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Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!
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MARADJ OTTHON MAGADÉRT ÉS MINDNYÁJUNKÉRT!
Naponta friss hírek
Békéscsabáról
a behir.hu weboldalon

Naponta 19.00 órától
híradó, helyi hírekkel
a 7.Tv-n

Szarvas Péter: Köszönöm a békéscsabaiak fegyelmezettségét!

„Közös erővel eddig jól vizsgáztunk”

Tavasszal eddig pezsgés, nyüzsgés jellemezte Békéscsabát, most szinte üresek az utcák
Az elmúlt pár hétben jelentősen megváltozott az életünk.
Mindnyájunk védelme érdekében olyan korlátozásokkal
kell szembenéznünk, amelyekhez hasonlókat talán idős
hozzátartozóink már átéltek, de a nagy többség még
nem. Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter szerint
a város lakói jól veszik az akadályokat, nap mint nap bizonyítva, hogy a közös célért össze tudnak fogni.

– Hogyan látja? Mennyire
vagyunk fegyelmezettek mi,
békéscsabaiak?
Mennyire
tartjuk be a szabályokat?
– Amikor már látszott,
hogy a koronavírusnak hatása lesz Magyarországra, így
Békéscsabára is, elgondolkodtam, vajon hogyan reagálunk majd az új élethelyzetre.
Az első gondolatom az volt,
hogy a rohanó, kapkodó világunkban lesz-e elég fegyelmezettség,
öntudatosság,
erkölcsi kiállás bennünk,
hogy közös segítségnyújtással csillapítsuk a járvány
erejét. A történelem sokszor
bizonyította már, hogy ami-

kor kell, a magyarok, köztük
a csabaiak is össze tudnak
fogni egy közös célért. Ös�sze tudnak kovácsolódni,
segítik egymást és az önzetlenség kerül előtérbe. Most
is bizonyítottuk, hogy a kormányzati vagy önkormányzati hívó szóra a csabaiak
betartják a szabályokat, fegyelmezettek a mindennapokban. Akár közterületen,
akár vásárlás közben, akár
az óvodába történő bejutáskor, akár tömegközlekedési
eszközön, vagy a kijárási
korlátozást illetően.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Videokonferencia: Herczeg Tamás online egyeztetett a városvezetéssel
A március 30-ai parlamenti ülést követően online
egyeztetésre hívta Békéscsaba polgármesterét, alpolgármestereit, jegyzőjét,
aljegyzőjét és képviselőit
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.
A videokonferencia témái a
COVID-19 járvánnyal kapcsolatban meghozott döntések

és további javaslatok voltak.
Herczeg Tamás elmondta,
hogy a vírus elleni védekezés
jegyében felállított akciócsoportokkal tartja a kapcsolatot,
március végéig több mint ötven javaslatot terjesztett az
akciócsoportok elé, és ezek
közül számos be is épült a
kormányrendeletekbe. A témához kötődően felajánlotta
a videokonferencia résztve-

vőinek, hogy ha javaslatuk
van, azt juttassák el hozzá, és továbbítja az érintett
grémiumoknak.
Az országgyűlési képviselőhöz már eddig is számos
felvetés érkezett, amely a vállalkozásokat, egészségügyet,
szociális szférát, a sportéletet vagy – Horváth László
fideszes képviselő részéről
– a gépjárműoktatókat érinti.
Fülöp Csaba szocialista képviselő a napi bejelentéssel
foglalkoztatottak
helyzetét
vetette fel, hiszen ők nem
rendelkeznek állandó munkahellyel és őket is sújtja a válság. Herczeg Tamás szerint
foglalkoznak a problémával
és vannak is ezzel kapcsolatos tervek, de jó gondolat, ha
az önkormányzati képviselő
javaslata Békéscsaba irányából új impulzust kap.
A kialakult helyzetben
sorra érkeznek a felajánlá-

sok. Van, aki pénzzel, van,
aki eszközzel, szállítással,
üzemanyaggal, van, aki a
munkájával próbál segíteni.
Ugyanakkor ezeket a felajánlásokat koordinálni szükséges. Mint mondta, megyei
szinten létrejött egy olyan
koordináció, amely a magánszemélyek illetve civil

szervezetek által nyújtható
erőforrások szükség szerinti
összefogásával foglalkozik –
A Békés Megyei Önkormányzat bekesmegyeosszefog.hu
néven indított új weboldalt.
(Erről bővebben a 2. oldalon
olvashatnak.)
Az országgyűlési képviselő felvetette, hogy a város

tulajdonában lévő Békéscsabai Médiacentrum Kft. média
felületein az intenzív információnyújtás és tájékoztatás is
segítség lehet. Hozzátette,
tudja, hogy ennek finanszírozási vonzata is van, amely
érinti a költségvetést.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Békés megye összefog! – új weboldal a segítséget kérőknek és felajánlóknak
Új weboldalt hozott létre a
Békés Megyei Önkormányzat „bekesmegyeosszefog.
hu” címmel, melynek célja
az, hogy a koronavírus-járvány idején összekapcsolja a segítségre szorulókat
a segítséget felajánlókkal.
A kezdeményezésről Zalai
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke adott
tájékoztatást.
A Békés Megyei Védelmi Bizottság legutóbbi ülésén szó
esett arról, hogy a veszélyhelyzet súlyát a Békés megyei lakosok és a vállalkozók, vállalkozások is érzik,

így sok adomány, önkéntes,
civil felajánlás érkezik a leginkább rászorulóknak. Fertőtlenítőszert, arcmaszkokat, számítógépet ajánlanak
fel, segítenek bevásárolni,
ügyeket intézni azoknak,
akik nem tudnak vagy akik
számára nem tanácsos kimozdulni otthonról, sőt, több
esetben pénz felajánlásával
kívánnak segíteni. Önkéntes segítségnyújtás szerte
a megyéből érkezik, ahogyan segítségkérést is számos településről jeleznek.
Azért, hogy ne alakuljanak
ki egyenlőtlenségek, koordinálni kell a felajánlásokat

és a kéréseket. A Békés
Megyei Önkormányzat vállalta fel azt a munkát, hogy
összekapcsolja a segíteni
szándékozókat a segítséget
kérőkkel, segíti a beérkező
felajánlások,
adományok
célba juttatását, összehangolását, koordinálását.
– A kezdeményezés ötletgazdája Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő úr
volt, a Békés Megyei Önkormányzat pedig létrehozta a „bekesmegyeosszefog.
hu” elnevezésű honlapot.
Köszönjük az A-Team Reklámügynökség
közreműködését, akik ingyenesen

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Információ és türelem

A gazdaságot is kihívás elé állította a járvány
A koronavírus megjelenése és terjedése olyan
rég nem látott kihívás elé
állítja a világgazdaságot,
így hazánk gazdaságát is,
amely azonnali beavatkozást igényel.
A vírus hatása ma már érzékelhető mikrogazdasági
és nemzetgazdasági szinten egyaránt, azonban a
hatások végső kimenetele
még senki számára nem
ismert.
A koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásainak
felméréséhez és az erre
alapozott döntések meghozatalához a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK), valamint a teljes
kamarai hálózat folyamatosan tájékoztatja a döntéshozókat.

A www.mkik.hu oldalon folyamatosan elérhető
az a felmérés, amelynek
eredményeit beépítik a javaslatokba.
Országosan
tízezrek írták meg, milyen
hatásait érzékelik a gazdasági életben a kialakult
válságnak.
A szakmai szervezetekkel szoros együttműködésben rövid- és hosszútávú
javaslatokat is megfogalmazott a MKIK azután,
hogy közzétette komplex
gazdaságstabilizáló programcsomagját.
Annak érdekében, hogy
az MKIK a lehető legmélyebben megismerje a kialakult
problémákat, ágazati szintű
munkacsoportokat állított
fel (kereskedelem, logisztika, élelmiszergazdaság,
ipar, turizmus, pénzügy).

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt.
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda.
Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

A munkacsoportok – a területi kamaráktól beérkező
vállalkozói jelzések összesítése után – március 31-én
összeállították ágazat-specifikus javaslatcsomagjaikat, melyeket megküldtek
a döntéshozóknak. (A javaslatokat elolvashatják a
www.bmkik.hu oldalon is.)
A Kormány gazdaságélénkítő csomagját április
első napjaira ígérik bejelenteni.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
biztatja a vállalkozókat,
hogy szolgáltassanak információt az említett felmérés keretében, a döntések
meghozataláig pedig a türelmüket kéri.
Köszönjük valamennyi
gazdasági szereplő együttműködését!

Keressen minket
az alábbi oldalakon:

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

"

Munkacsoportot hoztunk létre, amely koordinálja az igényeket és a felajánlásokat"

készítették el ezt az oldalt
– mondta a megyei önkormányzat elnöke.
Hozzátette, egy egyszerű
honlapról van szó két funkcióval: segítséget lehet kérni,
és segítséget lehet felajánlani a felületen. A jelentkezők a bevásárlásban, postai csekkek befizetésében,
recept, gyógyszer kiváltásában,
személyszállításban, tanításban, távoktatási eszköz igénylésében és
bármilyen más egyéb igény
kiszolgálásában kérhetnek
segítséget. A segítők pedig
önkéntes munkájukat, anyagi támogatásukat, oktatást,
eszközöket,
ingatlanokat,
szállítást, szolgáltatásnyújtást, informatikai segítséget, véradást és bármi mást
ajánlhatnak fel.

– Az anyagi felajánlások a Békés Megyei
Önkormányzat
hivatalos
alszámlájára kerülnek, ezeket az összegeket a Békés
Megyei Védelmi Bizottsággal egyeztetve használjuk
fel. A megyeházán munkacsoportot hoztunk létre,
amely a bejövő igényeket és
felajánlásokat koordinálja.
A jelentkező segítőkről és
segítségre szorulókról napi
szinten tájékoztatjuk az
adott település polgármesterét és civil szervezeteit,
hogy a helyi szempontokat
figyelembe véve a legoptimálisabban köthessük ös�sze a támogatást nyújtó és
kérő embereket – tudatta
Zalai Mihály.
– Az elmúlt évszázadokban a Békés megyei em-

berek mindig összefogtak
a nehéz időkben. Ennek
a megyei összefogásnak
újra itt van az ideje! Célunk
az, hogy az önkéntes felajánlások számát növeljük,
valamint szeretnénk elérni azt, hogy aki segítségre szorul, annak a Békés
megyei emberek összefogásával segíteni tudjunk.
Már azzal is sokat tesznek
ha ellátogatnak a https://
bekesmegyeosszefog.hu/
honlapra, és az oldal tetején rákattintanak a megosztás gombra. Kérem, mindenki segítsen azzal, hogy
egy megosztással eljuttatja
ezt az információt azokhoz,
akik segítségre szorulnak
vagy segíteni szándékoznak – zárta szavait a megyei önkormányzat elnöke.

„T B ”- S A R O K
Kedvezően alakultak
a nyugdíjszámítási szabályok
Az öregségi nyugdíj kiszámításánál az 1988. január
1-jétől a nyugdíjazás kezdő időpontjáig elért nyugdíjjárulék alapjául szolgáló
kereseteket, jövedelmeket
kell figyelembe venni.
Idén júliustól az 1956-ban
született korosztály éri el a
nyugdíjkorhatárt, ami esetükben a 64. életév betöltését
követő 183. nap. Öregségi
teljes nyugdíjra életkorától
függetlenül jogosult az a nő,
aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.
Az öregségi nyugdíj ös�szegét idén változatlanul az
elismert szolgálati idő és a
figyelembe vehető havi átlagkereset alapján kell megállapítani. A nyugdíj mértéke
ennek megfelelően a ledolgozott évek, gyermekneveléssel eltöltött és egyéb,
jogszabályban meghatározott időszak alapján kerül
meghatározásra. Például, ha
valaki 30 év nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető
szolgálati időt szerzett, öregségi nyugdíjának összege az
ellátás alapjául szolgáló havi

átlagkereset 68 százaléka
lesz, 40 év esetén 80 százalékos, 50 év esetén pedig
100 százalékos mértékű az
ellátás.
A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év
előtt elért keresetet, jövedelmet a nyugdíjazást megelőző
naptári év kereseti szintjéhez
kell igazítani, ezt nevezzük
valorizációnak.
Idén a valorizációs szorzószámok ismét kedvezően
alakultak. A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerint 2019. decemberben a bruttó átlagkereset
406 400 forint volt, 13,1 szá-

zalékkal magasabb, mint egy
évvel korábban. 2019. január–decemberben a bruttó
átlagkereset 367 800 forint,
a nettó átlagkereset pedig
244 600 forint volt, mindkettő
11,4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához
viszonyítva. A 11,4 százalékos átlagkereset növekedés
nagyon kedvező az idén
megállapításra kerülő nyugdíjak vonatkozásában is.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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Szarvasi úti felüljáró

Kerékpárút-építés

Közel 500 millió forint Békéscsaba tartaléka a veszélyhelyzetre

Újra kellett gondolni a költségvetést

Szarvas Péter ezúttal online sajtótájékoztatót tartott
Forgalomkorlátozásra kell számítani a Szarvasi úti felüljárón, ugyanis a napokban kezdődik a kerékpárút építése – közölte Mochnács Pál, a kivitelező cég ügyvezetője.
Mint mondta: a hídszélesítés miatt a városból kifelé vezető két forgalmi sávot lezárják és átterelik az autósokat
a befelé vezető két sávba. A munkavégzés miatt a felüljárón 30 kilométer/óra a megengedett haladási sebesség.
220 millió forintból jön létre az a beruházás, amelynek révén – járdaszélesítéssel – kerékpárutat építenek a Kápolna
utcától a Csorvási útig, a Szarvasi úti felüljárón keresztül.
A fejlesztéssel kapcsolatban Opauszki Zoltán, Békéscsaba
környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka
elmondta: a hídon keresztül megépítendő, 920 méteres hiányzó rész a városi kerékpárút-hálózat fontos láncszeme, ez
teszi majd egésszé a szakaszt.
A tanácsnok hozzátette: a fejlesztés további célja, hogy a
város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára kerékpárral is. Mint
mondta: a városban napi szinten több ezer ember munkahelyi
közlekedését segíti elő a beruházás.
Mochnács Páltól megtudtuk, hogy április 15-én és 16-án,
vágányzár mellett, éjszaka készül majd a vasúti sínek fölötti
rész: előbb a jobb, majd a bal oldali pálya. A nappali műszak
alatt fejezik be az állvány építését. Azt követően megindul az
acélszerkezet fészkének vésése és felhelyezése. Ahogy a repülőhídnál, itt is Treble lemez-szerűen, 80 centiméter szélesítést végeznek a hídrészen – emelte ki az ügyvezető.

Szarvas Péter polgármester április 1-jén online tájékoztatóján emlékeztetett
arra, hogy mivel a veszélyhelyzet idején a közgyűlési
hatáskört a polgármester
tölti be, így a márciusra
tervezett képviselő-testületi és a bizottsági üléseket
elhalasztották. Az előterjesztések ettől függetlenül
elkészültek, ezeket a képviselők számára is eljuttatták, akik véleményezhették
azokat.
Szarvas Péter kifejtette: a koronavírus-járvány nem hagyja
érintetlenül az önkormányzat
gazdálkodását, a város tartalékainak növelésére volt
szükség. A döntést azzal is
indokolta, hogy jelenleg még
felmérhetetlen a járvány hatása és időtartama. Közlése
szerint 439 millió forint céltartalékot képeznek a költségvetésben, amely a már meglévő

Videokonferencia Herczeg Tamással
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Herczeg Tamás beszélt arról is, hogy a járvány okozta
gazdasági helyzet miatt –
csökkenő adó- és bérletidíjbevételek az egyik oldalon,
növekvő támogatások a rászorulóknak a másik oldalon
– a városnak egyébként is
szüksége van a még a vírus
megjelenése előtt elfogadott
költségvetés átgondolására.
Dancsó Tibor, a Demokratikus Koalíció képviselője a Fidesz-frakció tagjától,
dr. Ferenczi Attilától kérdezte,
az orvosok kapnak-e megfelelő mennyiségű védőfelszerelést? A háziorvosként praktizáló képviselő elmondta, az
ÁNTSZ igényfelmérést végzett. Korábban a kormány intézkedéseinek köszönhetően,
a mentőkön keresztül kaptak
ötven darab sebészi maszkot
és három hatékonyabb, magasabb szintű maszkot, majd az
önkormányzattól kaptak négy
darab FFP2-es maszkot.
A témával kapcsolatban
az országgyűlési képviselő
úgy fogalmazott: jogos igény,
hogy azokat lássuk el elsősorban, akik a „frontvonalban”
dolgoznak. Kijelentette, hogy
várhatóan több hónapra kell
felkészülni, és folyamatos ellátást kell biztosítani.
Az egészségüggyel kapcsolatban Herczeg Tamás

azt is elmondta, hogy a kórházi alapítvány szeretne
olyan eszközöket beszerezni,
amelyek segítenek a járvány
elleni küzdelemben. Beszélt
arról is, hogy március 30-ától
munkába álltak a kórházparancsnokok. Az ő feladatuk a védekezés segítése, a
készletgazdálkodás, a védőeszközök rendelkezésre állásának biztosítása. A kórházparancsnokok orvosszakmai
kérdésekben nem foglalhatnak állást, nem hozhatnak
döntéseket.
Az országgyűlési képviselő kiemelte: a szociális
ellátó rendszerben is sokan
dolgoznak, akik elsősorban
a legveszélyeztetettebb korosztállyal találkoznak. Mint
mondta célszerű városi szinten is jelentős forrást biztosítani a szociális munkások
megfelelő védőfelszerelésének biztosítására. A veszélyeztetettebb
korosztállyal
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kapcsolatban a Fidesz-frakciónak is van javaslata:
szerintük nemcsak a 65 év
felettiek, de a 60 és 65 év
közöttiek esetében is szükségesek intézkedések.
A Hajrá Békéscsaba frakció részéről dr. Juhász István
felvetette egy díjmentes jogi
szolgáltató rendszer kialakítását, amely egyebek mellett
munkajogi kérdésekben adhatna tanácsokat. Ehhez a
szolgáltatáshoz fel is ajánlotta a segítségét.
Az online megbeszélés
végeztével Herczeg Tamás
országgyűlési
képviselő
megjegyezte: jó érzés látni azt az együttműködést,
amely a veszélyhelyzetben
kialakult. Ezt az összefogást
kérte az ünnep kapcsán is:
„közeleg a húsvét, és nagy
felelősségünk van abban,
hogy az emberekkel megértessük most nem szerencsés
elmenni otthonról.”

60 millió forintos tartalékot
egészíti ki, így összesen közel 500 millió forint a tartalék.
A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a forrást az
intézmények dologi előirányzatainak, illetve a sport- és
kulturális
előirányzatoknak
a csökkentésével biztosítják. Hozzáfűzte: a leginkább
érintett intézmények vezetőit
tájékoztatják az intézkedésről, a sportszervezetek képviselőivel pedig személyesen
konzultál.
Szarvas Péter kitért arra,
hogy a háziorvosi praxisok
támogatására az eredeti tervekkel szemben nem 15, hanem 30 millió forintot fordítanak. Egészségügyi eszközök
beszerzésére 14 millió forintot
költenek, ezzel kapcsolatban
a csabai kórházzal és a háziorvosokkal is konzultálnak.
Jelezte azt is, hogy a februárban tervezett bevételek (helyi
adók, vagyonhasznosításból

származó forrás) valószínűleg alacsonyabb mértékben
teljesülnek.
Kiemelte, hogy a bajbajutott kis- és közepes vállalkozások bérleti szerződéseivel
kapcsolatban felhatalmazta
a Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt.-t rendkívüli segítség nyújtására bizonyos esetekben.
A polgármester elmondta,
hogy a gyermekétkeztetésben a meglévő térítési díjak
nem módosulnak. Ugyanakkor az Életfa és az Ady
Endre Utcai Idősek Otthonában 5 százalékos térítésidíjemelésre kell számítani.
Szarvas Péter arról is beszélt, hogy elfogadta Mihály
Gábor szobrászművész és a
MANK felajánlását, az Olimpia – Kerékpárosok című alkotást, melyet ideiglenesen a
Jókai színház előtt helyeznek
el, később pedig a sportcsarnoknál kap majd helyet.
Arról is beszámolt, hogy
az Országos Szlovák Önkormányzat megkereste a
csabai önkormányzatot egy
olyan pályázattal, mely révén
a csabai szlovák iskola udvarán egy szabadtéri létesítményt építenének pályázati
forrásból. Ezt a városvezető
szintén jóváhagyta.
Szarvas Pétertől megtudtuk, hogy egy ajánlattévő
jelentkezett arra a felhívásra, amelyen az önkormányzat haszonbérleti szerződés révén 1+4 évre adja át
a Csabagyöngye ültetvény

üzemeltetését. Az egyik feltétel az volt, hogy a továbbiakban is legyen biztosított
a békéscsabai óvodások és
iskolások számára az, hogy
kilátogathassanak az ültetvényre, illetve az önkormányzat továbbra is használhassa
az ültetvényt városmarketing
célokra.
A polgármester beszámolt arról, hogy előrelépés
történt az egyik Modern Városok Programból finanszírozott projekt esetében. Az
okosvilágítással kapcsolatos
beruházásban elektronikus
és digitális megoldásokat
alakítanak a közterületeken,
javul a csabaiak informatikai
ellátása, takarékosabb lesz
a közvilágítás. Emellett tovább bővül a közterületi kamera-hálózat, és 9 új digitális
"totemoszlop" segíti majd a
csabaiak és az idelátogató
vendégek tájékozódását, informálódását.
Szarvas Péter közölte továbbá, hogy két közterületet
neveztek át: a Károlyi Mihály utcából Károlyi Gáspár,
a Gorkijból Irsai Olivér utca
lesz. Ezen felül közölte, hogy
a Csabagyöngye Kulturális
Központ intézményvezetői
megbízása lejár, a pályázati
felhívást hamarosan közzéteszik. Zárásként közölte:
21 szociális esetben hozott
olyan támogatói döntést,
amelyben többlettámogatást
nyújtanak a rászorulóknak.
Varga Diána

Egyelőre folytatódnak a fejlesztések
Ma senki sem tudja pontosan megmondani, még
meddig tarthat a járvány,
és annak pontosan milyen
hatásai lesznek a gazdaságra. Herczeg Tamás
országgyűlési képviselőt
arról kérdeztük, hogy ebben a helyzetben lehet-e
jövőképet felvázolni a gazdasági szereplők előtt,
illetve hogy mi várható a
beruházások esetében.
– Beszéltem Gyopáros Alpár,
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztossal,
illetve Szijjártó Péter külügyiés külgazdasági miniszter
úrral. Mellettük más kormányzati szereplők is azt mondják:
eltökélt szándéka a kormányzatnak, hogy a fejlesztések
ne álljanak le. Ha pedig nem
állnak le, akkor ez azt jelenti,
hogy az építőiparban, az építőanyag-iparban és a szállítmányozásban a munkanélküliség
nem fog növekedni. Orbán
Viktor miniszterelnök úr pedig
bejelentette, hogy minden idők
legnagyobb gazdaságélénkítő
csomagját rakták össze, ami
egyértelműen a jövőről szól,
arról, hogyan tudunk ebből
kijönni.
– Az M44-es gyorsforgalmi
út Kondoros és Békéscsaba
közötti szakaszának építését
ön szerint mennyire befolyásolja a járvány?

– A kivitelezés, az építkezés itt jelen pillanatban is
folytatódik. Ha egészségügyi
szempontból nem lesz ros�szabb a helyzet, és a beszállítók is tudnak teljesíteni, akkor pillanatnyilag nincs okunk
feltételezni, hogy csúszást
szenvedne ez a beruházás.
– Mit lehet tudni a Területés Településfejlesztési Operatív Program részeként vagy
a Modern Városok Programban megvalósuló beruházásokról?
– Békéscsabán jól haladnak a fejlesztések, elkészült
például a Védőnői Szolgálat
új telephelye, folytatódnak a
kerékpárút-építések, energetikai felújítások. Csúszás
egyelőre esetleg közbeszerzési problémák, vagy egyéb
más olyan okok miatt lehet,
ami nincs összefüggésben
a
koronavírus-járvánnyal.

Ugyanez igaz a Modern Városok Programra is. Némi
csúszással, de épül a nyomdaipari tudásközpont, elvileg
májusra elkészül a röplabda
akadémia. A Munkácsy-negyedben folyik a Munkácsy
Emlékház felújítása, rövid
időn belül pedig a közterületi
fejlesztések is elindulnak a
könyvtár, a Csabagyöngye
és a múzeum térségében.
A Wenckheim kerékpárút
program is remélhetőleg tervek szerint halad, és a kormányzat előtt van az a kezdeményezésünk, hogy az
utakat fel lehessen újítani
Békéscsabán. Jelen állás
szerint a koronavírus-járvány
ezeket a fejlesztéseket nem
akadályozza – de hozzá kell
tenni: nem tudni meddig tart
mindez, és pár hét vagy pár
hónap múlva is ugyanezt
mondhatjuk-e.
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Szájmaszkokat varrnak, eszközöket adományoznak Békéscsabán

Sokan megmozdultak, hogy segítsenek
Az utóbbi hetekben nemcsak a családok összetartása, egymás iránti felelősségvállalása erősödött.
Megmozdultak a közéleti
szereplők, intézmények, különböző szervezetek, egyesületek is, hogy ebben a
mindnyájunk számára nehéz helyzetben ott segítsenek, ahol tudnak.
Amikor a legnagyobb volt a
hiány, akkor a Csabagyöngye
díszítőművész szakkörének
néhány tagja szájmaszkokat készített, és a Napsugár
bábszínház bábkészítői szintén ezzel foglalatoskodtak
otthon. A Jókai színház varrodája is beszállt a szájmaszkok varrásába, a könyvtárban működő Kollabor pedig
arcpajzsokat készített.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő Budapesten vásárolt, illetve rendelt
négyezer gumikesztyűt, háromszáz FFP3-as maszkot,
kerített egyszer használatos

védőruházatot. Itthon pedig
csorvási és békéscsabai vállalkozókkal állapodott meg,
hogy készítenek legalább
négyezer mosható, többrétegű sebészeti maszkot. Az
eszközöket a választókerület
önkormányzatai,
intézményei között osztotta szét.
Az Előre nagy családja
Réthy Pál kórház támogatására hirdetett akciót.
– Hozzátok szólunk most,
akik valaha a szívük felett
vagy a szívükben hordták
az Előre címerét! Korábbi és
jelenlegi játékosokhoz, stábtagokhoz,
támogatókhoz,
nézőkhöz, szurkolókhoz. Az
Együtt erősebbek vagyunk
jelmondat a labdarúgócsapatunktól származik, de mi
is hiszünk benne és tudjuk,
hogy a kézilabdacsapatunk
is – állt a felhívásukban,
amelynek
eredményeként
több mint 250 ezer forint
gyűlt össze.
A befolyt összeg egy részéből március 27-én a Réthy

Kollaboros arcpajzs

Az Előre és szurkolóinak "családja" a kórházat támogatta

Herczeg Tamás az intézményekbe is vitt védőeszközöket
Pál kórház intenzív osztályának adtak át 250 maszkot,
300 kesztyűt és 8 kg kézfertőtlenítőt, a fennmaradó ös�szegből pedig az ott dolgozók
számára szükséges vizsgálati eszközöket rendeltek.
Az MSZP az országos
szolidaritási alapjából Békéscsabán védőfelszereléseket,
arcmaszkokat ajánlott fel
azoknak, akik az első vonalban vannak a járvány megfékezésénél, és azoknak, akik
a békéscsabaiak ellátásában
dolgoznak az egészségügyben, a szociális ellátásban,
a kereskedelemben. Az ado-

mányból jut azoknak az önkéntes segítőknek is, akik az
idősek ellátásában segédkeznek.
– Minden önkéntes segítségre szükség van! Akik
maszkokat készítenek, akik
segítenek a környezetükben
élő időseknek, akik pénzt,
élelmiszert, fertőtlenítőszert
ajánlanak fel, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kön�nyebben
megbirkózzunk
a nehézségekkel. Figyeljünk egymásra, segítsünk
egymásnak! – fogalmazott
Miklós Attila.
Mikóczy Erika

"

Segítsünk egymásnak!"

Jegyzet
Mosolysor
A békéscsabai, Szent István téri gyógyszertár előtt
várakoztam a reggeli órákban, hogy a felhőbe küldött
receptemből kézzel fogható pirula-valóság legyen.
Ott két ablakon adják ki a
különböző gyógyszereket,
mindkettő előtt sorban várakoztak az emberek, 1,5–2
méterre egymástól. Beálltam a rövidebbnek tűnőbe.
Persze Murphy törvénye működésbe lépett, a másik sor
gyorsan haladt, a miénk pedig szinte alig. Lassan be is indultak a megjegyzések. Ki-ki a saját vérmérséklete szerint igyekezett feldolgozni ezt a helyzetet. Volt, aki nyugodtan nézelődött vagy böngészte a telefonját, mások a
„mileszmármiértnemhaladunk” gyakori ismételgetésével
igyekeztek csökkenteni a saját feszültségüket, vagy csak halkan zsörtölődtek. Volt, aki mérgesen utasította rendre azt, aki
előrébb szeretett volna menni, más pedig húsz perc várakozás után inkább hazament.
Aztán jött egy idősödő úr, beállt szépen a sor végére, és
szinte sóhajként szakadt ki belőle: Ugye milyen gyönyörű
tavaszunk van? Hátranéztem, összemosolyogtunk, erre ő
mondta tovább a magáét. Hogy ő már sok nehézségen van
túl, és úgy sikerült túlélnie, hogy a humora nem hagyta el,
és hogy elég sokat beszél. No persze nem otthon, mert ott
„az asszony az úr”…
Ahogy mesélt, a mi sorunkban már mindnyájan őt néztük,
mosolyogva hallgattuk a történeteit. Egyszer csak eszébe jutott,
hogy ha már a jó levegőn vagyunk, akár mozoghatnánk is. Miért
ne – gondoltam, és páran vele tartottunk. Karhajlítás, törzshajlítás, és mindez a gyógyszertár előtti sorban. Végül eszébe jutott,
hogy énekelhetnénk is, éppen mérte fel a szólamokat. Mondtam, hogy altos vagyok – de ekkor rám került a sor…
Hogy utána lett-e az éneklésből valami, nem tudom. Megköszöntem neki, hogy felvidított, és hogy mosolygóssá tette
az elhúzódó sorban állást. Aztán sietnem kellett tovább…
Mikóczy Erika

Taps és ének a városban

Takarítsunk, fertőtlenítsük alaposabban otthon

Köszönet

„Figyeljünk oda mindenre!”

Az egészségügyi szakemberek is megerősítik,
hogy mennyire fontos a
koronavírus tömeges elterjedésének megakadályozása érdekében otthon
maradni.
A jelenlegi helyzetben, a boltokban, a postán, a szállításban, a gyógyszertárakban,
a kórházakban, a szociális
otthonokban dolgozók, és
még sokan mások ezt nem
tehetik meg. Hozzájuk szól
időről időre esténként közös
tapssal és bátorító énekkel a Lencsési-lakótelepen
és a város több pontján élő
közösség, hogy megköszönje mindazt az erőfeszítést,
amit a munkahelyükön az
emberekért tesznek.
Sokan Békéscsabán is
tapssal és énekkel fejezik ki
szolidaritásukat azok felé,
akik a jelenlegi helyzetben
is nap, mint nap értünk dolgoznak. A lakók így bíztatják

őket, kifejezve az összetartást, valamint azt, hogy kiállnak mellettük.
– Köszönünk mindent az
egészségügyi dolgozóknak,
gondozóknak, a sofőröknek,
akik biztosítják mindazt,
amire szükségünk van. Hálásak vagyunk mindenkinek,
aki teszi a dolgát, és az időseknek is, akik megfogadják
a tanácsot és otthon maradnak – nyilatkozta Faragó
Antalné a Lencsésin.
Az általunk megkérdezettek fontosnak tartják ezt
a gesztust, hiszen ebben
a helyzetben erőt adhat a
megértés, az empátia.
A szakemberek továbbra
is arra biztatnak mindenkit,
hogy aki csak teheti, maradjon otthon, mind saját,
mind a közösség egészsége
érdekében. Így a kórházban
dolgozókért is sokat lehet
tenni, mert nem egyszerre
hárul rájuk óriási teher.
Csiffáry Zsuzsanna

Az otthonaink védelme
magunk után a második
legfontosabb dolog. A személyi higiénia alapja, hogy
a házainkba, lakásainkba
lehetőség szerint ne vigyük be a feztőzést. Éppen
ezért, ha munkából, vagy
vásárlás után hazaérünk a
kézmosáson túl több teendőnk is van – fogalmazott
dr. Melczer Mária. A Magyar Gyógyszerészeti Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökét ezúttal
arról kérdeztük, hogyan
fertőtlenítsük az otthonainkat, mire figyeljünk,
hogyan tehetünk a lehető
legtöbbet a vírusfertőzés
elkerülése érdekében.
– Először is, ha hazaérünk a
munkából, vásárlásból, mindent, amit tudunk, már az
előszobában vegyünk le ma-

gunkról. A kabátot, a cipőt és
a ruhákat érdemes egy zárható dobozba tenni. Jelenleg
úgy tűnik, hogy a vírus textílián nem tud olyan hosszan
életben maradni, mint például műanyag vagy fém felületen. Azért mégis érdemes
kettő-négy napig a ruhánkat
benne hagyni a dobozban,
utána ki lehet mosni. Ha abban a ruhában megyünk be
a lakásba, amelyben kint tartózkodtunk, akkor szétszórhatjuk a vírust a helyiségekben. Lényegében most az
otthonainkat is karanténba
kell tenni. Ha felvettük a házi
ruhánkat, akkor kezdődhet a
takarítás – emelte ki dr. Melczer Mária.
Mint mondta, húsvét közeledtével szinte mindenki
nagytakarítást végez, most
érdemes erre még jobban
odafigyelni. Kiemelte, hogy
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Melczer Mária: Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik
nagyon fontos a hipós felmosás, illetve azoknak a felületeknek a lemosása, ahol
főzünk, étkezünk.
– Le kell mosni minden
konyhai eszközt, amihez
hozzáérünk, mikrót, sütőt,
fogantyúkat, asztalokat. De
nagyon fontos a telefonok
fertőtlenítése is, hiszen ez
szinte mindig nálunk van,
mindenhova visszük magunkkal. Folyton a kezünkben van és letesszük különböző felületekre, ezért
akár óránként érdemes törlőkendővel fertőtleníteni, hiszen nagyon sok kórokozó
megtelepszik rajta. Szintén
kevés szó esik a villanykapcsolók, távirányítók lemosásáról, pedig ezekhez is nagyon gyakran érünk hozzá.
Ugyanilyen veszélyesek a
kilincsek, ezeket kiemelten,

gyakran kell fertőtleníteni
– hangsúlyozta dr. Melczer
Mária, hozzátéve, hogy jelenleg nincsenek túlzások
az óvintézkedések terén.
Beszélt arról is, hogy ez a
vírus alattomos, számunkra
egyelőre még mindig ismeretlen. Ahhoz, hogy megvédjük magunkat, a családtagjainkat és embertársainkat,
nagyon oda kell figyelnünk
mindenre.
– Talán néhány ember
meg is mosolyogja a környezetünkben, és túlzásnak
tartja azt, amit teszünk, de
ez ne legyen számunkra
probléma. Ami tőlünk telik, tegyük meg azért, hogy
megvédjük magunkat, a
családtagjainkat és embertársainkat – bátorít mindenkit a szakember.
Gyemendi Réka
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Családügyi és Népjóléti Bizottsága pályázatot hirdet a szociális célú segítő tevékenységek 2020. évi támogatásának elnyerésére (pályázati azonosító: E/SZOC/2020)
A pályázat célja: Az állampolgárok és közösségek szociális célú tevékenységének támogatása
Pályázhat: Minden Békéscsabán működő közösség, csoport, egyesület, alapítvány, intézmény,
egyén. Egy szervezet, közösség csak egy pályázatot nyújthat be!
Támogatás kérhető az alábbi témakörökben: 1. A szociális területen végzett tevékenységek.
2. Szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok számára szervezendő rendezvények, akciók.
A támogatás elnyerésének módja és feltételei: 1. A pályázat elnyerésénél elsőbbséget élveznek a városi közösségek. 2. A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, megvalósításának módját, részletes költségvetését. 3. A támogatás segélyezéshez nem vehető igénybe.
4. A támogatás nyújtása utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 30.
Hiánypótlásra a pályázati határidő lejárta után nincs lehetőség. A hiányosan kitöltött, vagy
a pályázat beküldési határidejének lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.
Pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani,
amely elérhető a www.bekescsaba.hu oldalon.
A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Családügyi és
Népjóléti Bizottsága nevére, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. emelet 26. iroda) kell kizárólag
postai úton beküldeni.
A borítékra és minden, a pályázattal kapcsolatos beadványra szíveskedjenek feltüntetni
a pályázati azonosítót: E/SZOC/2020.
A pályázatok elbírálásának időpontja: 2020. május 20.
A pályázati felhívás teljes terjedelmében megtekinthető a www.bekescsaba.hu oldalon.
Bővebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai
Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/523-838; 66/886-638.

A koronavírus járvány miatt a LOMTALANÍTÁS és a GYŰJTŐPONTOS ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 2020. április 15-étől SZÜNETEL!
A jogszabályban előírt, kötelező kommunális hulladék közszolgáltatást, a házhoz menő szelektív és házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést társaságunk továbbra is biztosítja.

Pénzügyi tudatosság koronavírus idején

Az okos tervezés a kulcs
A jelenlegi bizonytalan helyzetben azoknak is érdemes
racionalizálniuk a pénzügyeiket, akiknek az állásuk biztos – fogalmazott
Kukoláné Mészáros Irén, a
Bankmonitor Partner területi vezetője kérdésünkre. A
szakember véleménye szerint az okos pénzügyi tervezés a túlélés kulcsa is lehet
a mostani helyzetben.
Élhetünk a hitelmoratórium
lehetőségével. A kormány által elrendelt hitelmoratórium
óriási segítség az év hátralévő
részében azoknak, akiknek
bármilyen hitelük van. A moratórium vonatkozik a személyi
kölcsönökre, lakáshitelekre,
babaváró hitelekre, a csok-ra
és a hitelkártyákra, sőt a folyószámla-hitelkeretekre is. A
hitelmoratórium a kormányrendelet szerint automatikus,
vagyis csak akkor kell aktívan
lépni, ha tovább akarjuk fizetni
a hitelüket. Hogy pontosan hol
kell ezt jelezni, az bankonként
eltérő lehet, a pénzintézetek
tájékoztatják az ügyfeleiket
ezeknek a módjáról.
Spóroljunk a bankszámlánkon. Sokak ingerküszöbét
nem éri el a bankolás költsége, pedig éves szinten jelentős
összeg lehet ez is – jegyezte
meg Kukoláné Mészáros Irén.
A jó bankszámla megválasztásával éves szinten több

tízezer forintot spórolhatunk.
Magyarországon elérhető már
ingyenes bankszámla több
banknál is, ahol se havidíj,
se tranzakciós költség nincs,
ráadásul egy egyszerűsített
bankváltással megoldható a
folyamat.
Havi több 10 000 forinttal
lefaragható lehet a havi hiteltörlesztő, akár egy pár évre
felvett lakás hitel esetében is
hitelkiváltással. Bár a bankok
most csökkentett üzemmódban működnek a hitelkihelyezés továbbra is működik.
Ha rendben fizettük az előző
kölcsöneinket és hitelképesek
vagyunk, akkor érdemes lehet
ebbe is belevágni.
Általános pénzügyi tanács,
a vírusfertőzés csökkentéséhez, hogy vásárlásaink során
használjunk bankkártyát, minimalizáljuk a készpénzhasználatot. Amennyiben mégis

szükségünk lenne készpénzre, akkor javasolt egy nagyobb
összeget felvenni egyszerre,
lehetőleg a reggeli órákban.
Pénzügyeinket lehetőleg online intézzük és a lehető legkevesebb alkalommal menjünk
be a bankfiókba személyesen.
Mindig legyen biztonsági
tartalékunk! A jelenlegi gazdasági környezetben a vírus
negatív hatásai már számos
ágazatban érzékelhetőek, fel
kell készülnünk arra is, hogy
a bevételeink lecsökkenhetnek. Egy hitelfelvétel nagy felelősség és csak úgy szabad
belevágni, ha rendelkezünk
legalább három-hat hónapra
elegendő biztonsági tartalékkal, amelyből akkor is finanszírozni tudjuk a havi törlesztő-részleteket, ha semmilyen
más megoldás nem jöhet
szóba.
Papp Ádám

A járvány terjedésének megelőzése érdekében kérjük, az edények kirakása előtt,
illetve az ürítést követően minden esetben VÉGEZZENEK FERTŐTLENÍTÉST az edényeken és tároló helyiségekben!
Ismételten tájékoztatjuk önöket, hogy ügyfélszolgálataink 2020. március 17-étől, a hulladékudvarok 2020. március 23-ától határozatlan ideig zárva tartanak.
Telefonon és e-mailen ügyfélszolgálatunk továbbra is elérhető!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

TOVÁBBRA IS HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNÖKHÖZ!
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Rendelje munkahelyére
vagy otthonába!

Vízadagoló automaták
széles választékban
elérhetőek!
990 Ft/ballon
(52 Ft/liter) 4 ballon rendelése esetén
Ű
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(66) 778-888 • (30) 955-7679
www.szivarvanyaqua.hu

Fedett helyen kelnek életre
a Körös-Maros Nemzeti Park természeti kincsei
A Körösvölgyi Látogatóközpont és
Állatpark
komplex
ökoturisztikai
fejlesztése
című
európai
uniós
(GINOP-7.1.5-16-2016-00006)
pályázat
keretében új állandó kiállítás épült Igazgatóságunk szarvasi bemutatóhelyén. A
Körösvölgyi Állatpark látogatóközpontjában közel egy évnyi megfeszített tervezői és kivitelezői munka keretében készült el az új, interaktív, állandó kiállítás.
Az új tárlat átfogó képet nyújt a Körös-Maros
Nemzeti Parkról és annak természeti értékeiről, melyet önműködő makettek, AR-kódok,
lebilincselő animációs- és természetfilmek,
interaktív elemek egészítenek ki.
A kiállításon többek között megismerhető a Körös-Maros Nemzeti Park biológiai
sokfélesége, illetve 13 részterületének legfontosabb értékei. Virtuálisan életre kelthetik látogatóink szikeseit, löszgyepeit és vizes élőhelyeit vagy elmélyülhetnek a terület
történeti múltjában. Képzeletbeli időutazás
keretében a jégkorszaki mamutcsordáktól,
ősember kolóniáktól eljutunk napjaink tájhasználatáig, ahol már legelő háziállataink
tartják fent az ökológiai egyensúlyt.
Természetesen a nemzeti park címermadara a túzok is megkülönböztetett főszerephez jut az anyagban. Nemsokára
vendégeink is láthatják az új kiállításon
bemutatott kincseket, melytől azt reméljük,
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

kedvet kapnak még jobban megismerni és
személyesen is felkeresni nemzeti parkunk
csodálatos tájait.
Annyit előzetesen elárulhatunk, hogy a
kiállítás, nem csak felnőtteknek, hanem a
kicsiknek is bőven tartogat majd különlegességeket. Az interaktivitás garantáltan
mindenkit arra ösztönöz, hogy önmaga fedezze fel a látnivalókat, ezért ezentúl nem
hagyományos tárlatvezetéssel, hanem külön térben megtartott múzeumpedagógiai,
interaktív foglakozásokkal várjuk majd az
érkező kisiskolás, óvodás csoportokat.
A Körösvölgyi Állatpark és az új kiállítás megnyitásáról a Körös-Maros Nemzeti
Park honlapján tájékoztatni fogjuk kedves
vendégeinket.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Előrehozott átállás

Árpád fürdő

Nyárra elkészülhet a Szabolcs utcai kerékpárút

Gördülékenyen haladnak a kivitelezők
A fejlesztések most sem
álltak le, épül a 120 millió
forint értékben megvalósuló, Szabolcs utcai kerékpárút is. A szakaszon
53 fát vágtak ki a nyomvonal kivitelezése miatt,
amelyeket a bicikliút átadása után száz díszhársfával pótolnak majd.

A koronavírus-járvány miatt az Árpád Gyógy- és Strandfürdő zárva tart, ez lehetőséget teremtett arra, hogy az
üzemeltető előrébb hozza a nyári szezontra történő átállás munkálatait.
A fürdő sátorral fedett medencéjében általában április közepéig úsznak a vendégek, tartanak edzéseket az úszók és a
vízilabdázók. A járvány miatt azonban a fürdő március 18-a
óta zárva tart, a sportolók egyéni, szárazföldi edzéseket tartanak. A járvány okozta körülmények és az időjárás azonban
lehetőséget adtak arra, hogy az üzemeltetők egy hónnappal
előrébb hozzák a nyári szezonra történő átállást. Ennek részeként lebontották az úszómedence sátrát, és ebben a vízilabda klub is segédkezett.
– Gyakorlatilag egy hónappal korábban kezdtünk hozzá a
munkálatokhoz. A sátorszerkezetet lebontottuk, összecsomagoltuk. Kitakarítjuk a medencéket és a hőcserélőket, elvégezzük az ilyenkor szokásos tavaszi nagy munkálatokat.
Így ha véget ér a járvány és kinyithatunk, akkor felkészülten
várjuk vissza a vendégeinket és a sportolókat – mondta el
kérdésünkre a fürdő vezetője, Zsadon Endre.
Mint megtudtuk, hamarosan végeznek az energetikai felújításokkal is, amelynek részeként korszerűbb lesz a fürdő
régi épülete. A létesítmény homlokzatát és a tetőszigetelését
felújították, valamint kicserélték az ablakokat is.
Hidvégi Dávid

Videós útmutatás

Otthon tartják formában magukat a Békéscsabai Röplabda
Sportegyesület utánpótlás játékosai. A csapat utánpótlás
vezetőedzője és erőnléti trénere otthoni edzéstervet dolgoztak ki. A gyakorlatok helyes kivitelezését Karolj Ferenc
koordinálásával két játékos mutatja be. A videókat Nagy
Attila vette fel, aki elmondta: a klub célul tűzte ki, hogy minél
hatékonyabban segítse a játékosai egészségének és fizikai
erőnlétének a megtartását.

Miniverseny

Számtalan pedagógiai lelemény írta fölül a koronavírus által generált eseménytelen hétköznapokat. Megyénk egyik
legeredményesebb egyesülete, a kick-boxolókat tömörítő
Debreceni Team, illetve Debreczeni Dezső például edzésterveket küld hét elején a tanítványainak, akiktől visszacsatolásként rövid videókat kér. Így az edzések nem maradnak
el, a legjobb „minimozikat” pedig díjazni is fogja.
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– A Szabolcs utcai fejlesztések révén a kerékpárút-hálózat folytonossága biztosított
lesz, létrejön a kapcsolat a
békéscsabai vasútállomás
és az autóbusz-pályaudvar,
valamint a város lakóterületei között. A Szerdahelyi és az Ihász utca között
épül meg a szakasz, amely
mintegy 700 méteren inkább
a közlekedési kapacitások elérése szempontjából
bír jelentőséggel. Például
Jaminából érkezve a vasútállomás, az autóbusz-ál-

lomás irányába közlekedők
számára teremti meg a biztonságos közlekedés feltételeit – emelte ki Békéscsaba
környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka, Opauszki Zoltán.
A Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény hiányzó szakasza a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program részeként valósul meg, bruttó 120 millió forint értékben. Mochnács Pál,
a kivitelező cég ügyvezetője
elmondta: a koronavírus miatt kialakult helyzet ellenére
gördülékenyen haladnak a
munkálatok.
– Az új járdarészeken
aszfalt nélkül megépítettük
az alapokat és a szegélyköveket. A régi kerékpáros és
gyalogos részek felbontása
és építése után pedig aszfaltozunk – közölte a Bólem
Építőipari Kft. ügyvezetője.

Mochnács Pál hozzátette:
a szakasz kivitelezési határideje augusztus, de előteljesítéssel számolnak és
szeretnék minél hamarabb
átadni a gyalogos- és kerékpárforgalomnak a fejlesztést.
A beruházás a TOP–
6.4.1-16-BC1-2017-00002

számú, Békéscsabán, a
"
Szarvasi úton kerékpárút, az
Ipari úton és a Tevan Andor
utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint
a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése" című projekt részeként valósul meg.

Késik a „sportdózis”

Anita még kivár

Hetek óta a levegőben lógott, aztán egyszer csak bejelentették: a koronavírus miatt a tokiói olimpiát csak jövő
nyáron tartják meg. Lukács József torna mesteredzővel
beszélgettünk erről.

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok súlylökője, Márton Anita mindent egy lapra feltéve készült az idei olimpiára,
a járvány azonban az ő terveit is felülírta. Év végétől
szüneteltetni szerette volna sportkarrierjét a családalapítás miatt most még nem döntött mi legyen jövőre.

Lukács József a hatvanas évek közepétől kikerülhetetlen karaktere a csabai tornának; noha 1983-tól hat esztendeig a
magyar női tornászválogatott vezetőedzője volt, azt követően
hazatért. Életművéért 2011-ben a magyar torna Halhatatlanjainak Klubjába választották. Az olimpia elhalasztásával kapcsolatban elmondta, hogy az edzők a tervezést mindig vis�szafelé készítik. Most is így volt az időzítés, de az új helyzet
újratervezést igényel a trénerektől is.
– Amiről általában szó esik – folytatja –, hogy egy ilyen
esemény milyen szervezési problémát jelent, és milyen gazdasági kihatása van, de arról keveset beszélünk, hogy a földgolyón nincs ehhez fogható megmozdulása az emberiségnek
– fogalmazott Lukács József.
Az edző felidézte az emlékeit, többek közt az is, amikor
1996-ban, az atlantai olimpia hatos tornász keretéből négy
lány csabai volt: Balog Ildikó, Nyeste Adrienn, Ónodi Heni (aki
az 1992-es barcelonai olimpián egy arany- és egy ezüstéremmel jött haza) és Varga Adrienn (aki az 1998-as szentpétervári Eb-n ugrásban első lett).
Mint mondta, az embereknek pszichés igényük van arra,
hogy négyévente egy olyan sportdózist kapjanak, amelyből
csemegézhetnek, feltöltődhetnek, mi több, ami a hazafias
érzelmeiket is táplálhatja. Ilyenkor kicsit tisztelegnek a sportolók munkája, teljesítménye előtt is. Most ez késik, az olimpiára még egy évig várni kell.
S. T.

– Gyakorlatilag teljesen felborította az életünket, a felkészülésünket, hogy a járvány miatt egy évvel elhalasztották
a tokiói olimpiát. Most egy átmeneti időszak következik a
számunkra, hiszen egyelőre nincsenek kilátásban versenyek sem. Valószínűleg az augusztus végi Európa-bajnokságunkat is lemondják, így konkrétan nincs mire készülnünk, a folytatást pedig még nem tudjuk – fogalmazott
Márton Anita.
A sportoló elmondta, hogy az edzéseket folytatja, egyelőre egy nap csak egyszer edz, próbálja szinten tartani a
formát, egyelőre teljes leállást nem tervez. Kiemelte, hogy
pontosan nem lehet tudni, milyen versenyek várhatók még
a jövő évi olimpia előtt.
– Felmerült, hogy az idei évben elmaradt nagyobb versenyeket a jövő évre teszik át, így jövőre lenne fedettpályás
Európa-bajnokság, fedettpályás világbajnokság, megrendeznék a szabadtéri Európa-bajnokságot és világbajnokságot is, emellett jönne még az olimpia. Idén talán augusztus
körül indulhatna meg Magyarországon is a versenyszezon
és meg kellene tartani a különböző bajnokságokat például a csapat- és az országos bajnokságot. Bár megvan a
kvótám, át kell gondolnom, hogyan tovább – tette hozzá
Márton Anita.
H. Dávid
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„Közös erővel eddig jól vizsgáztunk”

Újraélednek a gépek

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A járványügyi helyzet miatt március 16-a óta digitális oktatás zajlik az ország egész területén, így Békéscsabán is. Sajnos több hátrányos helyzetű család nem
rendelkezik otthon megfelelő számítógéppel, ami jelen
helyzetben szinte elengedhetetlen az oktatásban való
részvételhez. A TopLaptop vezetője, Párzsa László egy
figyelemreméltó kezdeményezést indított el, amelyhez
Békéscsaba önkormányzata is szívesen csatlakozott.
Április elsején a város nevében Szarvas Péter polgármester
21 számítógépet és 21 monitort adott át Párzsa Lászlónak, a
kezdeményezés elindítójának, hogy az eszközök így a rászoruló családokhoz jussanak. „Örömteli, hogy az önkormányzat
is segítséget nyújthatott a rég nem használt számítógépeivel
azoknak a csabai családoknak, akiknek az eszköz hiánya
eddig megnehezítette a digitális oktatásban való részvételt”
– fogalmazott Szarvas Péter.
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– Tavasszal eddig igazi pezsgés jellemezte a várost, most
többnyire üresek az utcák,
csend van az óvodák, iskolák,
sportpályák környékén.
– Most mindenkinek be
kell tartania a szabályokat,
hogy a járvány negatív hatásait mérsékeljük. Sőt, akár
többet is tehetünk! A kijárási
korlátozás azért ad egy bizonyos szabadságot a Békéscsabán élőknek is. Azonban
mindenki figyelmét tisztelettel
felhívom arra, hogy legyünk
önkorlátozóak is! Nagyon szoros összefüggés van a járvány
terjedésének ereje, és az egymás közötti kontaktusszámok
között. Bármennyire is nehéz,
fontos hogy lehetőleg minél
kevesebb személlyel találkozunk. Azaz maradjon mindenki otthon, aki számára az
élet ezt lehetővé teszi. Rossz

érzés, hogy távol vagyunk a
szeretteinktől,
barátainktól,
és a megszokott dolgaink
megszűntek vagy a háttérbe
szorultak. Érthető, ha háborog az ember lelke, hiszen
szomorúak vagyunk, ha nem
tudunk találkozni azzal, akivel
szeretettünk volna. Torokszorító, ha nem látogathatjuk meg
az édesanyánkat, nem tudunk
találkozni a testvérünkkel, rokonainkkal, barátainkkal. Nem
tudunk most futballozni, utána
kiülni egy jó sörre, vagy fröccsre és megbeszélni az élet nagy
dolgait. De én hiszem, hogy ez
a nehéz időszak elmúlik! És ha
változatlanul fegyelmezettek
vagyunk, akkor nagyobb tragédiák nélkül átvészeljük!
– Egyelőre senki sem tudja megmondani, meddig tart
a járvány, meddig kell még
kitartanunk. Ebben a helyzetben mivel tudná biztatni a
békéscsabaiakat?

– Először is köszönöm
szépen az egészségügyben, a rendvédelemben, a
kereskedelemben, a hatóságoknál és bármely más
területen dolgozók türelmét,
áldozatvállalását, és külön
köszönöm a békéscsabaiak
fegyelmezettségét.
Közös
erővel eddig nagyon jól vizsgáztunk! Bízom abban, hogy
az elkövetkező napokban
is tudatosan, fegyelmezetten hajtjuk végre, amit kell,
és készülünk a jövő fontos,

pozitív feladatainak ellátására. Hiszen Csabán az élet
vissza fog térni a régi kerékvágásba! A mosoly az arcokról nem végleg tűnik el, csak
átmenetileg! Lesznek még
szép, örömteli napjaink, heteink, hónapjaink és éveink
Békéscsabán. Ehhez most
átmenetileg áldozatot kell vállalnunk. Köszönöm mindenkinek az eddigi fegyelmezett
hozzáállást, az együttműködést és a segítséget!
Mikóczy Erika
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Zajlanak az előkészületek

Dal született válaszul a koronavírus-járványra

Garabonciás

Európa 2020, a remény himnusza
Európa 2020, a remény
himnusza – ezzel a címmel jelent meg a két fiatal
é n e ke s - e l ő a dóművé s z ,
Nagy Szilárd és Ragány
Misa videóklipje, amellyel
a kontinensünket sújtó vírusjárványra reagálnak. A
dalnak több békéscsabai
vonatkozása is van.

Idén, a tervek szerint október első hetében rendezik
meg a 29. Csabai Garabonciás Napokat. A diákrendezvény előkészületei
most rendhagyó módon
zajlanak, de a szervezők
és a diákok bizakodóak.
Az első állomás a diákönkormányzat által szervezett
Gara Mentor Program. Ennek az a célja, hogy a volt
stábtagok, diákpolgármesterek segítsék az induló új
stábokat. Balog Misó, korábbi diákpolgármestertől, a
program szervezőjétől megtudtuk, igyekeznek az újaknak elmondani, hogyan kell
felépíteni a stábot, hogyan
érdemes a kampányprogramokat kivitelezni, és mire kell
odafigyelni.
Idén, ha minden jól megy
már a 29. Csabai Garabonciás Napokat rendezik
meg, ami egyedülálló az
országban. Benkó György
társszervező kiemelte: az
előző két évben vasárnaponként átlagosan 8 ezren,
hétfőn, kedden és szerdán
naponta 5 ezren, csütörtökön pedig 8 ezren fordultak

meg a GarabonCity-ben. A
rendezvényhez kapcsolódik
a pályaválasztási vásár is a
CsabaParkban, ahol szintén
mindig 5 ezren ezren vesznek részt a megyéből.
Benkó György elárulta,
hogy idén több változtatást is
terveznek. Ezek közül a legfontosabb, hogy előreláthatólag nem vasárnap, hanem
hétfőn lesz a fáklyás felvonulás és a nagykoncert.
– A fiatalok iszonyatos
lelkesedéssel készülnek. Át
tudom érezni, hiszen én voltam tizedik diákpolgármester
Csabán. Furcsa látni, hogy a
rendezvény szervezése még
egy ilyen járványügyi helyzetben is mennyire érdekli
és mozgatja a fiatalokat. A
Csabai Garabonciás Napok
az életünk része lett – ismertette a főszervező.
Benkó György a járványügyi helyzet kapcsán kiemelte, hogy semmilyen módon
nem fogják veszélynek kitenni a fiatalokat. Bíznak abban,
hogy szeptemberre rendeződik a helyzet, ebben az esetben pedig minden készen áll
majd az októberi Garára.
Gyemendi Réka

„Ezért kérlek, mentsük meg
őt, a vén Európát, a megtört nőt” – csendülnek fel
ismerős dallamokra ezek a
sorok, amelyek talán még
soha nem voltak aktuálisabbak. Varga Miklós Európa
című dalát komponálta át két
előadóművész, Nagy Szilárd
és Ragány Misa, akik a koronavírus-járvány
okozta
vészhelyzetre kívánnak válaszolni a szerzeménnyel.
– Súlyos kihívások előtt
áll kontinensünk és hazánk
is. A felmerülő sorskérdésekre igyekszik választ
találni a mű, ami üzenetet fogalmaz meg minden
egyes embernek: a felelős
magatartást és az összefo-

gás szükségességét kívánja
hangsúlyozni ebben a nehéz helyzetben is – mondja
a dal kapcsán Szilárd, aki
a Magyar Televízió Társulat
című műsorában tűnt fel 17
évesen, majd lett az István
a király rockopera 25 éves
jubileumi
produkciójával
arany- és platinalemezes.
Szilárd többször énekelt
egy színpadon Varga Miklóssal. Tavaly nyáron például legismertebb nemzeti
rockoperánkban, az István
a királyban szerepeltek
együtt.
Művészkapcsolatuk, közös értékrendjük és
barátságuk volt az alapja a
„remény himnusza” megszületésének.
Ragány Misa 2014-től öt
éven át volt a Békéscsabai
Jókai Színház társulatának
tagja, több prózai és zenés
szerepben is láthatta őt itt a
közönség, például a Bolond
Istók címszerelőjeként vagy
az Ősvigasztalásban, amel�lyel erdélyi turnén is részt
vett. Mint mondja, a remény
himnuszának fennkölt hang-

A forgatócsoport egy nap alatt vette fel a jeleneteket

Nagy Szilárd és Ragány Misa
zásvilágában nagyon mély
üzenetek érintik meg a nézőt-hallgatót.
– Emellett a dal igyekszik csillapítani a bennünk
rejlő félelmeket, hittel és
jóakarattal
pedig
bíztat
mindannyiunkat.
Soraiból
mindvégig kicseng a reménykedés és a szép jövő
képe. A nagyszerű, új
hangszerelést Cseh István,
Príma-díjas
gitárművész,
zeneszerző készítette – teszi hozzá Misa, aki jogászpályáját cserélte évekkel
ezelőtt az énekes színészi
karrierre.
– Éreztük, hogy ezen a
dalon keresztül meg tudjuk
találni az embereket. Európára nehéz hetek, akár hónapok várnak, a világgazdaság csődje elkerülhetetlen,
de nem csüggedhetünk. Van
egy pici fiam, egy csodás
párom, barátaim, hazám és
hitem! Ebből fakad a remény
– teszi hozzá Szilárd.
A dalhoz új klip is készült,
amelyben felvillannak hazánk és Európa kultikus épü-

letei és ikonikus helyei. Vámos Zoltán a Békéscsabai
Jókai Színház videotárának
vezetője rendezte, forgatta
és vágta a klipet, munkáját
Kardos Zsolt, Nagy Attila és
Vámos Bence segítette.
A forgatócsoport egy nap
alatt vette fel a jeleneteket,
ezután Vámos Zoltánon volt
a „világ szeme”, aki két nap
és két éjszaka alatt készítette el a megindítóan őszinte,
és csodás országunkat is
megmutató videót.
– Szilárdot ismerem, mint
érzékeny művészt, mint
komoly üzletembert és ifjú
családapát. Tudtam, hogy
jó kezekbe adom ezt a számomra oly fontos dalt. Ebben a kritikus helyzetben
hitelesen és új tartalommal
frissítették a dalt. Büszke
vagyok az alkotásukra és
kívánom, hogy valóban a
„remény himnusza” legyen
az Európa 2020 – nyilatkozta a szerzemény kapcsán
Varga Miklós, aki a dalhoz
forgatott klipben maga is
feltűnik.

Pribojszki Matyi: Most is fontos az élőzene
A
csabai
származású
Pribojszki Mátyás szájharmonikás, énekes, dalszerző hosszú évek óta Balatonalmádiban él. Most ő is
az otthona falai közé kényszerült, de talált módot
arra, hogy onnan is szóljon
a közönségéhez.

Matyi most videókat készít a netre

Fotó: Nagy János

– Mindig jellemző volt rád a
megújulás. Most is van motivációd ehhez?
– Ez most azért nehezebb. Nem mintha itthon nem
lenne mit csinálni; legalább
rendet teszek magam körül.
Épp egy mini, amatőr házi
stúdiót próbálok összerakni. Már évek óta terveztem,
hogy beletanulok, most eljött

az ideje. Azonfelül elkezdtem
a dobozgitáromat is nyúzni.
– A közösségi oldalon látni
olyan videókat, ahol másokkal zenélsz. Ezek hogyan készülnek?
– Készítettem már több
videót, amelynek az a különlegessége, hogy minden
közreműködő zenész más
helyszínen – többnyire a
saját lakásában – vette fel
a saját részét, majd utólag
összevágtuk. Olyan, mint
egy koncertfelvétel. Érdekes, most ez van, és ezt
tudjuk nyújtani a közönségnek. De a zenekari oldalamon (www.facebook.com/
jumpingmattcombo)
bejelentkezéssel is előálltam,

ami körülbelül arról szólt,
hogy „Szevasztok, élek! Itt
van a harmonika a kezemben!”. Bízom benne, hogy
szülővárosomban, Békéscsabán is van még néhány
ember, aki szereti azt, amit
csinálok, csinálunk… Alapvetően ez egyébként egy
határokon átívelő program része, amelyet a német Hohner cég indított el.
Többek között én is ennek
a cégnek vagyok az egyik
„endorsere”. Minden országból egy-egy zenészt kértek
fel, aki a saját anyanyelvén
keresztül kommunikál a közönségével. A sava-borsa,
hogy tartsuk életben a szájharmonikát, az élőzenét.

A kezdeményezés neve:
#unitedinsound (hangban,
zenében egyesülve).
– Van a közeledben olyan
zenésztárs, aki segít megtartani a lelki egyensúlyt?
– Nem vagyok elszomorodva, inkább az a baj, hogy
ez az egész nagyon hirtelen
szakadt a nyakunkba. Március elején még bulikat tartottunk az ország különböző
pontjain, most pedig itthon
vagyunk. Egyébként például
a szemben lakó szomszéd
sráccal, Nagy Miklóssal – aki
nagyon jó haverom, ráadásul
egy nagyszerű gitáros – elkezdtünk a házunk előtt kiülve zenélni. Most ez van.
Such Tamás
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Most asztalost és burkolót „játszik” Csomi

MESÉLŐ MÚZEUM
Nagypénteknek napján…
A húsvét a tavaszi ünnepkör és egyben a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, mely
Krisztus feltámadását ünnepli. A mozgóünnepek
közé tartozik, napjai a tavaszi napéjegyenlőséget
követő első holdtölte utáni vasárnapra és hétfőre
esnek.
Húsvétkor véget ér a 40
napos böjt, azaz a hústól
való tartózkodás ideje. (Innen ered az elnevezése is.)
A húsvétot megelőző hét a
nagyhét. Sok családnál a
nagyhét nem csupán a takarítás, hanem a tavaszi vetés
ideje is volt. Békéscsabán, a
nagyhéten, mikor megkötik a
harangokat, kellett a görögdinnye magjait elvetni, hogy
„jól kössenek a dinnyék”.
A nagyhét ugyanakkor az
ősi néphiedelem és keresztény hit összefonódásának
eredményeként a külsőbelső megtisztulás ideje is
volt. Az asszonyok hétfőtől
nagypéntekig mázoltak, festettek, takarítottak. Mindez
nehéz munkának számított.
Hogyha korán jött a húsvét,
akkor a külső mázolás kissé
megcsúszott, ám igyekeztek, hogy pünkösdre már
minden szép és tiszta legyen a ház körül.
Hagyománynak számított
a nagypénteki böjt mellett, a
hajnali mosdás is. Ez a rítus

Falfestő asszonyok
éjféltől napkeltéig tartott, és
az egész család részt vett
benne. A mosakodás legtöbbször a kútnál található
vályúnál történt. A kútból
felhúzott vízzel locsolták
le magukat. A hideg víz a
mosdás lényeges feltétele
volt, hiszen a felfrissülés
azonnali benyomását keltette. Azért mosakodtak,
hogy egészségesek maradjanak, és ne legyenek kiütéseik, keléseik.
A lovakat – amellett,
hogy nagypénteken nem
volt szabad befogni – napfelkelte előtt szintén meg
kellett fürdetni, hogy ne
száradjon-repedezzen
a
bőrük. Némelyik háznál
az állatállomány többi részét, a marhákat, disznókat
de még a baromfiakat is
lefröcskölték a hajnalban

kútból húzott vízzel, hogy
azok is egészségesek legyenek.
A csabai lányok a Köröscsatornánál, a fűzfák gallyai
alatt mosakodtak meg, hogy
a hajuk göndör legyen. Valamint a fák alatt, azok ágait érintve fésülködtek, hogy
azokhoz hasonlóan hos�szúra megnőjön a hajuk, és
hogy jó férjre leljenek. A jó
asszony pedig a hajnali mosdás után, már le sem feküdt,
hanem a nagypénteki böjti
ételeket, valamint a húsvétra
szánt kocsonyát, sonkát, tojást készítette elő. A sonka,
a kolbász, a tojás ma sem
maradhat el egyetlen család
húsvéti asztaláról sem.
Salamon Edina,
a Munkácsy Mihály
Múzeum
néprajzos muzeológusa

Imádom
Békéscsabát!"
"

A balmazújvárosi származású Csomós Lajos, azaz
mindenki Csomija kvázi
1994 óta a Jókai színház
tagja. A bő negyedszázad
alatt lett volna rá lehetősége, hogy felköltözzön a
fővárosba, de elmondása
szerint imádja Békéscsabát. A nemrégiben vásárolt parasztházukban beszélgettünk.

– Hogy érzed magad ebben
a kaotikus időszakban?
– Elsősorban az zavar,
hogy nem tudom meglátogatni a nagymamámat vagy
a rokonságot. Viszont most,
hogy nincs színház, többet
tudok együtt lenni a szerelmemmel, Henivel. Nyilvánvalóan borzasztó, hogy nem
játszhatok, mert jó 25 éve a
színház az életem. Ráadásul ilyen még soha nem volt,
hogy kényszerből leáll egy
évad.
– Az Orszlán zenekar fut
még?
– A színházban olyan
elfoglalt vagyok (voltam),
hogy nem tudtunk próbálni
a zenekarral. Gyakorlatilag
megszűnt. Most lenne idő
próbálni, de a vírus miatt

Csomi: Jó 25 éve a színház az életem
nem lehet. A minap Povázsai
Sziszi és Vitéz Laci, alias
Withamyn spontán bekopogtatott hozzám, egymástól függetlenül. Jólesett. A
múltkor pedig konferencia
ivászatot rendeztünk, úgy
hogy a messengeren csináltunk egy csoportot... Amúgy
pedig a házat csinosítgatjuk
Henivel, a párkányt például
én csináltam.
– Az előző életedben asztalos voltál?
– Ha most újrakezdeném,
talán az lennék, imádom a
fát! Továbbá én csiszoltam
le a gerendákat; majd meg-

Fotó: Such T.

figyeltem, hogy miképp dolgoznak a parkettás mesterek
és a következő szobát már
én parkettáztam le. Nagyon
szeretjük ezt a házat, tavaly,
ahogy megláttuk, azonnal
megvettük. Barátságos környék (közel fekszik a város
centrumához), és ismerek
mindenkit: a Gusztit, a Janit,
Sanyi bát, az öreg kőművest.
– Gyűjtöd a karaktereket.
Azért ugye, ha vége ennek
az egésznek, tartotok egy
házavató murit?
– Csak kint az udvaron; de
ott bármit lehet…
Such Tamás

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rovata
Hogyan lett a földszintes faluból nagyváros?
Az 1858-ban a Haan Antal által készített Békéscsabát ábrázoló rajzon még csupa földszintes épületet láthatunk. A magasba mindössze a régi katolikus templom emelkedik, no meg
persze az itt nem ábrázolt evangélikus templomok. Nem telik
el hatvan év és a város képe teljesen más arculatot mutat.
Emeletes bérházak, paloták, iskolák és középületek emelkedtek ki az addigi „földszintes” faluból.
Az Osztrák-Magyar Monarchia létrejöttével a csabai lakosok addig nem tapasztalt piachoz jutottak, hiszen Ausztria, Csehország
és a többi örökös tartomány területén is szabadon értékesíthették
mezőgazdasági termékeiket. A vasútvonal Adriai-tengerig történő megépítésével a világpiac is elérhetővé vált számukra. Az így
nyert komolyabb összeget nemcsak saját gyarapodásukra, hanem
a településük szebbé tételére fordították.
A korszakban jelentős számú oktatási intézmény kezdte el működését Csabán. A színvonalas oktatáshoz olyan épületek kellenek, ahol ezt a célt maradék nélkül meg lehet valósítani. Így került
sor a Rudolf Főgimnázium épületének megépítésére Alpár Ignác
tervei alapján. 1902-ben adták át az Állami Elemi Népiskola épületét az Irányi utcában, 12 tanteremmel. Hét évvel később indult el

Neológ zsinagóga

Forrás: bekeswiki.bmk.hu

az első tanév a Polgári fiúiskolában a Petőfi liget mellett. Békéscsaba első polgári lányiskolája 1874 és 1875 között épült fel a mai
József Attila utcában.
A csabai egyházak is kivették részüket a fejlődésből, újabb és
újabb épületeket emeltek, ahol a híveik méltó körülmények között
gyakorolhatták vallásukat. 1912 decemberében avatták fel a református templomot a Deák utcában Wagner József csabai építőmester tervei alapján. A kivitelezésre kiírt pályázatot Kázsmér
András és Zámecsnik Sándor vállalkozók nyerték kb. 74 ezer
korona összegben. A csabai zsidóság számára két zsinagóga is
épült: 1893-ban a neológ, míg egy év múlva az ortodox készült el
egymással szemben, a mai Luther utcában. A Haan rajzon látható
katolikus templom a hívek számának növekedése miatt kicsinek
bizonyult, ezért és a templom rossz állapota miatt új építésére volt
szükség. 1910. június 12-én szentelték fel a ma is álló, kéttornyú
katolikus templomot. Jaminában 1875/1876-ban Sztraka Ernő városi mérnök tervei szerint készült el az evangélikus templom eklektikus stílusban.
A települést szolgáló középületek is épültek 1850 és 1914
között. A postai szolgálatok minőségben és mennyiségben is
megnövekedtek, ezért már 1872-ben postahivatal nyílt a pályaudvaron, melyet 1909-ben egy új, emeletes épülettel váltottak
ki. Békéscsaba régi városházája 1853-ban, a maival szemben
álló új épületbe költözött. Húsz év elteltével készült el a mai is
álló városháza Sztraka Ernő tervei szerint. 1877 és 1879 között
épült fel a színház épülete, benne a Vigadóval, mely utóbbit
1879 februárjában fényes bállal nyitottak meg. Új szálloda is
nyílt Békéscsabán 1868-ban, mely a Fiume nevet viselte és viseli ma is. Ez is a közbirtokossági testület elhatározásából és
pénzéből készült el, és az Adriai-tengeri vasúti kapcsolat miatt neveztek el a tengerparti városról. A településnek gondja
volt arra is, hogy kórházat hozzon létre, ez 1864-ben jött létre
a mai kórház területén. 1914-ben adták át a nagyközönségnek
a Közművelődés Házát, a mai Munkácsy Mihály Múzeumot az
Élővíz-csatorna partján.

Haan Antal rajza Csabáról (1858) Forrás: csabaihazak.blog.hu
A gazdasági élet fellendülésének köszönhetően is „emelkedett”
Békéscsaba, újabb és újabb épületek készültek el. Az 1800-as évek
elején építették a Magyar Királyi Állami Méntelep épületegyüttesét.
Ez legénységi és tiszti épületekből, illetve az istállókból és a lovaglótérből állt. 1897 tavaszán készült el a Selyemgubó-beváltó épülete,
ahol ötvenen dolgoztak. 1909-ben kezdte el működését a Selyemfonoda egy 150 méter hosszú tágas, emeletes épületben. Ebben az
időben ez volt az egyik legnagyobb ilyen gyár az országban. 1872-ben
vásárolta meg Rosenthal Márton gyulai polgár a már akkor is működő csabai malmot, ő az, aki 1892-ben négyemeletesre bővítette az
épületet, mely a csabai képeslapok egyik legkedveltebb épülete lett.
A fent említetteken kívül természetesen még nagyon sok emeletes épületet adtak át Csabán: városi bérházakat, a gazdasági
élet szereplőinek palotáit, további banképületeket, villákat, a
101. császári és királyi gyalogezred laktanyáját a vasút mellett,
a pósteleki kastélyt stb. Közel két generáció alatt Csaba külső
képe teljesen megváltozott, földszintes faluból, nagyváros lett.
A fejlődés szerencsére nem állt meg, napjainkig további épületekkel gazdagodott Békéscsaba.
Ugrai Gábor
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Kitüntetést kapott dr. Moskovits Sándor

„Az Úr most az orrunkra koppintott”

Békéscsabai Életműdíj

Ha baj van, akkor összefogunk

Decemberben a közgyűlés
zárt ülésen döntött a Bé"
késcsabai Életműdíj" kitüntetésről, amelyet egyhangúlag
dr. Moskovits Sándornak, a
Békéscsabai Zsidó Hitközség elnökének ítéltek oda. A
kitüntetést a március 15-ei
ünnepségen adták volna át,
mivel azonban ez elmaradt,
azt később vehette kézhez.
A járványügyi helyzetre
való tekintettel április 2-án
Szarvas Péter polgármester,
valamint Hanó Miklós és Varga Tamás alpolgármesterek
adták át dr. Moskovits Sándornak a Békéscsabai Életműdíj kitüntetést.
Dr. Moskovits Sándor teljes
munkássága Békéscsabához
kötődik, előbb a HAFE főkönyvelője, majd a Kazángyártó

Bármikor jó vele beszélgetni, mivel a „hasból nevető maci” szinte a legmeredekebb helyzetekben
is végtelenül optimista. Ő
maga a bőgő; egy biztos,
hogy Horváth Elek vagy
hatvan éve elvál(aszt)hatatlan az „asszonytól”.
Moskovits Sándor, Szarvas Péter és Hanó Miklós
és Gépipari Vállalat igazgatója, utóbb a Gabonaforgalmi
és Malomipari Vállalat vezető
munkatársa volt, végül a Vízés Csatornamű Vállalat gazdasági vezérigazgató-helyetteseként vonult nyugdíjba.
Dr. Moskovits Sándor civil
munkája mellett 1991-óta a
zsidó hitközség békéscsabai
vezetője. Ebben a státuszá-

ban rendkívül sokat tett annak érdekében, hogy a magyar holokauszt békéscsabai
és Békés megyei áldozatai
meghurcoltatásának emléke
ne menjen feledésbe. Különösen nagy jelentőséggel bír
a zsinagóga körüli emlékfal,
amely a II. világháborúban
meggyilkolt zsidó embereknek állít emléket.

N A P TÁ R
Április – Tavaszhó – Szent György hava
Április elseje: az ugratások, tréfálkozások
napja. A népi hagyomány szerint a gazdálkodásban ezt a napot nem tartották vetésre alkalmasnak, mert bőséges termés nemvárható.
Virágvasárnap (húsvét előtti vasárnap): A
barkaág templomi szentelésének ideje. A
szentelt barkát gondűzőnek, betegséggyógyítónak, sőt jégeső-elűzőnek és villámcsapástól
megóvónak tartották. E naphoz kötődik a palócok hagyománya a kiszehajtás is. Ilyenkor a
menyecskeruhába átöltöztetett szalmabábut,
mint a tél jelképét, a fiatal lányok végigviszik
a falun, majd vízbe dobják vagy elégetik. Ez a
téltemetés és az ébredő természet ősi ünnepe, a húsvétot bevezető nap.
Nagypénteken emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról. A nagyszombat estéje a böjt befejezésének ideje.
Húsvét vasárnap: Krisztus feltámadásának
ünnepe, a kereszténység legnagyobb ünnepe.
Régen ezen a napon határjárást tartottak, do-

logtiltó nap volt, nem volt főzés, varrás, seprés,
viszont ilyenkor tartottak báli vigasságokat.
Húsvét hétfő: A locsolkodás ideje.
Április 24.: Szent György napja. Sárkányölő
Szent György ünnepe, aki a lovagok, lovas
katonák, szijjártók, vándorlegények patrónusa volt. Legyőzte a sárkányt és kiszabadította
fogságából a királylányt. A legősibb pásztorünnep, az állatok első legelőre hajtásának és
a pásztorok szerződtetésének napja is ez volt.
Gécs Béla

Tárlat otthonról

Elek egyszer – egy jó évtizede – a két kezével átölelve a bőgőt, akart a konyha
felől bejutni a Lencsési Közösségi Házba, de nem volt
egyszerű. „Nem fér be az
asszony!” – kurjantott fel a
szokásos, öblös hangján,
majd összehúzta magát és
öt perc múlva már szólt is
bent a jazz.
Már a dédikéi is kiváló
muzsikus lelkek voltak; s
meglehet, a szülei csellistának és cigányzenésznek
szánták, a kacskaringós
élete más irányba fordult: a
földgolyó legnagyobb négyhúrosát választotta és leginkább a klasszikus zene,
illetve a jazz érdekelte.
A zeneművészeti főiskolán Pege Aladár növendéke volt, azt követően közel

Horváth Elek elválaszthatatlan a hangszerétől Fotó: S. T.
negyven esztendőt a Bartók
Béla zeneiskolában tanított
(számtalan diákját vették fel
az akadémiára, főiskolákra
vagy a nagy rock-csapatokba), illetve hetedik éve a Premier Művészeti Szakiskolában oktat. Most vele is csak
telefonon tudtunk beszélni.
– Most én is itthon maradtam. Nyilván ez a járvány
nem véletlenül történik! Tulajdonképpen az Úr most rákoppintott az orrunkra, hogy
eddig mennyire is a saját fejünk után repültünk… Így legalább most van időnk gondolkodni, egy kicsit jobban

A Jazzelek Trió a Belvárban, a keverőpultnál Hevesi Imre

odafigyelhetünk egymásra.
Az utóbbi napokban számtalan szakembertől hallottam,
hogy igazából nagy szükség
volt már arra, hogy együtt
legyünk. Mondtam is az unokáimnak, hogy ennek így kellett lennie. Amikor baj van,
szerencsére az emberek
mindig összefognak. Noha
be vagyunk zárva, de gondoljon csak bele, legalább
van mit ennünk – szögezi le
Horváth Elek.
Mint mondta, az elektromos tanmenetet a lánya segítségével készíti, hétfőnként
átküldi a gyerekeknek a leckét, de a zenét igazából nem
lehet otthonról tanítani, még
akkor sem, ha ma már az interneten meg lehet nézni egyegy fogást a hangszeren.
Beszél arról is, hogy nagyon büszke Zsákai Tiborra,
egyik tanítványára, akit Magyar Ezüst Érdemkereszttel
tüntettek ki nemrég.
– Tibi nagyon rendes gyerek volt. Hálás vagyok neki,
hogy nem felejtett el. Egyébként épp vele beszéltük,
hogy a kottaismeret nagyon
jó, mert precíz, de a fül ellen
dolgozik…
Such Tamás

APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es
karbantartott építési telek gázcsonkkal, árammal, fúrott
kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. Telefonés digivezeték az utcában. Tel.: 30/574-0913, délután.
SZOLGÁLTATÁS
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.

A koronavírus-járvány miatt a világ gyakorlatilag bezárta kapuit,
szinte minden országban a lakásaikba kényszerültek az emberek. Sokaknak már néhány nap után hiányzik a felfedezés vagy
éppen a kulturális intézmények nyújtotta örömök. Az internet és a
modern technika sokaknak segíthet pótolni ezt a hiányt.
A legtöbb nemzetközi múzeum kiállítótereit a lakásunkból,
egy fotelben ülve is bejárhatjuk a virtuális térben. A Google
Arts & Culture alkalmazással mintegy 500 múzeum kiállítótereit nézhetjük meg. Láthatunk természettudományi tárlatokat is,
akár Berlinből, New Yorkból, Moszkvából, sőt az arborétumokat, állatkerteket is bejárhatjuk, ebben pedig a Google Street
View alkalmazás lehet a segítségünkre.
A hazai múzeumok is készültek online tartalmakkal, amelyeket a roadster.hu gyűjtött össze, Például a gyulai Almásykastély vagy a vár is bejárható virtuálisan, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum pedig a Múzeumozz otthonról menüpont
alatt gyűjtötte össze azokat az online tartalmakat, amelyeknek
a segítségével az érdeklődők megismerhetik az intézményt.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelés javítás, kulcsmásolás:
Lencsési út 26/1. | Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
Fűkaszálást vállalok. Tel: 70/596-3370.
Kéz -és lábápolás (benőtt köröm is) vállalok.
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.
Szakdolgozatok nyomtatása, kötése soron kívül.
Tel.: 20/770-0494. Régi és új könyvek javítása, kötése.
Fűnyírást, bozótírtást vállalok. Tel.: 30/366-9699. Petri.
EGYÉB
Eladók Békéscsabán: két tripla piros virágú hibiszkusz,
egy nagy papagájvirág, egy nagy szobai jukka, Daewoo
40 és Graetz 60 tv, új ülőkés táska, retró stílusú, nem
használt diplomatatáska. Tel.: 30/574-0913, délután.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Netszínház, mesefilm és vers online
Amíg az előadások szünetelnek az országos veszélyhelyzet miatt, a Békéscsabai
Jókai Színház facebook- és
weboldalán – az aktuális híradások mellett – különleges
kulturális csomagot kínál a
közönségnek. A színészek
saját produkciói, mesefilmek, az elmúlt évadok bemutatói és online versmondás közül válogathatnak az
érdeklődők.
A repertoár összeállításán,
frissítésén folyamatosan dolgoznak a színház művészei,
otthonukban készítenek felvételt, amelyen verselnek, prózarészletet adnak elő. A két
Jászai Mari-díjas színművész,
Kovács Edit és Bartus Gyula a
7. Tv felvételén verset mond.
Wass Albert Tizenhárom almafa című regényéből Mészáros Mihály olvas fel részletet,
Romhányi József Marhalevél
verse Veselényi Orsolyától
hallható.
Magyar népmesékről és
Szent Balázs életéről forgatott
óvodásoknak kisfilmeket 2018
őszén a Jókai színház. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
pályázatának célja a négy–
hatéves gyerekek hazafias
nevelése volt. Az okos lány, a
Jávorfából furulyácska, a Szóló szőlő, A medve és a macska című népmese, valamint a

BÉKÉSCSABA ANNO
A csabai „lóvonatú” vasút terve

A Színházkomédia is szerepel a Netszínház repertoárján,
Janssonné szerepét Komáromi Anett játssza
Fotó: A-TEAM
Szent Balázs életét bemutató
alkotás is látható a színház
facebook- és weboldalán.
Ugyanott
megtekinthető
az elmúlt évadok több sikeres
bemutatója: A kolozsvári bíró,
a Varázsfuvola, az Aska és
a farkas, az Elnémult harangok, a Törvénytelen randevú,
a Szélkirály, a Csehov novellák és a Leánykérés, a Hetvenhét, a Bánk bán és a Kiskakas című előadás felvétele.
A Jókai színház művészei
online versmondásra hívják
közönségüket a közelgő költészet napja alkalmából, és
tekintettel a járványveszély
miatt kialakult helyzetre. A
legjobb felvételek folyamatosan megjelennek a facebookés weboldalon. Arra kérte a
teátrum az irodalomkedvelőket, hogy osszák meg mindenkivel kedvenc versüket,

prózájukat, hogy a színházi
kényszerszünet idején senki
ne maradjon művészet, kultúra nélkül.
A színház művészei, dolgozói bíznak abban, hogy a
kulturális szolgáltatással – a
művészek produkcióival, a
mesefilmekkel, az előadások felvételével és az online
versmondással – enyhíthetők a veszélyhelyzet okozta
nehézségek, tartalmasabbá,
szebbé tehetők a most átélt
napok, hetek.
A Békéscsabai Jókai Színház facebook-oldalán és honlapján elérhető, Kultúrával a
vírus ellen című kínálat célja
a minőségi szórakoztatás, az
értékes kulturális élmény eljuttatása a nézőkhöz. Egyelőre online, majd, remélhetőleg
mielőbb személyesen is várja
nézőit a színház!

#MARADJ OTTHON!

A meg nem valósult lóvonatú vasút – illusztráció
A lóvonatú vasutak Európában az 1820-as évektől közlekedtek, főképpen Olaszországban és Spanyolországban voltak népszerűek. Pályájuk hossza
meghaladta a 4000 km-t.
Hazánkban, Pest és Kőbánya között 1827-ben,
Aradon, Pozsonyban és
Temesváron 1868-tól közlekedtek. Csabán 1886
vége felé egy magántársaság javasolta létrehozását.
Csabán ez időben, Zsíros
Mihály bíróságának befejező időszakában a helyi
közlekedést 30 bérkocsi és
egy lóvontatású omnibusz
szolgálta. 1886 decemberében Vidovszky János és
társai kérvényezték a helyi

közlekedést szolgáló lóvonatú vasút létesítését
az elöljáróságtól. 60 éves
időtartamra kérték az engedélyt a vasútra, amely a
vasútállomástól kiindulva, a
Vasút utcán és a Körös hídján át a Rosenthal gőzmalomig közlekedett volna.
A tervekben ez állt: a lóvonatú vasút „összes szerelvényei a pályavonattal együtt
60 év múlva a város tulajdonába bocsájtatnak. Köteles
a társulat a hatóság előírt
szabályait betartani és egy
év alatt a vasutat kiépíteni,
forgalomba helyezni”.
A lóvonatú vasút tervéről
a lakosság a Békésmegyei
Közlönyből értesült. Mint kiderült, a 3170 méteres pálya
bekerülési költsége 35 ezer

grecsó krisztián /józsef attila-díjas költo, író/

„Hiányoznak a barátok, hiányzik az életünk lendülete, de most otthon kell
maradnunk, nem tehetünk mást! Erőt, kitartást, türelmet magunknak!”

Borsodi László /zenész/

„Ez az első alkalom, hogy olyasmivel találkozom, ami az életünkre
törhet. Ne kínáljuk fel magunkat tálcán a vírusnak, maradjunk otthon!”

A Csík Zenekar zenei feldolgozással üzente a következoket:
„Maradj otthon, nézzél tévét, tök sötét vonatokat mutat minden csatorna. Mennek, utas nincs egy se…”

Csomós lajos /Gálfy gyuru-díjas színmuvész/

„Európát térdre kényszeríti a koronavírus, maradjunk otthon, próbáljuk
ezt megelőzni. Otthon úgyis mindig számtalan teendő van, most van
idő, hogy behozzuk a lemaradásainkat.”

Dr.
duray balázs /geológus/
„A globális problémáknak olykor közvetlen hatásaik vannak. Ez a mos-

tani akár halálos is lehet. Kezdetben lappang, aztán tombol, ha nem
állítjuk meg. Felelősek vagyunk mindnyájunkért! Maradjunk otthon!”

hevesi imre /zenész/

„Intézzétek gyorsan és ritkábban a bevásárlásaitokat, tartsátok be a
higiéniai előírásokat, hogy ne tudjon terjedni a vírus! Jó egészséget
mindenkinek!”

lenkefi zoltán /a napsugár bábszínház igazgatója/

„Most az a legfontosabb, hogy mindenkit meg tudjunk óvni a betegség
viharaitól. Maradjatok otthon, törődjetek a családotokkal, érezzétek
otthon jól magatokat!”

lukács józsef /A torna club békéscsaba mesteredzoje/

„Ha jó ügyről van szó, vagy ha veszélyhelyzetbe kerültünk, a történelem során többször összefogtunk már. Tegyünk most is így és maradjunk otthon.”

molcsányi rita /A brse magyar válogatott játékosa/

„Fontos, hogy mindenki maradjon otthon, hiszen első az egészség!
Én is itthon edzek. Vigyázzatok magatokra!”

fekete lászló /diszkós/

„Hosszú hetek óta nem tudom szórakoztatni az embereket, maximum
a családomat. De ez van, ezt most meg kell tenni mindnyájunknak,
hogy aztán mihamarabb találkozhassunk.”

ferencz rezso /író, a tótmelanzs szerkesztoje/

„Már három hete voltam otthon, mikor elfogyott a tej. Lementem a boltba,
de szólt az eladó, hogy most a nyugdíjasok ideje van. Ujjongó lélekkel,
de rezignált hangon mondtam, hogy sajnos már a korhatáron vagyok…”

gnandt jános /festomuvesz/

„Hallgassunk a szakemberekre, és maradjunk otthon. Magunkért, egymásért, és hogy ne érje az egészségügyünket dömping-szerűen egy hullám. ”

forint lett volna. A vasút alapítóinak 21 tagú bizottsága
pénzszerzés céljából 400
részvényt bocsátott ki 100100 forintos névértékkel. A
részvényjegyzés
azonban
nem hozta meg az elvártakat.
A lóvasút ügye csak terv
maradt. Talán felvetése már
megkésett volt. A technikai fejlődése, a motorizáció
megjelenése közel volt. Tizenhét év múlva, 1903-ban
kiépült az Alföldi Gazdasági
Vasút Csaba–Békés szakasza. Megindult az Andrássy
úttól a Kossuth térig közlekedő csilingelő motorkocsi.
A hajdani lóvonatú vasút
ügye elfelejtődött, 134 év
távlatából most felidéztük a
történetét.
Gécs Béla

szigeti antal /plébános/

„Szükségünk van arra, hogy elcsendesedjünk. Maradjunk otthon, és
ebben a veszélyhelyzetben gondoljuk át, mivel vagyunk adósak magunknak, embertársainknak és Istennek.”

verasztó jános /lelkész/

„Ha otthon maradunk, talán azt a jót is kihozhatjuk ebből a helyzetből,
hogy több időnk jusson egymásra, és arra, hogy befelé figyeljünk.”

vozár m. krisztián /zenész/

„Sokkal kreatívabbak lettünk ebben a helyzetben mindnyájan. Igyekszünk
mi is megtalálni a módját, hogyan adjunk értékeket a nehéz időben is!”

goffry
andrás /zenész/
„Remélem, az emberiség most rájön, hogy össze kell fognunk. A vírust nem érdekli, hogy ki milyen színű, vallású, hovatartozású. Vigyázzunk egymásra!”

Maradj Otthon! videóinkért látogass el a behir.hu oldalra.

