte ki Baran Ádám, 
a Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület elnöke. 

A Békéscsabai Röplab-
da Sportegyesület 2016 óta 
röplabda magazinnal is ren-
delkezik, ez a 7.Tv műsorán 
kéthetente jelentkezik friss 
tartalommal. A lassan száz 
adást számláló BRSE TV 
jövő márciusban ünnepli 
majd fennállásának ötödik 
évfordulóját. 

Papp Ádám

A Kadet Junior Párbajtőr 
Magyar Kupán kiemelke-
dő csabai siker született, 
hiszen a juniorok között 
Lenkefi Soma diadalmas-
kodott, aki a kadet korosz-
tályban esélyes lehet egy 
világversenyre, hiszen a 
ranglista ötödik helyén áll. 
Ebben a kategóriában a 
negyedik hely már Euró-
pa-bajnoki, míg a harmadik 
hely világbajnoki szereplést 
érhet.

– Nagyon sokat készül-
tem erre egész nyáron, úgy 

érzem, hogy mindent bele-
adtam. Nagy célom, hogy 
bekerüljek a válogatottba és 
kijussak az Európa-bajnok-
ságra és a világbajnokságra 
– mondta Lenkefi Soma.

Keszthelyi Zsombor a 
szezon elején háromból egy 
válogatóversenyt megnyert 
és szeretne a harmadik 
helynél még előrébb lépni a 
magyar ranglistán.

– Minden szezonban 
ugyanaz a célom, hogy a 
ranglista első négy helyé-
nek valamelyikén legyek. 

Azon felül, hogy ott szeret-
nék lenni a válogatottban, 
egyéniben és csapatban is 
szeretnék érmet szerezni 
egy világversenyen. Sajnos 
még nem tudjuk, hogy meg-
tartják-e az Eb-t és a vb-t, 
de bízunk a legjobbakban 
– hangsúlyozta a junior ver-
senyző.

Az akadémia jelenleg 
két legeredményesebb ver-
senyzője Dékány Kinga és 
Keszthelyi Zsombor minden 
bizonnyal az utolsó évüket 
töltik Békéscsabán, mert az 
érettségi után egyetemre 
mennek. Előbbi már több, 
mint tizenhárom éve vív és 
eddigi legnagyobb ered-
ménye az, amikor két éve 
Európa-bajnok lett a kadet 
csapattal, ráadásul minden 
idők legfiatalabb felnőtt ma-
gyar bajnoka, hiszen 2017-
ben alig 17 évesen nyerte 
meg az Ob-t.

– Négy hete az edzőtá-
borban megsérült a térdem, 
így kellett versenyeznem az 
utolsó két megmérettetése-
men. Idén még két fontos 
versenyem lesz, ha azokat 
megrendezik: a junior és a 
felnőtt országos bajnokság 
– foglalta össze az elmúlt 
heteit Dékány Kinga.

A klubvezetés szeretné, 
ha Zsombor és Kinga is ki-
jutna az Európa-bajnokság-
ra, valamint a vb-re, mivel a 
férfi és a női párbajtőr válo-
gatott is éremesélyes lehet.

– Jelenleg két verseny-
zőnk áll kijutásra a rang-
listán, Dékány Kinga és 
Keszthelyi Zsombor, mind a 
ketten a juniorok között har-
madikok. Négy versenyző 
képviselheti az országot az 
Eb-n, illetve a vb-n, ha eze-
ket megrendezik – fogalma-
zott Galli Zsolt vezetőedző.

Hidvégi Dávid
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Mínusz, a bajnok A vívók az Eb-re és a vb-re készülnek

Mínusz gyerekkorában, a 
hetvenes években legin-
kább az iskolai tömegsport 
rendezvényeken szerepelt. 
14 évesen kezdett cselgán-
csozni, a Honvéd Szalvai 
SE-ben. Pár év múlva el-
ment Pakucza József Der-
kovits sori pince-edzőtere-
mébe, ami egy igazi retro 
helyszín volt. 

– Nagyon imádtuk azt a 
fűtetlen, málló vakolatú, rozs-
dás súlyzókkal berendezett, 
dohos szagú, légópincéből 
kialakított helyiséget. Akko-
riban az jelentette nekünk 
az EDZŐTERMET. Gyakor-
latilag ott tudatosult bennem 
a testépítés iránti szeretet, 
amely 35 éve töretlen. De 
igazából nem kerültem soha 
olyan közegbe, ahol akkor 
észrevehették volna, hogy 
többre is vihetem, mint egy 
hobbiszintű testépítő – fogal-
mazott Lipták Mihály.

Négy évvel ezelőtt, ami-
kor a gyulai Süli Józsefék 
Csabán is nyitottak egy klu-
bot, ott folytatta az edzése-
ket. Süli mindjárt az elején 
megjegyezte, hogy esetleg 
indulhatna bajnokságon is. 
Addig-addig győzködte Mí-
nuszt, míg ráállt, és úgy tű-
nik, ez a szakmai és mentá-
lis háttér kellett a sikerhez. 

– Már az első versenye-
men aranyérmes lettem, 
ezek után hittem el, hogy 
esetleg több is vagyok, mint 
egy hobbi testépítő: nemzet-
közi bajnokságokon három 
ezüst-, egy bronzérmet sze-
reztem; illetve háromszo-
ros magyar bajnok vagyok. 
2019-ben, Rómában eljutot-
tam a világbajnoki harmadik 
helyig. Ezért nagyon hálás 
vagyok Süli Józsi mesterem-
nek, barátomnak – mondta 
Lipták Mihály.

Such Tamás

A békéscsabai Lipták Mihály, alias Mínusz tavaly az 
IBFA világbajnokságon harmadik lett Masters kategó-
riában. Idén a koronavírus-járvány miatt úgy döntött, 
hogy nem készül a versenyre.

Jól kezdték a szezont az Alföld Vívó Akadémia kadet és 
junior versenyzői. A korlátozások ellenére a verseny-
sportolók továbbra is edzhetnek, ami azért is fontos, 
mert Dékány Kinga és Keszthelyi Zsombor jelen állás 
szerint ott lenne a válogatottal a jövő évi junior Eb-n és 
a világbajnokságon is.

A hazai zártkapus meccseket élőben közvetíti a 7.Tv Új szintre lépett a BRSE és a BMC együttműködése

Fiatalokkal erősített az Előre Élő röplabda-közvetítések

Lenkefi Soma magyar bajnok és Galli Zsolt vezetőedző

Diós Zsolt ügyvezető (BMC) és Baran Ádám elnök (BRSE)



A hat megyei szervezet egyi-
ke a Diaboló Alapítvány a 
Cukorbeteg Gyermekekért, 
amely a gyerekek mellett 
a diabéteszes fiatal felnőt-
tekkel is foglalkozik. Az ala-
pítvány kuratóriumi elnöke 
Kosznáné dr. Pule Ilona el-
mondta: az adománygyűjtés 
részeként olyan édességet 
szeretnének adni a fiatalok-
nak, amely nem emeli meg a 
vércukorszintjüket.

Mint elhangzott, a Minisz-
terelnökség a Civil Közpon-
tok Országos Hálózatával 

együttműködve teret és lehe-
tőséget szeretne biztosítani 
a civil szervezetek karácso-
nyi időszakban zajló ado-
mánygyűjtéseihez. Ezt rend-
hagyó módon az online térbe 
költöztetik az Adventi Civil 
Börze megszervezésével.

– A pandémiás helyzet 
miatt sajnos a karácsonyi vá-

sárokra – ahol adományokat 
is lehet gyűjteni – nem lesz 
idén lehetőség. Ezért talál-
ta ki a Miniszterelnökség és 
a civil központok hálózata, 
hogy legyen egy olyan felü-
let, amelyen keresztül bárki 
támogathatja adományokkal 
a szervezeteket – ezt már 
Herczegné Számel Annamá-

ria, a Civil Közösségi Szol-
gáltató Központ irodavezető-
je mondta.

Az országos program nov-
ember 23-án vette kezdetét 
és december 23-áig tart. 
Adományozni a civil.info.hu 
oldalon, az Adventi Civil Bör-
ze fülre kattintva lehet.

Papp Ádám

– Arra kérem azokat a 
közösségeket, (osztály, 
munkahelyi, sport, baráti, 
egyesületi, felekezeti) akik 
segíteni kívánják a gyerme-
keket, hogy az alábbi ado-
mányok valamelyikét egy 
gyűjtődobozba gyűjtsék 
össze, amelyet egyetlen na-
pon, 2020. december 7-én 
fogok egybegyűjteni érin-
tésmentesen. A csomago-
kat én fogom összeállítani, 
karácsony előtt pedig kör-
bejárom Békés megye va-

lamennyi gyermekotthonát, 
az anyaszállókat, a csalá-
dok és gyermekek átmeneti 
otthonait, valamint meglá-
togatok jónéhány szegény 
családot, hogy a ti jóságo-
tokat kiosszam a részükre! 
Valamennyi csomagot pedig 
törekszem majd eljuttatni a 
korábban szívünkbe foga-
dott kárpátaljai gyermekek 
részére – fogalmazott Bony-
nyai Sándor, aki az elővigyá-
zatosság érdekében idén a 
szeretet-csomagokat a gyer-

mekek ablakaiban helyezi 
el, ezzel még titokzatosabbá 
téve az „angyali szolgálatot”. 

Amire szükség van: hi-
giéniai eszközök (fogkefe, 
fogkrém, szappan, sampon, 
dezodor, tusfürdő, tisztasági 
betét); édesség; tisztítósze-
rek (mosópor, fertőtlenítő-
szer, öblítő, mosogatószer); 
tartós élelmiszer (konzer-
vek, étolaj, cukor, rizs stb.).

Idén az óvatosság és elő-
vigyázatosság érdekében 
semmilyen játékot, plüsst, 

ruhát, egyéb tárgyi eszközö-
ket nem tudnak fogadni! 

– A Karácsonyi Angyalokat 
arra kérem még, hogy idén 
egy-egy kedves rajzot, üzene-
tet is írjanak a gyermekeknek, 
azt juttassák el nekem – tette 
hozzá Bonnyai Sándor, aki e 
következő telefonszámon ér-
hető el: 20/378-5439.

A Békéscsabai Médiacent-
rum is gyűjtőpont, hétköznap 
9.00–17.00 óráig adhatják le 
adományaikat, a Szabadság 
tér 20–22. szám alatt.
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LEPJE MEG
 HÁZHOZ  SZÁLLÍTJUK  ÖNNEK.

Ft9900 
-
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Ft7000
Akciós kihelyezési díj:

Akár átlagosan havi egy ballon 
rendelésével is elérhető!

Házhoz szállított ballonos víz akár 
990 Ft-tól (52 Ft/l)

szeretteit karácsonyra egy
 VÍZADAGOLÓVAL.
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www.szivarvanyaqua.hu

06 66 778-888
06 30 955-7679

Hatodik éve gyűjt adományokat, szeretetcsomagokat 
Bonnyai Sándor, aki korábban a környéken élők mellett 
rengeteg nehéz sorsú kárpátaljai gyermeknek tette szeb-
bé az ünnepét a Karácsonyi Angyalok kezdeményezés 
jóvoltából. Idén a járvány közbeszólt, azonban a Békés 
megyében élő rászorulókat, s ha lehet néhány kárpátal-
jai gyermeket így is szeretne megajándékozni.

Szárnyat bontottak az angyalok

Apanapló:
Már több hete csak a mamára... 

Jaminai adventi ablakok 2020
A "világító adventi kalen-
dárium" játékot 2016-ban 
Solymáron kezdték el. Ez-
után terjedt el több tele-
pülésen, és a Jaminai Kö-
zösségi Ház is átvette az 
ünnepi hagyományt. Pető 
Ibolya a közösségi ház 
szakmai vezetője elmond-
ta, hogy ezzel a céljuk a je-
lenlegi bezárkózás okozta 
elszigetelődés enyhítése, 
az ünnepi hangulat megte-
remtése.

A Jaminai Közösségi Ház 
meghirdette a „Jaminai ad-
venti ablakok 2020” elne-
vezésű programot, hogy a 
személyes találkozások el-
maradása helyett ilyen for-
mában segítsék megélni az 
együvé tartozást. 

Pető Ibolyától megtudtuk: 
a játék lényege, hogy de-
cember 1-je és 24-e között 
24 jaminai ház ablakában 
gyúljon világosság. Ehhez 
családok, intézmények, vál-
lalkozások jelentkezését 
várták, akik és amelyek vál-
lalták, hogy decemberben, 
egy előre megadott napon 
feldíszítik és fénybe öltöztetik 
az egyik, utcáról is jól látha-

tó ablakukat, és kiírják azt a 
számot, amelyik napon ők az 
ablakdíszítők.

Ugyanakkor vannak „ab-
lakvadászok” is, azok a csa-
ládok, gyermekek, vagy fel-
nőttek, akik megtalálják az 
aznapi feldíszített, világító ab-
lakokat, és erről 1–1 fotót be-
küldenek a jaminaiadvent@
gmail.com címre. Az ab-
lakvadászatra jelentkezők 

e-mailben naponta térképet 
kapnak az aznapi adventi 
ablak(ok) elhelyezkedéséről. 
Az ablakvadászat ajánlott 
időpontja december elsejétől 
naponta a 16.00 és 19.00 óra 
közötti időszak. A fotókat a 
szervezők feltöltik a Jaminai 
Közösségi Ház facebook ol-
dalára, a legtöbb fotót bekül-
dők között pedig ajándékko-
sarat sorsolnak ki.

Karácsonyi vásár Adventi Civil Börze az online térben

A pandémia miatt idén a békéscsabai, Szent István téri 
karácsonyi vásár is elmarad. Az elmúlt években közel egy 
hónapig várta a békéscsabaiakat a vásár kézművesekkel, 
árusokkal, forralt borral, meleg ételekkel, vidámparkkal, be-
mutatókkal, programokkal és adományozási lehetőségek-
kel. Idén azonban – ahogy szinte mindent – ezt is felülírta a 
koronavírus-járvány. A vásár elmarad, a szervezők ezúttal 
egy online karácsonyi újság készítését tervezik, amely a 
karacsonyivasar.eu oldalon lesz majd elérhető.

ELMARAD

A behir.hu Apanapló című 
rovatában a médiacentrum 
egyik szerkesztője, egy 
édesapa osztja meg tapasz-
talatait az első gyermeke ér-
kezését övező izgalmakról. 
A teljes történetért látogas-
sanak el a behir.hu portálra.

Az Apanapló új irányt 
vett! Már nemcsak elmél-
kedünk arról, hogy milyen 
lesz, ha gyermekünk egy-
szer megszületik: mostantól 
azon aggódunk, hogy min-
dent jól csináljunk cseme-
ténkkel kapcsolatban. 

Október 28-án megszü-
letett kisfiunk, Artúr Sámuel. 
Azóta már eltelt pár hét(!), 
így most némi tapasztalat-
tal a hátam mögött bátran 
írom meg, hogy was ist los. 
Csemeténk épen, egészsé-
gesen, közel 4 kilogrammal 
és bivalyerővel jött világra. 
S hogy ne hagyjam reflek-
tálatlanul a bejegyzés címét: 
József Attila a Mama című 
versében egy ordító, toporzé-
koló, de mindenekelőtt őszin-
te kisember képét festette le. 
Na, ez a helyzet minálunk is.

Előre elnézést a követ-
kező példáért, de a mi kis 
Artúrunk hazaérkezése 
óta a hírhedt Vlad Țepeș 
Drakula bonszai változa-
taként funkcionál. Értem 
ezalatt azt, hogy nappal 
leginkább alszik, esténként 
viszont sűrűn kel fel szopiz-
ni. Igaz, hogy nem vért és 
nem is a nyakból. No per-
sze, gyermekünk nem any-
nyira kegyetlen velünk, mint 
amennyire a havasföldi feje-
delemről elterjedt, még ha 
időnként annak is érezzük. 
Merthogy a mi éjszakáink – 
a fentiekből deriválva – nem 
alvással telnek. Ez az én kis 
hős feleségemet igencsak 
megviseli, mert hiába telnek 
gyorsan a napok, azért rá-
férne a pihenés…

A pelenkacsere és az öl-
töztetés olyan metódusok, 
amelyekről mindig azt gon-
doltam, könnyen mennek 
majd. Zenélek, így abba 
a hitbe ringattam magam, 
hogy a jól funkcionáló finom-
motoros készségeimnek 
hála, virtuózabb leszek a 
kedvesnél. Hát... nem. Mint 
mondtam, Artúr meglepően 
erős kisgyermek, aki akara-
tát időnként a Jean-Claude 
Van Damme Kickboxerében 
látott pörgőrúgásokkal fe-
jezi ki. Apa szeme ilyenkor 
könnybe lábad, de nem a 
gyöngéd érzelmektől. (Erről 
jut eszembe: meg kell emel-
ni valamivel a pelenkázót!)

Szóval, mindent egybe-
vetve, gyönyörűen telnek a 
napok. És mert szeretjük a 
szép tanulságokat a végére 
hagyni, így teszek én is: ezt 
az időszakot semmiért nem 
adnánk, még a nyűggel teli 
éjszakákat sem. Ez az ed-
digi legszebb, legjobb nyű-
günk ugyanis, ami valaha 
ért bennünket.

D. Nagy Bence

Hat Békés megyei civil 
szervezet csatlakozott az 
Adventi Civil Börze orszá-
gos adománygyűjtő akció-
hoz – tájékoztatott a Békés 
Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ.  
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N A P T Á R
December – Télelő – Karácsony hava

December 4., Borbála napja: Ha az e napon vízbe tett Bor-
bála-ág kivirágzik, akkor a lány hamarosan férjhez megy – írták 
a régi kalendáriumok. 
December 6. Miklós napja: Szent Miklós a gyermekek és di-
ákok védőszentje, ezért a későbbi korokban a népi vallásos-
ság hatására kialakult ajándékosztó, püspöksüveges Mikulás 
előképének és mintájának tartják. A legenda szerint a piros 
püspöki ruhába öltözött, fehér szakállal álcázott Miklós betért 
azokba a házakba, ahol kisgyermek van. Imádkoztatta, vizs-
gáztatta, majd tudásuk és viselkedésük alapján megjutalmaz-
za vagy virgáccsal korholta őket.
December 13. Luca napja: Az év legveszélyesebb gonosz-
járó napja, ezért a nők számára tilos mindenféle munkavég-
zés, tartotta a babona. Ekkor kezdik készíteni a Luca-székét, 
szög nélkül. 
December 25. Karácsony napja: A kereszténység ezen a na-
pon ünnepli Jézus születését. A karácsonyfa állítása Magyar-
országon csak a 19. században vált szokássá. A paraszthá-
zakban karácsonykor piros csíkos abroszt tettek az asztalra, a 
piros szín az örömet jelentette. Az abrosznak varázserőt tulaj-
donítottak, ebből vetették a gabonát, ezzel takarták be a bete-
get. A karácsonyi vacsora egykor káposztából, babból, aszalt 
gyümölcsökből készült levesből, mákos vagy túrós rétesből 
állt. Az almának is fontos szerepe volt, annyi részre vágták, 
ahányan körülülték az asztalt. Ettek belőle, és azt tartották, ha 
a következő évben valaki eltévedne, az almára gondolva haza 
fog találni. E napon a lakomából az állatoknak is adtak. Az asz-
talon maradt morzsát eltették a varázsereje miatt, és volt, ahol 
a tűzbe vetették a vihar ellen.
A karácsony egyik legnépszerűbb népszokása a betleheme-
zés. Ezt a pásztorjelenetet házról-házra járva adták elő a gyer-
mekek. A játék fő elemei: az öreg pásztorral folytatott beszél-
getés, a pásztorok ébresztése és ajándékvétele. 
December 31., Szilveszter napja: Az év legvidámabb éj-
szakája – az első évezred végén élt Szent Szilveszter pápa 
ünnepe. Ezen az éjszakán eltemetik az ó-évet és különböző 
praktikákkal próbálják megtudni, hogy mit hoz az új esztendő. 
Fontos ilyenkor, hogy zajt keltsenek, hogy elűzzék a gonosz 
szellemeket.

Elismerés az idősek otthona és a családsegítő dolgozóinak

Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést kaptak

Új helyre költözött az adománybolt

A polgármester elismerését 
fejezte ki az Ady Endre Utcai 
Idősek Otthona dolgozóinak. 
A Kiváló Szociális Munkáért 
kitüntetést Bátori Zsuzsan-
nának, a Békéscsabai Kis-
térségi Egyesített Szociális 
Központ vezetőjének adta át.

– Különösen sokat kö-
szönhetünk az otthon mun-
katársainak ebben a járvány-
veszéllyel terhelt időszakban. 
Csendben, szorgalmasan, 

megbízhatóan végzik mun-
kájukat, hivatásukat felelős-
ségteljesen, áldozatkészen, 
nagy szakmai alázattal és 
hozzáértéssel gyakorolják. 
A mindennapi feladatok ellá-
tása mellett szeretettel, törő-
déssel ajándékozzák meg a 
lakókat – fogalmazott Szar-
vas Péter polgármester.

A polgármester az idősek 
otthonában az Év Dolgozója 
díj átadásában is közremű-

ködött, a díjat ott idén Orosz 
Dobronyi Anita és Puskás 
Györgyné érdemelte ki. A Bé-
késcsabai Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ haj-
léktalanok átmeneti szállását 
és utcai szolgálatát működte-
tő kollektívájának a kitüntetést 
Szarvas Péter és dr. Csicsely 
Ilona vitte el a Gyár utcai haj-
léktalanszállóra.  

A polgármester kiemelte, 
hogy a kollektíva a korona-

vírus-járvány első hulláma 
alatt is példaértékűen helyt-
állt. A dolgozók hónapokon 
át rendkívül jól szervezet-
ten oldották meg a kliensek 
bevásárlásait, ügyeik inté-
zését, és a szabadidejük 
hasznos eltöltését, hogy 
tompítsák a bennük lévő 
feszültséget. Hozzátette, 
hogy meglátása szerint 
Békéscsabán, a hajlékta-
lan-ellátás területén kiemel-
kedően jól képzett és ösz-
szeszokott csapat dolgozik. 
Lelkiismeretesen, sokszor 
erejükön felül küzdenek a 
legelesettebbekért, ezzel 
kiérdemelték a Kiváló Szo-
ciális Munkáért kitüntetést. 

A Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést idén a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szo-
ciális Központ Ady Endre Utcai Idősek Otthona kollektívájának, valamint a Békéscsa-
bai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ hajléktalanok átmeneti szállását és utcai 
szolgálatát működtető kollektívájának ítélte oda a közgyűlés. A járványhelyzet miatt a 
szociális munka napján nem volt ünnepség, a kitüntetést Szarvas Péter polgármester 
és dr. Csicsely Ilona, a családügyi és népjóléti bizottság elnöke vitte el az érintetteknek.

Az Egyensúly AE Egyesület fenntartásában működő, koráb-
ban a Kazinczy utcai adománybolt a Munkácsy utca 15–17. 
szám alá költözött. Mint azt Schriffertné Lócskai Henriett, az 
egyesület elnöke elmondta, a bolt etető- és babasarokkal 
bővült, ahol az édesanyák megetethetik, megszoptathatják, 
tisztába tehetik gyermekeiket. Az elnök arról is beszélt, hogy 
az adománybolt elsősorban olyan ruhaneműket vár, amelyek 
jó állapotban vannak, használhatóak. Ezeket ingyen veszik 
át és nagyon olcsón igyekeznek továbbadni azoknak az em-
bereknek, családoknak, akiknek nincs pénzük arra, hogy 
drágább ruhaneműt vásároljanak. Az így befolyó összeget 
visszaforgatják a boltba. Hozzátette: ebből az elmúlt években 
többször szerveztek étel- és adományosztást is, ezeket jel-
lemzően karácsony környékére időzítik.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
A régi Csaba közbiztonsága strázsákkal, utcakapitányokkalAdvent és karácsony a Jókai színházzal

A régi feljegyzések a leg-
nagyobb dicsérettel szól-
nak a Felvidékről idetele-
pült tótokról, mint a szelíd, 
dolgos, béketűrő, törvény-
tisztelő népről, amelynek 
soraiból hosszú évtizedek 
alatt sem került ki rab.

Csaba község lakossága 
1800-ban megközelítette a 
tizenkétezer főt. A bírói tisz-
tet három évig Gécs Mihály 
bíró viselte, köszönhetően a 
kézműves, iparos híveknek. 
Az ő idejében szélesítették, 
mélyítették Veszeinél a ma-
lomárkot a vízimalom építé-
séhez. Kijelölték a csabai 3 
ménes és 2 csorda legelőit. 
A szorgalmas nők szövésből 
fonásból kerestek pénzt.

A vármegye Csabát a leg-
jámborabb településként tar-
totta számon. Lakóit dolgos, 
béketűrő, összetartó népnek 
ismerte el. Az egész várme-
gyében Csabán volt a legke-
vesebb bűneset, a lakosság 
biztonságban élt. Ennek 
ellenére szigorú rendeletet 
hoztak a rend és biztonság 
védelmében. Elrendelték, 
hogy a települések szélén 
állítsanak strázsákat. Az 
idegeneknek passzus nélkül 
tilos volt a bemenet. Kemény 
büntetés várt azokra, akik a 
helyi bírók engedélye nélkül 
idegeneket fogadtak be. 

A strázsák azonban nem 
teljesítették a rájuk bízott fel-
adatokat. Ellustultak, többet 
aludtak a tornác alatt, mint 
ügyeltek, és a fiatalok szíve-
sebben vecsjerkáztak a lá-
nyos házak ablaka előtt, mint 
felügyeltek a rendre. Hosszú 
idő után rájöttek, hogy jobb 
lesz változtatni és elbocsáj-
tották a strázsákat. Az újabb 
rendelkezéssel őrködésre 
létrehozták az utcakapitá-
nyokat. Ezeknek rendelke-
zése alatt köteles legyen 
minden lakos, illetőleg csa-
ládfő – midőn a sor reá kerül 
–, vagy maga kiállani, vagy 
maga helyett egy alkalmas 
egyént őrül kiállítani.”

Minden utcának megvolt 
a kirendelt utcakapitánya. 
A kirendelt strázsák az utca 
sarkán lévő ház tornáca alatt 
gyülekeztek, s felváltva, ket-
tesével járták az utcájukat.

Ez az őrködés saját fele-
lősségük tudatában eleinte 
igen lelkiismeretesen ment. 
Az 1848 előtti időkben a nép 
hozzá volt szokva, hogy ki-
rendelték uradalmi munkára 
– azt elmulasztani büntetés-
sel járt – de amint a robot 
megszűnt, s a nép szaba-
dabban lélegzett, majd a for-
radalom után a zsandárok is 
megjelentek, a strázsálkodás 
lanyhult.

Gécs Béla

Adventi ajándékkal – naponta 
új élményre nyíló kalendári-
ummal – kedveskedik nézői-
nek a Jókai színház társulata, 
hogy segítsen meghittebbé, 
fényesebbé tenni a karácsony 
felé vezető, most szürkébe 
hajló napokat. A teátrum aján-
dékötlettel is szolgál: a honla-
pon a megfelelő címletekben 
lehet vásárolni ajándékutal-
ványt, amellyel a megaján-
dékozott a vásárlást követő 
fél év végéig a színház elő-
adásaira válthat jegyet vagy 
bérletet. Az utalvány név- 
és születésnapra is ideális. 
Részleteket a jokaiszinhaz.
hu/ajandekkartya oldalon 
találnak. Hisszük, hogy a 
művészet tökéletes ajándék! 
Ajándékozzanak színházat 
karácsonyra!

A kormány korlátozó ren-
delkezései értelmében a 
Békéscsabai Jókai Színház 
zárva tart, de szívesen lát-
ja régi és új, vagy távol élő, 
de Békéscsabához kötődő 
nézőit a Hotel Mimóza című 
vígjáték online előadásain, 
később pedig más darabo-
kat is műsorra kíván tűzni. 
Az internet lehetővé teszi, 
hogy azok a nézők is meg-
tekinthessék az előadásokat, 
akik korábban a távolság mi-
att nem tehették ezt meg, s 
a teátrum társulata szeretné 
a technikát bátran használó, 

fiatal korosztályt is megszó-
lítani. Az előadások decem-
ber 4-én (pénteken), 9-én 
(szerdán) és 14-én (hétfőn) 
20 órától kezdődnek. Az 
online előadásokra közvet-
lenül lehet belépőt váltani a 
jegy.hu oldalon. Családi jegy-
gyel többedmagukkal nézhe-
tik a darabot, támogatói jegy 
megvásárlásával pedig mód-
jukban áll támogatni is a Bé-
késcsabai Jókai Színházat.

Bérlettel vagy a korábban 
már megvásárolt jeggyel ren-
delkező nézőinket e-mailben 
fogjuk keresni, eljuttatva egy 

kupont, amelyet a jegy.hu ol-
dalon az Önök által választott 
napra válthatnak be. Azok a 
bérletes vagy már megváltott 
jeggyel rendelkező nézőink, 
akik idegenkednek az online 
előadásoktól, vagy nem áll 
rendelkezésükre a megfelelő 
technikai háttér, a járvány-
helyzet enyhülte után színhá-
zi előadáson tekinthetik meg 
a darabot.

Amíg nem találkozhatunk 
személyesen, látogassanak 
el honlapunkra, kövessenek 
bennünket a közösségi olda-
lakon!


