
Mindnyájunk részéről fe-
lelős magatartásra, fo-
kozott óvatosságra és 
rendkívüli odafigyelés-
re van szükség ahhoz, 
hogy az új koronavírus-
járvány terjedését tő- 
lünk telhetően lassítsuk 
vagy megakadályozzuk. 
Békéscsaba polgármes-
tereként folyamatosan fi-
gyelem a fejleményeket. 
Olyan intézkedéseket 
hoztam és hozok, amelyek 
szintén ezt a célt szolgál-
ják – fogalmazott Szarvas 
Péter polgármester, akit 
arra kértünk, tájékoztassa 
a Csabai Mérleg olvasóit a 
kialakult helyzetről. 

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXX. évfolyam, 6. szám     2020. március 26.

Csabai Mérleg
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Szarvas Péter: Az önkormányzat megteszi a szükséges lépéseketFolytatódnak a fejlesztések

"Vigyázzunk magunkra és egymásra!"Fürjesi elkerülő

Kedves Békéscsabaiak!
Bizonyára nem is kell mondanom, hogy polgármestersé-
gem előző és mostani időszakában sohasem álltunk még 
ilyen nehéz kihívások előtt. Soha nem gondoltam volna, 
hogy eljön az a nap is, amikor leáll a város kulturális, ok-
tatási, sport és civil élete. Nehéz helyzetbe kerülhetnek 
idősek, gazdálkodó szervezetek és munkavállalók.

Nagyon nehéz szavakba önteni azt, amit most ér-
zünk. A jelen helyzetben az egészség, a biztonság a 
legfontosabb. Fogjunk össze, hogy a krízishelyzet hatá-
sait minimalizáljuk!

Kérem, tartsuk be az előírt higiéniai szabályokat, dol-
gozzunk közösen azért, hogy a családtagjaink, szom-
szédjaink számára minél kevesebb problémát okozzon 
a veszélyhelyzet! Fogjunk össze, hogy a veszélyhelyzet 
elmúltával újra a lehető leggyorsabban visszaálljon éle-
tünk a normális mederbe! Tegyük meg, ami tőlünk telik!

Jó egészséget kívánok valamennyiüknek! Vigyáz-
zunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere

Módosítani kell 
a költségvetést

Mint azt Szarvas Péter el-
mondta, már a kezdetektől 
fokozottan figyelnek a jár-
ványhelyzet alakulására. 
Még a veszélyhelyzet beje-
lentése előtt, március 9-én 
döntöttek arról, hogy a már-
cius 15-ei központi ünnepi 
rendezvények elmaradnak 
a csabaiak biztonsága ér-
dekében. 

– A veszélyhelyzetet kihir-
dető kormányrendelet és az 
azóta megjelent rendeletek 
értelmében is azonnali, gyors 
intézkedéseket hoztunk. 
Március 13-án, soron kívüli 
közgyűlésen tájékoztattam a 
képviselő-testületet az addig 
meghozott intézkedésekről. 

Azt is előrevetítettem, hogy a 
város februárban elfogadott 
költségvetését módosítani 
kell: át kell csoportosítanunk 
kereteket, fel kell készülnünk 
egy olyan gazdálkodásra, 
amely fokozott takarékos-
ságot, óvatosságot igényel. 
Úgy gondolom, hogy az ön-
kormányzatnak komoly áldo-
zatokat kell hoznia, ezért szá-
mos olyan feladatra, amelyet 
az idén elterveztünk, nem 
fog annyi pénz jutni, mint 
amennyit a költségvetésben 
előirányoztunk. A költségve-
tési rendelet módosítását a 
következő közgyűlésre, már-
cius 26-ára terjesztem elő – 
közölte a polgármester.

A koronavírus-járvány elle-
nére folytatódik Békéscsa-
ba fejlesztése. Jó példa erre 
a Fürjesi út építése, mely az 
eredeti ütemtervek szerint, 
március 16-án elkezdődött. 
Az útszakasz az M44-es, a 
44-es, a 47-es és a 4432 utat 
köti össze. A kivitelezésről 
Hanó Miklós, Békéscsaba 
gazdasági ügyekért felelős 
alpolgármestere tájékoztat-
ta lapunkat.

A Fürjesi út egykoron a Sza-
badság termelőszövetkezet-
hez tartozott. A téesz meg-
szűnése és felszámolása 
után került a békéscsabai 
önkormányzathoz. 

Az út az elmúlt évtizedek-
ben rendkívül nagy forgalmat 
bonyolított le. Leginkább a 
dél-békési térségből érkező 
és odaigyekvő, mezőgaz-
dasági terményeket szállító 
teherautók, kamionok vették 
igénybe a lényegében déli, 
nyugati elkerülő utat. Alsóbb 
rendű szakasz lévén viszont 

nem volt alkalom a fejleszté-
sére, pedig szükségességét 
mindenki érezte.

– A Magyar Kormány 2015-
ben indította el a Modern 
Városok Programját, ennek 
keretében nyílt lehetőségünk 
a korszerűsítésre, melyet ter-
mészetesen kihasználtunk, és 
támogatást nyertünk. A beru-
házás részeként helyenként 
megerősítik a 44-es főút és a 
4432-es út burkolatát, utóbbi 
2,1 kilométeren szélesebb is 
lesz. Továbbá három új, kör-
forgalmú csomópont épül a 
44-es és a 47-es számú főút, 
valamint a 4432-es út keresz-
tezésében, ezzel biztonsá-
gosabbá és rugalmasabbá 
válik a közlekedés. A kivite-
lező emellett 8,5 kilométeren 
szervizutakat, 2,6 kilométer 
hosszan pedig kerékpárutat 
is épít. A beruházás végén 
444-es útként, másodrendű 
főútként üzemel majd – tájé-
koztatott Hanó Miklós.

Herceg Tamás: Az új helyzet felelős hozzáállást kíván

– Magyarország és az Euró-
pai Unió határait is lezárták. 
Mit tehetnek azok a magyar 
állampolgárok, akik külföl-
dön rekedtek?

– A magyar állampol-
gároknak lehetőségük van 
arra, hogy hazatérjenek, 
azonban más nemzetiségű 
embereket nem fogad az 
ország. Ha valaki magyar, 
de külföldi állampolgár a 
házastársa, a párokat nem 
szeretné senki sem szét-
szakítani, ezeket az egye-
di eseteket úgy bírálják el, 
hogy ők is beléphessenek 
Magyarországra. A hazau-
tazás pár hete még nem volt 
olyan nagy gond, azonban a 
járvány terjedésével egyre 

több repülőjáratot töröltek. 
Különösen Európán kívülről 
nehéz megoldani a hazauta-
zást, azonban a külügy, más 
– országokkal összefogva 
– igyekszik hazajuttatni a 
magyarokat, de ez egyre bo-
nyolultabb.

– Mi lesz azokkal a teher-
autókkal, kamionokkal, ame-
lyek külföldről hoznak árut? 

– A teherforgalomban 
szigorú biztonsági intézke-
déseket kell betartani, hogy 
a szállítmányozók, a sofő-
rök maguk ne betegedjenek 
meg, de a szállítmányozás 
nincsen korlátozva. Ha ez 
így lenne, az igen gyorsan 
áruhiányt eredményezne a 
kereskedelemben. 

– Folyamatosan figyeljük 
a híreket, napról napra, de 
sokszor óráról órára változik 
a helyzet. 

– A kormányzat napon-
ta meghozza a szükséges 
döntéseket az emberek biz-
tonsága érdekében, ilyen 
például az is, hogy a legtöbb 
kereskedelmi egység csak 
15 óráig tarthat nyitva, kivé-
telt képeznek a gyógyszer-
tárak, élelmiszerüzletek. A 
biztonságunkat szolgálja az 
is, hogy házi karanténban 
vannak azok, akik külföld-
ről érkeztek haza, vagy akik 
fertőzött beteggel vannak 
kapcsolatban. Az ő mozgá-
sukat a hatóságnak kötelező 
ellenőriznie. Most a vendég-

látó-ipari egységek, keres-
kedelmi egységek, üzletek, 
boltok nyitvatartási idejét is 
kontrollálja a hatóság. Ön-
fegyelemmel kell tudomásul 
vennünk ezeket a korlátokat. 
Másrészt pedig ezek a szer-
vezetek is hasonlóképpen 
járnak el. A korábbiakhoz 
hasonlóan úgy látom, hogy 
számos olyan intézkedés 
van, amit akár ellenzéki, 
akár kormánypárti politi-
kusok, vagy köztestületek, 
szervezetek javasoltak, és a 
folyamatos napi munka so-
rán azokat beépítik a dönté-
sekbe mindnyájunk bizton-
sága érdekében.

A koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzet felelős hozzáállást kíván mindannyiunk részéről. Napról napra 
változnak a számok, sajnos nő a betegek száma Magyarországon is. Hogy lassítsuk a vírus terjedését, minimálisra 
kell csökkentenünk a személyes kapcsolatokat, különösen vigyáznunk kell az idősekre, a betegekre, a gyerekekre, 
vigyáznunk kell egymásra, és természetesen vigyáznunk kell saját magunkra is – fogalmazott Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő, akivel az országos és helyi intézkedésekről beszéltünk. 

A kormányzat az emberek biztonsága érdekében naponta 
meghozza a szükséges döntéseket



A veszélyhelyzet miatt a hivatalok és a szolgáltatók is 
igyekeznek a minimumra csökkenteni a személyes kon-
taktusok számát. Bár az ügyfélfogadás több helyen rész-
legesen vagy teljesen szünetel, elektronikus úton vagy 
telefonon el tudjuk intézni a legfontosabb ügyeinket.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
2020. március 18. napjától határozatlan ideig szünetelteti 
az általános ügyfélfogadást.

Személyes ügyintézésre csak rendkívül korlátozott körben, 
előzetes, telefonos időpont-egyeztetést és időpontfoglalást 
követően van lehetőség a békéscsabai lakcímmel rendelkező 
ügyfelek részére, kizárólag az alábbi ügycsoportokban:

 
• teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtétele, ha a szülés 
várható időpontja 2 hónapon belül van,
• halottvizsgálati bizonyítvány leadása,
• szociális ügyek meghatározott köre (a szociálpolitikai osztály-
lyal telefonon előzetesen egyeztetett ügyekben).
 
A fenti ügyekben az ügyfélfogadási idő (előzetes időpont-
foglalást követően) hétfőn 9–11 óráig, szerdán 13–15 óráig, 
csütörtökön 9–11 óráig lehetséges. Kedden és pénteken nincs 
ügyfélfogadás. 
A fenti, korlátozott ügycsoportokon túlmenően az ügyfelek 
ügyeiket elektronikus úton, ügyfélkapun, telefonon vagy 
e-mailben intézhetik.
A polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek telefonos elér-
hetőségei:
1. Szociálpolitikai osztály                                           66/523-838
2. Közigazgatási osztály                                             66/886-640
3. Városüzemeltetési osztály                                     66/523-818
4. Adócsoport                                                             66/523-844
5. Pénzügyi és gazdasági osztály                                66/523-823
6. Stratégiai-fejlesztési osztály                                     66/523-869
7. Városépítészeti csoport                                               66/523-817
8. Oktatási, közművelődési és sport osztály               66/523-819
9. Jogi, igazgatási és humánpolitikai osztály            66/886-603

 

Kormányablak, okmányiroda

A Békés Megyei Kormányhivatal a kormányablakokban és 
okmányirodákban is korlátozásokat vezet be a koronaví-
rus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében. 

Arra kérik a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, hogy le-
hetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, és 
csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a 
kormányablakokat.

Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, 
ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon 
foglalható.

A kormányablakokban, okmányirodákban és más ügyfél-
szolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális 
létszámát. Kérik az ügyfeleket, hogy az ügyféltereken kívül, 
egymástól kellő távolságot tartva várják meg, amíg sorra kerül-
nek. Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem 
személyesen kell átvenni a kormányablakokban, okmányiro-
dákban, illetve a postán vagy a kézbesítőtől, hanem levélkül-
deményként a postaládába kézbesítik azokat.

A 2020. március 12-ét követően lejáró, a magyar állampol-
gárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos 
okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvé-
nyes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, 
azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, kül-
földön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, 
akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt 
okmányaikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.

Az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok elsősorban a 
megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési 
lehetőségeket vegyék igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben 
elérhető az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélka-
pu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy 
telefonos azonosítással történik), továbbá valamennyi ügyben 
lehetőség van a kérelem benyújtására úgynevezett e-papír 
szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfél-
kapus azonosítás szükséges). Az ügyfélkapuval nem rendel-
kező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérel-
müket.

Kérik továbbá, hogy a Békéscsabára tömegközlekedési 
eszközzel érkező ügyfelek a békéscsabai vasútállomáson mű-
ködő  kormányablakokban intézzék sürgős ügyeiket. 

További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu ol-
dalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818 kormányzati 
ügyfélvonalat.

Alföldvíz Zrt.

Az Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és valamennyi 
műszaki irodában a személyes ügyfélkiszolgálás, vala-
mint a személyes műszaki ügyintézés szünetel.

Arra kérik a felhasználókat, hogy a személyes megjelenés he-
lyett telefonon, írásban vagy a  társaság honlapján elérhető 
ügyintézési lehetőségek valamelyikén vegyék fel a kapcsolatot 
a céggel.

Amennyiben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok 
elektronikus formátumban történő eljuttatása nem lehetséges, 
úgy azok elhelyezésére a Divízió központ bejárata mellett ta-
lálható, „Alföldvíz Zrt. Dokumentumok” felirattal ellátott gyűjtő-
ládában van lehetőség.

A mellékvízmérők időszakos cseréjének végzése átmeneti-
leg szintén szünetel, melyről bővebb tájékoztatást a felhaszná-
lók részére az elkövetkezendő időszakban adnak.
Telefonos elérhetőségeik:
Ügyfélszolgálat: 80/922-334
Hibabejelentés: 80/922-333
Ügyfélszolgálati e-mail elérhetőség: ugyfel@alfoldviz.hu
Honlap: www.alfoldviz.hu
Műszaki hibabejelentés: muszakihiba@alfoldviz.hu

Nemzeti Közművek (NKM)
Az NKM arra kéri ügyfeleit, hogy a gázszolgáltatással, 
áramszolgáltatással kapcsolatos ügyekben válasszák 
a továbbra is teljes kapacitással működő online ügyfél-
szolgálatot, a mobilapplikációt, a telefonos ügyfélszol-
gálatot, vagy juttassák el megkeresésüket írásban a tár-
saság e-mail- és postacímére. 

Az NKM honlapján minden információ megtalálható az elekt-
ronikus ügyintézésről, a regisztráció az online ügyfélszolgá-
laton vagy a mobilapplikációban néhány percet vesz csupán 
igénybe. 
Telefonos ügyfélszolgálataik elérhetőségei:
20/474-9999, 30/474-9999, 70/474-9999, +36-1/474-9999
E-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy 
Honlap: nemzetikozmuvek.hu
Írásbeli kapcsolatfelvétel: NKM Energia Zrt., 1439 Budapest, 
Pf. 700.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az operatív törzs ajánlása-
ival összhangban változtatott ügyfélfogadási gyakorlatán 
és a várakozókat ütemezetten fogadja. Ez azt jelenti, hogy 
az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél tartózkod-
hat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van.

Az ügyfélszolgálatokon higiéniai protokoll van érvényben, 
amelynek részeként rövid időközönként szellőztetik a helyisé-
geket a dolgozók.

Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, 
ezért a szakemberek arra kérik a hozzájuk fordulókat, hogy vá-
lasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a 
személyes megjelenést és a sorban állást. 
Telefonszám: +36-66/996-100
E-mail: bekesavig@nav.gov.hu
Honlap: nav.gov.hu

DAREH Bázis Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt.

A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. min-
den ügyfélszolgálati irodájában és ügyfélkapcsolati pont-
ján határozatlan időre szünetelteti az ügyfélfogadást. 
Arra kérik ügyfeleiket, hogy ügyintézésére az elektroni-
kus vagy telefonos elérhetőségeiket válasszák.

Telefonszám: 66/447-150
E-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Honlap: www.dareh.hu

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoz-
tatja ügyfelei, hogy a húsvéti ünnepre illetve a munka ünnepé-
re (május 1.) való tekintettel a hulladékszállítás időpontja Bé-
késcsabán – a tervek szerint – az alábbi rend szerint változik: 

• Április 11-én, szombaton szállítják a kommunális (ve-
gyes) hulladékot az április 13-ai, hétfői gyűjtési nap he-
lyett az I. körzetben.

• A naptárnak megfelelően, április 10-én, nagypénteken 
és a május 1-jei pénteki gyűjtési napon lesz a kommuná-
lis (vegyes) hulladék ürítése a IV. körzetben.

A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. a kialakult helyzetre való te-
kintettel 2020. március 23-ától határozatlan időre felfüggesz-
tette a hulladékudvarok nyitva tartását.

2 Csabai Mérleg

Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba.
Fe le lős ki adó: Bé kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt. 
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda. 
Szerkesztő ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 20–22.
E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Tájékoztató

Főként elektronikus úton vagy telefonon intézhetjük ügyeinket 



Bezártak az önkormányzati intézmények

A veszélyhelyzetet március 11-én hirdette ki a kormány. Or-
bán Viktor miniszterelnök március 13-án este jelentette be, 
hogy március 16-ától digitális távoktatásra állnak át az isko-
lák. Erről március 14-én, délután jelent meg a kormányrende-
let. Az óvodákról és a bölcsödékről a helyi önkormányzatok-
nak kellett dönteniük.

Szarvas Péter március 15-én reggelre összehívta az önkor-
mányzati óvodák és bölcsődék vezetőit.

– Egyeztettük a feladatokat, ezt követően elrendeltem, hogy 
március 18-án 0 órától, határozatlan időre szüneteltetjük az ön-
kormányzati óvodák és bölcsődék működését. Ez idő alatt fel-
ügyeleti ellátást nyújtunk, erre három óvodát jelöltem ki: a Nap-
sugárovit, a Kölcsey utcai óvodát, valamint a Penza-lakótelepi 
óvodát. A bölcsődék közül a belvárosi bölcsőde az ügyeletes, de 
a nem önkormányzati fenntartású MIVA bölcsi is fogadja a gyere-
keket. Az első ügyeleti napokban az 1600 óvodásból 30 gyermek 
esetében kértek ellátást a szülők, a 280 bölcsődés korú gyermek 
közül pedig alig húszan – tudtuk meg Szarvas Pétertől.

A polgármester elrendelte, hogy az ügyeleti időszakban is 
csak a szakszemélyzet és a gyermekek léphetnek be az óvo-
dákba és a bölcsődébe, kísérő felnőtt semmilyen körülmények 
között sem. 

– Bár az iskolák nem önkormányzati fenntartásúak, folyama-
tosan tájékozódunk arról, hogyan tudták megszervezni a digitá-
lis oktatást az intézményekben. Fontos megemlíteni azt is, hogy 
az iskolai tornatermek is zárva tartanak, a különböző mozgás-
órákat sem lehet ott megtartani – tette hozzá a polgármester.

Látogatási tilalom van 
a szociális otthonokban, bezártak az idősek klubjai

Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy folyamatosan egyez-
tet a Békés Megyei Központi Kórház főigazgatójával, 
dr. Becsei Lászlóval, valamint Takács Árpáddal, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottal, akiktől minden 
esetben gyors és pontos információkat kap.

A háziorvosi ellátási rendszer most nagy nyomás alatt van, 
ráadásul az idősebb korosztályban a legnagyobb a betegek 
aránya, ezért kéri, hogy csak indokolt esetben keressük fel az 
orvost, valamint elrendelte a fertőtlenítés, takarítás megerősí-
tését a rendelőkben. Több intézkedés született a szépkorúak 
védelmében is.

– A látogatási tilalomnak azonnal érvényt szereztünk két 
bentlakásos intézményben, az Életfa Idősek Otthonában és 
az Ady Endre Utcai Idősek Otthonában. A szépkorúak érdeké-
ben a legnagyobb szigorúságot és fegyelmet várom el ezekben 
az intézményekben a vezetőktől. Elrendeltem továbbá, hogy a 
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központon belül a 
nappali ellátást nyújtó idősek klubjai március 16-tól zárjanak be. 
220 ember használja rendszeresen ezeket a klubokat, ahol az 
étkeztetés ételkiszállítás formájában egyelőre megmaradt – tu-
datta a polgármester, hozzátéve, hogy a szociális intézmények 
vezetőivel is egyeztetett a tapasztalatokról, a tennivalókról, meg-
előző intézkedésekről. 

Szarvas Péter elmondta, hogy Békéscsabán „békeidőben” 
tíz helyen van szociális étkeztetés, ami nemcsak az időseket 
érinti, hanem azokat is, akik erre rászorulnak. A szociális étkez-
tetés jelenleg kizárólag házhozszállítással működik.

Maradjanak otthon 
az idősek! De mit tehet az, aki egyedül él?

Tudjuk, hogy a koronavírus-járványban az idősek a legve-
szélyeztetettebbek, kormányrendelet is kimondja, hogy a 70 
év felettiek lehetőség szerint maradjanak otthon. A polgár-
mester azt kéri, hogy aki csak teheti, gondoskodjon idős csa-
ládtagjairól, ahol pedig ez nem lehetséges, jelezzék azt az 
önkormányzatnak.

– Békéscsabán 8712 olyan személy él, aki betöltötte a 70. 
életévét. Tisztelettel arra kérek minden családot, hogy első-
sorban önerőből próbálja megoldani a hozzátartozói ellátását, 
gondoskodjon idős szeretteiről. Az önkormányzat szintén így jár 
el, hisz lehetnek olyanok, akiknek a hozzátartozói például innen 
távol élnek vagy más okból nem tudnak segíteni. Ez utóbbi eset-
ben kérjük, hogy az adatok megadásával írásban jelentsék be, 
hogy ellátást kérnek. Amennyiben ezt a személyes körülmé-

nyeik indokolják, a polgármester feladata, hogy megoldja, 
megszervezze az ő ellátásukat – közölte Szarvas Péter. 

A hivatal a bekescsaba.hu oldalon elektronikus űrlapot tett 
közzé, ahol az érintetteken kívül akár családtagok, ismerő-
sök, szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt, ha 
egy idős embernek segítségre van szüksége. Az űrlap online 
tölthető ki az e-Önkormányzati portálon keresztül. A kitöl-
téshez az "Ágazat" mező esetén az "Általános vagy egyéb 
igazgatási ügyek", "Ügytípus" mezőnél pedig a "Kérelem" tí-
pust szükséges kiválasztani, a beküldéshez ügyfélkapu beje-
lentkezés szükséges. A letöltött dokumentumot (https://ohp-
20.asp.lgov.hu/ugyinditas) elektronikus úton a szocialis@
bekescsaba.hu e-mail címre, postai úton Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Szociálpolitikai Osztály, 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. címre címezve kell el-
juttatni a hivatalba. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a házi segítségnyújtás 
gyakorlata Békéscsabán eddig is olajozottan működött, most 
az ellátandók számában jelentős emelkedés lehet, ehhez a 
személyi és tárgyi feltételeket (például a kiszállításokhoz az 
autót) biztosítja a város. A félreértések elkerülése végett azt 
is kiemelte, hogy a házhozszállítást az önkormányzat oldja 
meg, de a meleg étel vagy gyógyszer árát ki kell fizetnie az 
ellátottnak. 

Ki gondoskodik azokról, akik hatósági karanténba 
kerülnek? 

A rendelkezések szerint a hatósági karanténba helyezett sze-
mélyek esetében is a polgármester feladata az ellátásuk biztosí-
tásának megszervezése, természetesen nemcsak munkanapo-
kon, hanem hétvégén is. A Járási Hivatal értesíti Szarvas Pétert 
arról, hogy kik ezek a személyek. 

A hatósági karanténba került emberek nem hagyhatják el a 
lakásukat, a rendőrség ezt szigorúan ellenőrzi. 

Zárva tartanak a kulturális intézmények és a fürdő is

Intézkedni kellett a kulturális intézmények bezárásáról: március 
17-étől a Békéscsabai Jókai Színház, a Békéscsabai Napsu-
gár Bábszínház, a Munkácsy Mihály Múzeum, a Békés Megyei 
Könyvtár és a Csabagyöngye Kulturális Központ intézményei 
sem fogadnak látogatókat. 

Elmaradnak a sportesemények, és a veszélyhelyzet miatt, 
március 18-án 0 órától az Árpád fürdő is bezárt. 

– Az intézményvezetőkkel folytatott konzultáción felhívtam a 
figyelmet a rendkívüli helyzet által megkövetelt fokozott odafi-
gyelésre, az emberek védelmére, ugyanakkor arra is, hogy a 
személyi és dologi kiadásokkal fegyelmezett módon gazdálkod-
janak. Minden egyes forintra szükség lehet, hogy a város mű-
ködése a nehezített körülmények között is biztosítható legyen. 
Hiszen senki sem tudja, mindez meddig tart – jegyezte meg a 
polgármester.

Egyeztetés a vállalatok vezetőivel 

Szarvas Péter elmondta, hogy telefonos konferencián egyez-
tetett Békéscsaba legnagyobb vállalatainak vezetőivel, tájé-
kozódott a veszélyhelyzet gazdasági szervezetekre gyakorolt 
hatásairól. 

A helyi közlekedést illetően pedig megkérte a Volánbusz 
Zrt. vezetését, hogy az autóbuszvezetők biztonsága érdeké-
ben tiltsák meg a békéscsabai buszokon az első ajtón történő 
felszállást.

Változik a helyi autóbuszok menetrendje
Szarvas Péter március 22-én a helyi autóbuszok közleke-
dését illetően is változásokat jelentett be. 
– A csabaiak védelme, a személyes kontaktusok számá-
nak csökkentése érdekében kénytelenek vagyunk szűkí-
teni a helyi autóbuszok közlekedését is. Március 25-én 
0 órától ezért minden nap a vasárnapi menetrend szerint 
járnak a buszok. Gerlára a 20-as számú járat fog közle-
kedni. A későbbiekben a menetrend további felülvizsgálata 
várható. Arra kérem az utazókat, figyeljék a Volán Zrt. köz-
leményeit – tájékoztatott a polgármester. 

A vásárcsarnokban egyszerre csak 75 vásárló 
tartózkodhat

Szarvas Péter konzultált a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-vel a 
város piac ügyében is. Kérte, hogy a bérlők az elárusító helye-
ken az árut lehetőség szerint védjék be átlátszó vékony takaró 
fóliával. Akadályozzák meg, hogy a vevők az árut fogdossák, 
válogassák, rakosgassák. Tartsák be a higiéniai szabályokat, 
mint a folyamatos, sűrű kézfertőtlenítés, a gumikesztyű hasz-
nálata, pótlása. Fizetéskor a bankkártyás fizetést részesítsék 
lehetőség szerint előnyben.  

– Felhívtam a figyelmet arra, hogy a bérlők a vonatkozó ha-
tályos jogszabályokban foglaltak értelmében, fokozott figyelem-
mel tartsák be az üzletükre vonatkozó nyitvatartási szabályokat. 
Figyeljenek oda arra is, hogy a standon kívül, a standhoz csat-
lakoztatva nem helyezhetnek el árut sem ládában, sem másmi-
lyen formában. A vevőket pedig kérem, hogy a bent tartózkodók 
egészségének védelme érdekében, lehetőség szerint a színes 
szalaggal megjelölt területen kívül tartózkodjanak vásárlás köz-
ben – közölte Szarvas Péter.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az üzemeltető a vásár-
csarnokban a vásárlók létszámát, határozatlan időre, március 
23-án 0 órától maximum 75 főben határozta meg. Ennek be-
tartása érdekében a belépést és a bent tartózkodást ellenőrzik. 
Ezen időszak alatt belépésre csak a Trefort utcai, illetve a Szabó 
Dezső utcai fotocellás ajtók használhatók. A csarnok közepén 
lévő két mechanikus ajtó csak kilépésre használható.

Korlátozott az ügyintézés 
a polgármesteri hivatalban

A polgármesteri hivatalban a személyes ügyintézést igénylő 
ügyekben időpontkérés esetén tudnak csak ügyfeleket fogad-
ni a következő ügycsoportokban: teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat megtétele, ha a szülés várható időpontja 2 hónapon 
belül van; halott-vizsgálati bizonyítvány leadása; szociális ügyek 
meghatározott köre (a szociálpolitikai osztállyal telefonon előze-
tesen egyeztetett ügyekben).

Házasságkötés: 
csak a pár, két tanú és az anyakönyvvezető lehet jelen

A járványra való tekintettel sokan halasztották el a házasságkö-
tésük korábban egyeztetett időpontját. Akik azonban mégis úgy 
döntenek, hogy az előre megbeszélt időpontban kelnek egybe, 
azok a városházán, egészen szűk körben mondhatják ki a bol-
dogító igent. 

– Amíg a veszélyhelyzet tart, esküvői ceremóniák megtartá-
sára nincs lehetőség. A házasságkötésen csak a házasulandó 
pár, az anyakönyvvezető és két tanú lehet jelen. Azok számára, 
akik ezt így elfogadják, jogszerűen megköttethető a házasság, 
de kísérő eseményekre, ceremóniára sem a városházán, sem a 
városháza udvarán nincs lehetőség – tudtuk meg Szarvas Pé-
tertől. 

A közgyűlés nyilvánosságát most csak a média biztosítja

Március 26-án tartja soron következő ülését Békéscsaba képvi-
selő-testülete. Lapzártánk idején úgy tudjuk, hogy ez nem online 
zajlik, hanem a megszokott módon, a városháza dísztermében, 
viszont nézők, érdeklődők most nem mehetnek be az ülésre. 

– A tervek szerint a képviselők személyesen vesznek részt 
az ülésen, mellettük az osztályvezetők vehetnek részt a szük-
séges létszámban. A helyi televíziók most is közvetítik a köz-
gyűlést, ezzel biztosítjuk a nyilvánosságot. A média képviselői 
egyébként az erre a célra rendelkezésre bocsátott médiaszobá-
ban követhetik az ülést – emelte ki a polgármester.

Mint mondta, mindenki védelme érdekében szűkítik a köz-
gyűlésen tárgyalt előterjesztések számát, de természetesen a 
demokratikus döntéshozatali elvárásoknak most is meg kíván-
nak felelni. 

– Tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy a higiéniai szabá-
lyokat, a járvány terjedésének lassítása, elkerülése érdekében 
meghozott intézkedéseket mindenki tartsa be! Fontos a sűrű 
kézmosás, a szellőztetés, azoknak a helyeknek az elkerülése, 
ahol többen lehetnek. Fontos az is, hogy mindenki hiteles for-
rásból tájékozódjon az aktualitásokat illetően – tette hozzá Szar-
vas Péter, Békéscsaba polgármestere.

Mikóczy Erika
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Önkormányzati lépések

Szarvas Péter: Vigyázzunk magunkra és egymásra!
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Karácsonykor, amikor a 
(már felnőtt) gyerekeink is 
haza tudtak jönni, beszél-
gettünk, mit hozhat majd a 
2020-as év. 

Tervezgettük, hogy amint 
bejön a jó idő, talán megint 
ki tudjuk vinni a napra édes-
anyámat, aki ágyhoz kötött 
beteg, és akiről jó ideje az 
Életfa Idősek Otthonában 
gondoskodnak. Büszkeség-
gel töltött el, hogy két fiamat 
a nemzetközi cégük Costa 
Ricába küldte 2–3 hónapra, 
hogy ők tanítsák be néhány 
kollégájukkal az ottani mun-
katársakat. Tervezgettük azt 
is, hogy ha vége a tanításnak 
és a férjemnek sem lesznek 
órái, hova megyünk nyaralni, 
és hogy majd együtt nézzük a 
labdarúgó Európa-bajnoksá-
got és az olimpiát a tévében.  

Azóta alig pár hónap telt el, 
és a járvány felülírt mindent. 
Most újratervezünk. A látogatá-
si tilalom óta nem simogathat-
tam meg 89 éves édesanyám 
kezét, és csak reménykedem, 
hogy megértette, őt védjük az-
zal, hogy nem mehetünk be 
hozzá. Apósomról és anyó-
somról a sógornőmék gondos-
kodnak, betartva, hogy közben 
ne érintkezzenek egymással. 
A férjem átállt az online-taní-
tásra, azt pedig egyikünk sem 
tudja, mikor láthatjuk újra a fia-
inkat – talán pár nap, talán pár 
hét, talán hónapok múlva… 

Féltem őket, féltem a Ma-
gyarországon és a Felvidé-
ken élő rokonainkat, az itthon, 
Svájcban vagy Norvégiában 
élő barátainkat, és csak re-
ménykedni tudok, hogy mi-
hamarabb Olaszországban, 
Spanyolországban és az 
egész világon véget ér ez a 
rémálom! 

Közben rég nem látott is-
merőseimmel beszélek tele-
fonon vagy a közösségi olda-
lon – jó hallani róluk, jó kicsit 
behozni abból, amit a hétköz-
napok rohanásában elmu-
lasztottunk. Csak kapkodom 
a fejem, hogy a pedagógu-
sok mennyire innovatívak, 
mennyire segítik egymást a 
különböző technikai megol-
dásokkal a távoktatásban, 
vagy, hogy a kisgyermekes 
családok milyen szervezési 
bravúrokkal oldják meg az 
új helyzetet. Kiderült az is, 
hogy sok mindent otthonról, 
„home office”-ban is meg le-
het oldani.

Hálás vagyok a kereskede-
lemben, a gyógyszertárakban, 
rendelőkben, kórházakban, a 
rendvédelemben, tömegköz-
lekedésben, postán dolgozók 
helytállásáért, és mindazok-
nak a munkájáért, akik segíte-
nek abban, hogy így se álljon 
meg az élet, és megmaradjon 
az emberi méltóságunk. Hálás 
vagyok azoknak is, akik fenn-
tartják a reményt: az interneten 
keresztül zenélnek, verselnek, 
mondanak mesét, hirdetnek 
igét, visznek színt a napjaink-
ba, online mozgásórákat tarta-
nak, vagy kiállnak az erkélyek-
re és bátorítják egymást. Hálás 
vagyok azért az összefogá-
sért, amit most nap, mint nap 
látok és tapasztalok.

És hálás vagyok ezekért a 
mondatokért: „Anya, ne ag-
gódj, velünk minden rendben! 
Home office-ban dolgozunk, 
megtesszük, amit lehet. Hi-
ányoztok, nagyon szeretünk 
benneteket!”

Mikóczy Erika
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Saját és embertársaink egészsége érdekében be kell tartanunk a szabályokat

Dr. Ferenczi Attila: A legfontosabb a fegyelmezettség
Arra kérnek bennünket 
a szakemberek, hogy le-
gyünk együttműködőek 
a fertőzés terjedésének 
megelőzése, lassítása 
érdekében. Dr. Ferenczi 
Attilát ezúttal háziorvosi 
minőségében kérdeztük 
arról, hogyan vigyázzunk 
magunkra, egymásra, mire 
figyeljünk oda az eddigiek-
nél is jobban. 

– Most kiemelten fontos a 
megelőzés. Mi magunk mit 
tehetünk ezért? 

– A vírusoknak nincs 
gyógyszerük, sem az inf-
luenzának, sem a korona-
vírusnak, ezért különösen 
fontos a megelőzés. Ennek 
érdekében be kell tartanunk 
a szabályokat, vigyáznunk 
kell a saját és embertársaink 
egészségére. Az egészségi 

ellátórendszerre is figyelem-
mel kell lennünk, hiszen ha 
egy ütemben érkezik óriási 
terhelés, akkor az orvosok, 
nővérek, ápolók sem győzik. 
A megelőzésnél nagyon fon-
tos az immunrendszer erősí-
tése. Sajnos pont a tavaszi 
fáradságnak nevezett vita-
minhiányos, energiahiányos 
állapotban ért bennünket ez 
vírus. Télen volt egy influen-
zajárvány is, tehát fokozottan 
ki vagyunk téve azoknak a 
terhelő ágenseknek, ame-
lyek megbetegíthetnek. Az 
immunerősítés céljából érde-
mes a C-vitamin, illetve a vita-
minok bevitelét növelni, újabb 
ajánlások szerint a D-vitamint 
is javasolt nagyobb mérték-
ben pótolni a szervezetben. 
Valamint a folyadék, többek 
között a meleg italok fogyasz-
tása az egyik legfontosabb. 

Egy vírus csak akkor tud ter-
jedni és életben maradni, ha 
van gazdateste. Ezért, ha 
megtartjuk a kellő távolságo-
kat – az új ajánlás szerint 1,5–
2 métert – ha nem beszélünk 
egymás arcába, nem nyúlunk 
az arcunkhoz, a tárgyak meg-
fogása után kezet mosunk 
meleg, szappanos vízzel, ak-
kor megvédhetjük magunkat 
és gátolhatjuk a terjedést. Jók 
az alkoholos kézfertőtlenítők, 
de a szappan is, mert ennek 
a vírusnak van egy zsírburka, 
amit a szappan nagyon jól 
old, hamar el tudja pusztítani. 
Nagyon fontos, hogy minima-
lizáljuk az egymással való 
érintkezést. 15 percnél lehe-
tőleg ne tartózkodjunk tovább 
egy légtérben másokkal, és 
fokozottan fertőtlenítsünk. 

– Hogyan történik jelenleg 
a betegek ellátása? Milyen 
panaszokkal kereshetik meg 
a háziorvosaikat?

– Valójában a betegek 
most is bármilyen panasszal 
jöhetnek, hiszen ugyanúgy 
rendelünk, mint eddig, bár 
a 65 év fölötti kollégákat ki-
vonták a betegvizsgálati 
rendszerből. Ők bent vannak 
a rendelőben, e-recepteket 
írnak, adminisztrálnak, de a 
közvetlen betegtalálkozást 
a saját védelmük érdekében 
nem tehetik meg. Én magam, 
58 évesen nem éltem még 

át ilyen intézkedéseket, de 
tudomásul kell venni, hogy 
egy új helyzet van, így az or-
vos-beteg találkozásokat is 
csökkenteni kell mindnyájunk 
érdekében. Kérem, ne keres-
sék fel a rendelőket az eddig 
is meglévő, enyhe panaszok-
kal, amelyeket esetleg otthon 
is lehet kúrálni. Ezekben az 
esetekben most inkább tele-
fonon kérjenek tanácsot az 
orvostól. Vannak krónikus 
betegek, magas vérnyo-
mással, cukorbetegséggel, 
egyéb betegségekkel. Ne-
kik beállított gyógyszereik 
vannak, nyugodtan fel lehet 
hívni a rendelőt a gyógy-
szerek miatt, az orvos felírja 
e-recepten, a páciens pedig 
a patikában a TAJ kártyával, 
illetve a személyazonosítóval 
ki tudja váltani azokat. Eddig, 
ha valaki másnak (szülő, 
nagyszülő, szomszéd) akar-
ták kiváltani a gyógyszert a 
hozzátartozók, ismerősök, 
ahhoz meghatalmazás kel-
lett, most erre sincs szük-
ség. A beteg TAJ számával 
és önmaguk igazolásával 
ezt megtehetik.  Azonban 
vannak olyan készítmények, 
amelyek nem jelennek meg 
e-recept formájában a pati-
káknál. Ezekért a betegnek 
személyesen kell bemen-
nie a rendelőbe. Azt ajánl-
juk a betegeinknek, hogy 

telefonáljanak időpontért. 
Mivel a kórházakban csak 
sürgősségi ellátás folyik, az 
egyéb kontrollokat, vérvéte-
leket el kell halasztani, erre 
nem most kell beutalót kér-
ni. Békéscsabán is jól felké-
szült, képzett háziorvosok, 
orvosok vannak, akik min-
dent megtesznek azért, hogy 
segítsék a betegeket. 

– Mi a teendő akkor, ha 
valaki a koronavírus tüneteit 
észleli magán? 

– Nagyon fontos, hogy 
az olyan beteg, akinek lá-
zas panaszai vannak, köhög 
vagy nehézlégzése van, ne 
menjen az orvosi rendelő-
be. Hívja fel a háziorvosát, 
aki részletesen kikérdezi, és 
szükség esetén értesíti az 
Országos Mentőszolgálatot 
további intézkedésekért. A 
tünetek alapján jelentkezhet 

az érintett a koronavírus in-
formációs vonalain is (06-
80/277-455, 06-80/277-456).  

– Mit tartsunk leginkább 
szem előtt a mai, megválto-
zott helyzetben? 

– A legfontosabb a fe-
gyelmezettség! Fokozottan 
figyeljünk oda az idősekre, a 
betegekre, és természetesen 
saját magunkra is. Tartsuk be 
az utasításokat, és tájékozód-
junk nap, mint nap, hiszen ma 
már nem információhiány, ha-
nem információdömping van 
szinte minden hírportálon. 
Javaslom továbbá, hogy ha 
bármi kérdés, aggály merül 
fel, vagy valami nem egyér-
telmű, akkor telefonon keres-
sük meg háziorvosunkat vagy 
kezelőorvosunkat, akiben 
bízunk, ő meg fogja adni a 
megfelelő tájékoztatást.

M. E.

Most újratervezünk

Jegyzet
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A korszerűsítés a tervek 
szerint halad, március 16-án 
a munkaterületet átadták a 
kivitelező Duna Aszfalt Kft.-
nek, ezt követően – az idő-
járás függvényében – a köz-
műkiváltásokkal kezdődnek 
meg az építési munkák. A 
fejlesztést a jelenlegi tervek 
szerint 2022. augusztus 31-
éig kell befejezni – tette hoz-
zá az alpolgármester.

Az M44-es út és a 4432-
es jelzésű út közötti összekö-
tő szakasz mintegy 5 milliárd 
forintba kerül. A beruházás 
azért kiemelkedően fontos, 
mert a Mezőkovácsháza, 
Medgyesegyháza és Batto-
nya irányából érkező, jelentő-

sebb mezőgazdasági forgal-
mat az M44-es gyorsforgalmi 
útra tereli majd anélkül, hogy 
érintené Békéscsaba belte-
rületét, így tehermentesíti a 
várost. 

– Ezzel a beruházással 
egy több évtizedes problémát 
orvosolunk, és növeljük a Bé-
késcsabán élő emberek kom-
fortérzetét és a biztonságát 
is – fogalmazott Hanó Miklós.
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A Magyarország Kormá-
nya által a koronavírus-
járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekin-
tettel, a Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatal-
ban Zalai Mihály elnök és 
dr. Horváth Mihály jegy-
ző rendelkezést hozott 
a fertőző betegségek és 
járványok megelőzése 
érdekében szükséges in-
tézkedésekről.

A rendelkezés célja, hogy 
a hivatalban foglalkoz-
tatott köztisztviselők és 
munkavállalók egészsé-
ges környezetben, fertőző 
betegségek és járványok 
által nem veszélyeztetve 
végezzék munkájukat. En-
nek megfelelően a hivatal 
vezetése arra törekszik, 
hogy a munkahelyi kontak-
tusok számát csökkentsék, 
illetve hogy biztosítsák a 
kritikus időszakban történő 
működés fenntartásához 
szükséges munkaerő foko-
zott védelmét.

Otthoni munkavégzést 
rendeltek el azon foglal-
koztatottak részére, akik 

kizárólag tömegközlekedé-
si eszközzel tudnák meg-
oldani a hivatal épületébe 
történő bejutást. Az érin-
tett alkalmazottaknak az 
intézmény munkarendjét 
betartva, folyamatos telefo-
nos elérhetőség mellett, a 
hivatal számítógépes rend-
szerére távoli eléréssel 
csatlakozva kell végezniük 
a munkájukat. Azok a dol-
gozók is ilyen munkavég-
zést kérelmezhetnek, akik 
bölcsődés, óvodás, vagy 
alsó tagozatos gyermekük 
felügyeletét nem tudják 
megszervezni. 

A hivatal épületében 
tartózkodó alkalmazottak-

nak a járványok esetén 
alkalmazandó alapvető 
higiénés szabályokat kell 
betartaniuk. A kulcsfon-
tosságú feladatokat ellátó 
munkakörökben irodahelyi-
ségenként egy fő dolgoz-
hat, a külsős személyekkel 
történő találkozásokat a 
járvány ideje alatt a lehe-
tőségekhez képest kerülni 
kell. Az ügyfelekkel történő 
kapcsolattartást csak a leg-
szükségesebb esetekben 
folytathatják személyesen, 
minden más ügyben telefo-
non vagy e-mailen kell ezt 
végezniük, ez utóbbiak az 
eljárási határidők módosí-
tását vonhatják maguk után.

A növekvő ügyfélforgalom 
ellenére tavaly is kiválóan 
teljesítette jogszabályban 
meghatározott feladatait és 
társadalmi szerepvállalását 
a Békés Megyei Kormány-
hivatal. Célunk továbbra is 
a szolgáltató állam, az em-
berközpontú, ügyfélbarát 
közigazgatás megvalósítá-
sa – hangsúlyozta a 2019-
es évet értékelő és az idei 
év főbb feladatait, változá-
sait ismertető sajtótájékoz-
tatóján Takács Árpád.

A kormánymegbízott kifej-
tette: a Békés Megyei Kor-
mányhivatal jelentős előre-
lépéseket tett az egységes 
szemlélet, az egységes jog-
alkalmazás és eljárási ren-
dek kialakítása terén, és há-
rom kérdéskörben továbbra 
sem ismernek pardont. Ezek 
a gyermekvédelmi és gyer-
meki jogok érvényesítésével 
kapcsolatos ügyek, az élel-
miszerbiztonság és a környe-
zetvédelem kérdésköre.

Tavaly 1 428 944 ügyfél 
fordult meg a Békés Megyei 
Kormányhivatalban, ami 20 
százalékos ügyfélforgalom nö-
vekedést jelent a 2018-as ada-
tokhoz képest. A hivatal mun-
katársai az elmúlt évben több 
mint 1 120 000 elsőfokú ható-
sági döntést hoztak, ez 10 szá-
zalékos emelkedés a korábbi 

évhez viszonyítva 3 százalék-
kal, 717-re csökkent viszont a 
másodfokú döntések száma. 
Továbbra is töretlenül alacsony 
a kormányhivatal döntéseivel 
szemben bírósághoz fordulók 
aránya: tavaly mindösszesen 
145 keresetet nyújtottak be a 
Szegedi és Gyulai Közigazga-
tási és Munkaügyi Bíróságok-
hoz, ebből 118 esetben utasí-
tották el a felperes keresetét, 
ami jól jellemzi a hatósági mun-
ka szakmai színvonalát. Tavaly 
mindösszesen 27 esetben 
kellett kijavítani a kormányhi-
vatal döntését, 81 százalékra 
javult a pereredményesség – 
ismertette az adatokat Takács 
Árpád.

A Békés Megyei Kormány-
hivatal szervezetei egységei-
nél tavaly megjelent ügyfelek 
mintegy harmada, megkö-
zelítőleg 500 000 személy a 
kormányablakokban intézte 

hivatalos ügyét. Békés me-
gyében tavaly a mezőhegyesi 
Kantár épületben létrehozott 
integrált hatósági és agrár-
igazgatási központban, illetve 
a békéscsabai vasútállomá-
son kialakított új kormány-
ablak nyitotta meg kapuit az 
ügyfelek előtt. 

A különböző mezőgazda-
sági és vidékfejlesztési jogcí-
meken tavaly rekordösszegű, 
58,5 milliárd forint támogatás 
érkezett az agrárium szerep-
lőihez – nyomatékosította  a 
kormánymegbízott. 

– Továbbra is kiemelt 
célunk az emberközpontú, 
bizalmi alapon működő köz-
igazgatás megvalósítása, a 
foglalkoztatási helyzet javítá-
sa, a családok támogatása, 
a vidékfejlesztés, a megye 
népességmegtartó erejé-
nek növelése – tette hozzá 
Takács Árpád.

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A munkavállalók egészsége a legfontosabb
a Békés Megyei Önkormányzati Hivatalban

Évértékelőt tartott Békés megye kormánymegbízottja

Dr. Horváth Mihály jegyző Zalai Mihály elnök

D www.behir.hu     |     F facebook.com/behir.hu
I instagram.com/behir.hu     |     Y youtube.com/behirhu

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

– Ahol lehet, otthonról 
(home office) dolgoznak az 
emberek. Még kevésbé va-
gyunk ehhez hozzászokva, 
mennyire tűnik ez kivitelez-
hetőnek? 

– A „home office” típusú 
munkavégzés, és általában 
véve az atipikus munkavég-
zés Magyarországon ala-
csonyabb arányú volt eddig, 
mint a fejlettebb európai or-
szágokban. Most sok mun-
kahelyen kialakították azt 
az informatikai rendszert, 

amivel valóban meg lehet ezt 
oldani. Így a személyes kon-
taktust és a megfertőződés 
esélyét a minimumra tudják 
csökkenteni. Jelenleg sok 
helyen online folyik a munka, 
ahogy a tanítás is az általá-
nos iskolától a középiskolán 
át a felsőoktatásig. 

– Idős rokonaink vannak 
leginkább kitéve a koronaví-
rus veszélyeinek. Mit tehe-
tünk értük? 

– Azt kell kérnünk tőlük, 
de lényegében mindenkitől, 
hogy a személyes kontaktust 
a minimálisra csökkentsék. 

Még nem ismerik az orvo-
sok, a tudományos kutató-
műhelyek, a gyógyszercégek 
a koronavírus ellenszerét. 
Nem tudjuk, hogy mennyi 
ideig tart majd, azt sem lehet 
pontosan megmondani, hogy 
hol, mikor tetőzik és cseng 
le. A kutatók azon vannak, 
hogy feltalálják a vakcinát, 
és megállítsák a járványt. 
Amit addig is tehetünk, az 
az, hogy betartjuk a higiéni-
ai szabályokat és fokozottan 
odafigyelünk szeretteinkre, 
különösen az idős hozzátar-
tozóinkra és magunkra is.

Felelős hozzáállás
   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Fürjesi elkerülő
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K  I  T  Ü  N  T  E  T  E  T  T  E  K
Gnandt János Dr. Erdeiné Gergely Emőke Lenkefi Zoltán

Gnandt János festőművész, a Békéstáji Művészeti Tár-
saság elnöke. Sokoldalú alkotóművészi, valamint pe-
dagógiai tevékenységéért a napokban a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült. 
Az ismert okok miatt még nem kapta kézhez, de jó ér-
zés tudni, hogy a csabai művész munkáját országosan 
is elismerik. 

Gnandt János 1951-ben született Aradon. 1990-ben lett tagja 
a Romániai Képzőművészek Szövetségének. Még ugyan-
ebben az évben áttelepült Magyarországra, Békéscsabára, 
ahol díszleteket tervezett és a színház festőtárának vezetője 
volt. Művésztanárként részt vett a középiskolai szintű művé-
szeti oktatásban. Egyik szervezője a Békéscsabai Nemzetkö-
zi Művésztelepnek, és már 1992 óta tagja a Békéstáji Művé-
szeti Társaságnak.

– Mit jelent az ön számára, hogy ezzel a kitüntetéssel orszá-
gos szinten is elismerik az eddig végzett munkáját? 

– Amikor értesültem a jelölésemről, akkor nagyon megle-
pődtem… Majd föltettem magamnak a kérdést: „hogy miért 
pont én?”. Hiszen tudom, hogy rengetegen megérdemelnék 
ezt a kitüntetést, tudniillik nagyon sokan lelkiismeretesen, pél-
da értékűen dolgoznak. Hogy ebből a nagy tömegből most 
éppen engem emeltek ki, az tényleg megtiszteltetés. Továb-
bá egy kötelezettség is számomra a jövőre nézve: ugyanis, ha 
eddig megálltam a helyem, akkor ezután is oda kell figyelnem, 
hogy még többet tegyek a köz érdekében.

– Melyek voltak eddig az élete legmeghatározóbb szak-
mai állomásai? 

– Aradon születtem, először Csángóföldön tanítottam, ké-
sőbb az aradi színházi szférában tevékenykedtem. Majd a 
rendszerváltozás hajnalán érkeztem Békéscsabára, a Jókai 
színházhoz. Kikerülhetetlen volt, hogy ne folyjak bele a helyi 
képzőművészeti vérkeringésbe. Tagja lettem a Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesületének, a Békéstáji Művészeti 
Társaságnak, amelynek két éve az elnöke vagyok. Művész-
tanárként tanítottam az evangélikus gimnáziumban, illetve a 
Szent-Györgyi Albert szakgimnáziumban. Jó volt látni, ahogy 
fejlődik a tanítványaim tehetsége, és sikerül továbblépniük a 
főiskolára és egyetemre. Sokukkal még ma is tartom a kapcso-
latot. Az is nagyon jó érzéssel tölt el, hogy a Jókai színházban 
végzett munkámért Magyar Teátrum díjat kaptam. Onnan ta-
valy köszöntem el. Eddig az iskola, a színház volt a sor elején, 
most én vagyok, és persze az alkotás.

– A stílusa vagy öt kilométerről felismerhető. Konkrétan mi-
lyen műfajt képvisel? 

– Alapvetően nem figuratív, nem látványt leképező művé-
szet az enyém: ez geometrikus absztrakt. Sok munkámban 
megjelenik a három dimenziót sugalló formavilág, amely külön 
érdekessé teszi a dolgot. Természetesen mindezt sok gondol-
kozást, vázlatozás eredménye előz meg, majd a válogatások 
során alakul ki a végleges munka.   

A  Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitünte-
tésben részesült elhivatott és lelkiismeretes pedagógusi 
tevékenységéért, dr. Erdeiné Gergely Emőke Magdolna, 
a Lencsési Óvoda vezetője. A hírről azonban a Magyar 
Közlönyből értesültünk, hiszen az ünnepi rendezvények 
elmaradtak. Példaértékű pedagógusi pályája, valamint a 
Lencsési-lakótepelen élő gyerekek körében végzett hagyo-
mányőrző tevékenységének elismerése a kitüntetés. 

– Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy gondoltak rám. Megle-
petés, hiszen már a gyermekekért végzett sok-sok munka, a ne-
kik szervezett különböző kulturális események is élményt nyúj-
tottak. Valamint öröm minden együttműködés a kollégáimmal és 
a szülőkkel. Az óvodáskorú gyermekek ösztönösen megérzik a 
jót, kiválasztják az értékeset, és cselekszik a helyeset. Nekünk, 
az óvodában „csak” az a dolgunk, hogy a gyermekek érdekeit 
érvényesítsük legjobb tudásunk szerint..Én folyamatosan ezen 
igyekszem, és úgy érzem, ez az elismerés a megkoronázása az 
eddigi munkának. 

– A Lencsési Óvoda három intézményből áll, amelyek szoro-
san együttműködnek egymással. Mit jelent ez a hétköznapokban? 

– A lakótelepen működő három óvodaépület összevonása 
után úgy kellett az új szervezeti formát kialakítani, hogy az addig 
meglévő értékek és a helyzetből adódó, szükségszerű új elemek 
jól kapcsolódjanak egymáshoz. Fontos szempont volt a három 
nevelőtestület együttműködése, a gyermekek magas színvonalú 
óvodai nevelése. A mai napig olyan közös rendezvényeket szer-
vezünk és valósítunk meg a munkatársaimmal, valamint a szülők, 
nagyszülők bevonásával, amelyek mára már beépültek a minden-
napi tevékenységeinkbe, részei a pedagógiai programunknak. 

– Melyeket emelné ki a közösségfejlesztő rendezvények közül? 
– Van például családi labdás sportnapunk, ami lényegében 

egy komplex családi rendezvény, hiszen a pörköltfőzéstől kezdve, 
a barkácsoláson át az apa-fiú focibajnokságig, a zenés vagy szín-
házi előadásig mindent felölel. Az Adj király katonát programunk 
az 1848-as szabadságharchoz kapcsolódó megemlékezés. 
A hóemberek világnapja alkalmából – ha az időjárás is kegyes 
hozzánk – hóemberépítő flash-mobot szervezünk, de játékosan 
megünnepeljük például a kenyér világnapját is, ahol a kicsik ál-
tal megsütött kenyereket jótékonysági célra ajánljuk fel. A nyuszi 
fesztiválunkon szintén valamennyi család nagy lelkesedéssel 
vesz részt, a ballagó gyermekeink búcsúja pedig nagyon megha-
tó. Emellett egyedülálló az is, hogy óvodánk akkreditáltatott egy 
120 órás pedagógusképzést „Gyereklabdajáték” címmel. 

– Ráadásul Kincses Kultúróvodaként az Oktatási Hivatal Bá-
zisintézménye lett a Lencsési Óvoda. 

– Erre is nagyon büszkék vagyunk. Sorolhatnám még a ren-
dezvényeket, azonban ezek csak eszközök. A legnagyobb büsz-
keség számomra az, hogy a gyermekek hasznára lehetünk, hogy 
3–4 évre társai lehetünk a szülőknek gyermekeik sikereiben, 
mégpedig egy olyan óvodában, ahol a tiszteleten, és a megbe-
csülésen alapuló közös munka élmény.

Lenkefi Zoltán, Blattner Géza-díjas bábművész, a Békés-
csabai Napsugár Bábszínház igazgatója március közepén 
vehette volna át a Magyar Arany Érdemkereszt polgári ta-
gozata kitüntetést azért az értékteremtő alkotói és intéz-
ményvezetői munkáért, amelyet a színházi kultúra sikeres 
népszerűsítése terén végzett. A járvány miatt a ceremónia 
egyelőre elmaradt, de így is sokan gratuláltak a különböző 
internetes felületeken a díjazottnak. 

– Februárban kaptam egy levelet, hogy odaítélték nekem ezt 
kitüntetést, aminek nagyon örültem. Természetesen ettől nem 
változik semmi, ugyanúgy végzem a munkámat, mint eddig. Úgy 
gondolom, ez a díj pontosan arról az alázatról szól, ami nagyon 
sokunkban benne van, akik hosszú időn keresztül igyekszünk 
helytállni ott, ahol vagyunk. 

– Hogyan zajlanak illetve zajlottak a járvány kitörése előtt a hét-
köznapok bábművészként és a bábszínház igazgatójaként? 

– Nagyon mozgalmasan, hiszen gyakorlatilag úgy működünk, 
mint egy nagyszínház. Nagyon jó a csapatunk és sok energiát 
fektetünk minden előadásba, minden meghívásba. Sokfelé já-
runk, többször előfordul, hogy a bonyolultabb előadásoknál dí-
szítőként vagy technikai dolgokban segítem a munkát. Emellett a 
bábszínház igazgatói feladatait is ellátom, ami szintén sokrétű. Az 
önkormányzattal való folyamatos kapcsolattartástól a különböző 
szakmai együttműködésekig széles a paletta. 

– A környezete kreatívnak ismeri. Mennyire tudja ezt megélni? 
– Ez egy nagyon erős belső kényszer. Egyszerűen folyton 

valamilyen bábos dolgon jár az agyam. Figyelek más alkotókat, 
sokat dolgozom különböző bábkészítési, díszletkészítési folyama-
tokban, én magam is tervezek előadásokat – lényegében, ami a 
bábszínház műfajába belefér, az minden érdekel.  

– Milyen irányvonalak mentén működik a bábszínház? 
– Ma a bábszínház nemcsak arról szól, hogy a gyerekeket 

bevisszük, aztán majd értük megyünk, hanem arról is, hogy mi 
felnőttek is tudjuk ezt értékelni, nekünk is élményeket ad. Akinek 
az életébe beletartozik a művészetek sora, azt szerintem a báb-
művészet is megmozgatja. Ide persze másképp ül be az ember, 
mint egy színházba vagy egy koncertre. A felnőtteknek, sokszor 
nekem is akár egy előadás egy mondata alapján kúsznak be gye-
rekkori emlékek, az életemnek már-már elfeledett eseményei. 

– A járvány miatt elmaradt a bábos drámaíró verseny, elmarad-
nak az előadások, így mással próbálkoznak. A médiacentrummal 
is született egy együttműködés.

– A kultúra valamelyest oldani tudja azokat a feszültségeket, 
amelyeket ez a helyzet előidézett. Nagyon fontos, hogy ne foly-
ton csak a negatív dolgokra gondoljunk, hogy igyekezzünk kicsit 
töltődni is. A médiacentrummal az az egyezség született, hogy 
az előadások felvételeit a 7.Tv rendelkezésére bocsátjuk, ezeket 
műsorra tűzik. Bábszínészeink pedig kis etűdöket adnak elő, me-
séket mondanak, zenélnek, amelyeket felvesz a tévé és szintén 
láthatják a nézők. Keressük annak az útjait, hogy így is benne 
maradjunk a mindennapokban.

Új tartalmakkal, hosszabb adásidővel jelentkezik a 7.Tv
Kulturális és gyermekmű-
sorokkal, ismeretterjesztő 
és dokumentumfilmekkel, 
istentiszteletekkel és szent-
misékkel, valamint naponta 
friss hírekkel és különböző 
magazinokkal jelentkezik a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft.-hez tartozó 7.Tv.

Kulturális és sportesemények, 
civil kezdeményezésre indult 
rendezvények sora marad el a 
koronavírus-járvány lassítása 
érdekében. Ezen felül szak-
emberek, közéleti személyisé-
gek, művészek, sportolók ci-
vilek fogtak össze azért, hogy 

mindenki számára eljuttasson 
a nagyon fontos üzenetet: ma-
radjunk otthon minél többen!

A Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. ott segít, ahol tud, 
ezért a 7.Tv megnövelt adás-
idővel jelentkezik nap, mint 
nap. Ez azt jelenti, hogy néző-
ink a korábbi 17 órás kezdés 
helyett már 15 órától láthatják 
adásunkat: ekkortól kezdve 
ismeretterjesztő filmmel, a 7 
perc jóga című műsorunkkal, 
illetve gyermekmesékkel je-
lentkezünk. 17 és 18 órakor 
rövid híreinket tekinthetik meg, 
majd este 19 és 20 órától a 
7.Tv híradójában számolunk 

be a nap legfontosabb hírei-
ről. Ezt követően is érdemes 
lesz velünk tartani, hiszen a 
hírösszefoglaló után kezdő-
dik az Aktuális című hírháttér 
műsorunk, amelyben a nap 
legfontosabb kérdéseiről be-
szélgetünk vendégeinkkel. 
Napközben a Békéscsabai 
Jókai Színház művészeinek 
közreműködésével egy-egy 
verset is hallhatunk, hogy ne 
maradjunk kultúra nélkül a ne-
héz napokban.

Az est tematikus magazi-
nokkal folytatódik csatornán-
kon, hiszen többek közt sport-
tal, kultúrával, egyházi témával 

jelentkezünk, de lesznek au-
tókkal, állatokkal és kertészet-
tel foglalkozó műsoraink is a 
közeljövőben, 21 órától pedig 
érdekes és izgalmas filmeket 
vetítünk a történelmi feldolgo-
zásoktól, a természet szépsé-
geit bemutató alkotásokig.

A hétvégén a Jókai szín-
ház és a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház előadásait 
mutatjuk be délután és es-
ténként, vasárnap délelőt-
tönként pedig a katolikus 
szent miséket, valamint az 
evangélikus és a református 
istentiszteleteket közvetítjük 
délelőtt 9, 10 és 11 órától.



Csabai Mérleg

Koszorúk, zászlók, virágok a Kossuth-szobornál március 15-én

Idén csendesen emlékeztünk a hősökre

"Egyszer volt, sosem volt – Békéscsabai épületek" 
Békéscsaba lebontott, átalakított épületeinek makettje-
it, képeit, illetve az el nem készültek terveit mutatták be 
a közelmúltban a Munkácsy Mihály Múzeumban. A tár-
lat Dénes Attila, Csabai házak almanachja című könyve 
alapján készült el.

Ando György múzeumigaz-
gató elmondta, hogy mióta 
elolvasta Dénes Attila köny-
vét, azóta az utcán járva 
mindig fürkészi a város épü-
leteit. Az időszaki kiállítás 
pedig egy múltbéli sétára 
invitálja a látogatókat, akik 
azoknak az épületeknek a 
3D-s makettjeit, illetve terv-
rajzait tekinthetik meg, ame-
lyek nem készültek el, vagy 
amelyeket már lebontottak, 
esetleg olyan átalakítást haj-
tottak végre rajtuk, hogy egy-
kori állapotuk már nehezen 
ismerhető fel. 

A kiállítás megnyitóján 
Ugrai Gábor, a Békéscsabai 
Városvédő és Városszépítő 
Egyesület elnöke elmondta, 

minden város történetében 
vannak meghatározó év-
számok, Békéscsabán az 
egyik az 1332-es év, amikor 
először említik írásban a te-
lepülést, vagy 1718, amikor 
megérkeznek a Felvidékről 
őseink erre a helyre, vagy 
1858, amikor az első vonat 
Békéscsabára érkezett. Eb-
ben az időben készült két 
nagyon érdekes rajz is, az 
egyiken az érkező vonat és 
az akkor meglevő kevés épü-
let, illetve a templomok látha-
tóak, a másik rajz készítője 
pedig az evangélikus temp-
lom tornyába mászott fel, és 
onnan rajzolta le a Csabát. 

– Az azóta jelentősen 
megváltozott kép nagyon sok 

mindennek köszönhető: a 
monarchiának, a vasútnak, 
amely hihetetlen gazdasági 
fellendülést hozott, és őseink 
munkájának is. Ha azt kér-
dezik, hogy lehetett-e volna 
még szebb a város? Igen, 

lehetett volna, ahogy az egy-
kori terveken látjuk, azonban 
ezt politikai okok, a háború 
és a kommunista várospo-
litika másképp alakította – 
mondta Ugrai Gábor. 

Szilágyi Viktória 

A szabad sajtó napja

Rólunk volt szó
A békéscsabai Kossuth-
szobornál a mostani már-
cius 15-én is ugyanúgy 
ott voltak a gyerekek ál-
tal készített zászlók, mint 
máskor, azonban a koro-
navírus-járvány miatt a 
nagy ünnepség elmaradt. 
Csendesen zajlott a nap, 
ki-ki magában vagy a csa-
ládjával emlékezett a forra-
dalom és szabadságharc 
hőseire.

A város nevében Szarvas 
Péter polgármester Nagy 
Ferenc és Varga Tamás al-
polgármesterekkel, valamint 
dr. Bacsa Vendel jegyzővel 
és dr. Kiss Gyula aljegyzővel 
helyezett el koszorút a Kos-
suth-szobor talapzatánál. 

– 1848. március 15-e a 
magyar történelem legfé-
nyesebb lapjaira tartozik. 
Mindnyájan ismerjük ennek 
fontosabb eseményeit, is-
merjük a hőseinket, akikre 
büszkék lehetünk. Idén nem 
tudtunk a korábbi években 
megszokottan, nagyszabású 
rendezvénnyel ünnepelni, 
de a nemzeti büszkeség, a 
nemzeti színű zászló és ko-

kárda most is összekötötte a 
magyarságot – szögezte le 
Szarvas Péter.

A polgármestere hang-
súlyozta, hogy a csabaiak 
1848. március 15-ét követő-
en rövidesen csatlakoztak az 
eseménysorozathoz.

– Galli Sámuel kereskedő 
hozta a hírt Pestről, a forra-
dalom kitöréséről, és hozott 
kokárdákat is Békéscsabá-
ra. Hamarosan itt is felállt a 
nemzetőrség, amelyet akkor 
Szinovicz Lajos jegyző irá-

nyított – mondta el Szarvas 
Péter.

A polgármester hangsú-
lyozta: 1848-49 legfontosabb 
üzenete az, hogy vannak olyan 
pillanatok, amikor minden ma-
gyarnak össze kell fognia, min-
den magyarnak a tehetségét, 
a tudását kell adnia. A forrada-
lom és szabadságharc nagyon 
sokat jelentett abban, hogy 
Magyarország nem sokkal az 
események után szabaddá 
vált, és ma is erős nemzet itt, 
Európa közepén. 

Külön-külön is többen 
koszorúztak, Herczeg Ta-
más országgyűlési képvise-
lő például a nemzet színeit 
szimbolizáló koszorút he-
lyezett el a Kossuth-szo-
bornál, így tisztelegve az 
1848-49-es események hő-
sei előtt. Dr. Ferenczi Attila 
és Opauszki Zoltán pedig a 
Fidesz Békéscsabai Szer-
vezete és önkormányzati 
frakciója nevében rótta le 
tiszteletét.

M. E.

Külön rótták le tiszteletüket a hősök előtt A város nevében helyeztek el koszorút a szobornál

Dénes Attila (középen) könyve alapján állt össze a tárlat

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

A szabad sajtó napja al-
kalmából egy kötetlen 
beszélgetésre hívta a bé-
késcsabai hírközvetítőket 
Herczeg Tamás ország-
gyűlési képviselő.

A CsabaPark Bormúze-
umában Herczeg Tamás 
megköszönte a sajtó mun-
katársainak, hogy az adott 
felületükön (írott, hang vagy 
képi formában) hitelesen tá-
jékoztatják, közvetítik a törté-
néseket, így az ő gondolatait, 
a vele kapcsolatos híreket is. 
Idézte az 1848. március 15-
én napvilágot látott 12 pont 
első pontját: „Kívánjuk a saj-
tó szabadságát, a cenzúra 
eltörlését.”

Megjegyezte, hogy a saj-
tó útján a véleménynyilvání-
tás épp úgy fontos, mint az 
az információszerzés. Ez két 
különböző dolog, azonban 
mégis összefügg. Gondoljuk 
át – fűzte hozzá – vajon kitől, 
mitől lehet független a saj-
tó? Alapvetően mit jelent az 
objektivitás, a függetlenség, 
a tárgyszerűség? Mindez ér-
tékkörtől, barátságtól, a saját 
szubjektivitásunktól is függ. 
Roppant nehéz dolog! Végül 
a koronavírus-járvánnyal kap-
csolatban feltette a kardinális 
kérdést: Vajon meddig tart a 
szükséges tájékoztatás határ-
vonala, és hol kezdődik a pá-
nikkeltés?

Such Tamás



Tizenhét éve nem múlt 
el úgy március 15-e a 
Lencsési Közösségi Ház-
ban, hogy ne nyílt volna 
meg a Csak tiszta forrásból 
című, kizárólag fekete-fe-
hér fotótárlat. 

Március idusán a közösségi 
házban Takács Péter, az in-
tézmény vezetője köszöntötte 
a megjelenteket, dr. Ferenczi 
Attila a településrészi ön-
kormányzat vezetője pedig 
a forradalom és szabadság-
harc hőseit idézte fel a tárlat 
nyitányaként.

Közel két évtizede, Bazsó 
Imre, a Márvány FotóMűhely 

korábbi elnöke álmodta meg 
a Csak tiszta forrásból, ere-
detileg országos fekete-fe-
hér fotópályázatot. Idővel az 
elképzelés annyival bővült, 
hogy az egész Kárpát-me-
dence területéről nevezhettek 
a képalkotók. 

A mostani pályázatra 128 
szerző, 625 kópiával neve-
zett, melyekből ötvenet tettek 
ki a falakra. Továbbá (az is) 
jó szokása az intézménynek, 
hogy az ünnepélyes ered-
ményhirdetést követően, min-
dig egy autentikus magyar 
népi játszó zenekar muzsikál 
– most a Ludas Zenekar húz-
ta össze a függönyt.

A zsűri tagjai Bedi Gyu-
la fotóművész, Koós László 
fotóművész és Viczay Lajos 
fotóművész voltak. Dönté-
sük szerint idén az 1. helyen 
Kosztolányi Bence (Vác) 
végzett Kontraszt című kép-
éve, a 2. helyen Tasnádi Ta-
más (Miskolc) az Ajtónállók 
fotóval, a 3. helyen pedig 
Gombaszöginé Vargacz Te-
réz (Kalocsa) a Szem című 
képpel.

A Lencsési Közösségi 
Ház különdíját Horváth Pet-
ra, Békéscsaba különdíját 
Ligeti László, a Bazsó Imre 
különdíjat pedig Tasnádi Ta-
más kapta.

Perlrott Csaba Vilmos az 
európai festészet történe-
tének máig elismert sze-
replője – a magyar Vadak 
képviselőjeként – a XX. 
századi honi festészet 
egyik megújítója, és a Bé-
késcsaba városához kötő-
dő alkotók közül az egyik 
legnagyobb. 140 évvel ez-
előtt született, 90 éve nyílt 
meg első önálló kiállítása 
szülővárosában, Békés-
csabán a múzeumban. 

A festő Békéscsabán látta 
meg a napvilágot, ebben a 
városban érték első, éle-
tét meghatározó élményei. 
2016 óta jelöli emléktábla 
azt a helyet, ahol órásmes-
ter édesapja a gyermek 
Perlrottnak családi otthont 
teremtett. Ezekben a csa-
bai években, az elemi iskola 
négy esztendejének elvég-
zése idején fedezték fel te-
hetségét, és jó érzékkel a 
kor kitűnő színvonalú művé-
szeti szakközépiskolájába, 
a Budapest Székesfővárosi 
Iparrajziskolába irányították. 
Egy festményével elnyert 
ösztöndíjnak köszönhette 
az életét nagyban megvál-
toztató párizsi ösztöndíjat. 
Kassák Lajos ekképpen 
ítélte meg Perlrott Csaba 
Vilmos művészetét: „..élettel 
terhes – a mesterség sémá-
ival lemérhetetlen, s mással, 

mint önmagával nem 
magyarázható.” 

Művészi pályáját a nagy-
bányai művésztelepen kezd-
te, de már ott is az újítók, a 
neósok csoportjába tarto-
zott. Innen indult Párizsba, 
ahol – ujját a kortárs művé-
szet ütőerén tartva – 1906-
ban, 26 évesen, Henri Ma-
tisse egyik első tanítványa 
lett. Csupán egy esztendő 
telt el, és műveit bemutatta 
a Függetlenek Szalonjában. 
A Fauve-ok termében nem 
kevesebb, mint hét alkotása 
szerepelt. Első bemutatko-
zása áttörés volt, egy biztos 
igazolás arról, hogy jó úton 
jár. Siker volt, amivel meg-
alapozta pályáját, hírnevét 
és jövőjét. 

A realista festészettől in-
dulva, a viszonylag kevés 
szín használatára korlá-
tozott, a formákat síkokra 
bontó, kubisztikus jellegű 
festészet felé fordult, majd 
pályáját egy, a posztimpresz-
szionizmushoz kapcsolódó 
korszakkal zárta le. Egyedi 
és sokszorosított grafikái 
egyaránt jelentősek. 

Részben az ő nevéhez 
köthető a kecskeméti mű-
vésztelep megalapítása, ahol 
már 1918-ban vezető mű-
vésznek számított. Még jó 
ideig nem telepedett le vég-
leg, hol Nyugat-Európában, 
Németországban és Francia-

országban, hol Magyarorszá-
gon dolgozott, Nagybányára 
vissza-visszatérve. Az 1920 
és 1924 között tett utazásokra 
felesége, Gráber Margit festő 
is elkísérte. A Képzőművé-
szek Új Társasága (KIT) tag-
jaként az 1924 és 1943 között 
évenkénti rendszerességgel 
rendezett kiállítások állandó 
résztvevője volt, miközben 
számtalan önálló tárlatot ren-
dezett. Az 1930-as évek kö-
zepétől Szentendrén festett, 
életének utolsó éveiben már 
a Szentendrei Festők Társa-
ságának tagjaként. 

Perlrott Csaba Vilmos 
művei közül egy nagyobb 
kollekciót, tíz festményt és 
kilenc grafikát őriz a Munká-
csy Mihály Múzeum. 

Gyarmati Gabriella
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MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

Most is fekete-fehérben
Csak tiszta forrásból – fotótárlat a Lencsésin

Egy csabai a magyar Vadak között
140 éve született Perlrott Csaba Vilmos

Csendélet asztali órával 
(1916 körül; Munkácsy 
Mihály Múzeum)

Kosztolányi Bence: Kontraszt A díjakat Takács Péter (j) adta át

FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL 
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rovata

Csabai honvédek és nemzetőrök a szabadságharcban
A március 15-én, Pesten ki-
tört forradalomról a megyé-
ben először Szarvas népe 
szerzett tudomást. A Pest és 
Arad közti postakocsijárat 
kísérője és az utasok ugyan-
is a március 17-ről 18-ra vir-
radó éjjel hozták le a 12 pont 
nyomtatott példányait, és az 
utasok meséltek először a 
pesti eseményekről. A szar-
vasi főszolgabíró még az-
nap, 18-án értesítette a vár-
megyei központot Gyulán.

Csabán Haan Lajos evangéli-
kus lelkész 17-én már szintén 
értesült a dologról, méghozzá 
az általa járatott újság révén. 
A város azonban hivatalosan 

csak 19-én szerzett tudomást 
mindenről, ugyanis ekkor tért 
haza két csabai polgár, akik 
részt is vettek a pesti esemé-
nyekben. Ugyanekkor megala-
kult Csabán a nemzetőrség is. 
Az első, aki puskával a kezé-
ben nemzetőrként szolgálatot 
teljesítve járőrözött a város-
háza előtt, az Szinovicz Lajos 
jegyző volt.

Március 21-én tartottak 
Csabán, a városházán nép-
gyűlést, ahol beszámoltak 
arról, hogy Batthyány Lajost 
nevezte ki miniszterelnöknek 
V. Ferdinánd (1835–1848), 
de a 12 pontot is felolvasták. 
Az alispán rendkívüli közgyű-
lést hívott össze ugyanekkor 
Gyulára. A küldöttek este, a 
Csabai Casinóban tartott ban-
ketten vettek részt. Itt mutatta 
be Omaszta Zsigmond, a csa-
bai képviselő testület elnöke a 
„Nemzeti dal” általa megzené-
sített változatát, ami osztatlan 
tetszést aratott.

Március 22-én, a gyulai 
rendkívüli közgyűlésen mond-
ták ki, hogy Békés vármegye 
csatlakozik a forradalomhoz, 
és hogy a nemzetőrséget itt is 
megalakítják. Az áprilisi törvé-
nyeket május 3-án hirdették ki, 

ugyancsak népközgyűlésen, 
Gyulán a vármegyeházán. A 
törvények teljes szövegét felol-
vasták. Ugyancsak itt és ekkor 
iktatták be a vármegye új főis-
pánját, báró Wenckheim Bélát.

Hamarosan mozgósították 
a nemzetőrséget, Csabán elő-
ször 1848. június 29-én. 1848. 
május-júniusában ugyanis a 
Bácskában és a Temesközben, 
valamint a katonai határőrvidé-
ken szerb fegyveres mozgalom 
bontakozott ki. Az egész me-
gyéből mintegy 3000 fő újoncot 
hívtak be, köztük a csabaiakat 
is, és Nagybecskerekre vezé-
nyelték őket. Szolgálati idejük 
július 12-étől augusztus 24-éig 
tartott, s utána újabb 3000 főt 
kellett indítani. Elkísérte őket a 
városból Brószman Dániel és 
Haan Lajos lelkész, valamint 
Csorba Mihály és Novák Dániel 
tanítók. Mindkét csapat sértet-
lenül tért vissza.

Végül a megye elérte, 
hogy önkéntes nemzetőröket 
toborozzanak, az Arad kör-
nyéki hadműveletekben már 
ők vettek részt. A csabai vá-
rosi lakosok a harcok támo-
gatására önként adtak pénzt, 
aranyneműt, gabonát, de a 
katonák elszállásolásában, 

szállításában is segédkeztek. 
Amikor pedig a szabadságharc 
ügye elveszett, akkor a Gyulán 
állomásozó orosz hadsereg-
nek szállították az ellátmányt, 
állati takarmány, kenyér, hús, 
bor és pálinka formájában.

Miután 1849-ben Ferenc 
József osztrák császár (1848-
1916) katonai segítséget kért 
I. Miklós orosz cártól (1825-
1855) a szabadságharc le-
veréséhez, az osztrák-orosz 
egyesült seregek elől a me-
gyeszékhely folyamatosan 
költözni kényszerült, így au-
gusztus 13-án már Gyomán 

volt megtalálható. Itt értesült a 
vármegye vezetése arról, hogy 
augusztus 11-én Kossuth Lajos 
kormányzóelnök lemondott, és 
a legfőbb katonai és polgári ha-
talmat Görgei Artúr tábornok-
nak adta át. Ő és haditanácsa 
belátták, hogy a harcot tovább 
folytatni értelmetlen, ezért au-
gusztus 13-án a Világoshoz 
közeli szöllősi síkon katonáival 
letették a fegyvert, és orosz ha-
difogságba kerültek.

A hadifoglyokat az oroszok 
Gyulára szállították 19-én, 
hogy onnan más helységekbe 
kísérjék, és ott álljanak hadbí-

róság elé. Amikor augusztus 
22-én megérkeztek az osztrák 
katonák, hogy átvegyék a ma-
gyar hadifoglyokat az oroszok-
tól, döbbenettel látták, hogy az 
őrmesteri rangon felüli tisztek 
még viselik a kardjaikat, pisz-
tolyaikat, mivel azt a fegyverle-
tételkor megtarthatták. Így ke-
rült sor a Wenckheim-kastély 
előtti téren, Gyulán a magyar 
hadifoglyok teljes lefegyverzé-
sére, s innen is indultak tovább 
augusztus 24-én Arad felé, 
hogy ott osztrák hadbíróság 
előtt feleljenek tetteikért.

Szalay Ágnes
Haan Lajos
Forrás: bekeswiki.bkm.hu

Nemzetőrök – Csabán először 1848. június 29-én mozgósították őket           Forrás: wikipedia



Az új koronavírus-járvány 
miatt március közepétől 
a békéscsabai kulturális 
intézmények sem látogat-
hatók. Zárva tart a Mun-
kácsy Mihály Múzeum, a 
Békés Megyei Könyvtár, a 
Békéscsabai Jókai Szín-
ház, a Békéscsabai Nap-
sugár Bábszínház és a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ valamennyi intéz-
ménye.

Fekete Péter kultúráért fele-
lős államtitkár az elmaradt 
rendezvények kapcsán úgy 
fogalmazott: minden egyes 
embernek nagy felelőssége 
van a járványos időkben.

– A világjárvány miatt 
kialakult helyzet mindnyá-
junknak jelentős próbatétel! 
A kultúrának, a kulturális 
intézményeinknek, a művé-
szeknek és alkotó közössé-
geinknek is szerepük van a 
kialakult helyzet megítélé-
sében, megélésében és a 

ránk váró feladatok megol-
dásában. Mindnyájunk biz-
tonsága érdelében kérem a 
kultúra művelőit és a kultúra 
kedvelőit, hogy addig, amíg 
nem jutunk túl ezen a nehéz-
ségen, maradjanak otthon 
– fogalmazott Fekete Péter, 
hozzátéve, hogy a szemé-
lyes igényeinket félretéve, 
most egységes nemzetként, 
felelős emberként kell min-
denkinek döntést hoznia. 

A Békés Megyei Könyvtár-
ban tartották A divatipar és 
az evészavarok – A kifutók 
veszélyei című könyv be-
mutatóját a közelmúltban. 
A rendezvényen Rakonczás 
Szilvia az intézmény igaz-
gatója köszöntötte a megje-
lenteket. A könyv szerzői dr. 
Bogár Nikolett és dr. Túry 
Ferenc beszéltek a kötetről, 
amely nagy hangsúlyt fek-
tet társadalmunk étkezési 
zavaraira, az anorexiára és 
a bulimiára is.

A téma sokakat érint, hiszen 
a divatipar okozta hatások 
az étkezési szokásainkba is 
beavatkozhatnak. Dr. Bogár 
Nikolett gyógyszerész, a kötet 
szerzője személyes érintettsé-
géről is beszélt.  

– A könyv személyes ta-
pasztalatokból áll össze, ame-
lyeket tudományos kutatással 
bővítettem. Ehhez kértem dr. 

Túry Ferenc pszichiáter segít-
ségét. Együtt végeztünk egy 
felmérést, és ebből született 
meg később a könyv – fogal-
mazott dr. Bogár Nikolett.

A szerző elárulta, hogy 
maga is divatmodellként dol-
gozott, ehhez nála evészavar 
társult. Úgy gondolja, hogy 
minél többen szólalnak meg 
ebben a témában, annál több 
embernek sikerül kapaszko-
dót nyújtani, hogy kigyógyul-
jon a pszichés betegségéből. 
Ugyanakkor a divatszakma fe-

lelőssége is nagy, hogy milyen 
méretkövetelményeket állít a 
modellek elé.  

Az egész téma legfonto-
sabb üzenete az egészség-
ügyi állapotra való odafigye-
lés. Az evészavarok olyan 
mértéket öltenek, amit nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. 
Nemcsak az elhízás, hanem 
az anorexia és a bulimia is 
nagy problémát jelent – nyilat-
kozta dr. Túry Ferenc a könyv 
társszerkesztője. 

Cs. Zs.

Sajtótörténeti kötet jelent 
meg az egykori békés-
csabai illetőségű Délkelet 
című folyóiratról. A köte-
tet szerzője, Seres Sán-
dor mutatta be a Békés 
Megyei Könyvtárban, Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő és Gubucz Kata-
lin újságíró társaságában.

A Kitépett lapok – Volt egy-
szer egy Délkelet című 
könyv mintegy háromszáz 
oldalon mutatja be az új-
ság 1989 és 2000 közötti 
időszakát. 

– Három próbaszám 
megjelentetése után, 1989. 
október 6-án, az aradi vér-
tanúk emléknapján indult 
útjára a Délkelet, amely 
több átalakuláson ment 
át. Az általam szerkesztett 
kötet újságíró kollégáim 
írásaira felfűzött történeti, 
és talán kicsit történelmi 

visszatekintés is – mondta 
el Seres Sándor.

A Kitépett lapok... töb-
bek között Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő tá-
mogatásával jelent meg, aki 
a legelső hivatalos lapszám-
ban maga is publikált.

– Harmincegy évvel ez-
előtt természetesen más 
körülmények uralkodtak, az 
újság pedig végigkövette a 
90-es évek hazai történéseit. 

A kötet igazi különlegessé-
ge az, hogy igazán pontos 
korlenyomatot ad az évtized 
Békés megyei történéseiről, 
közhangulatáról – emelte ki 
Herczeg Tamás.

A bemutón Gubucz Kata-
lin, az egykori hetilap, majd 
napilap újságírója is felidéz-
te emlékeit, ő a Délkelet utol-
só öt évében csatlakozott be 
a lap szerkesztésébe.

– Izgalmas időszak volt 
ez, hisz például az 1996-os 
Prisztás-gyilkosságról mi is 
sokat írtunk akkoriban. Az 
oknyomozás teljesen más-
ként zajlott, mint ma, nem 
egyszer ültünk mi is rend-
őrségi autóban… – jegyezte 
meg Gubucz Katalin.

A könyvtárban tartott 
bemutatón az érdeklődők 
között ott voltak a Délkelet 
egykori újságírói, szerkesz-
tői és közéleti szereplők is.

D. Nagy Bence
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Látványdisznótor a Frankó Tanyán és Haluskaházban

Tradíciók, hagyományos ételek nyomában
Hagyományos disznóto-
ron jártunk a Frankó Ta-
nya és Haluskaházban, 
Békéscsabán. Az időtálló 
környezetben megannyi 
tradicionális étellel, süte-
ménnyel vártak minket a 
tanya házigazdái. 

A Békéscsabai Turisztikai 
Egyesület – amikor már újból 
lehet – a jövőben turisták-
nak igyekszik itt szálláshe-
lyet biztosítani, hogy bővítse 
azokat a lehetőségeket, ahol 
összefonódik a tanyavilág és 
a gasztronómia.

Bartolák Mária és család-
ja segítségével olyan hagyo-
mányos disznótor részesei 
lehettünk, ahol a tanya tu-
lajdonosa és a családtagok 
tudatosan törekedtek arra, 
hogy autentikus környezetet 
alakítsanak ki. Az egyesület, 
Barna Ádám séf segítségével 
főzőworkshopot is rendezett 
a CsabaParkban, ahol a bé-
késcsabai éttermek szaká-

csainak egy ötfogásos, helyi 
alapanyagokból összeállított 
csabai ételsort főzött meg.

Bartolák Mária szerint na-
gyon fontos lenne, hogy a 
haluska készítésének mód-
ját továbbadjuk a gyermeke-
inknek is, hisz ezt nemcsak 
enni, de készíteni is jó. 

– Békéscsaba első szá-
mú turisztikai terméke a 
gasztronómia. A turisztikai 
egyesület az elmúlt időszak-
ban több szálon kezdett el 
dolgozni ezen a területen. 
Összegyűjtöttük például 
azokat a csabai tradicio-
nális étkeket, amelyeket 

nagyszüleink is fogyaszt-
hattak. Ezeket a későbbi-
ekben, recept formájában 
szeretnénk népszerűsíteni 
a turisták körében – nyilat-
kozta Kotroczó Henrietta, a 
Tourinform Békéscsaba iro-
davezetője. 

Csiffáry Zsuzsanna

Herczeg Tamás, Gubucz Katalin és Seres Sándor

A divatipar és az evészavarok Volt egyszer egy Délkelet

A biztonság a legfontosabb

Maradjunk otthon!
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17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Forgószínpad
21.00 Csavargók
22.05 Friss hús
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Forgószínpad
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Praktikák
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Paskó atya konyhája
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Teleki téri mesék
12.30 Képújság
15.00 Egy nap a világ III./3.
15.30 7 perc jóga
15.40 Biketour in Europe 2018.
16.15 Mesélő óvodák
16.30 Valóságos
 kincsesbánya
17.00 Hírek
17.10 Az Alföld titkos élete
17.30 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Napsugár bábszínház
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Bartók néptáncvizsga 
 előadás
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Szomszéd vár
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Forgószínpad
  8.10 Hosszabítás
  8.40 Paskó atya konyhája
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Csavargók
12.05 Friss hús
12.30 Képújság
15.00 Egy nap a világ II./1.
15.30 7 perc jóga
15.40 Biketour in Europe 2017.
16.15 Mesélő óvodák
16.30 Madarat tolláról 9.
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Földanya hangján
22.10 Az Alföld titkos élete
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Bartók Néptáncvizsga  
 előadás
12.30 Képújság
15.00 Egy nap a világ III./4.
15.30 7 perc jóga
15.40 Biketour in Europe 2018.
16.15 Luther Márton élete 06
16.30 Valóságos
 Kincsesbánya
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 Sztárportré
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő
21.00 Horgászvízeink
 Békésben
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Épí-Tech
  9.10 Generációnk
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Földanya hangján
12.10 Az Alföld titkos élete
12.30 Képújság
15.00 Egy nap a világ II./2.
15.30 7 perc jóga
15.40 Biketour in Europe 2017.
16.15 Mesél a Pannon
16.30 Madarat tolláról 10.
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Ökoportré 1.
21.00 Aggódunk érted 13.
22.00 A tojásíró
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Ökoportré 1.
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Horgászvízeink
 Békésben
11.50 Képújság
15.00 Szárnyad árnyékában
17.00 Hírek
17.10 Kitörés
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Napsugár bábszínház
19.00 Híradó
19.15 Csak semmi szexet
 kérem, angolok vagyuk
21.05 Cirkusz szomszédolás
23.00 Híradó
23.15 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Üzleti Negyed
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szolnoki Nemzetközi
 Versenytánc Gála
12.30 Képújság
15.00 ARTista Café IV.
16.30 Napsugár bábszínház
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 A szív hídjai
21.00 Bűn és büntetlenség
22.10 Aggódunk érted 5.
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Paskó atya konyhája
  9.00 Református
 istentisztelet
9.40 Aktuális
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.30 Híradó
11.00 Katolikus mise
11.30 Cirkusz szomszédolás
13.35 Képújság
15.00 Csak semmi szexet
 kérem, angolok vagyuk
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Béres József életútja
19.00 Híradó
19.15 Törvénytelen randevú
21.05 Monte Cristo grófja
23.10 Híradó
23.25 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ I./4.
24.00 Képújság

  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Paskó atya konyhája
  9.00 Református
 istentisztelet
  9.40 Aktuális
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.30 Híradó
11.00 Katolikus mise
11.30 A Szulejmán titok
12.20 Képújság
15.00 A szív hídjai
16.30 Napsugár bábszínház
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.10 Ökoportré 1.
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Elnémult harangok
21.00 A "sándorgyuri"
21.50 Aggódunk érted 13.
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Egy nap a világ I./3.
24.00 Képújság
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Fába vésett történelem Csavargók Aggódunk érted Bűn és bűntetlenség A "sándorgyuri" Szárnyad árnyékában Monte Cristo grófja

A gészis diákok új megoldást találtak ki a távoktatásra
Ez azért jó, mert a gye-
rekek így sokkal jobban 
a magukénak érzik ezt 
a formát. Mérhetetlenül 
büszke vagyok rájuk! – 
mondja Fölker Csaba, a 
Békéscsabai SZC Nemes 
Tihamér tagiskola infor-
matika tanára.

Mint ismert, március 13-án 
este Orbán Viktor minisz-
terelnök többek között azt is 
bejelentette, hogy március 
16-ától digitális oktatásra 
állnak át az iskolák.

 – Mivel más országok-
ban már korábban kezdő-
dött ez, tanár kollégáimmal 

– meséli Fölker Csaba – már 
Orbán Viktor bejelentése 
előtt egyeztettünk, noha azt 
még nem konkretizáltuk, 
hogy melyik lenne a legha-
tékonyabb platform. Majd 
néhány, emelt szintű infor-
matika érettségire készülő 
diákom írt rám, hogy vajon a 
Discord programon tudjuk-e 
folytatni a felkészülést az 
érettségire?

Fölker Csaba hozzáfűzte: 
alapvetően a gyerekek nem 
azt akarták, hogy korábbi 
feladatokat ismételjenek ott-
hon, hanem hogy kizárólag 
élőben, együtt dolgozzanak, 
és ha netán elakadnak, akkor 
egyből érkezzen a segítség. 
Nem mellesleg, a Discord a 
diákok által jól ismert plat-
form, így nem kellett egy új 
dolgot elsajátítaniuk.

Március 14-én, szomba-
ton délután, négy-öt diák 

révén létre is jött a Gészi-
szerver. Majd vasárnap haj-
nal 1 óra táján kialakult a 
végleges forma: minden osz-
tálynak lett egy külön szo-
bája, azon belül megalkot-
ták a kvázi tantárszobákat 
(matek, töri, magyar, idegen 
nyelv, szakmai).

Közben az iskola közös-
ségi-csoportjába kitették 
a linket, és hamarosan a 
600 diákból 450-en beje-
lentkeztek. Majd a diákok 
különböző rangokat hoztak 
létre: például a matematika 
tanár minden osztályt láthat, 
de csak a matek órákat; az 
osztályfőnökök csak a saját 
osztályukat követhetik, az 
adminok pedig mindent és 
mindenkit.

– Nagyon tetszett, hogy 
amikor ötleteltek, folyama-
tosan kikérték a vélemé-
nyemet. Ilyenkor benne van 

a pakliban, hogy lesz jó né-
hány trollkodó, vicceskedő 
gyerek, de ezt most min-
denki nagyon komolyan vet-
te. Hétfőn például az egyik 
rendész osztályban 28-ból 
26-an bent voltak a virtuá-
lis osztályban. Ez a helyzet 

most óriási kihívással és 
rengeteg plusz munkával jár 
a mindnyájunknak, de a cél 
most is,  így is az érvényes 
tanév, a lehető legtöbb tu-
dásátadással – tette hozzá 
Fölker Csaba.

Such Tamás

Fölker Csaba: Büszke vagyok a tanítványaimra



Tavaly március végén kez-
dődött el és 1,8 milliárd 
forintból valósult meg a 
Békéscsabai Röplabda 
Akadémia munkacsarno-
kának kivitelezése. Az új 
helyen közel 400 fiatal 
edzéseit és mérkőzéseit 
vezényelheti a jövőben a 
többszörös magyar bajnok 
Békéscsabai Röplabda 
Sportegyesület. 

A létesítmény elkészült, az 
eredeti tervek szerint május-
ban szerették volna átadni. 
Remélik ha visszatér az élet 
a régi kerékvágásba, mi-
hamarabb birtokba vehetik 
a fiatalok a modern, euró-
pai szintű csarnokot. Baran 
Ádám, a BRSE elnöke ki-
emelte, hogy a Békéscsabai 
Röplabda Sportegyesület 
alapszabályában deklarált 
tevékenysége a minőségi 
utánpótlás nevelése. 

– A BRSE Magyarország 
legeredményesebb utánpót-
lás-nevelő klubja, az elmúlt 
évtizedben rengeteg orszá-
gos bajnoki címet szereztünk 
és számos kiváló játékost ne-
veltünk ki a korosztályos és 
felnőtt nemzeti csapat szá-
mára egyaránt. Közel 400 
fiatal sportol a klub égisze 
alatt és a gyerekeket minő-
ségi szinten már nem tud-
tuk tréningezni. Éppen ezért 
2016-ban elindítottuk azt a 

folyamatot, hogy Békéscsa-
bán egy röplabda akadémia 
létesüljön.Ezt pedig Magyar-
ország Kormánya támogatta 
– fogalmazott Baran Ádám.

A BRSE elnöke kiemelte: 
hosszú távú célkitűzésük, 
hogy saját nevelésű, ma-
gyar játékosokkal vegyék 
fel a harcot legjobb külföldi 
vetélytársak ellen. Ehhez el-
engedhetetlen volt egy olyan 
létesítmény, amelyet sikerült 
létrehozni Békéscsabán. 
Az épületben három szab-
ványméretű röplabdapálya 
van, tehát három különböző 
helyen tudnak egy időben 
edzéseket tartani, illetve akár 
felkészülési mérkőzéseket is 

vívni. Ennek komoly előnye 
az is, hogy egyszerre több 
korosztályt is tudnak edzeni. 
A három pálya átalakítható 
egy centerpályává, ahol pe-
dig a nemzetközi mérkőzése-
ket lehet lebonyolítani. 

– A létesítmény gyakorla-
tilag minden olyan eszköz-
zel rendelkezik, amely a kor 
követelményeinek megfelel, 
többek között konditerem-
mel, egészségügyi helyiség-
gel és irodákkal. Különösen 
nagy hangsúlyt fektetünk a 
prevencióra, tehát olyan gé-
peket és eszközöket vásáro-
lunk, amelyek a minőségi ne-
veléshez elengedhetetlenek 
– tette hozzá Baran Ádám.

Egész Magyarországon, 
így Békéscsabán is meg-
állt a sportélet, hiszen 
a szövetségek döntése 
értelmében felfüggesz-
tették vagy befejezték a 
2019/2020-as szezon baj-
nokságait. A játékosok a 
koronavírus veszélye mi-
att az edzéseket sem láto-
gathatják, a továbbiakban 
otthon, egyénileg készül-
hetnek a folytatásra. 

A szövetségek először zárt 
kaput, majd a bajnokságok 
teljes felfüggesztését ren-
delték el. A Magyar Kosár-
labda Szövetség később 
bejelentette, hogy befejezi 
az idei felnőtt- és utánpót-
lás-versenyeket, és tekin-
tettel a jelenlegi helyzet-
re, nem avat bajnokokat, 
illetve nem lesznek kiesők 
és feljutók sem. Ennek ér-
telmében a Békéscsabai 

KK marad az NB II keleti 
csoportjában, pedig idén 
lett volna esélye feljutnia 
az NBI/B-be. A csapat ve-
zetőedzője elmondta, hogy 
egyéni edzéseik lesznek 
a játékosainak, hiszen a 
sportcsarnokok bezárá-
sa miatt együtt már nem 
készülhetnek.

– Mindenkit személyre 
szabottan futni küldök. Ott-
hon pedig lehet különböző 
erősítő és erőfejlesztő gya-
korlatokat végezni, amelye-
ket az edzéseken is csinál-
tunk. A srácok ebben már 
tapasztaltak, de a fiata-
labbaknak elmagyarázom, 
akár videóbeszélgetésben 
is – részletezte Jancsika 
Árpád.

A Magyar Röplabda Szö-
vetség a bajnokság felfüg-
gesztése mellett döntött, 
legközelebb április 3-án 
tárgyalnak az esetleges 

folytatás vagy befejezés le-
hetőségéről. A Swietelsky-
Békéscsabai Röplabda SE 
felnőtt- és utánpótlás-já-
tékosai jelenleg kényszer-
pihenőn vannak, hiszen a 
klub az egészséget tartja 
a legfontosabbnak, ezért 
senki sem edz együtt. A 
7.Tv és a behir.hu élőben 
közvetítette volna a BRSE 
zárt kapus mérkőzéseit, de 
ezek értelemszerűen elma-
radnak.

A Magyar Kézilabda 
Szövetség március 13-án 
este a bajnokság azonnali 
felfüggesztése mellett dön-
tött. A 7.Tv és a behir.hu 
közvetítette volna például 
a Békéscsabai Előre NKSE 
és a Szombathelyi KKA 
bajnoki mérkőzését, de így 
ez is elmaradt. A lilák fel-
nőtt- és utánpótlás-játéko-
sai határozatlan ideig távol 
maradnak az edzésekről.

A Magyar Labdarúgó 
Szövetség március 14-én és 
15-én még az összes felnőtt 
bajnokságát megrendezte, de 
zárt kapuk mögött. Az MLSZ 
a játékosok kérésére, vala-
mint a fertőzésveszély miatt 
március 16-án felfüggesztette 
az összes bajnokságát, egy-
előre határozatlan időre. Már-
cius 18-án a 7.Tv és a behir.
hu élőben közvetítette volna 
Békéscsaba 1912 Előre–
Gyirmót FC Győr mérkőzést 
az NBII 29. fordulójúból, illet-
ve a további zárt kapus mér-
kőzéseket is, de a játéknapok 
felfüggesztése miatt ezek is 
elmaradnak. A felnőtt csapat 
játékosai március 16-án még 
edzettek, de a bejelentést 
követően mindannyian ha-
zautazhattak, a Kórház utcai 
sporttelepet pedig bezárták. 
Az utánpótlásban hasonló a 
helyzet, hiszen a Békéscsa-
ba Labdarúgó Akadémia ve-

zetősége úgy döntött, hogy 
határozatlan ideig szünetel-
teti a csoportos edzéseit. Az 
akadémia vezetője elmondta: 
a fiatalok otthoni programot 
kapnak, hogy a lehető leg-
jobb formában maradjanak a 
folyatásra. 

– Arra kértük az edző-
inket, hogy készítsenek 

olyan edzésterveket, ame-
lyeket a fiatalok otthon 
is elvégezhetnek, illetve, 
hogy a kisebb korosztá-
lyokban hirdessenek pél-
dául dekázó-versenyt, 
amelyet videó formájában 
igazolhatnak – fogalmazott 
Jakab Péter.

Hidvégi Dávid
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A vírus miatt felfüggesztették vagy befejezték
a 2019/2020-as szezon bajnokságait

A kézlilabda szövetség is felfüggesztette a bajnokságotHatározatlan ideig a labdarúgók sem lépnek pályára A kosarasok egyéni edzéseken őrzik meg kondíciójukat

A röplabdások jelenleg kényszerpihenőn vannak

Csabai tornagyőzelem BRSE Akadémia – új lehetőség

Eddig tíz alkalommal indult a lengyelországi kosárlabda tornán, de története során először 
nyert tornát Lengyelországban a Békéscsabai Kosárlabda Klub. Az együttesnek a bajnokság 
szempontjából jól jött ez győzelem, hiszen nagy önbizalmat adhatott volna a Nyíregyháza 
elleni rangadóra. A pontvadászat azonban a koronavírus miatt idő előtt véget ért.

Elmarad a szupermaraton
Elmarad a 23. Békéscsaba–Arad–Békéscsa-
ba Nemzetközi Szupermaraton. A rendez-
vényt május 23-án és 24-én tartották volna, 
azonban a kialakult helyzetre való tekintettel 
a főszervezők közös döntése alapján lemond-
ták a rendezvényt.

A tavalyi szupermaratonon 1300-an indul-
tak, a megmérettetésen most is két nap alatt 
kell 200 kilométert kellett volna megtenniük az 
egyéni és váltó futóknak, a görkorcsolyások-
nak, valamint a kerékpárosoknak. A beérke-
zett nevezéseket törölték, továbbá arról is tá-
jékoztatták a versenyzőket, hogy a befizetett 
részvételi díjakat maradéktalanul visszatérítik.



Elektronikus úton egyez-
tethetjük nyugdíjbiztosítá-
si adatainkat.

A nyugdíj adategyeztetési el-
járás kiemelt célja, hogy az 
ügyfelek, a biztosítottak a 
nyugdíjbiztosítási nyilvántar-
tásban szereplő adataikról 
részletes és pontos tájékozta-
tást kapjanak. Az eljárás so-
rán megtörténik a nyugdíj el-
bírálásához szükséges adatok 
beszerzése, a nyugdíj-nyilván-
tartásban nem, vagy hibásan 
szereplő, illetve hiányzó ada-
tok beszerzése, kiegészítése, 
az esetlegesen téves adatok 
javítása, törlése.  A nyugdíj-
megállapítás folyamata ennek 
eredményeként gyorsabbá és 
egyszerűbbé válik. 

Az 1965 előtt született kor-
osztály esetében a hivatalból 
indult adategyeztetési eljárás 
lefolytatása az ügyek döntő 
többségében befejeződött. 
Az idén tovább egyszerű-
södött szabályok szerint a 
következőkben a nyugdíjkor-
határ betöltését megelőzően 
három évvel kerül sor hivatal-
ból adategyeztetésre. 

Az ügyfelek számára ked-
vező, hogy az egyeztetési el-
járás lefolytatása évente egy 

alkalommal, életkortól függet-
lenül, kérelem benyújtásával 
is kezdeményezhető. Fontos 
tudni, hogy a kérelem kizá-
rólag ügyfélkapun keresztül 
nyújtható be. Az eljárás, me-
lyet megyénkben néhány ki-
vétellel (például nemzetközi 
ügyek) a Békés Megyei Kor-
mányhivatal folytat le,  illeték- 
és költségmentes. Abban az 
esetben, ha a kérelmező ko-
rábban az Európai Unió más 
tagállamában, az Európai 
Gazdasági Térséghez tartozó 
államban vagy szociálpoliti-
kai, illetve szociális bizton-
sági egyezményben részes 
államban (például Dél-Korea, 
India, Japán, Montenegró, 
Oroszország, Szerbia, Ukraj-
na, stb.) is dolgozott, a „Kére-

lem nemzetközi” elnevezésű 
nyomtatványt kell beküldeni. 

A nyugdíj adategyezteté-
si eljárás határozattal zárul, 
mely tartalmazza az elismer-
hető szolgálati időt, a Nők 
40 kedvezményes nyugdí-
jához a jogosultsági időt, és 
a nyugdíj alapjául szolgáló 
kereseteket is.

Az adategyeztetéssel kap-
csolatos tudnivalókról érdek-
lődhet a vezeto.cstfo@bekes.
gov.hu címen vagy a 66/519-
123-as telefonszámon.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

  Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Ki emlékszik arra, hogy 
gyerekkorában mi akart 
lenni? Esetleg csak homá-
lyosan. Ráadásul a felnőtt 
korunkig akár évente felül-
írtuk az elképzeléseinket. 
A 16 esztendős Hlásznyik 
Attila azonban elhatároz-
ta: ő bizony zenész lesz, 
és mindent meg is tesz 
érte!

A stúdióban ott a sok hang-
szer: nagybőgő, basszgitár, 
nylonhúros és elektromos 
gitár, népi hegedű, ukulele, 
guilele (ez az ukulele és a 
gitár keveréke), tambura, 
koboz, moldvai kaval, billen-
tyű (szintetizátor) – és Attila 
mindegyiken játszik. 

– A szüleim már közép-
sős koromban beírattak 
szolfézsra, itt nagyon ara-
nyos volt a tanárnénim, 
Lipták Judit. Majd általános 
iskolás koromban vettem a 
kezembe a kobozt. Először 
hegedülni szerettem volna 
Barbócz Sanyi bácsinál, az-
tán egyszer csak a termé-
ben megláttam a kobzát, és 
onnantól kezdve már nem 
volt visszaút. 

– Kvázi 11 éve muzsi-
kálsz. Egy gyermek ráadásul 

könnyen beleszeret egy má-
sik műfajba, mondjuk a sport-
ba. Te sosem akartad szögre 
akasztani a hangszert?

– Egyáltalán nem! Jó há-
rom éve eldöntöttem, hogy 
zenélni akarok; ráadásul 
visszagondolva úgy érzem, 
megérte olyan kicsi korban 
elkezdeni.

– Számtalan emléklap és 
oklevél van a falon. Melyikre 
vagy a legbüszkébb?

– Lényegében mind-
egyikre, de talán az a leg-
emlékezetesebb, amikor 
a legutóbbi országos nép-
zenei versenyen, dr. Bolya 
Mátyástól, a zeneakadémia 
koboz tanárától aranyminő-
sítést kaptam.

(Közben Hlásznyik anyu-
ka megjegyzi: „pár hete 
voltunk az akadémián, és 
hazánk két legjobb kobzása 
úgy döntött, hogy tanítják a 
16 éves Attilát!”.)

– Kifejezetten a népi vo-
nal érdekel?

– Az iskolában népzenét 
tanulok, de a Crumpli De 
La Paprica zenekarban min-
denfélét játszunk, és azon-
felül a jazz is nagyon tet-
szik. A terveim közt van egy 
moldvai zenét játszó banda 
megalakítása is, ami egy-
előre csak duó: egy népdal 
énekes lány van benne, meg 
én, mint kobzos. Ezerrel ke-
resem a többieket!

Such Tamás

Év végén lejár Békéscsa-
ba jelenleg hatályos ifjú-
sági koncepciója, amely 
összefoglalja az ifjúsági 
munka céljait. A 2021-
2025-ös időszak terve-
zéséhez Békéscsaba ön- 
kormányzata a Közösség-
fejlesztők Békés Megyei 
Egyesületével és a Táliber 
Közösségfejlesztő Alapít-
vánnyal együttműködve 
egy ifjúsági közösségi 
felmérés részeként gyűjt 
információt a megyeszék-
helyen élő fiatalokról.

Varga Tamás alpolgármes-
ter fontosnak tartja, hogy 
olyan cselekvési program 
készüljön az ifjúság érdeké-
ben, amely az aktualitásokat 
figyelembe veszi; hiteles, 
őszinte és érdemi dokumen-
tumként jelenik meg.

– A békéscsabai diákön-
kormányzat 1995-ben állt fel 
először; 1997 óta működik a 
Patent Ifjúsági és Diákiroda 
és 2015 óta, egy országos 
szinten is egyedülálló folya-
mat eredményeként, létre-
jött az ifjúsági koncepció és 
cselekvési terv. Ennek és a 
visszajelzéseknek az ered-
ménye, hogy a folyamat jól 

működik. Az ifjúsági közös-
ségi fejlesztés célja, hogy a 
12 és 25 évesek városhoz 
való viszonyát megismerjük, 
illetve aktivizáljuk azokat a 
szakembereket, akik ezzel a 
korosztállyal foglalkoznak – 
tájékoztatott Zsótér Mária kö-
zösségfejlesztő, ifjúsági- és 
mentálhigiénés szakember.

Csiffáry Zsuzsanna

Hirdessen nálunk!
66/740 700 | info@bmc.media.hu

D www.behir.hu | F facebook.com/behir.hu
I instagram.com/behir.hu | Y youtube.com/behirhu

Egy moldvai zenét játszó „bandát” alapítana éppen Segítség a következő időszak tervezéséhez

Hlásznyik Attila élete a zene Ifjúsági közösségi felmérés

Hlásznyik Attila a stúdióban                                        Fotó: S. T.

„ T B ” - S A R O K

Elérhetőségeink:
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Körösvölgyi Állatpark
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
GPS koordináták: 46º 51’29.39” É 20º 31’ 31.57” K
Telefon: +36 30 475 1789
E-mail: korosvolgy@kmnp.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Hasznos tudnivalók a nyugdíjbiztosítási adategyeztetésről
Fejlesztések a Körösvölgyi Állatparkban:

parkoló, büfé, állatsimogató és kifutó
A GINOP 7.1.5-16-2016-00006 azonosítószámú, „A Körösvölgyi Látogatóközpont 
és Állatpark komplex ökoturisztikai fejlesztése” című Európai Uniós pályázat ke-
retében számos korszerűsítésen esett át a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 
Körösvölgyi Állatparkja. A koronavírus miatti egészségügyi kockázatra való tekin-
tettel azonban a 2020. évi szezonnyitást későbbre halasztottuk. A szigorítások fel-
oldását követően a vendégeket új állatkifutók, állatsimogató, tágas és kényelmes 
parkoló és új büfé is várja majd. 

A fejlesztés keretében két új állatkifutó épült. Az egyik egy gyíkkifutó, amelyet az Állatpark 
kis tavának közelében alakítottunk ki. Vendégeink itt testközelből ismerhetik meg a zöld 
és a fürge gyíkokat. A másik egy több száz négyzetméteres farkaskifutó, amely a park 
hátsó sétányszakaszán épült meg. Ide hamarosan szürkefarkas-kölykök érkeznek. Mivel 
emberek nevelik fel őket, így viszonylag szelíd állatokká válhatnak majd, ami a látogatók 
számára lehetővé teszi a faj jobb megismerését. 

Másik fontos újdonságunk az állatsimogató, amely tágas teret ad a nyusziknak, kecs-
kéknek, bárányoknak. A kisállatokat egy kerítésen átívelő, izgalmas létrarendszeren ke-
resztül lehet megközelíteni, s természetesen mindenki kedvére simogathatja majd őket. 
Reményeink szerint az állatsimogató hamarosan a gyerekek nagy kedvencévé válik.

Az új, teraszos Tölgy Büfét a játszótér mellett alakítottuk ki, így a szülők az árnyas fák 
alatt üldögélve tudják szemmel tartani gyermekeiket. A büfé kínálatában fontos szerepet 
kapnak a Nemzeti Parki Termék Védjegyes mézek, szörpök, lekvárok, szürkemarha kol-
bászok és a Túzoksör is. 

A GINOP-pályázatnak köszönhetően egy új 40 férőhelyes és 2 buszállásos parkolót is 
kiépítettünk. Vendégeink a parkolóból a sétaúton haladva, egy díszes főkapun keresztül 
közelíthetik meg a Körösvölgyi Állatpark látogatóközpontját. 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgató-
ság internetes felületeit (honlap, Facebook, Instagram), 
ahol folyamatosan friss információkat találnak a bemu-
tatóhelyekkel és rendezvényekkel kapcsolatban. 

Zárt ajtókkal működik a menhely
Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, a Csabai Ál-
latvédők Kétegyházi úti menhelye bizonytalan ideig zár-
va tart. Nem fogadnak látogatókat, sétáltatókat, örökbe 
fogadni szándékozókat, érdeklődőket, de közmunkáso-
kat és közösségi szolgálatot teljesítő diákokat sem. 

A munkatársak számára azonban az élet nem áll 
meg, mert közel 300 kutyát és 30 cicát kell továbbra is 
ellátniuk. Az ehhez szükséges tápadományt vagy textil-
felajánlást a 30/322-2776 telefonszámon előre egyezte-
tett időpontban veszik át. 

A menhelyre bekerült gazdás kutyusért szintén 
telefonon egyeztetett időpontban lehet menni, míg 
sérült vagy kóbor kutyusok bejelentése továbbra is 
a 20/380-0848-as telefonszámon lehetséges.



A Hatvanezer Fa Egyesület 
tagjai és a Békéscsabai Mé-
diacentrum szerkesztősége 
március 15-én közösen ülte-
tett facsemetéket. Az akció-
nak köszönhetően a Békés 
Megyei Központi Kórház Dr. 
Réthy Pál Tagkórháza előtt, 
illetve a Békéscsabai Szak-
képzési Centrum (BSZC) 
épülete előtt növekedhet-
nek az újonnan elültetett 
facsemeték.

Dr. Duray Balázs geográfus a 
Hatvanezer Fa Egyesülettől 
elmondta, hogy ma már több 
mint hatezren követik tevé-
kenységüket a közösségi olda-
lukon, és az akcióikon is egyre 
több önkéntes vesz részt. 

–  A külterületeken vannak 
olyan helyek, ahol akár erdőt 

is telepíthetünk, emellett a 
mozgalom egyik kiemelt cél-
ja, hogy a várost is fásítsuk. 
Együttműködünk Békéscsa-
ba önkormányzatával, a vá-
rosban ők határozzák meg a 
fásítási tervnek megfelelően, 
hogy mely területre, milyen és 
hány darab fát telepíthetünk – 
fogalmazott dr. Duray Balázs.

Mint elmondta, az egye-
sület szoros kapcsolatot tart 
fenn a lakossággal, illetve 
azt is célul tűzték ki, hogy 
olyan mikroközösségeket ke-
ressenek, amelyek tudnak 
csatlakozni a programjukhoz. 
Így kerültek kapcsolatba a 
Békéscsabai Médiacentrum 
Kft.-vel is. A közös akcióval, 
most kilenc páfrányfenyővel 
és tizenegy gömbjuhar cse-
metével lett gazdagabb a vá-

ros, ezek értéke hozzávetőle-
gesen háromszázezer forint. 

A Békéscsabai Médiacent-
rum Kft. ügyvezetője, Diós 
Zsolt megjegyezte, hogy az 
egyesülettel tavaly decem-
berben megkötött együttmű-
ködési megállapodásban a 
szerkesztőség nemcsak azt 
vállalta, hogy a szervezet 
minden megmozdulásáról 
tudósít, hanem azt is, hogy 
részt vesz a fásításban és a 
fák gondozásában is.  

Ulbert Zoltán, az egyesület 
vezetője az akció után bejelen-
tette, nagyon hálásak voltak a 
közelmúltban, a fákért megtar-
tott Folk & Roll jótékonysági 
estért, viszont a megváltozott 
helyzetben úgy érzi nem fo-
gadhatják el az egyesületnek 
szánt felajánlást. 

– Azok a művészek, akik 
ott nemes céllal felléptek, 
most a járvány miatt nehéz 
helyzetbe kerültek, hiszen zár-
va tart a színház, lemondták a 
fellépéseket. Ezért úgy gon-
doljuk, hogy az egyesületnek 
szánt felajánlásra nem tartunk 
igényt. Megkérjük a színházat 
és a szervezőket, hogy azt 
osszák szét a nehéz helyzet-
be került művészek között – 
fogalmazott Ulbert Zoltán.

Szilágyi Viktória

Mohácsy Mátyás szüle-
tésének 139. évfordulója 
alkalmából tartottak meg-
emlékezést a Széchenyi 
ligetben, Békéscsabán.

A rendezvényen a Lencsési 
Közösségi Ház vezető-
je, Takács Péter és Máté 
András, a Mohácsy Mátyás 
Kertbarát Kör vezetőségi 
tagja köszöntötte a megje-
lenteket. Az ünnepi hangu-
lathoz a Nefelejcs Népdal-
kör is hozzájárult.

Az 1881. március 12-
én, Békéscsabán született 
Mohácsy Mátyás nem csu-
pán a békéscsabai kertészeti 
oktatás, hanem az országos 
felsőfokú képzés és kutatás 

megteremtésében is elévül-
hetetlen érdemek szerzett. 
Életében 37 könyvet írt, és 
több száz publikáció is a 
nevéhez kötődik. Szakmai 
elhivatottságát az is mutatja, 
hogy a világháború idején, 
fogságba esésekor is szer-
kesztett egy szakmai lapot.

Egyik legismertebb, Kos-
suth-díjas kertészmérnökünk 
volt, a mezőgazdasági tudo-
mányok doktora, akinek a 
munkája hosszú időre meg-
határozta Magyarországon a 
kertgazdálkodást és a növé-
nyekkel való foglalkozást.

Mint azt Máté Andrástól 
megtudtuk, Mohácsy  korának 
legfejlettebb kertészeti tudo-
mányával bővítette az üzemi 
termelési ismereteket. Kez-
deményezte Budatétényben 
a Kertészeti Kutató Intézet 
kifejlesztését. Megalapozta a 
hazai nagyüzemi gyümölcs-
termesztést és a nagyobb 
igényű, a gyakorlati termelést 
elősegítő kutatómunkát.

Cs. Zs.
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A P R Ó H I R D E T É S E K
INGATLAN

Békéscsabán kimondottan belvárosi 69 m2-es lakás eladó. 
Tel.: 30/684-5745.

Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es karbantartott 
építési telek gázcsonkkal, árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, 

gyümölcsfákkal eladó. Telefon- 
és digivezeték az utcában. Tel.: 30/574-0913, délután.

Békéscsabán (Gerlán) 1,7 hektár (56 aranykorona) önálló 
helyrajziszámú szántó eladó. Tel.: 30/736-7433.

SZOLGÁLTATÁS
Kéz- és lábápolást (benőtt körmöt is) vállalok. 

Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.
Iroda-, lépcsőház-takarítást vállalok számlaképesen. 

Tel.: 30/290-8726.
Hűtők, fagyasztók javítása. 

Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás: 

Lencsési út 26/1. Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u. 20. 

Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Házi gondozó, betegápoló idős nénivel eltartási szerződést 

kötne, látogatással. Tel.: 20/563-4541.
Szakdolgozatok nyomtatása, kötése soron kívül. 

Régi és új könyvek javítása, kötése. Tel.: 20/770-0494. 
EGYÉB

2020. február 19-én a délelőtti órákban elvesztettem a 
szürke, pingvines vászon táskámat. Pénztárca, bolti kártyáim, 
fényképek, mobiltelefon volt benne. A szíves megtalálónak 
jutalom jár. A 66/739-322-es telefonszámon lehet jelentkezni 

délelőtt 9–11 óra között, délután 16–19 óra között.

Új facsemeték a kórház és a BSZC előttSokat köszönhetünk a kertészmérnöknek

Együtt ültettünk az egyesülettelMohácsy Mátyásra emlékeztek

A Békéscsabai Meseház rajzpályázatot hirdet gyermekek számára, melynek témája 

MINDEZ ÉN VAGYOK…
Az otthoni eszközökkel, bármilyen technikával elkészí-
tett rajzot, festményt, szkennelve, vagy telefonnal lefény-
képezve, JPG formátumban csatolva kérjük beküldeni 
a rajzpalyazat.mesehaz@gmail.com e-mail címre.
Jelige: „Mindez én vagyok”. Az e-mail-ben szerepeljen a 
pályázó neve, életkora, a beküldő szülő neve és a pálya-
munka, csatolva! A pályamunkát csak a szülő, törvényes 
képviselő küldheti be, aki a pályázat benyújtásával engedé-
lyezi a díjnyertes pályamunka készítője nevének és alkotásá-
nak nyilvánossá tételét, valamint a Meseház részére kulturális célú felhasználását. A díjazot-
tak névsoráról és a díjkiosztó ünnepség időpontjáról minden pályázónak értesítést küldünk.
A pályázat beküldése csak e-mail-ben lehetséges!
Cím: rajzpalyazat.mesehaz@gmail.com | Beküldési határidő: 2020. május 15.
Vidám alkotókedvet, jó egészséget kívánunk mindenkinek: Meseház csapata.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Békés-Csabai Önkéntes Tűzoltó-EgyletElmaradnak az előadások, de később pótolják

Békés-Csaba mezőváro-
sában, 1880-ban, Lepény 
Pál bíróságának utolsó évé-
ben, a mintegy 150 utca há-
zainak többsége zsupp- és 
nádfedeles volt. A rettegett 
vad elem, a vörös kakas, a 
pusztító tűz oltását a lakos-
ság segítségével próbálták 
megoldani akkoriban. 

A város elöljárósága 1879-
ben megalkotta a tűzrendé-
szeti szabályrendeletet, és 
létrehozta a tűzrendőrséget, 
melyet a kapitány vezetett. A 
tagság alkapitányból, négy 
műszermesterből, kürtösből, 
valamint határozatlan számú 
tűzoltóból állt. Még a műkö-
désük alatt, 1880 áprilisában 
a képviselő-testület közölte, 
hogy a város és a lakosság 

vagyonbiztonsága céljából 
önkéntes tűzoltó egyletet hoz 
létre, és elkezdte a szervezés 
előmunkálatait. 

A város felkérte azon pol-
gárait, akik hajlandóak voltak 
az egyletbe belépni, hogy azt 
tudassák a szervezéssel meg-
bízott Bertóky Istvánnal. A Bé-
kés-Csabai Önkéntes Tűzoltó 
Egylet néhány hónap szerve-
zés után, Bertóky István kapi-
tány vezetésével kezdte meg 
működését.

1886 őszén, a Széchenyi-
ligetben megtartott ülésen 
megvitatták, majd elfogadták 
a módosított alapszabályt. Az 
1887 februárjában megtartott 
tisztújításon újjáalakult tűzoltó 
egylet vezetőségében 7 alapí-
tó kapott helyet, a pártoló ta-
gok száma 54 volt.

A vezetőség tagjai let-
tek: Szucsu Béla elnök, 
Bertóky László főparancs-
nok, Povázsay Ádám alpa-
rancsnok, dr. Fáy Samu és 
Nádasy Elek segédtisztek, 
Rosenthal Ignácz pénztár-
nok, dr. Lővy Lajos orvos, 
Fábry Károly ügyész –  mind-
egyiküket egyhangúlag sza-
vazták meg. A tisztikar meg-
választása volt a biztosítéka 
a tűzoltó intézmény megszi-
lárdításának. 

Csaba közgyűlése anyagi-
lag is támogatta az önkéntes 
tűzoltó egyletet. Két év múlva, 
1889 elején a városháza udva-
rán lévő magtár emeleti helyi-
ségeit alakították ki számukra. 
Munkájukat ebben a formában 
1896 elejéig végezték.

Gécs Béla

Az új koronavírus-járvány ter-
jedésének megakadályozá-
sára szigorú intézkedéseket, 
rendelt el a kormány. Ezután 
Szarvas Péter polgármester 
kérésére – megelőző óvin-
tézkedésként – március 14-
án 0 órától a kormány által 
kihirdetett veszélyhelyzet 
visszavonásáig, a Békéscsa-
bai Jókai Színház valameny-
nyi színházi előadásának 
megtartását felfüggeszti – áll 
a Seregi Zoltánnak, a Jókai 
színház igazgatójának a köz-
leményben.

A színház felhívja látoga-
tói figyelmét, hogy amint a 
helyzet lehetővé teszi, meg-
tartják az előadásokat. A 
korábban meghirdetett és 
elmaradt előadások pótlá-
sának időpontját a veszély-
helyzet elmúltával hozzák 
nyilvánosságra. A nézők 
ekkor eldönthetik, elfogad-
ják-e az előadások pótlásá-
ra megadott időpontot, vagy 
a jegyek árának a visszafi-
zetését kérik. A bérlettulaj-
donosok későbbi időpont-
ban tekinthetik majd meg 

a bérletes előadásaikat. A 
teátrum munkatársai azt ké-
rik, a színházlátogatók min-
denképpen őrizzék meg a 
jegyüket és bérletüket.

A Békéscsabai Jókai 
Színház a nézők biztonsá-
ga mellett fontosnak tartja a 
saját dolgozóinak védelmét 
is, ezért a működését mini-
málisra csökkenti, de a ve-
szélyhelyzet utáni időszak-
ra új produkció próbáival 
készülnek a higiéniai sza-
bályok maximális betartása 
mellett.  

Lóvontatású tűzoltókocsi az ezerkilencszázas évek elejéről


