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Herczeg Tamás: A kormány célja a lehető legtöbb munkahely megtartása

Továbbra is vigyázzunk magunkra és egymásra!

"Kérem, hogy tartsuk be a szabályokat!"
Az életünket több hete írja 
át a koronavírus. Látszik, 
hogy szinte mindenki ag-
gódik, de közben az ott-
honmaradás előhozott az 
emberekből sok jó tulajdon-
ságot is: jobban figyelünk 
a szeretteinkre, egymásra 
és a környezetünkre. Meg 
kell, hogy értsük: a korlá-
tozásokra szükség van, 
mert így tudjuk a járvány-
veszélyt csökkenteni, így 
tudjuk magunkat és máso-
kat megvédeni – mondta 
Szarvas Péter, Békéscsaba 
polgármestere, akivel fő-
ként azokról a lépésekről 
beszélgettünk, amelyeket 
az önkormányzat tett és 
tesz ebben a nehéz időben.

– Minden reggel figyeljük a 
koronavírus-járvány magyar-
országi adatait. Úgy tűnik, 
Békés megye a kevésbé fer-
tőzöttek közé tartozik. Mi a 
helyzet Békéscsabán?  

– A megyei adatok valóban 
elmaradnak az országos átlag-
tól. Békés megyében, április 
20-án (a lapzárta idején) 13 fő 
volt a fertőzöttek száma. Város-
unk is a kevésbé fertőzött me-
gyeszékhelyek közé tartozik. A 
prognózisok azt mutatják, hogy 
akár nehezebb helyzetre is fel 
kell készülnünk. Minden nap fi-
gyeljük a számokat, a kormány 
döntéseit, elemezzük a jogsza-
bályokat, és igyekszünk gyors 
döntésekkel reagálni a megvál-
tozott helyzetre.

– Hogyan kell átalakítani 
a város költségvetését a jár-
vány elleni védekezés jegyé-
ben meghozott olyan állami 
döntések miatt, mint a gép-
járműadó elvonása, illetve a 
parkolás ingyenessé tétele?

– Nem vitás, hogy ezeknek 
a döntéseknek nem örültünk, 
hiszen komoly bevételkiesést 
jelentenek az önkormány-
zatnak. Természetesen az 
elrendelt jogszabályoknak 
megfelelünk, és úgy fogjuk 
a város költségvetését átfor-
málni, hogy betartjuk, amit a 
kormány elrendelt. A város 
idei költségvetését a testület 
még február 27-én fogadta el. 
A veszélyhelyzet kihirdetése 
óta folyamatosan egyeztetünk 
az óvodákkal, kulturális intéz-
ményekkel, szociális intéz-
ményekkel, gyermekélelme-
zési intézménnyel és a város 

cégeivel is arról, hogy a meg-
változott helyzet hogyan érinti 
a költségvetésüket. Mindenki 
figyelmét felhívtam arra, hogy 
a veszélyhelyzetben módo-
sítani kell az elfogadott költ-
ségvetést, számba kell venni 
mindenkinek azt, hogy milyen 
bevételek maradnak el, és mi-
lyen költségtöbbletek jelent-
kezhetnek a járványveszély 
miatt. Ezek összegzésével 
áll össze a módosított városi 
költségvetés, amelynek első 
elemeként egy veszélyhelyzeti 
tartalék létrehozásáról döntöt-
tem a rám ruházott jogkörből 
adódóan. 439 millió forintos 
veszélyhelyzeti tartalékot hoz-
tam létre, ez a már meglévő 
60 milliós tartalékkal együtt 
499 millió forintot jelent. Ezt a 
keretet akkor fogjuk felhasz-
nálni, ha a város bevételei 
csökkennek. A gépjárműadó 

elvonása miatt 200 millió forint 
kiesésünk van, a parkolási díj-
ból származó bevételkiesést 
60–100 millió forintra lehet be-
csülni ebben az évben. A Bé-
késcsaba Vagyonkezelő Zrt. 
adja bérbe a város több mint 
200 ingatlanát, működteti a pi-
acot, ahol szintén komoly ked-
vezményeket adtunk a bérlők-
nek, így ott is legalább 60–80 
millió forintos bevételkieséssel 
lehet számolni. Ezen kívül is 
számos olyan elem van, ahol 
kevesebb lehet a bevétel és 
több lehet a kiadás a koráb-
ban tervezettnél. Becsléseim 
szerint akár a most rendelke-
zésre álló 499 millió forintnál 
is több veszélyhelyzeti tarta-
lékra, azaz további spórolásra 
lehet szükség; a számítások 
már készülnek.

Szarvas Péter üzenete

Ballagás helyett
Kedves Végzős Diákok!

Májushoz közeledve már 
mindannyian a vizsgák lázá-
ban égtek. Az érettségi és a 
szakmai vizsga természete-
sen meghatározó pillanat az 
életetekben, de előtte a balla-
gás is nagy jelentőséggel bír. 
Komoly változásokat hozott a 
kialakult járványügyi helyzet a 
mindennapjainkba, ami miatt 
ezeket a megható és emlé-
kezetes ünnepségeket sem 
tudjuk az idén a hagyományos 
formájukban megtartani.

Bár a körülmények most 
nem engedik, hogy az isko-
lákban a ballagáson közösen 
búcsúzzatok el a diákévektől, 
egymástól és tanáraitoktól, arra 
kérlek titeket: ne csüggedjetek! 
Őrizzétek meg örökre a sok 
barátságot és az életre szóló 
kapcsolatokat, amelyek az el-
múlt esztendőkben köztetek 
szövődtek. Mert az iskola, az 
osztály nemcsak egy hely, ahol 
tárgyak vesznek körül bennün-
ket, hanem mély és sokszínű 
érzésegyüttes is, amely millió-
nyi pillanatból, ezernyi szemé-
lyes találkozásból, őszinte ba-
rátságokból, a tanár és a diák 
között idővel kiforró, kölcsönös 
tiszteletből fakad. 

Bízom benne, hogy a szü-
netek forgataga, a diákprogra-
mok és a tanítási órák emléke-
zetes poénjai mellett hiányozni 
fognak az iskola falain kívül 
megélt közös élmények is. 
Az elmúlt években Ti töltötté-

tek meg élettel Békéscsaba 
városát. Együtt vonultatok a 
garabonciás napokon, együtt 
kacagtatok és sportoltatok a 
diák sportrendezvényeken. A 
nyüzsgő mindennapjaitok által 
alakult Békéscsaba igazi diák-
várossá. Ti teremtettétek meg 
a fiatalos hangulatot. Ha a ta-
nulmányaitok, kötelességeitek 
máshová is szólítanak Benne-
teket, mindig emlékezzetek rá: 
Békéscsaba hazavár!

Életetek nagy, közös próbá-
ja, az érettségi, vagy a szak-
mai vizsga még előttetek áll. 
Pár napja azt is tudjuk, hogy az 
idén ezek a vizsgák is speciális 
körülmények között fognak zaj-
lani. Ebben a nem mindennapi 
helyzetben kívánom, hogy si-
keresen álljatok helyt a vizsgá-
kon! Szüleitekkel, tanáraitokkal 
együtt drukkolunk nektek.

Végezetül Walt Disney, a 
neves rajzfilmkészítő gondo-
latait fogadjátok tőlem útra-
valónak: „Gondolkodj, higgy, 
álmodj, és merj!” 

Szarvas Péter,
Békéscsaba polgármestere

A mostani helyzetben jó 
hír, hogy Békés megye a 
kevéssé fertőzött térsé-
gek közé tartozik, viszont 
rossz hír, hogy az operatív 
törzs tájékoztatása szerint 
lassan a tömeges megbe-
tegedések időszakába ér-
kezünk. Ezzel kapcsolato-
sak azok a szabályozások 
és intézkedések, amelye-
ket a kormányzat, illetve az 
önkormányzatok tesznek 
a járvány terjedésének 
lassítása érdekében – fo-
galmazott Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő, 
akivel a koronavírus miatt 
meghozott lépésekről és 
közművelődésben dolgo-
zók közalkalmazotti stá-
tuszának megszűnéséről 
beszélgettünk. 

– Húsvétkor dönthettek úgy a 
polgármesterek, hogy az elő-
írtnál is szigorúbb szabályo-

kat hoznak. Megvolt ennek 
az eredménye?

– Az ünnepen az önkor-
mányzatok felhatalmazást 
kaptak arra, hogy a helyi sa-
játosságok figyelembevéte-
lével maguk döntsenek akár 
a kormányzat által elren-
delten felüli korlátozásokról 
is. A hétvégi időszakokban 
ez továbbra is így lesz. A 
polgármesterek jogosul-
tak megítélni, hogy helyben 
hoznak-e további szigorí-
tásokat. Úgy gondolom, ez 
mindenképpen jó döntés. 
Békés megyében egyébként 
úgy látom, fegyelmezetten 
viseljük a nehézségeket, a 
többség igyekszik betartani 
a szabályokat. Jól működik 
a bekesmegyeosszefog.hu 
oldal, amely a segítőket és 
a segítségre szorulókat kap-
csolja össze. Nem tudjuk, 
mennyi lehet járvány kifutási 
ideje, ez a bizonytalanság 

lelkileg rendkívüli módon 
megterheli az embereket, 
másrészt pedig az izolált-
ság is egyre nehezebben 
viselhető. De most muszáj 
fegyelmezettnek lenni, nincs 
más út, át kell vészelni ezt az 
időszakot! 

– Több kórházat, köztük 
a gyulait is járványkórházzá 
alakították át. Miért? 

– Nézzünk egy külföldi 
adatot: Belgium népessége 
csak bő másfél millió fővel 
több Magyarországénál, és 
ott a napokban már a kór-
házi ágyak 57 százalékát 
terhelték a koronavírusos 
betegek. Vannak olyan or-
szágok is, ahol az elmúlt 
hetekben olyan drámai mér-
tékben megugrott a súlyos 
esetek száma, amely már 
szinte kezelhetetlen, egy-
szerűen nincs elegendő ágy, 
ahol a kritikus állapotban 
lévőket gyógyíthatnák. A fel-

készülés jegyében született 
meg az az egészségügyi 
szakmai döntés, hogy szük-
séges a kórházak bizonyos 
ágyszám-kapacitásának az 
átcsoportosítása azért, hogy 
ha megugrana a kórházi 
ágyon kezelendők száma 
itthon is, akkor már egy kész 
infrastruktúra várja ezeket a 
betegeket. A Békés Megyei 
Központi Kórház az első 
ütemben az előírtnak meg-
felelő számú ágyat szabadí-
tott fel, a gyulai betegek egy 
része így átkerül Békéscsa-
bára, de vannak osztályok, 
amelyek továbbra is marad-
nak Gyulán. Azoknak a bete-
geknek egy része, akik eddig 
a gyulai ellátást vették igény-
be, otthon gyógyul tovább, 
másik része a három másik 
telephelyre, Békéscsabára, 
Szeghalomra és Mezőhe-
gyesre kerül, illetve vannak, 
akiket az idősek otthonai 

fogadnak. Természetesen 
ehhez a szokásos ellenőrzé-
sek mellett két negatív koro-
navírus-teszt is kell. Békés 
megyében egyébként az ott 
dolgozók lelkiismeretes mun-
kájának és bent lakók fegyel-

mezett magatartásának kö-
szönhetően jelen pillanatban 
nem tudunk koronavírusos 
betegségről az idősek ottho-
naiban.

Herczeg Tamás védőeszközöket vitt az intézményekbe



Keresőképtelen állomány-
ba vehető az, aki beteg-
sége miatt munkáját nem 
tudja ellátni, vagy például 
az is, akit közegészség-
ügyi okból hatóságilag el-
különítenek.

A keresőképtelenség elbírá-
lásának célja, hogy a beteg-
szabadság, illetve táppénz 
igénybevételéhez megállapít-
sa és igazolja, hogy a munka-
vállaló a munkáját betegsége 
vagy beteg gyermeke ápo-
lása miatt nem tudja ellátni. 
Keresőképtelennek minősít-
hető az is, aki fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátásban – 
betegségének megállapítása 
vagy gyógykezelése miatt 
– részesül, továbbá akit köz-
egészségügyi okból foglalko-
zásától eltiltanak és más be-
osztást nem kap. 

Az, akit közegészségügyi 
okból hatóságilag elkülöníte-
nek, és az, aki járványügyi, 
illetőleg állat-egészségügyi 
zárlat miatt munkahelyén 
nem tud megjelenni és más 
munkahelyen (munkakörben) 
átmenetileg sem foglalkoztat-
ható, szintén keresőképtelen 
állományba vehető. Ebben az 
esetben a háziorvos részé-

ről kizárólag az intézkedést 
elrendelő tisztifőorvos érte-
sítése alapján történhet meg 
a keresőképtelen állomány-
ba vétel. Fontos tudni, hogy 
utóbbi típusú keresőképtelen-
ség esetén a munkáltatónak 
nem kell betegszabadságot 
elszámolnia. A biztosított ré-
szére ilyenkor táppénz jár, 
de a munkáltatót nem terheli 
táppénz-hozzájárulás fizetési 
kötelezettség.

Előfordulhat, hogy az Eu-
rópai Unió más tagállamában 
biztosított, de Magyarorszá-
gon lakóhellyel rendelkező 
személy esetében itthon tar-
tózkodása során válik szük-
ségessé a  keresőképtelen 
állományba vétel. Ebben az 
esetben, mivel az érintett kül-
földi TAJ száma itthon nem 

használható (érvénytelen), a 
keresőképtelenségi igazolá-
son a TAJ szám helyett a kül-
földi biztosító részéről kibo-
csátott biztosítási azonosítót 
kell szerepeltetni.

Ha a keresőképtelenség a 
táppénzre jogosultság meg-
szűnését követően nem ér 
véget, a keresőképtelenség-
ről szóló igazolást a beteg ké-
résére továbbra is ki kell adni, 
tekintettel arra, hogy munka-
jogi szempontból szükséges 
lehet a munkavégzés alóli 
mentesülés igazolása.

Dávid Ferenc 
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 
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Közélet

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „ T B ” - S A R O K

A közterületeken nem kell fizetni Fertőtlenítő bázist hoztak létre A kitelepítettek emléknapja

Ingyenes a parkolás Mentesítő zóna Csendes koszorúzás

A Kormány április 5-én hozott rendelete értelmében áp-
rilis 6-ától a veszélyhelyzet fennállásáig országszerte 
ingyenes a közterületi parkolás.

„A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb 
eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. 
Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem, vagy csak 
korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhas-
sa a saját autóját” – fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő 
ezzel indokolta a közterületi parkolási díjak megszüntetését. 

Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a díjmentes 
parkolási lehetőségre Békéscsabán is a parkolójegyet ki-
adó automatákra kihelyezett tájékoztató hívja fel az autóval 
közlekedők figyelmét. Hozzátette ugyanakkor, hogy a Csaba 
Belvárosi Parkolóház Kft. nem közterületi parkolást biztosít, 
ezért ott továbbra is fizetni kell a parkolásért.

A Békés Megyei Védelmi Bizottság közreműködésével 
Békéscsaba és Gyula között, az AB Expo épületében 
mentesítő zónát alakítottak ki, ahol Kárász László megyei 
vezető mentőtiszt és Csendes Csaba békéscsabai állo-
másvezető vezette körbe Takács Árpád kormánymegbí-
zottat és Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt. 

A mentesítő zóna a Covid-19 vírussal fertőzött személyek 
szállítását követően, a mentőgépjárművek fertőtlenítésé-
re szolgál. Egy ilyen bázis már létezik Gyulán. Az AB Expo 
területén található zónát tartalék helyszínként alakították ki, 
ez csak akkor fog működni, ha a veszélyhelyzet alakulása 
azt indokolja. A mentesítéső zónában 45–60 perc alatt tud-
nak teljesen fertőtleníteni egy mentőgépjárművet, s ez alatt 
az idő alatt a mentőszolgálat tagjai is le tudják cserélni a 
védőfelszerelésüket.

A magyar Országgyűlés 2012. december 4-én fogadta 
el, hogy április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok 
emléknapja legyen, tekintettel arra, hogy 1947-ben ezen 
a napon indították el az első transzportot a Felvidékről a 
vagonokba kényszerített magyarokkal.

A második világháború után, a magyarok kollektív bűnös-
ségét írásba foglaló Benes-dekrétumok fájdalmas követ-
kezménye több mint hetvenötezer felvidéki magyar kite-
lepítése lett. Csehszlovákia megfosztotta a magyarokat 
állampolgárságuktól, házaiktól, javaiktól, megtiltotta az 
anyanyelv használatát. A döntés – és az a bizonyos fehér 
lap, amelyen az értesítés jött, hogy menni kell – családokat 
szakított szét, embereket tett hontalan földönfutóvá és tra-
gédiák sorozatát indította el.

– Békéscsaba önkormányzata minden évben megem-
lékezik arról, hogy több tízezer embernek kellett elhagynia 
felvidéki otthonát, és az értékeit hátrahagyva elindulnia az 
ismeretlenbe. Békéscsabára közel 500 felvidéki magyar 
családot hurcoltak, akik városunkban és a környező tanya-
világban kezdtek új életet. Sajnálatos módon a körülmények 
jelenleg csak azt teszik lehetővé, hogy szűk körben emlé-
kezzünk. De most is gondolunk az átélőkre, akik példát mu-
tattak kitartásból, a munka becsületéből, a hit megtartó ere-
jéből, a más népekkel való békés egymás mellett élésből, a 
szülőföld szeretetéből és magyarságból – fogalmazott Szar-
vas Péter polgármester, aki Varga Tamás alpolgármesterrel 
együtt koszorúzta meg a Felvidékről kitelepített magyarok 
emléktábláját a városháza árkádsorán. 

M. E.

Mit kell tudni a keresőképtelenségről?

Naponta friss hírek Békéscsabáról
a behir.hu weboldalon

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

A vállalkozók a járványban 
is fogják a tanulók kezét, 
Békés megyében mintegy 
2000, a megyeszékhelyen 
közel 750 diák vesz részt 
a duális képzésben tanu-
lószerződéssel. Ők azok, 
akik ez év március 15-éig 
meghatározott napokon 
vállalkozásoknál, cégek-
nél, egyéb szervezeteknél 
sajátították el az általuk 
választott szakma gyakor-
lati részét. De mi a helyzet 
a veszélyhelyzet bejelen-
tése óta? – kérdeztük a 
Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara szakkép-
zési osztályvezetőjétől. 

– A tanulószerződéses ta-
nulók 81 százaléka Békés 
megyében vagy digitálisan, 
vagy személyes jelenléttel 
oldja meg a szakmai gya-
korlatát a képzőhelyeken 
– adja meg az első választ 
Mészárosné Szabó Anna. – 
Ha ehhez hozzászámoljuk 

az egészségügyi és a szo-
ciális szférát (itt magas a 
tanulószerződéses létszám 
és a helyzetre való tekintet-
tel a tanulók többsége az is-
kolájában kap digitális mun-
karendű gyakorlatot), egyéb 
szakképesítésben kevés az 
a tanuló, akit vissza kellett 
küldenünk a szakképző is-
kolába szakmai gyakorlatra.  
Ez azt jelenti, hogy meg-
védtük a tanulószerződéses 
rendszerünket ebben az 
embert próbáló időszakban 
is. Nagyon sokat dolgoztunk 
az elmúlt hetekben, s mind-
ezt a személyes (telefonos) 
kapcsolattartás révén értük 
el – mondta Mészárosné 
Szabó Anna. 

– Az elmúlt egy hónap na-
gyon intenzív feladat elé ál-
lította a szakképzési osztály 
dolgozóit. Számadataink azt 
mutatják, hogy megvan az 
eredménye a munkánknak. 
Azt láttuk, hogy a vállalko-
zások többségét kezdetben 

sokkolta maga a tény, hogy 
miként lehet gyakorlatot vir-
tuális térben oktatni, hiszen 
a gyakorlatnak éppen az 
a lényege, hogy „csináljuk 
és közben tanuljuk”. Aztán 
megértették és elfogadták, 
hogy – bár a virtuális gya-
korlat nem egyenértékű a 
személyes jelenléttel meg-
valósított gyakorlattal – a 
gyakorlati napokon a tanu-
lók számára a semmitte-
vésnél jobb, sőt kiegészítője 
lehet az eddigi ismeretát-
adásnak. Természetesen 
vannak szakmák, ahol jól el 
lehet boldogulni a virtuális 
térben, és vannak szakmák, 
ahol pedig nagyon elő kell 
venni a gyakorlati oktató-
nak a kreativitását, hogy 
heteken át újabbnál-újabb 
feladatot találjon a tanuló 
számára. Ebben segítenek 
a szakképző intézmények, 
de a kamara is gyűjti a „jó 
gyakorlatokat”, amelyeket 
megoszt mindenkivel.



Hamarosan elkezdődhet az 
Andrássy Gyula Gimnázi-
um és Kollégium előtti te-
rület felújítása – tudtuk meg 
Fülöp Csabától, a körzet ön-
kormányzati képviselőjétől.

A 285 négyzetméteres sza-
kaszon már hónapok óta tö-
redezett volt a burkolat, több 
helyen balesetveszély miatt 
le is zárták a területet. Fülöp 
Csaba elmondta, hogy Bé-
késcsaba önkormányzata és 
a Békéscsabai Tankerületi 
Központ 3–3 millió forintot 
biztosít a beruházás megva-
lósítására. Ennek részeként 
teljesen felszedik a térbur-
kolatot és újat tesznek le, to-

vábbá a lépcsőket és a virág-
ágyásokat is felújítják.

Hozzátette: miután dön-
tés születik a kivitelezőről, 
elkezdődhet az érdemi mun-
ka. A jelenlegi ütemezés azt 

irányozza elő, hogy az őszi 
iskolakezdésre elkészüljenek, 
és szép, térkövezett, felújított 
felület várja majd az új tan-
évben az intézmény diákjait, 
dolgozóit és az arra járókat.

Hamarosan folytatódik 
Békéscsabán az okos-
város kialakítását előse-
gítő projekt, amellyel a 
közvilágítási és parkolási 
rendszert alakítják ki, va-
lamint a közbiztonságot 
növelik – tájékoztatott 
a város polgármestere. 
Szarvas Péter elmondta: 
a fejlesztés a Modern Vá-
rosok Program részeként, 
bruttó 1,8 milliárd forint-
ból valósul meg.

A komplex energetikai pro-
jekt részeként korszerűsítik 
a város közvilágítási rend-
szerét, amely az okos-vá-
rosüzemeltetési rendszert 
is magában foglalja.

Szarvas Péter az okos 
világítással kapcsolatban 
hangsúlyozta: a cél az, 
hogy olyan elektronikus és 
digitális megoldások legye-
nek a közterületeken, ame-
lyekkel javul a békéscsaba-
iak tájékozódása, emellett 
fontos, hogy takarékos és 
modern legyen a közvilágí-
tás. Hozzátette: 7600 ledes 
lámpát szerelnek fel azokra 
a területekre, ahol korábban 
nem volt ilyen megoldás.

– A 7600 lámpatestből 
2700 olyan intelligens lesz, 
amely akár távolról is biz-
tosítja a beavatkozás lehe-
tőségét például a fényerő 
állítására, csökkentésére 
vagy erősítésére. Mindezt 
egy olyan szoftver segítsé-
gével, amely lehetővé teszi, 

hogy a szakemberek a kivo-
nulás helyett akár az irodá-
ból irányítsák a közterületi 
lámpatesteket, ráadásul azt 
is látják majd, hogy van-e 
valahol meghibásodás – fo-
galmazott a városvezető.

Tovább bővül a közte-
rületi kamera-hálózat is, 
amely a bűncselekmé-
nyek és a szabálysértések 
csökkenéséhez vezethet 
– emelte ki Szarvas Péter. 
A városvezető ismertette, 
hogy a Jókai színház előtt, 
a Lencsési-lakótelepi or-
vosi rendelőnél, a jaminai 
egészségháznál, illetve a 
piac környékén telepítenek 
újabb térfigyelő kamerákat.

– Digitális parkolás-
menedzsment-rendszert is 
kialakítanak a városban. 
A szisztéma a járművel 
közlekedők számára lesz 
kedvező, hiszen digitáli-

san tájékoztatást kapnak 
az üresen lévő parkolóhe-
lyekről – folytatta Borbola 
István, polgármesteri fej-
lesztési tanácsadó. 

A rendszer kamerákkal 
figyelné meg azokat a par-
kolókat, ahol megadott szá-
mú parkolóhely található. 
Első körben a Hunyadi tér 
parkolóit kötnék be, ezen kí-
vül a kórházhoz tartozó két 
parkolót, valamint a Gyulai 
úton, illetve a Dedinszky ut-
cában lévő parkolót figyel-
nék így. 

Borbola István hozzá-
tette: a projekt révén a vá-
ros több pontján, "digitális 
totemoszlopokat" is kiépí-
tenének. A kilenc oszlop 
segítheti majd a későbbiek-
ben a csabaiak és a város-
ba látogató vendégek tájé-
kozódását, informálódását.

Papp Ádám

Újabb szoborral gazdago-
dik Békéscsaba. A Kossuth- 
és Munkácsy-díjas Mihály 
Gábor szobrászművész ní-
vós alkotása, az Olimpia – 
Kerékpározók című szobor 
eredetije Lausanne-ban, 
az Olimpiai Múzeum nagy 
kertjében áll. Az új alkotást 
maga a művész, Mihály Gá-
bor ajánlotta fel, aki több 
szálon kötődik a városhoz. 
Szarvas Péter polgármester 
elmondta: a szobrot ideigle-
nesen a Jókai színház előtt 
állítják fel, végleges helye 
azonban a jelenleg felújítás 
alatt álló városi sportcsar-
nok előtt lesz majd.
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Megújul az Andrássy gimnázium előtti terület Okosváros kialakításán dolgoznak Békéscsabán

Várhatóan nyáron indul a munka Újabb lépések a jövőbe

Olimpia – Kerékpározók 

A szobor a színház előtti ideiglenes helyén (illusztráció)       
Forrás: facebook/szarvas.peter.bcs

Takarékos és modern lesz a közvilágítás  Fotó: dellvill.hu

Folynak a kerékpárforgalmi és kapcsolódó létesítmények építési munkálatai
Békéscsaba önkormányza-
ta komplex, három fejlesztési 
elemből álló beruházást valósít 
meg a „Békéscsabán, a Szarva-
si úton kerékpárút, az Ipari úton  
és a Tevan Andor utcában gya-
log- és kerékpárút, közvilágítás, 
valamint a Szabolcs utcában 
kerékpárforgalmi létesítmény 
létesítése” című, TOP-6.4.1-16-
BC1-2017-00002 azonosítószá-
mú projekt részeként, 930 millió 
forintos vissza nem térítendő 
európai uniós támogatás segít-
ségével.
A projekt fizikai befejezésének 
határideje: 2020. szeptember 30.

A fejlesztések célja a kerék-
párral közlekedők részarányának 
emelése, a térség levegőszeny-
nyezésének és zajterhelésének 
mérséklése, valamint a város 
gazdasági területeinek optimális 
megközelíthetősége a vállalkozá-
sok és a munkavállalók számára. 
A fejlesztés további célja, hogy 
hozzájáruljon a közlekedők biz-
tonságának növekedéséhez is.

Szarvasi úti kerékpárút-építés
A Szarvasi út Kápolna utca–
Csorvási út közötti szakaszán 
megvalósuló kerékpárforgalmi 
létesítmény kapcsolatot teremt a 
város lakóterületei és a Szarvasi 
út mentén nyugati irányba elhe-
lyezkedő munkahelyek között. 
Egyidejűleg megteremti a kap-
csolatot a szomszédos, a 44-es, 
a 47-es, a 470-es főút mentén 

kiépült kerékpárutakkal összekö-
tött településekkel. A Szarvasi út 
a 446. számú másodrendű főút 
átkelési szakasza. A vállalkozási 
szerződésben foglaltak teljesítési 
határideje: 2020. augusztus 11.

A vasúti vágányok felett, a 
hídszerkezeten az előkészítő 
munkák megtörténtek, folya-
matban van a hídszélesítéshez 
szükséges állványzat építése. 
Megkezdődött a kerékpárút épí-
tése is a meglévő járda átépíté-
sével. Elbontották a közvilágítási 
oszlopokat és a közúti korlátokat. 
A hídon folyó munkák idejére a 
felüljáró kifelé vezető két sávját a 
gépjármű forgalom előtt lezárták, 
de a gyalogos közlekedés a kije-
lölt helyen biztosított.

Az Ipari úton és a Tevan Andor 
utcában gyalog- és kerékpár-
út, valamint közvilágítás kiépí-
tése
Az épülő gyalog- és kétirányú ke-
rékpárút kapcsolatot fog teremte-
ni a Berényi úti kerékpárúttal, a 
városközponttal, Mezőmegyer-
rel, valamint a Békési úti kerék-
párúttal és ezáltal Békés várossal 
is. Ugyanakkor a fejlesztés révén 
biztosítottak lesznek az Északi 
Iparterületen foglalkoztatottak 
számára a biztonságos gyalo-
gos- és kerékpárosközlekedés 
feltételei. Ezt erősíti a közvilágí-
tás kiépítése is. A projektben az 
Ipari úton 223 méter zárt csator-
na és 266 méter nyílt csapadék-

víz-árok is készül. A Tevan Andor 
utcában 520 méter folyóka léte-
sül. A vállalkozási szerződésben 
foglaltak teljesítési határideje: 
2020. augusztus 3.

Az Ipari úton 90 százalékban 
elkészült a gyalog- és kerékpár-
út alapja és szegélye, valamint a 
közvilágítási kábelek védőcsöveit 
is lefektették. Folyamatban van 
a csapadékvíz-csatorna kiépíté-
se, az aszfaltozás előkészítése. 
A Tevan Andor utcában szintén 
lefektették a közvilágítási védő-
csöveket és építik a gyalog- és 
kerékpárút szegélyét, alapját, to-
vábbá az út felől a csapadékvíz-
elvezető folyókát. 

Szabolcs utcai kerékpárfor-
galmi létesítmény
A Szabolcs utcában az Ihász 
utca és a Szerdahelyi utca közöt-
ti szakaszon a kerékpárforgalmi 
létesítménnyel létrejön a kapcso-
lat a békéscsabai vasútállomás, 
az autóbusz-pályaudvar, vala-
mint a város lakóterületei, továb-
bá a Szarvasi út mellé települt 
vállalkozások között. A Szabolcs 
utca, Szerdahelyi utca csomó-
ponthoz kapcsolódik továbbá a 
vasúti aluljárón át, Erzsébethely 
városrész irányába, a Franklin 
utcában kiépült kerékpárfor-
galmi létesítmény, a városköz-
pont felé pedig a Szerdahelyi–
Kazinczy–Illésházi utcákban 
tervezett kerékpárút. Megte-
remti a kapcsolatot a 44-es, 

a 47-es, és a 470-es főút mentén 
kiépült kerékpárutakkal össze-
kötött településekkel. A vállal-
kozási szerződésben foglaltak 
teljesítési határideje: 2020. au-
gusztus 9.

Itt a vízmű sportpályától a 
Szerdahelyi utca felé haladva 
építik a kerékpárút és a járda pá-
lyaszerkezetét, valamint a sport-
pálya és az Ihász utca közötti 
szakaszt is. A gyalogosokat az 
elkészült új járdaalapra, a vízmű 
pályára és ideiglenesen kiépített 
járdára terelve továbbépítik az út 
melletti kerékpárutat. Megkezd-
ték a Szerdahelyi utca közelé-
ben vízvezeték kiváltását is.
A fejlesztéssel érintett útvona-
lakon forgalomkorlátozásra, 
továbbá az építéssel érintett 
szakaszokon – a munkagépek 
jelenlétén kívül – az építési anya-
gok beszállítása miatt a teher-
gépjármű forgalom megnöveke-
désére kell számítani. Kérjük az 
erre közlekedőket, vezessenek 
óvatosabban és figyelmeseb-
ben, vegyék figyelembe a kihe-
lyezett közúti táblák utasításait.

A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg. 
A projektről bővebb információt 
a www.bekescsaba.hu oldalon 
olvashatnak.
További információ kérhető: Bé-
késcsabai Városfejlesztési Non-
profit Kft., telefon: 66/241-791, 
e-mail-cím: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu



Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok
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– Gazdasági akcióterv ké-
szült, amelynek célja a mun-
kahelyek védelme, helyreállí-
tása. Mi ennek a lényege?  

– A legtöbb országban 
gazdasági gyógyírnak azt az 
intézkedést tartják, amelyet 
2008-ban Németországban 
már bevezettek, és ami a 
részmunkaidős foglalkoz-
tatást támogatja. Az akció-
tervben szerepel a munka-
helyvédelmi bértámogatási 
program, amelynek lényege, 
hogy az állam a rövidített 
munkaidőben történő foglal-
koztatás idejére átvállalja a 
munkavállalók kieső jövedel-
mének egy részét. Ez lehet 
egy olyan eszköz, ami a mun-
kanélküliségi mutatókat nem 
engedi az egekbe szökni. 
Azonban most úgy tűnik, ez 
nem lesz elégséges. A kor-
mány célja mindenképpen 
a lehető legtöbb munkahely 
megtartása, ezt segíti az is, 

ha a fejlesztések, beruházá-
sok nem állnak le. Sok kisvál-
lalkozónak pillanatnyilag szin-
te semmi jövedelme sincsen, 
erre részben talált megoldást 
a kormányzat. A veszélyhely-
zetben a kormány gazda-
ságpolitikája arról szól, hogy 
lehetőség szerint a munkahe-
lyeket próbáljuk megtartani, 
tehát a munkáltatókat kell ab-
ban támogatni, hogy ne küld-
jék el a munkavállalóikat. 

– A közművelődésben, 
közgyűjteményekben dolgo-
zók közalkalmazotti státu-
szának megszűnése sokakat 
érint. Ön hogyan vélekedik 
erről?

– A szakmát, a közművelő-
désben dolgozókat, a könyv-
tárosokat, a muzeológusokat 
megosztja ez a kérdés, most 
elég nagy a bizonytalanság. 
Úgy gondolom, nem volt sze-
rencsés húsvét környékén tár-
sadalmi egyeztetésre bocsá-
tani az erről szóló anyagot. A 
másik dolog, hogy kulturális 

szakemberként látom, ebben 
a szférában alacsony jövede-
lemért dolgoznak a kollégák, 
sokszor jóval több, mint nyolc 
órában, és gyakran hétvégén 
is van feladat. Az ő jövedel-
mük a többi közalkalmazotti 
csoporthoz képest is ala-
csony. A jogszabály-módo-
sítással együtt, január 1-jétől 
visszamenőleg egy 6 száza-
lékos béremelés van beépítve 
számukra a fizetésükbe – én 
nagyon szeretném, ha ennél 
több lenne. Megosztó, hogy a 
közalkalmazotti státusz meg-
léte mennyire létfontosságú, 
milyen mértékben lehet eset-
leg sérelem, ha az ezen a te-
rületen dolgozók nem lesznek 
közalkalmazottak. Itt egyelőre 
még sok a kérdés. Én is dol-
gozom azon, hogy legyenek 
módosító javaslatok, amelyek 
a törvénybe beépülve ked-
vezőbbé teszik a kulturális 
területen hivatásukat végzők 
helyzetét.

M. E.
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   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Szarvas Péter: Kérem, hogy tartsuk be a szabályokat!

– Az elvonások a városban 
több intézményt, a sport és a 
kultúra területét is érintették. 
Ezt hogyan fogadták az érin-
tettek? 

– Gyorsan kellett intéz-
kedni, gyors számításokat 
végeztem a munkatársaim 
meghallgatásával. Az emlí-
tett 439 millió forintot alapve-
tően négy területről vontam 
el. A város intézményeinél 
6 százalékkal csökkentet-
tem a dologi kiadásokat, ezt 
minden intézménynek meg 
kell spórolnia. A másik terü-
let a sport, az élsport támo-
gatása volt, innen 100 millió 
forintot kellett elvonni, amit 
személyesen közöltem a klu-
bok elnökeivel. A harmadik 
terület a közművelődés volt, 
ott a kulturális események, 
programok elmaradása miatt 
vontam el komoly pénzeket. 
A negyedik terület pedig a 
városüzemeltetés, itt szintén 
több tíz milliós összegről van 
szó, de mindenkit szeretnénk 
megnyugtatni, hogy a város 
tiszta marad, a szemétgyűj-
tésen, a parkok rendezésén 
most is ugyanakkora összeg 
van, mint év elején. 

– Ezeken kívül melyek vol-
tak az utóbbi napok, hetek 
legfontosabb intézkedései 
Békéscsabán? 

– Márciusban bezártunk 
minden közművelődési in-
tézményt, óvodát, bölcsődét 

és sportlétesítményt. Ápri-
lisban be kellett vezetni a 
parkolásidíj-mentességet, a 
piacon új működési rendet 
kellett kialakítani. Bevezettük 
azt is, hogy az egészségügyi 
dolgozók ingyenesen vehetik 
igénybe a város helyi járatait. 
A szociális intézmények ve-
zetőivel és az egészségügyi 
alapellátás vezetőivel hetente 
kétszer találkozom a felada-
tok kiosztása és a végrehaj-
tásokról szóló beszámolók 
miatt. Folyamatosan figyeljük 
a bentlakásos idősek ottho-
nainak a helyzetét, a higiéniai 
szabályok betartását, a vé-
dőeszközökkel való ellátást. 
A két bentlakásos idősek ott-
honában megerősítettük a ta-
karítást, mindkét helyre 2–2 
fő plusz takarítószemélyzet 
érkezett. Izolációs tervet is 
készítettünk, készen vannak 
azok a helyiségek, amelyek-
ben fertőzöttség megállapí-
tása esetén tudják fogadni a 
bentlakókat. A polgármesteri 
hivatalban átalakítottuk az 
ügyfélfogadás rendjét, online 
ügyintézés van, kivéve a kis 
létszámban megtartott eskü-
vőket és a szociális ügyinté-
zést. Folyamatosan tartom 
a kapcsolatot a város nagy 
cégeivel, de a kórház főigaz-
gatójával, az intézmények ve-
zetőivel, a BSZC és a tanker-
ületi központ vezetőjével is. 

– A kijárási korlátozás 
idején a rendőrségen kívül 
szükség van-e a polgár-

őrökre, közterület-felügyelet 
munkatársaira is? 

– A rendőrség jogköre a 
kijárási korlátozás ellenőr-
zése. A rendőrkapitány úrral 
rendszeresen egyeztetek 
arról, hogy a mik a tapasz-
talatok, vannak-e olyan je-
lenségek, amikor közbe kell 
avatkozni. A rendőrség mun-
káját segítik a polgárőrök és 
polgármesteri hivatal közte-
rület-felügyeleti csoportjá-
ba tartozó munkatársak. A 
közterület-felügyeleti cso-
portot már a veszélyhelyzet 
elrendelésekor kértem, hogy 
fokozottan figyeljék Békés-
csaba köztereit, a játszóte-
reket, és erről folyamatosan 
írásbeli jelentést is kaptam 
tőlük. Az a tapasztalat, hogy 
az 57 csabai játszóteret alig 
látogatják a gyermekek és 
szüleik, többnyire nincs ott 
senki, vagy maximum 2–4 
fő. Ezért is döntöttem úgy, 
hogy egyelőre a játszóte-
rek lezárását nem rendelem 
el. Örülök, hogy a családok 
ilyen felelősségteljesen be-
tartják a szabályokat. 

– Új működési rend lépett 
érvénybe a piacon is. 

– Külön feladat volt, hogy 
a piac miként tud megfelelni 
a rendeletben előírt és a higi-
éniai szabályoknak úgy, hogy 
az üzletmenetet ne rontsuk, 
és mindenki tudjon vásá-
rolni. A jelenleg érvényben 
levő rendelkezések szerint a 
vásárcsarnokban egyszerre 

csak 75 vásárló tartózkodhat 
bent, ezt ellenőrzik a bizton-
sági szolgálat emberei. A kül-
téri árusításra és vásárlásra 
ilyen korlátozás nem áll fenn, 
de kint is be kell tartani az 
1,5–2 méteres távolságot a 
többiektől. Korábban 9 és 12 
óra között csak a 65 éven fe-
lüliek vásárolhattak a piacon, 
de a tapasztaltak alapján ezt 
módosítottam 9.00 és 10.30 
közötti időtartamra. A torló-
dások miatt pedig a járdára 
történő ragasztással jelöltük 
ki, hogy egymástól milyen 
távolságban lehet várakozni. 
Kérek mindenkit, hogy ezt 
tartsák be! 

– A bölcsődei, óvodai, is-
kolai ügyeletre, étkeztetésre 
mennyire van igény? 

– Az általános és középis-
kolások 11 ezren vannak Csa-
bán, közülük 400 igényli az 

étkezés biztosítását, az 1600 
óvodásból pedig 300-an, ter-
mészetesen ezt megoldjuk. 
A 280 bölcsődés közül most 
20–25-en járnak. A szociális 
étkeztetésben résztvevő 200 
ember egyszer használatos 
edényzetben, házhoz szállít-
va kapja meg az ételt – ezt 
mindnyájuk számára a gyer-
mekélelmezési intézmény 
biztosítja. Mellettük még 122 
fő 70 évnél idősebb nyugdí-
jast is meleg étellel látunk el, 
illetve biztosítjuk számukra a 
gyógyszer- és élelmiszer-be-
szerzést is. 

– Mindnyájan várjuk már, 
hogy vége legyen a járvány-
nak, de nem lehet tudni, 
meddig kell még kitartanunk. 
Ön szerint mit hozhatnak a 
következő hetek?  

– Folyamatosan figyel-
jük a híreket. Korábban a 

szakemberek azt mondták, 
hogy áprilisban tetőzhet a 
járvány, de bízom benne, 
hogy az ellaposított magyar-
országi járványgörbe nem 
ugrik meg, és nem kell olyan 
drámai napokat megélnünk, 
mint több más országban. 
Reményeim szerint vala-
mikor a nyáron talán már 
visszatérhetünk a régi ke-
rékvágásba. Kérek minden-
kit, hogy addig is tartsunk 
ki! Vigyázzunk magunkra 
és egymásra, hogy utána 
megint együtt örülhessünk a 
most akár távol élő család-
tagoknak, barátoknak, isme-
rősöknek, sporttársaknak, 
újra felfedezve mindazokat a 
szépségeket, programokat, 
rendezvényeket, amelyeket 
Békéscsaba „békeidőben” 
adni tud. 

Mikóczy Erika

Békés megye
összefog!
SEGÍTENI SZERETNE?
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

Keresse fel a bekesmegyeosszefog.hu oldalt!
Telefonos elérhetőség: 06 70/526-31-03

vagy 06 20/385-64-99

A Békés Megyei Önkormányzat létrehozta a 
bekesmegyeosszefog.hu oldalt. Ha önkéntes munkával, 
anyagi felajánlással vagy bármilyen más módon szeret-
ne segíteni szeretne a koronavírus-járvány idején, for-
duljon hozzánk! Ha Ön 65 év feletti, vagy krónikus be-
tegségben szenved, és nem tudja megoldani a bevásár-
lást, a gyógyszerek kiváltását, akkor mi összekapcsoljuk 
azokkal, akik segíteni tudnak!

bekesmegyeosszefog.hu
Készült a Békés Megyei Önkormányzat megbízásából.

Cél a munkahelyek megtartása

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Szarvas Péter polgármester rendszeresen egyeztet az intézmények vezetőivel
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Az Alföldvíz Zrt. kérése Tűzgyújtási tilalom Szünetel a forgalmi vizsga

Környezettudatosan Gyakorlati tanácsok Digitálisan oktatnak

Az Alföldvíz Zrt. – mint a szennyvíz elvezetését és tisztítá-
sát végző víziközmű-szolgáltató – a fogyasztók partner-
ségét kéri abban, hogy az új koronavírus által kialakult 
veszélyhelyzetben is használják környezettudatosan az 
otthoni szennyvízcsatorna-hálózatukat.

A koronavírus-járvány egészségügyi veszélyei és a kijárási 
korlátozás miatt egyre többen maradnak otthon. A megvál-
tozott élethelyzet több odafigyelést igényel az élet minden 
területén, így van ez a vécé, a mosdó, valamint a szennyvíz-
rendszer használatával is. 

Az Alföldvíz szerint tudatos odafigyeléssel nemcsak a he-
lyi dugulásokat lehet megelőzni, de a csatornahálózat álla-
potáért, a szennyvíztisztító telepek megfelelő működéséért, 
továbbá a szennyvízrendszeren jelenleg is folyamatosan dol-
gozó szakemberek többletfeladatainak csökkentéséért, ezál-
tal egészségük védelméért is sokat tehetnek a felhasználók.

A mosdó, illetve a csatornahasználat során az alábbiak 
betartására hívja fel a figyelmet. a víziközmű-szolgáltató: tilos 
a szennyvízcsatornába juttatni konyhai maradékot, nedves 
törlőkendőt, pelenkát, oldószereket, ruhákat, gyógyszereket, 
vegyi anyagokat, robbanásveszélyes folyadékot, valamint 
építési törmeléket (erről bővebben az alfoldviz.hu weboldalon 
olvashatnak).

Az Alföldvíz Zrt. arra kéri a felhasználóit, hogy környezettu-
datos magatartásukkal segítsék az otthonaikban keletkezett 
szennyvíz szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztí-
tását, figyelve ezzel egymásra és a környezetünkre.

Az elmúlt időszakban an-
nak ellenére megemel-
kedett a szabadtéri tüzek 
száma, hogy az egész or-
szágban tűzgyújtási tila-
lom van érvényben.

A Békés Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság felhívja 
a lakosság figyelmét, hogy ti-
los tüzet gyújtani a külterületi 
ingatlanokon fekvő erdőkben 
és fásításokban, valamint 
azok kétszáz méteres körzetében, ideértve a tűzrakóhelyeket, 
a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gaz-
égetést is. Csak ott szabad kerti hulladékot égetni, ahol azt 
önkormányzati rendelet azt engedi. Tűzgyújtási tilalom idején 
jellemzően ott is tilos az égetés.
Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

• Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
• Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, 
homok, tűzoltókészülék).
• Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi 
szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla)
• Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, 
ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben sza-
bályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés.
• Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés 
napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpont-
ban tüzet gyújtani tilos!
• A külterületi tarlóégetés és a vágott növények égetése 
bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nap-
pal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi 
szervnél írásban jelezni.
• Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a 
tűzoltók segítségét.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, 
amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett 
károk mértékétől függően, 20 ezer forinttól 3 millió forintig 
is terjedhet.

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében már-
cius 19-től visszavonásig felfüggesztették a járműveze-
tők és közlekedési szakemberek vizsgáit, alkalmassági 
vizsgálatait és utánképzéseit. A KRESZ-tanfolyamok 
elvégzése nincs veszélyben, az oktatók digitális úton 
képzik a jelentkezőket. Azonban a forgalmi vizsga előtt 
állóknak nem tudnak gyakorlati órákat garantálni.

A járvány miatt eltűntek az utakról a tanulóvezetők is. Bielik Pál 
az egyik autósiskola vezetője elmondta: azoknak, akik vizsga 
előtt álltak, a veszélyhelyzet megszűnése után ajánlatos lesz 
majd plusz órát venniük. Vannak, akik levezettek 30–40 órát, 
de most akár hónapokig nem ülhetnek a volán mögé, így pedig 
nem érdemes vizsgára menni, fel kell eleveníteni a tudást. 

A tantermi KRESZ-oktatás helyett a legtöbb autósiskola 
digitális módon tartja kurzusait. Egy másik iskolavezető el-
mondta: az e-learning rendszerükön keresztül továbbra is ok-
tatják a jelentkezőket. Pap András arra bíztat mindenkit, hogy 
kezdje el a tanfolyamot, hiszen otthonról is elsajátíthatja az 
elmélet alapjait.

Az iskolavezetők azt is elmondták, hogy azoknak, akik a 
koronavírus miatt csúsznak ki a kétéves szabályból – vagyis 
nem tudnak időben sikeres gyakorlati vizsgát tenni és jogosít-
ványt szerezni – nem kell pánikba esniük. Információik szerint 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium megteszi a szük-
séges jogszabály-módosítási javaslatokat annak érdekében, 
hogy önhibáján kívül senki ne kerüljön hátrányos helyzetbe.

Papp Ádám



Véget ért a 2019/2020-as 
szezon a hazai teremröp-
labda-bajnokságok részt-
vevői számára, miután a 
Magyar Röplabda Szövet-
ség a vírus miatt befejezett-
nek nyilvánította az idényt. 
A korai befejezés miatt nem 
osztanak ki helyezéseket. 
A klubok már a következő 
szezont tervezik. 

A BRSE elnöke egyetértett 
azzal a döntéssel, hogy ne 
osszanak ki helyezéseket a 
2019/2020-as szezonban, 
hiszen az évad „lényegi” 
része csupán most követ-
kezett volna. Baran Ádám 
kifejtette, hogy a koronaví-
rus okozta helyzet a gazda-
ságot és a sportot egyaránt 
sújtotta. Hozzátette: többek 
között az önkormányzat 

költségvetési átcsoportosí-
tásai miatt 50 százalékkal 
kevesebb támogatást kap-
nak a kiemelt sportágak 
képviselői, mint azt koráb-
ban tervezték.

– Jelenleg is zajlik a "kár-
felmérés", illetve értékmen-
tés. Ezt követően lépésről-
lépésre elkezdjük építeni a 

jövőt. Természetesen meg-
vannak a fejünkben azok a 
koncepciók, amelyek men-
tén haladni kívánunk. Mi 
mindig csak addig nyújtóz-
kodtunk, amíg a takarónk 
ér, most sem kívánunk ir-
reális alkukba belemenni – 
emelte ki Baran Ádám.  

Papp Ádám

Hosszas egyeztetések 
után a Magyar Kézilabda 
Szövetség úgy határozott, 
hogy a koronavírus-jár-
vány miatt befejezettnek 
nyilvánítja a 2019/2020-as 
szezonját. A Békéscsa-
bai Előre NKSE ugyan a 
bajnokság tizenharmadik 
helyén zárt, de a döntés 
értelmében bent maradt az 
NB I-ben.

– Többször egyeztettünk az 
érdekeltekkel, folyamatos 
volt a párbeszéd az utóbbi 
hetekben. Ebben a rendkívüli 
helyzetben sem szeretnénk 
megalapozatlan döntéseket 
hozni, hisz nem mindegy, 
hogy mekkora az érdeksé-
relem, amely a sportág sze-
replőit éri. Ezt szerettük vol-
na minimalizálni azzal, hogy 

úgy tekintünk a 2019/2020-
as idényre, mintha meg sem 
történt volna – fejtette ki az 
MKSZ alelnöke.

Mindez azt jelenti, hogy 
nem osztanak ki helyezése-
ket, nem avatnak bajnokokat, 
de kiesők, valamint feljutók 
sem lesznek. A döntés jó hír 
a Békéscsabai Előre NKSE-

nek, hiszen ezzel biztossá 
vált, hogy a következő sze-
zont is az élvonalban kez-
dik, amennyiben teljesítik 
a nevezési feltételeket. A 
legnagyobb bizonytalanság 
egyelőre azokat a klubokat 
érinti, amelyek a nemzetközi 
porondon indulnának.

Hidvégi D.
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TOVÁBBRA IS HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNÖKHÖZ!

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

EGYSZERŰ

KÉNYELMESKÖRNYEZET-

BARÁT

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

Rendelje munkahelyére
vagy otthonába!

Elismerés Eperjesi Lászlónak Folytatódik a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia fejlesztése

Mester-M díjas

Már a jövőt tervezi a BRSE Az NB I-ben maradnak a kézisek

Öltözőkkel, pályákkal gazdagodnak

A MOL Mester-M Díját idén is tíz kiemelkedő munkát vég-
ző tanár és utánpótlásedző kapta meg. A díjazottakat a 
tanítványaik jelölése alapján a MOL Alapítvány kuratóri-
uma választotta ki.

A MOL Mester-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, 
edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gye-
rekeket a sport, a művészet és a tudomány területén, ezzel egy 
időben szakmailag, emberileg is tanítványaik példaképei. Idén a 
kuratórium közel 400 jelölt közül választotta ki azt a négy termé-
szettudományos oktatót, három művésztanárt, valamint három 
edzőt, akik megkapták az elismerést.

A Mester-M Díj 2019. évi nyertesei között ott van Eperjesi 
László atlétika edző is. Eperjesi László 1994-től dolgozik edző-
ként, 2007 óta a Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubnál. Fiatalkorá-
ban maga is atletizált, és mindig az volt a célja, hogy tisztessé-
ges embert neveljen a fiatalokból. Vallja, hogy a küzdőképesség, 
a kitartás, a hit és a sportág iránti alázat nélkül senki nem lehet 
sikeres. Legkiemelkedőbb tanítványa az olimpiai bronzérmes 
súlylökő, világbajnok, Európa-bajnok Márton Anita, aki számára 
alkatához igazított, sajátos, egyedi dobótechnikát fejlesztett ki. 
Eperjesi László szakmai tudásával, tanácsaival segíti a Magyar 
Atlétikai Szövetség súlylökés szakágát.

Folytatódik a Békéscsaba 
Labdarúgó Akadémia társa-
sági adóból finanszírozott 
fejlesztése. A 4-es Honvéd 
utcában található sportlé-
tesítmény tíz konténerből 
álló, új öltözőblokkal gaz-
dagodott, és megkezdték a 
pályák bővítést is. 

Jelenleg még leginkább a 
földkupacok feltűnőek, de 
várhatóan őszre elkészül 
a labdarúgó akadémia két 
újabb játéktere. Az élőfüves 
pálya munkálatai az ütem-
terv szerint zajlanak, az öntö-
zőrendszert már kiépítették. 
Ez a pálya majd világítást is 
kap, mint ahogyan a mögöt-
te található 40 x 60 méteres 
műfüves játéktér is. Utóbbi 
területen, amikor ott jártunk, 

a kavicsok és a kövek elte-
rítése zajlott, ami a műfü-
ves pálya alapjaként szolgál 
majd. Az akadémián egyre 
több gyerek futballozik, a 
pályák minősége gyorsan 
romlik, ezért van szükség a 
bővítésre.

– A Békéscsaba Labda-
rúgó Akadémiának négy-
száznál is több igazolt já-
tékosa van. Kevés a füves 
területünk még úgy is, hogy 
2011-ben a Szalvai pályán 
csináltunk két nagyméretű 
területet. A nagy terhelés 
mellett ezek sajnos hamar 
tönkremennek. A Kórház ut-
cában pedig az ifjúsági csa-
pataink csak a műfüvesen 
edzhetnek, de szeretnénk ott 
is füves pályát építeni – fo-
galmazott Szokolay Sándor, 

a Békéscsabai Utánpótlás-
nevelő Futball Club elnöke.

Nemcsak pályákkal, ha-
nem új öltöző-egységekkel 
is gazdagodott a Békéscsa-
ba 1912 Előre utánpótlása. 
Ezek kialakítása az itt játszó 
második csapat szempont-
jából is fontos volt, hiszen 
a vezetők szeretnék, ha az 
Előre II. feljutna a harmad-
osztályba. A hazai szövet-
ség az NB III-ban azonban 
megköveteli, hogy közel 
legyen az öltöző a pályá-
hoz, illetve fedett lelátónak 
is lennie kell. A tribünt már 
korábban felépítették. Ezzel 
a fejlesztéssel összesen ti-
zenkét öltöző áll majd a csa-
patok rendelkezésére. Az új 
blokkban egy irodával, két 
szaniterrel és négy öltözővel 

bővültek az akadémia lehe-
tőségei.

– Azt láttuk, hogy a jelenlegi 
öltözők száma a kétkonténeres 
megoldással csak egy ideig 
tartható fenn. Nagyon nehéz 
megoldani, hogy minden csa-
patnak legyen saját öltözője. 
Mindenképpen szerettünk 
volna itt fejleszteni, illetve arra 
is gondoltunk, hogy idővel a 
második csapatunk feljuthat 
az NB III-ba, ott pedig telje-
sen más körülményeket kell 
biztosítani – részletezte Jakab 
Péter, az akadémia vezetője. 
Hozzátette: a beruházásnak 
köszönhetően a lány csapa-
tukat is teljesen elkülöníthetik, 
így remélik, minél többen csat-
lakoznak majd hozzájuk, amint 
újra a futballé lesz a főszerep.

Hidvégi Dávid



Az új koronavírus okozta fertő-
zéssel kapcsolatos megbetege-
dések számának növekedésére 
tekintettel – a miniszteri utasítá-
soknak megfelelően – a Békés 
Megyei Központi Kórház felké-
szült a tömeges megbetegedé-
sek ellátására – fogalmazott dr. 
Becsei László, a Békés Megyei 
Központi Kórház főigazgató fő-
orvosa az április közepén meg-
jelent közleményében.

A Békés Megyei Központi Kórház 
szükség esetén közel 300 ágyon 
biztosítja majd a lélegeztetésre 
szoruló betegek ellátását, ezen 
felül, összességében több mint 
1000 ágyon a koronavírussal fertő-
zött betegek gyógykezelését.

Annak érdekében, hogy a beteg-
ellátás zavartalan legyen – és a fer-
tőzött betegeket a nem fertőzött be-
tegektől elkülönítetten kezeljék – a 

COVID-19 gyanús betegeket április 
20-ától a gyulai Pándy Kálmán tag-
kórházban látják el (a Semmelweis 
utca 1. és Sitka utca 1. szám alatti 
telephelyeken). 

Április 15-étől ütemezetten el-
kezdődött a gyulai telephelyeken 
kezelt betegek áthelyezése, és ez-
zel egy időben – a biztonságos be-
tegellátás érdekében – a betegutak 
átszervezése is. 
Az április 14-étől érvényes válto-
zások a következők:

Az aktív fekvőbetegellátást 
igénylő betegek kórházi felvétele a 
Réthy Pál tagkórház (Békéscsaba, 
Gyulai út 18.) osztályain történik. 

A Pándy Kálmán tagkórházban 
(Gyula, Semmelweis u. 1.) változat-
lanul tovább működik:

• a sürgősségi betegellátást biz-
tosító osztály (SBO),

• az infektológia (fertőző) osztály, 
• a klinikai onkológiai centrum 

(onkológiai, sugárterápiás, hospice 
ellátás), 

• a gyermek-, és csecsemő-
gyógyászati osztály PIC, intenzív, 
neonatológia ellátása,

• az invasív kardiológia (szív-ka-
téteres laboratórium),

• az aktív tüdőgyógyászat (Gyu-
la, Sitka utca 1.).

Ezen területek a működési felté-
telek rögzítettsége miatt maradnak 
a Pándy Kálmán tagkórházban, 
illetve a tüdőkórházban, ahol a 
Covid-19 fertőzött betegek ellátá-
sától teljesen elkülönítetten működ-
nek majd. 

A Pándy Kálmán tagkórház ellá-
tási területéhez tartozó járóbetegek 
az ellátást április 20-ától a gyu-
lai rendelőintézetben (Gyula, Dob 
utca) vehetik igénybe. 

A szakrendeléseket érvényes 
beutalóval, telefonon előre egyez-
tetett időpont alapján vehetik igény-

be az érintettek. A telefonszámok 
és rendelési idők a Békés Megyei 
Központi Kórház honlapján érhetők 
el. Az intézmény folyamatosan tá-
jékoztatja a lakosságot az esetle-
ges változásokról. A betegellátásra 

vonatkozó, többek között tervezett 
műtétekkel, laboratóriumi, illetve 
szűrővizsgálatokkal kapcsolatos 
egyéb információkat a Békés Me-
gyei Központi Kórház honlapján 
(bmkk-eu) találják meg. 
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Virtuálisan éri el közösségeit és közönségét a Csabagyöngye

Szente Béla: Most másként működünk
Maszkban szavaltak 

A költészet napja 
A Csabagyöngye Kulturá-
lis Központban pár héttel 
ezelőtt még gőzerővel ké-
szültek a tavaszi fesztivál-
ra, majd mielőtt elkezdő-
dött volna, a járvány miatt 
betiltották a rendezvénye-
ket. Szente Bélával, az in-
tézmény igazgatójával ar-
ról beszélgettünk, mit tud 
tenni ebben a helyzetben a 
Csabagyönybe. 

– Egy kulturális intézmény-
nek lételeme a közönség, 
és azok a közösségek, ame-
lyek ott működnek. Most 
nincs közönség és a kö-
zösségek is szüneteltetik a 
tevékenységüket.

– Mivel nincsenek ese-
mények, lehetőségünk van 
arra, hogy az intézményen 
belül bizonyos munkálatokat 
elvégezzünk. Gondolok itt a 
takarításra, karbantartásra, 
technikai eszközök átvizsgá-
lására. Emellett egy 12 fős 
stábbal, amelyben a mun-
katársaink, varrni tudó kolle-
ganőink, és a közösségeink 
tagjai vannak, maszkokat 
gyártunk, és van egy kolle-

gánk, aki a szállítási munká-
kat végzi. Az üzemeltetés és 
a gazdasági vonal pedig rész-
ben otthoni munkavégzéssel, 
részben pedig a kifizetések 
miatt a helyszínen dolgozik.

– Mindezzel párhuzamo-
san a közösségi oldalakon 
pezseg az élet. Élő bejelent-
kezéseket, CSAKK-meséket 
láthatunk.  

– Fölmértük, hogy milyen 
közösségi médiához kapcso-
lódó lehetőségeink vannak. 
Körülbelül 130 közösség 
dolgozik az intézményegysé-
geinkben, egyharmaduk ren-
delkezik közösségi oldallal. 
Ehhez jönnek még a tagin-
tézményeink elérhetőségei, 
hiszen minden kisházunk-
nak és a központi intézmé-
nyünknek is van facebook 
oldala. Ezeken az oldalakon 
keresztül nagyon széles kört 
tudunk megszólítani. Amikor 
ezt fölmértük, megnéztük, 
milyen úton-módon tudunk 
így a csoportokkal dolgoz-
ni. Azok a kollégák, akik egy 
adott közösség gondozásá-
val foglalkoznak, próbálnak 
kapcsolatot tartani velük. El-

indultak a meséink is, van két 
új figuránk, Csabi és Gyöngyi. 
Ők két manó. Úgy terveztük, 
hogy gyereknapon fogjuk 
őket bemutatni, de az élet úgy 
hozta, hogy más módon ke-
rültek a köztudatba. Ők a hall-
gatói a CSAKK-meséknek, 
amelyekből már több részt 
bemutatattunk Kerepeczki 
Nóri mesemondásával. 

– Mire van még lehetőség 
ilyen keretek között?  

– Elindítottunk egy interak-
tív családi kalandjátékot, ami 
a játszóházainkat helyettesíti. 

Létrehoztuk a Csabagyön-
gye online kézművesházat 
is, ami otthon elkészíthető 
ötleteket, próbál meg hetente 
egyszer-kétszer a közönség 
elé bocsátani. Az a célunk 
ezekkel a projektekkel, hogy 
a közösségek tagjai között ne 
szakadjon meg a kapcsolat. 
Legyen valami, amiért felhív-
ják egymást, vagy üzennek 
egymásnak. Van egy prog-
ramajánlónk is, ahol egyrészt 
a saját környezetünkben levő 
programokat, tornákat igyek-
szünk népszerűsíteni, vagy 
például Hevesi Imi gyermek-
programjait, illetve BMZ olda-
lát, aki gyerekrajzzal foglal-
kozik. Másrészt az országos 
kezdeményezéseket is be-
visszük a köztudatba, például 
elég sok zenekar megszólalt 
már az interneten, az elérhe-
tőségüket a közönségünknek 
egyből továbbítottuk. Most 
másként működünk, persze 
nagyon várjuk már, hogy is-
mét élettel tölthessük meg az 
intézményeinket, és készü-
lünk is erre.

M. E.

Szente Béla a Csabagöngye igazgatója

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

A költészet napja alkalmá-
ból, április 11-én, az elő-
írások betartásával egy rö-
vid megemlékezés zajlott 
József Attila Lencsési úti 
szobránál, a Lencsési Kö-
zösségi Házban működő 
csoportok néhány tagjá-
nak a részvételével.

– A Lencsési Közösségi Ház 
a költészet napján, azaz Jó-
zsef Attila születésnapján, 
április 11-én, minden évben 
egy szerény megemléke-
zést rendez a költő szobrá-
nál – mondta el Takács Pé-
ter, az intézmény vezetője. 

Hozzáfűzte, hogy tekintettel 
a járványra, most csak né-
hányan jöttek el, és szigorú-
an betartották a járványügyi 
előírásokat.

A megemlékezésen el-
hangzott Juhász Gyulától a 
Tavasz-esti dal, Petőfi Sán-
dortól A tavaszhoz, Szabó 
Lőrinctől a Tavasz című vers 
és József Attilától a Mama. 
Azt követően jelenlévők 
együtt elénekelték a Tavaszi 
szél vizet áraszt című dalt, 
majd a közösségi ház mun-
katársai megkoszorúzták a 
költő szobrát.

S. T.

A Jókai színház online versmondásra invitálta az irodalomkedvelőket
„Versek a vesztegzárból” 
címmel invitálta az iroda-
lomkedvelőket online vers-
mondásra a Békéscsabai 
Jókai Színház társulata. A 
magyar költészet napján 
már több éve 24 órás vers-
folyamot szerveznek a te-
átrumban, azonban idén a 
vírus miatt új megoldást kel-
lett találni arra, hogyan em-
lékezzenek a jeles napról.

A korábbi 24 órás költészet-
napi versmaratonokhoz min-
den évben csatlakoztak a 
közéleti személyiségek, po-
litikusok, művészek, sporto-
lók, nyugdíjasok, iskolások 
és az óvodások is. Hogy a 
járvány idején se maradjunk 

versek nélkül a költészet 
napján, a teátrum munka-
társai online tették közzé 
az irodalomkedvelők által 
videó-üzenetben küldött 
verseket.

– Most a mi életünk is 
online folyik, így tartjuk a 
kapcsolatot a közönséggel. 
A "Versek a vesztegzárból" 
című felhívásunk megte-
remtette annak a lehetősé-
gét, hogy bárki felmondjon 
egy-egy verset a telefonjá-
ra, beküldje nekünk, és azt 
közzétegyük. Ezáltal online 
teremtődött hasonló helyzet, 
mint a 24 órás versfolyam-
ban – fogalmazott Seregi 
Zoltán, a Békéscsabai Jókai 
Színház igazgatója.

A kezdeményezést közéle-
ti személyiségek is megtisz-
telték részvételükkel. A fel-
vételek sorát Szarvas Péter, 
Békéscsaba polgármestere 
kezdte, és Varga Tamás al-
polgármester zárta.

Péter Erika, Békés me-
gyei Prima-díjas költő min-
den évben aktív résztvevője 
volt a színház által szerve-
zett 24 órás versfolyamnak. 
Mint mondta: számára fon-
tos ez a nap, hiszen a kor-
társköltők ilyenkor közelebb 
kerülhetnek a közönséghez. 

– Most sem maradhat-
tam ki, olyan műveket küld-
tem, amelyeket mostaná-
ban írtam, és kapcsolatban 
vannak a koronavírus-jár-

vánnyal. Természetesen 
olyanokat is választottam, 
amelyek vidámak – jegyezte 
meg a költő.

A színház vezetése bízik 
abban, hogy ez a mostani, 
rendkívüli költészet napi meg-
emlékezés is méltó volt az 

ünnepelthez és értékes per-
ceket, lelki megerősítést adott 
mindenkinek.

Papp Ádám

Szarvas Péter polgármester Péter Erika költőnő



A Munkácsy Mihály Múze-
um hivatalos oldalán on-
line kiállítás segíti a kultú-
ra közvetítését. Virtuálisan 
bejárható oldalukon a Ba-
lázs Irén textilmunkássá-
gát bemutató tárlat, Ritók 
Lajos kiállítása, valamint 
az Egyszer volt, sosem 
volt című, régi, vagy csak 
tervként létező békéscsa-
bai épületeket felvonultató 
kiállítás. 

Mint azt Ando Györgytől, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
igazgatójától megtudtuk, a 
virtuális kiállítást folyamato-
san frissítik, bővítik. A mű-
vészettörténészek emellett 

a legnépszerűbb közösségi 
oldalon, a múzeumban ed-
dig még nem látott fotókat 

tesznek közzé amelyeket 
történelmi háttéranyagok-
kal egészítenek ki. A muze-
ológusok főként otthonról, 
home office-ban dolgoznak, 
a restaurátorok és régészek 
pedig az M44-es lelőhelyek 
cserepeinek válogatásával, 
ragasztásával foglalkoznak. 

– A múzeumok ebben az 
időszakban igyekeznek tu-
datosítani az érdeklődőkben 
azt is, hogy a múzeumpe-
dagógia nemcsak a diákkö-
zönséget, hanem az összes 
korosztályt szolgálja – tette 
hozzá Gyarmati Gabriella 
művészettörténész.

Csiffáry Zsuzsanna
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MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

Az M44-es lelőhelyek cserepeit nézik át

Online látogathatók a múzeum tárlatai

Szecessziós házak a Szabadság téren
Múzeumozz otthonról!

FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL 
A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület rovata – Az 1888-as nagy békéscsabai árvíz
A kiegyezésnek és a vasútnak köszönhe-
tően látványos fejlődésnek indult Békés-
csabát 1888. március idusán nagy veszély 
fenyegette. Mivel a település a Fehér-Körös 
vízjárta mocsarainak dél-nyugati részén 
terült el, így többször is előfordult itt árvíz. 
A megyei alispán minden évben felhívta a 
figyelmet a bekövetkezhető árvízveszélyre.

Csaba vezetősége bízott a város észak-keleti 
területein hosszan húzódó védművekben: a 
Fehér-Körös bal parti gátjában, a Gerlai-holt-
ág kétoldali gátjában és az Élővíz-csatorna 
jobb oldali töltésében.

Februárban a Körösök forrásvidékén emel-
kedő Bihar- és Béli-hegységet, továbbá az 
Erdélyi-érchegységet borító hótakaró még 
tartotta magát, a hóolvadás hirtelen, március 
elején következett be. 

Március 12-én a Kettős-Körös bal oldali gát-
ja, reggel fél nyolckor, a dobozi hídtól mintegy 
2 km-re, rövid szivárgás után átszakadt. A töl-
tésszakadás következtében Gerla és Póstelek 
elpusztult. Két nap múlva a csabaiak eltorla-
szolták a Veszei híd alját, nehogy az ár az Élő-
víz-csatornába hatoljon; de a víz estére több 
helyen is átömlött az alacsony töltésen és zú-
dulni kezdett Békéscsaba irányába. 

Az ünnepnapon arra ébredt Csaba népe, 
hogy teljesen védtelen az árral szemben. 
Beliczey István kormánybiztos egy gát építését 
rendelte el, melyet a harmadik hídtól a gyulai or-
szágútig, s innen a kanálisi evangélikus teme-
tőig emeltek. A város férfi lakosságának nagy 
része azonnal ásót, kapát fogott a felhívásra. 
A kormánybiztos a hadseregtől is segítséget 
kért. A védmű vonalát Sztraka Ernő jelölte ki 2 
km hosszúságban, és emberek ezrei dolgoztak 
a gát építésén. A puha talajú védvonal viszont 
csak rövid ideig tartott ki. Másnap 21 órakor az 
evangélikus temetőnél csapott át a víz, és ön-
tötte el a Kanális szőlőket. A mai István malom 
épületét saját dolgozói és 200 katona mentet-
ték meg. A víz elöntötte a Széchenyi ligetet és 
a benne épült gőzfürdőt is. Ezután mindenki az 
Élővíz-csatorna bal parti töltésében bízott. So-
kan menekültek az Evangélikus nagytemplom-
ba, voltak, akik ott is éjszakáztak.

Március 17-én  hajnalban a víz órák alatt 
elöntötte az Élővíz-csatornát. Az áradás már 
a csatorna bal partját ostromolta, ezért a régi 
töltésen nyúlgátat kezdtek építeni. A csatorna 
vize olyan gyorsan emelkedett, hogy a telepü-
lés megmentését már nem nagyon remélhet-
ték. Újabb munkára szólított fel a vészbizott-
ság, ezért dobosok és kürtösök járták a várost, 

riadóztattak mindenkit, majd katonai pontokat 
létesítettek, hogy a betörő árból menteni tudják 
az embereket.

A tragédia, a gát átszakadása nem a belvá-
rosban, hanem a Békési úti hídtól 800 méterre 
következett be, március 19-én, a délelőtti órák-
ban. Két helyen is átszakadt a gát, s a kisréti 
tanyák rövidesen víz alá kerültek. A víz által 
romba döntött épületek száma meghaladta az 
ezret. A vészhelyzetre való tekintettel Baross 
Gábor közlekedési- és közmunkaügyi miniszter 
is ellátogatott Békéscsabára és tárgyalt a kor-
mánybiztossal. A miniszter elrendelte, hogy a 
keletkezett rést azonnal tömjék be, nehogy az 
árvíz jobban elöntse a területet. A csabaiak ké-
résére azonban ezt a Körös gátjának betömése 
utánra rendelték el.

A víz magassága tovább emelkedett, s már 
északi irányból is fenyegette Csabát. Sztraka 
Ernő elrendelte egy újabb védtöltés felépítését 
a Békési úti hídtól a mezőberényi országútig. 
A munkakörülmények nehezek voltak, esőben 
és vízben végezték munkájukat az emberek, 
de a gát állta a víz nyomását. Ez annak is kö-
szönhető volt, hogy a szél kelet felé fújt, s ez-
zel enyhítette a víz nyomását a gátakon. Április 
első hetében már a lakosság is fellélegezhetett, 
mert az árvíz kezdett visszahúzódni.

Az árvíz elleni védekezés április 15-én szűnt 
meg, de a víz a város körüli területekről még 
nem vonult vissza – így remény sem nyílha-
tott arra, hogy művelés alá fogják a területe-
ket. Csaba XVIII. századi újratelepítése óta az 
1888-as árvíz pusztítása volt a legnagyobb: 
57 500 forintjába került a településnek. A ki-
adásokra nem volt fedezete a városnak, ezért 
bankhitel felvételére kényszerült. 

1888. május 16-án rendkívüli képviseleti 
közgyűlést tartottak. Itt Sztraka Ernő javas-
lata az volt, hogy építsenek egy árvíz ellen-
ni véd- és körgátat, ezt később elfogadták. A 
védművet a város a maga erejéből hozta létre 
1889 tavaszára észak-kelet-dél félkörben.

A városunkat megmentették az itt élő ma-
gyar és szlovák őseink, kiknek köszönhetően 
ma is épülhet és szépülhet Békéscsaba. A Bé-
késcsabai Városvédő és Városszépítő Egye-
sület a nagy árvíz 110. évfordulója alkalmából 
a békéscsabai önkormányzattal együtt emlék-
oszlopot állítatott a Lencsési út és a körgát ta-
lálkozásánál. Az itt található emléktáblán a kö-
vetkező olvasható: „A nagy csabai árvíz 110. 
évfordulójára emeltette Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Városvédő 
és Városszépítő Egyesület 1998.

Z príležitosti 110. výročia vel'kej čabianskej 
povodne postavila samospráva župného 
mesta Békešskej Čaby a združenie ochrancov 
mesta 1998.”

Ugrai Gábor

Baross Gábor emléktáblája a békéscsabai 
Vasútállomáson
Forrás: www.bekeswiki.bmk.hu

A békéscsabai Evangélikus Nagytemplom az 
árvíz idején
Forrás: reformacio.mnl.gov.hu

Száz évvel ezelőtt a Sza-
badság tér még teljesen 
másképpen nézett ki, 
mint napjainkban. A teret 
elsősorban a szecessziós 
stílusban épült házak ha-
tározták meg. A változást 
mutatta, hogy az egykori 
Gabona tér amely 1910 
óta Ferenc József térként 
volt ismert, 1946-ban kap-
ta meg a Szabadság tér 
elnevezést. 

1910 és 1922 között öt sze-
cessziós stílusú ház épült fel 
vagy bővült emelettel. 1910-
ben a Békésmegyei Gaz-
dasági Egyesület székháza 
épült emeletesre Wagner Jó-
zsef tervei szerint, a 6. szám 
alatt. A kaszinó és az egylet 
ülésterme mellett, a Békés-
megyei Általános Takarék-
pénztár és gazdasági gép-
raktár kapott helyet benne. 

1962-ben a Helyőrségi Klub 
költözött az épületbe. 

Dr. Láng Frigyes ügyvéd 
1911-ben építtette fel a 8. 
szám alatti házát, majd egy 
év múlva Zsíros András, 
Csaba egykori bírója épít-
tette emeletesre az 1. szám 
alatti épületet. Itt nyitotta 
meg fodrászüzletét Török 
János, aki később „babakli-
nikát” is működtetett házban 
játék babák számára. 

Fábry Károly ügyvéd, író 
1913-ban építtette fel egyeme-
letes lakóházát Lipták János 
építőmester tervei szerint, a 
10. szám alatt. Az 1959–60-as 
tanévtől leánykollégium mű-
ködött az épületben. 

1922-ben egyemeletes 
polgárház épült a 18. szám 
alatt, amelyet a Stern és 
Steinberger gabonakereske-
dő cég épített. A ház a cég 
központjaként és üzletként 

is szolgált. Később a Kulich 
Gyula Ifjúsági Ház, majd a 
városi úttörő és KISZ-elnök-
ség, valamint az utazási iro-
da otthona volt. 

A Fábry-ház a Békésme-
gyei Gazdasági Egyesület 
egykori székházával és a 
Láng-házzal a város leg-
szebb szecessziós épület-
együttesét alkotja, sajnos a 
Stern–Steinberger-ház és 
a Zsíros-ház ma már nem 
látható (azokat 1965-ben 
és 1975-ben bontották le). 
Ez utóbbi két ház és több 
más érdekes épület történe-
tét mutatja be a múzeum az 
Egyszer volt, sosem volt – 
Békéscsabai épületek című 
időszaki kiállításban. A mú-
zeum zárva tartása alatt a 
kiállítás virtuálisan tekinthető 
meg a múzeum honlapján.

Szakál Veronika
történész muzeológus



Ezekben a hetekben a szü-
lők otthon komoly szerve-
zőmunka árán tudnak csak 
gondoskodni kisebb-na-
gyobb gyermekeikről. Ha 
kell, megpróbálnak mel-
lettük lenni, próbálnak az 
óvónő, a tanító vagy a tanár 
helyébe lépni – ami persze 
nem megy könnyen. Köz-
ben nemcsak az iskolák, 
hanem az óvodák is igye-
keznek az otthoni nevelést 
segíteni, de a gyerekek 
személyes megjelenése, 
a közösség így is minden-
kinek hiányzik. A Penza és 
a Tündérkert óvoda peda-
gógusai különböző módon 
igyekeztek ezt tolmácsolni 
a gyerekek felé.

A Penza Lakótelepi és Dr. 
Becsey Oszkár Utcai Óvoda 
Penza ovijának az egyik ke-
rítésére nyolc rajzot függesz-
tettek ki a minap az intézmény 
óvónői. „Nagyon hiányoztok 
nekünk gyerekek!” – üzenik 
az óvónők a kerítésre kitett 
lapokon, amelyek mellett a 
négy csoport (Pillangó, Mici-
mackó, Süni, Cica) szimbólu-
mai is ott mosolyognak. Mint 
mondják, noha az e-ovin ke-
resztül folyamatosan tartják 
a kapcsolatot a gyerekekkel 
és a szülőkkel, az mégsem 
olyan, mint amikor nap mint 
nap együtt vannak. Egyéb-
ként az iskolásokhoz hason-
lóan, az óvodások is naponta 
kapják a feladatokat, ame-

lyeket a visszacsatolások 
alapján nagyon lelkesen tel-
jesítenek (képeket, kedves 
videó-üzeneteket küldenek), 
de mindnyájan várják már az 
újraindulást.

A Békéscsabai Tündérkert 
Óvoda dolgozói egy kis vide-
ót készítettek az ovisaiknak. 
Több hete bezártak az óvo-
dák, és ahogy Zelenyánszkiné 
Fazekas Tünde óvodavezető-
helyettes elmondta, olyan hir-
telen jött mindez, hogy igazán 
el sem tudtak köszönni a gye-
rekektől. Lipták Petra óvónő 
kiemelte, hogy mindenkinek 
nagyon nehéz ez a mostani 
helyzet. Hozzátették, hogy ők 
is az e-ovin keresztül kommu-
nikálnak a gyerekekkel és a 
szülőkkel: többek között me-
séket mondanak, báboznak, 
tornáznak, hogy megszépít-
sék az otthonlévők minden-
napjait. Az óvoda dolgozói 
egyébként Mentovics Éva 
Hiányoztok, kicsinyeim! című 
verséből egy közös videóval 
üzentek a gyerekeknek. Íme 
ebből néhány sor: „Hiányzik 
a duruzsolás/ csengő szavak, 
ölelés/ sok huncutság, ezer 
kérdés/ a felhőtlen nevetés…”

S. T., M. E.

Borsodi Laci. A batto-
nyai srác a csabai térről… 
Belanka Jánossal 2006-
ban ő álmodta meg a he-
lyi blues klubot. Közben 
jó néhány formációt vitt a 
hátán; az „anyabandája” a 
Borsodi Blue (később Bor-
sodi Blues Collective) az 
„apabandái” pedig a Török 
Ádám és Barátai, valamint 
a Little G. Weevil Band.

– Már gyerekként csak a gi-
tár érdekelt. Az érettségi után 
behívtak katonának, ahová 
vittem magammal a sárga 
Boss Overdrive-pedálomat. 
Akkortájt csapott minket arcon 
a jazz. Ott találkoztam Tímár 
Tomival. Hallgattuk ezerrel a 
László Attila, Babos Gyula és 
a Tátrai Band hanghordozóit. 
Nem sokkal a leszerelést kö-
vetően, egy katonatársunkkal, 
a basszgitáros Paróczai Atti-
lával Budapestre költöztünk, 
hogy megváltsuk a világot. 

– Ez volt a Kőkorsó Trió, 
amely instrumentális jazz-t 
játszott.

– Így van! Éjjel-nappal pró-
báltunk, tanultunk, teljesen be-
gőzöltünk. A kazettákra másolt 
demóinkkal jártuk a várost, 
fűztük a klubok tulajait, hadd 
menjünk játszani. Ekkor figyelt 
fel ránk Török Ádám egy te-
hetségkutatón és azonnal ösz-
szebarátkoztunk. A csúcs az 
volt, amikor 1999-ben, a Tabán 
Fesztiválon léphettünk fel. Ki-
szálltuk a szakadt Fiat Regat-
támból, és azt olvassuk a buli 
plakátján: Kőkorsó Trió, Török 
Ádám és a Mini, Ferenczy 
György és a Herfli Davidson, 
Tátrai Tibor és a Magyar Atom. 

– Aztán mégsem jött be 
Budapest? 

– 2000 decemberében 
megszületett Dorka leányom 

és hazamentem Battonyára. 
Így viszont megalakulhatott 
helyiekből az első blues-ban-
dám, a Virga Negra, amellyel 
kezdetét vette pár újabb őrült 
év. Hónapok leforgása alatt 
megismerkedtünk a teljes ha-
zai blues-szakmával, jártunk 
a bluesfesztiválokra. Óriási 
cimbiskedés folyt; rendszeres 
kocsiban alvás vagy a kiterített 
pléden egymás mellett: Fekete 
Jenő, Little G., Sonnyék, Benkő 
Zsoltiék és még sorolhatnám. 
Aztán 2005–2006 körül mégis 
kiléptem és békéscsabai, gyu-
lai, mezőtúri zenészekkel csi-
náltam meg álmaim zenekarát.

– Szerinted miért éppen ti-
teket választott Török Ádám?

– Valószínűleg azért, mert 
még a kilencvenes évek vé-
gétől megmaradt a barátság. 
Ádámék többször is jártak 
nálunk és balatoni turnéjukra 
is elvittek anno vendégként. 
Szóval megkérdezte, hogy 
van-e kedvünk vele muzsikálni 
(Laci mellett a gyulai Pfeff Mar-
ci basszusgitárosról van szó), 
és naná, hogy volt! Azonfelül 
vendég volt még többek között 
Papp Gyula, Charlie és Tátrai 
Tibusz is.

– Milyen volt az ikonokkal?
– Tibuszt 2010 óta isme-

rem; az Elefántban játszottunk 
először együtt. Szász Feri, 

Pribojszki Matyi gitárosa a fejé-
be vette, hogy meghívja a csa-
bai bluesklubba. Lehetetlennek 
tűnt, de aztán mégis sikerült 
neki. Gitárpárbaj volt a csabai 
Elefántban. Mindenki ott volt: 
vagy húsz környékbeli gitáros, 
továbbá a Magna Cum Laude 
tagjai, rajongók. Aztán valami 
olyan történt, amire nem szá-
mítottam, Tibusz felvázolt egy 
gitáros-csapatot: Mohai Ta-
más, Szász Feri, Tátrai, Borso-
di, illetve Marci és Tímár Tomi 
alkotná a ritmusszekciót. Telje-
sen beleborzongtam…

– Úgy tűnik, hogy lelkileg 
is sínen vagy.

– Az, hogy ezekkel az em-
berekkel együtt játszottam, el-
sősorban nekem, neked és a 
mikrokörnyezetemnek fontos, 
szerintem. Azért soha nem 
fognak engem meghívni a Vas 
megyei Bluesfesztiválra, meg 
a Szigetre, mert együtt játszot-
tam Tátraival… Ha karrierépí-
tésben gondolkodom, akkor 
pedig sáfárkodnom kellene 
ezzel. De biztos, hogy akarok? 
Vagy egyszerűen csak aján-
déknak fogok fel mindent… 
Egy ajándéknak, hogy ezekkel 
az emberekkel játszhattam, 
zenélhettem együtt, és ez már 
itt van a zsebben. A jövő pedig 
továbbra is izgalmas.

Such Tamás
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A P R Ó H I R D E T É S E K
INGATLAN

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

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

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.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, 
roletta, reluxa szerelés javítás, kulcsmásolás: 

Lencsési út 26/1. | Tel.: 30/233-4550.

Fűkaszálást vállalok. Tel: 70/596-3370.

Kéz -és lábápolás (benőtt köröm is) vállalok. 
Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.

Fűnyírást, bozótírtást vállalok. Tel.: 30/366-9699. Petri.

EGYÉB

Eladók Békéscsabán:  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.

Borsodi Laci elképzelhetetlen gitár nélkül

"Ajándéknak fogok fel mindent"

Várják a fecskéket 

Hiányzik a duruzsolás, a felhőtlen nevetés

Óvodásaiknak üzentek

Tavaly a békéscsabai Kölcsey Utcai Óvodásokért Alapít-
vány sikeresen pályázott a Budapest Bank Békéscsabá-
ért Program által meghirdetett Környezeti fenntartható-
ság támogatásra. A napokban a program részeként 20 
fecskefészket telepítettek az óvoda épületére.

„Zöld óvodaként” az intézmény kiemelt célja a gyermekek 
környezettudatos magatartásának formálása, a környezetvé-
dő szokások kialakítása, fejlesztése. 

–„Madárbarát óvodaként” évek óta kiemelten foglalkozunk 
a madarak környezetünkre gyakorolt hatásával, a madarak 
védelmével. Ez a fajta elhivatottság hívott életre egy olyan 
kezdeményezést, melyben úgy éreztük, gyorsan lépnünk kell. 
Helyi támogatással nemcsak az óvodánk kapcsolódhat be 
hosszú távon a környezetvédelmi mentőakcióba, hanem más 
intézményeknek is tudunk szakmai támogatást adni a megva-
lósításhoz – mondta Pribelszki Péterné, óvodavezető.

A Kölcsey utcai ovi a nyertes pályázatnak köszönhetően 20 
fecske-műfészket illetve az ehhez tartozó úgynevezett. „fecske-
pelenkákat” rögzített az épületre, így várva az érkező fecskéket.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Járványok dühöngése a világban és Csabán I.Online repertoár: régi sikerek, új műfajok

A járványok az emberiség 
legpusztítóbb ellenségei 
voltak a történelemben. 
Napjainkban a koronaví-
rus szedi áldozatait a vi-
lágban. A rettegett kórral 
szemben küzdenek az or-
vosok világszerte.

Századokkal ezelőtt is járvá-
nyok dúltak. Csabát először 
1738-ban támadta a pestis, 
majd a kolera. Húsz évvel az 
újratelepítés után, 1738. jú-
nius 1-jén fenyegette Csabát 
a félelmetes hírű döghalál, 
a pestis. A járvány már az 
ókori Athénban is pusztított. 
Európába Oroszországból 
– Törökországon keresztül 
– a 14. században jutott el, 
és azután hat ízben is pusz-
tított a pestis. Ez a ragályos 
betegség közvetlen emberi 
érintkezéssel, de ruházat-
tal és tárgyak érintésével is 
terjedt. A pestis csak azokat 
veszélyeztette, akik a beteg-
ségre hajlamosabbak volt. 
Gyógymódjára a 17. század-
ban, Egyiptomban jöttek rá. 
Olajjal kenték be a pestises 
beteget és ez használt. Né-
metországban jég alkalma-
zásával értek el gyógyító 
hatást. Egy Hufeland nevű 
orvos szerint "a félholtakat 
is sikerült életre ébreszteni." 
Csabán azonban a pusztító 
járványnak júniustól szept-

emberig 169 lakos esett ál-
dozatul. A holtakat egyházi 
szertartás nélkül, külön te-
metőben hantolták el.

Tíz év múlva, 1748-ban, 
az év elején a kanyaró és a 
vérhas áldozata lett 113 cse-
csemő. Alig akadt abban az 
időben olyan kisgyermek, 
akit a kór nem ragadott el.

Egy századdal a félelme-
tes pestisjárvány után, 1831. 
július 31-én a kolera nyava-
lya dühösködött Csabán, és 
óráról órára jobban terjedt. 
Egy nap alatt 106-an vesz-
tették életüket az epemirigy 
pusztító betegségében. "Akit 
tegnap egészségesen láttak 

dolga után járni, ma halljuk 
hirtelen halálhírét." A halot-
taskocsik sűrűn vittek 4-5 
koporsót a Körösön túli te-
mető külső részére, ahol az 
áldozatokat közös sírokba 
temették. Hat nagy kolera-
domb lett nyughelye az 5 
hét alatt elhunyt 2000 csa-
bainak. Az egyik dombon a 
márványtábla máig őrzi em-
léküket. A járvány jaminai 
áldozatainak emlékkövet 
állítottak. Az 1848-ban a 
visszatért kolerajárványnak, 
csak az evangélikus vallá-
súak közül 900 csabai esett 
áldozatul.

Gécs Béla

Alaposan átrendezte az 
életet világszerte a ko-
ronavírus-járvány miatt el-
rendelt veszélyhelyzet és 
kijárási korlátozás. Az inter-
netre költöztek a színházi 
műfajok és a próbák is. A bé-
késcsabai teátrum az online 
repertoár mellett még profil-
váltásra is vállalkozott. 

A gyors reagálás a védőmasz-
kok gyártásával kezdődött, 
amikor a színház varrodájából 
az első szériát, száz darabot a 
leginkább rászorulók kapták a 
városban. A legújabb szolgál-
tatás pedig az ebédfőzés elvi-
telre, illetve az ételkihordás a 
Művész Kávéházból. Közben 
a színház dolgozói, művészei 
a környezetükben élő idősebb 
embereknek folyamatosan se-
gítenek bevásárolni, gyógysze-
reket beszerezni. 

Amióta az előadások szüne-
telnek, hangoskönyv készül a 
Vakok és Gyengénlátók Békés 
Megyei Egyesülete részére, a 
tagok verseit, prózai alkotása-
it olvassák fel a Békéscsabai 
Jókai Színház művészei. A 7.Tv 
felvételein a magyar költészet 
remekeit szólaltatják meg, és 
„home-office kiadás” készült 
többek között a Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül című elő-
adásból. A Jókai Netszínház 
repertoárján az elmúlt évadok 
sikeres bemutatóiból láthattak, 

illetve láthatnak felvételeket a 
nézők (Varázsfuvola, Elnémult 
harangok, Törvénytelen rande-
vú, Csehov novellák és Leány-
kérés, Hetvenhét, Bánk bán). 

A magyar népmesékről és 
Szent Balázs életéről forgatott 
kisfilmek (Az okos lány, a Jávor-
fából furulyácska, a Szóló sző-
lő, A medve és a macska című 
népmese) az óvodásoknak 
nyújtottak értékes programot. 
Szintén óvodásoknak hirdetett 
a színház rajzpályázatot, a gye-
rekek Kiss Ottó verseire készít-
hetnek alkotásokat. A költészet 
napjára és a járványveszély 
miatt a Jókai színház művészei 
Versek a vesztegzárból címmel 
online versmondásra hívták a 
közönséget, hogy osszák meg 
mindenkivel kedvenc versüket. 
A legjobb felvételek megjelen-
tek a facebook- és weboldalon.

Wass Albert Tizenhárom 
almafájának ősbemutatójához 
április 9-én megtartották a Jó-
kai színház történetében leg-
első online próbát. A színház 
folyamatosan keresi az újabb 
lehetőségeket, hogy kapcso-
latban maradjon közönségé-
vel. Készülnek A Megfeszített 
című rockopera és a Tizenhá-
rom almafa díszletei, jelmezei, 
zajlik sok nyárra tervezett kar-
bantartás, selejtezés.

A függöny a színházakban 
egy ideig még valószínűleg 
nem mehet fel, de a művészek 
abban bíznak, hogy a kultúrá-
val addig nemcsak szórako-
zást, hanem megnyugvást 
is nyújthatnak, erősíthetik a 
reményt és talán immunrend-
szerünket is a vírus elleni küz-
delemben. 

Niedzielsky Katalin

A koleradombok az emlékoszloppal

A Bánk bán 2016-os bemutatója is bekerült az online 
repertoárba                                                              Fotó: A-Team

videóinkért látogass el a behir.hu oldalra.

#MARADJ OTTHON!

Baran Ádám /elnök, bRSE/

DR. ZACHER GÁBOR /TOXIKOLÓGUS/

Komáromi Anett /gálfy gyuru-díjas színmuvesz/

Dr. Melczer Mária /Gyógyszerész/ 

Lenke Fi Mónika /Az ÍZISZ JÓGASTÚDIÓ VEZETOJE, oktatója/

Marti Miklós Nándor /REFORMÁTUS LELKÉSZ/

Megyeri-Horváth Gábor /FESTOMUVÉSZ/

Lobó-Szalóki Lázár zenében fogalmazta meg üzenetét:

Márton anita /súlylöko/

Péter Erika /KÖLTO/

Kádár Kende /Békéscsaba diákpolgármestere/

Kutyej Pál /evangélikus lelkész/ Vandlik Tamás /PEDAGÓGUS/

„Az egészség nem lehet alku tárgya. Maradj otthon te is, hogy 
minél előbb túl legyünk a járványon, és hogy minél előbb is-
mét együtt szurkolhassunk a BRSE további sikereiért.”

„Tudom, hogy végre itt a tavasz, lehetne focizni, kirándulni, 
sportolni, de most inkább maradj otthon. Ha a találkozásaink 
számát a minimálisra csökkentjük, akkor a vírus átadásának a 
valószínűsége is jelentősen csökken. Az otthonmaradás éle-
tet menthet! És ez mindenkinek szól!”

„Maradjunk otthon magunkért és másokért! Ha pedig mégis 
muszáj kilépnünk, vegyünk fel szájmaszkot és kesztyűt. Nem 
lehet elégszer elmondani: maradjunk otthon, hogy minél keve-
sebb fájdalommal és veszteséggel legyünk majd túl mindezen.”  

„Ahhoz, hogy saját magunkat, embertársainkat, és az egész vilá-
got megmenthessük a koronavírustól, azt kell tenni, hogy minden-
ki maradjon otthon. Lehetőleg csak annyit mozduljunk ki, ameny-
nyit feltétlenül szükséges, a többi időt töltsük az otthonainkban.” 

„Fel kell ismerni: a vírus üzenete az, hogy ideje felébredni és 
helyesen cselekedni végre. Az átalakulás hozhat valami ne-
mesebbet, jobbat, harmonikusabbat. A Föld bolygó és a saját 
egészségünk is helyreállhat, ha megtaláljuk a helyes mérté-
ket, az egyensúlyt, a természetközelibb életvitelt.”

„A vírus szabad szemmel nem látható, de valóságos és itt van. 
Erőfeszítéseket kell tennünk a járvány lassítása érdekében, 
hogy ne omoljon össze az egészségügy. Mi is hozzátehetünk 
ahhoz, hogy ne terjedjen, sokan talán éppen annyit, hogy ott-
hon maradunk… és várjuk a szabadítást!”

„Meg kell tennünk önmagunk és embertársaink érdekében, 
hogy otthon maradunk, így óvva meg egymást. Ehhez min-
denkinek nagyon sok türelmet és kitartást kívánok. S ha már 
így alakult, kössük le magunkat akár alkotó munkával – én is 
ezt teszem –, akár sporttal. ”

„Maradj otthon, nincs más dolgod, kérlek, fogadd el, amit mon-
dok! Kitartás, rendbe jön minden, újra nézzük az eget a stégen. 
A türelem most a legnagyobb fegyverünk, mert a négy fal közé 
zárva tengetjük életünk. Maradj otthon, nincs más dolgod…”

„A jelenlegi időszakban én is próbálok minél jobban vigyázni 
a magam és a családom egészségére. Lehetőség szerint a 
legtöbbször itthon vagyok, és arra szeretnék kérni mindenkit, 
hogy maradjon otthon. Vigyázzunk magunkra és egymásra!”

„Én kizárólag olyankor megyek az utcára, ha nagyon muszáj. 
Amikor ilyen előfordul, akkor szájmaszkot és a kesztyűt is ve-
szek, így igyekszem megóvni a magam és mások egészségét. 
Az javaslom másoknak is, hogy maradjanak otthon, és csak 
szükség esetén lépjenek ki a házból. ”

„Elsősorban a diákokhoz fordulok, a saját korosztályomhoz. 
Kérlek benneteket, hogy maradjatok otthon! Tudom és én ma-
gam is érzem, hogy ez nagyon nehéz! Mégis kérlek, próbáljá-
tok a kapcsolataitokat online fenntartani, otthonról.” 

„A mi Istenünk azt ígérte, hogy élőként lesz jelen, minden 
napon a világ végezetéig mivelünk. Most, a zord időkben is 
tudhatjuk és vallhatjuk: nem vagyunk egyedül! Maradjunk 
otthon békességben, csendességben az Istennel együtt, így 
gyógyuljunk, tegyünk magunkért és másokért.” 

„Most az a lényeg, hogy maradj otthon és minél kevesebbet érint-
kezzél idegenekkel. Otthon, ha a családtagjaiddal vagy, nem kell 
a műanyag gumikesztyű sem, így még a környezetedet is véded. 
Maradj otthon, és ha van kerted, maximum oda menjél ki. ”


