
Több mint hét hete írja 
át életünket a járvány. A 
Békéscsabán élők nagy 
többsége fegyelmezett és 
betartja a szabályokat, na-
gyon fontos, hogy ez így 
maradjon a járvány elleni 
védekezés új szakaszában 
is – fogalmazott Szarvas 
Péter polgármester, akivel 
a koronavírus-járvány mi-
att az elmúlt időszakban 
meghozott intézkedések-
ről és a várható lépésekről 
beszélgettünk. 

– Az országos akció kere-
tében a békéscsabai bent-
lakásos idősek otthonaiban 
is fertőtlenítettek a Magyar 
Honvédség szakemberei. Ez 
hogyan zajlott le? 

– Örömmel fogadtuk, ami-
kor értesítést kaptunk arról, 
hogy az operatív törzs által 
elrendelt fertőtlenítést az 
önkormányzat két bentlaká-
sos intézményében, az Ady 
Endre Utcai Idősek Otthoná-
ban és az Életfa Idősek Ott-
honában is elvégzik. Az Ady 
utcai otthon munkatársainak 
másfél nap alatt kellett meg-
oldaniuk az idősek átköltöz-
tetését. Ez nem volt egyszerű 
feladat, hisz az intézmény-
ben sokan nehezen mozog-
nak, betegek, és őket is egy 
időre el kellett vinni a lakókör-
nyezetükből, míg a fennjáró 
szépkorúakat a békéscsabai 
nappali idősek klubjaiban 
helyezték el. Az előzetes 

szervezőmunka után, április 
23-án jelent meg az Ady ut-
cai otthonban a honvédségi 
szakembergárda, és rendkí-
vül jól szervezetten fertőtlení-
tettek. Ezt úgy kell elképzelni, 
hogy egy vállra szerelhető 
tartályból (mint otthon a kis-
kerti permetező) fertőtlenítő-
szert fújtak ki a felületekre. 
Reggel nyolc órától délután 
kettőig tartott a munka, majd 
a kötelező, 30–45 perces 
átszellőztetést követően az 
időseket visszaköltöztették a 
szobáikba. Az Életfa Idősek 
Otthonában április 24-én je-
lentek meg a katonák. Pél-
daértékű volt az Életfában 
dolgozók előkészítő munkája 
is. Itt az időseket nem kel-
lett elszállítani, hanem egyik 
egységből a másikba költöz-

tették át őket a fertőtlenítés 
idejére, illetve voltak, akik a 
jó időben a napos udvaron 
töltötték az időt. A fertőtlení-
tés és a szellőztetés után itt is 
visszaköltözhettek lakrésze-
ikbe a szépkorúak. Mindkét 
helyen vigyázni kellett arra, 
hogy a személyes holmikat, 
növényeket, függönyöket, 
szőnyegeket ki kellett vinni, 
ami pedig bent maradt, azt 
le kellett takarni. Ezúton is 
köszönöm a katonák felelős-
ségteljes munkáját, az intéz-
mények kollektívájának pedig 
azt, hogy mindent megtettek 
szépkorúakért, és a fertőtle-
nítés gyors, gördülékeny le-
bonyolításáért. 

– Az országos tiszti fő-
orvos bejelentette, hogy 
minden idősek otthonában 

ellenőrzést tartanak a Nem-
zeti Népegészségügyi Köz-
pont munkatársai. Békéscsa-
bán ez már megtörtént? 

– Igen, és nagy örömünkre 
az intézményekben hiányos-
ságokat nem állapítottak meg. 
Természetesen a továbbiak-
ban is fontos a gondosság, 
valamint hogy folyamatosan 
betartsák a jogszabályokat 
és a higiéniai előírásokat. 
Tudni kell, hogy ebben a két 
intézményben a kezdetektől 
fogva nagyon szigorú láto-
gatási és kijárási tilalom van 
érvényben, háziorvosi ellátás 
működik, a takarítási tevé-
kenységet pedig erősítettük 
a takarítást végző személyzet 
megduplázásával.

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van! XXX. évfolyam, 9. szám     2020. május 7.
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Készen áll a munkacsarnok Kiemelt figyelem övezi a bentlakásos idősek otthonaiban élőket

BRSE Akadémia „Továbbra is fontos a fegyelmezettség”

Herczeg Tamás: A kormány igyekszik lendületet vinni a gazdaságba

Elkészült a Békéscsabai 
Röplabda Akadémia új 
munkacsarnoka. Közel 
400 fiatal edzéseit és mér-
kőzéseit vezényelheti le 
itt a jövőben a többszörös 
magyar bajnok Békés-
csabai Röplabda Sport-
egyesület. A létesítmény 
kivitelezése 1,8 milliárd 
forintból valósult meg.

Az akadémia munkacsarno-
kának kialakítása még 2019 
március végén kezdődött. 
A kivitelező a munkaterület 
átvétele után, a korábban 
raktárként használt létesít-
ményt és a sportpályát bon-
totta le. Az akadálymentesí-
tést követően elkezdődött a 
közel 2200 négyzetméteres 
munkacsarnok alapjának 
az építése. Az épületet úgy 
tervezték meg, hogy három 
szabvány méretű röplabda-
pálya kapjon ott helyet.

A szakemberek tavaly júli-
usban készítették el az épü-
let alapszerkezetét, amely 
az aula és a röplabdapályák 
alapjául is szolgál. Augusz-
tusban kezdődött el a munka-
csarnok falazása és hőszige-
telése, majd a tetőszerkezetet 
készült. Októberben tető alá 
került a sportkomplexum, 
majd behelyezték a nyílás-
zárókat. Az elektromos szer-
kezetek beszerelését követő-
en fűthető lett a létesítmény. 
Decemberben kezdődtek el 
a téli precíziós munkák. Az 
öltözőket, illemhelyiségeket 
ekkorra már leburkolták és 
csempézték.
A szakemberek ezután a 
röplabda-specifikus fejlesz-
tésekkel folytatták a beruhá-
zást, többek között a pályák 
parkettáinak lehelyezésével 
és a lelátó kialakításával. 

Nemcsak kívül, belül is szép az új csarnok

Az országos akció keretében az Életfa Idősek Otthonában is fertőtlenítettek            Fotó: K. P.

Május 4-étől, új szabá-
lyokkal, megkezdődött a 
koronavírus-járvány elleni 
védekezés új szakasza. A 
korlátozások enyhítéséről, 
a jelenlegi Békés megyei 
helyzetről és a munkál-
tatókat, munkavállalókat 
érintő lépésekről Herczeg 
Tamás országgyűlési kép-
viselővel beszélgettünk.

– Április 29-én megszülettek 
azok a kormányzati dönté-
sek, amelyek a kijárási korlá-
tozást enyhítik. Melyek ezek 
közül a legfontosabbak?   

– Fontos tudni, hogy a 
veszélyhelyzet továbbra is 
fennáll, emellett enyhülnek a 
kijárási korlátozások. A leg-
fertőzöttebb városban, Bu-
dapesten, és a megyék közül 
Pest megyében érvényben 
maradnak a korábbi szigorí-
tások, de másutt csökken a 
korlátozás mértéke, ezáltal 

csökkenhet az emberek el-
szigeteltség-érzése, és lehe-
tőségük lesz a vállalkozások-
nak, hogy újrainduljanak. A 
kereskedelmi egységek má-
jus 4-étől korlátozás nélkül 
nyitva tarthatnak, a vendég-
látóhelyek a szabadtereiket, 
kerthelyiségeiket megnyit-
hatják, üzemelhetnek a sza-
badtéri strandok, múzeumok, 
és zárt kapuk mögött sport-
események is lehetnek. So-
kan nagyon sok kontaktus 
közepette dolgoznak, például 
az egészségügyben, a szoci-
ális otthonokban, a szállítás-
ban, a benzinkutaknál,  az 
üzletekben, gyógyszertárak-
ban – tehát jobban ki vannak 
téve a kockázatnak. Ezért a 
zárt terekben, üzletekben, tö-
megközlekedési eszközökön 
a maszk használata, illet-
ve az orr és száj eltakarása 
mostantól minden települé-
sen kötelező. 

– Mi lesz az iskolákkal? 
– Májusban nem nyitnak ki 

az iskolák, marad a digitális 
tanrend. Az elmúlt hetek ta-
pasztalatai alapján elmond-
ható, hogy emberfeletti teher 
van a pedagógusokon, és a 
szülőknek, gyerekeknek is 
különleges helyzetben kell 
helytállniuk. Tisztességgel 
és nagy kreativitással igyek-
szik mindenki teljesíteni a 
feladatát. Az érettségik szer-
vezetten zajlanak, az intéz-
mények biztosítják ehhez a 
jogszabályoknak megfelelő 
feltételeket és a biztonságos 
körülményeket. 

– Mi történik, ha az eny-
hítés több megbetegedést 
eredményez? 

– Az elmúlt időszakban 
jelentősen gyarapodott az 
egészségügyi ellátó rend-
szerben a lélegeztető-gépek, 
az intenzív ágyak száma, a 
fertőző osztályok pedig felké-

szültek arra, hogy akár több 
beteget is fogadjanak. Az 
orvosok, ápolók átképzése 
gyors ütemben megtörtént 
ott, ahol erre szükség volt. 
Tehát az egészségügy ké-
szen áll arra, hogy elbírja a 
terhet.

– A gyulai kórház járvány-
kórház lett, ezért most Bé-
késcsabára több beteg jön. 
Ez mit jelent a Réthy Pál kór-
házban? 

– A Békés Megyei Köz-
ponti Kórház gyulai tagintéz-
ménye valóban járványkór-
ház, de ez nem jelenti azt, 
hogy megoldhatatlan teher 
nehezedne a békéscsabai 
tagintézményre. Csabán je-
lenleg szűk 70 százalékos 
telítettségű a kórház. Gyulá-
ról jöttek át orvosok, ápolók 
és nővérek is a szükséges 
létszámban, így most együtt 
végzik a Réthy Pál tagintéz-
ményben azt a munkát, amit 

eddig két kórházban. Aki 
életveszélyben van, akinél 
az egészségkárosodás koc-
kázatát meg kell akadályoz-
ni, akiket daganatos beteg-
séggel kezelnek, megkapják 
a gondoskodást Békéscsa-
bán. Egyébként az egész-
ségügy szolgáltatási rendjé-
nek tervezett visszaállítása 

azt jelenti, hogy május 4-étől 
nemcsak az azonnali, sürgős 
beavatkozásokat végzik el, 
hanem számos korábbi ellá-
tás újraindul. Így az egyna-
pos sebészeti, rehabilitációs, 
transzplantációs műtétek is 
sorra kerülhetnek. 

Herczeg Tamás Szijjártó Péterrel is egyeztetett a térsé-
günket érintő beruházásokról



Nyugdíjjárulék fizetésének 
vállalásával szolgálati időt 
szerezhetnek a nappali ta-
gozatos főiskolai és egye-
temi hallgatók.

Az öregségi nyugdíj meg-
állapításakor szolgálati idő-
ként kell figyelembe venni az 
1998. január 1-je előtt felső-
oktatási intézmény nappali 
képzésén folytatott – legfel-
jebb azonban a képesítés 
megszerzéséhez a tanulmá-
nyok folytatása idején szük-
séges – tanulmányok idejét. 
Hozzátartozói nyugellátás, 
így özvegyi nyugdíj, árvaellá-
tás megállapítása esetén az 
1998. január 1-je után felső-
fokú intézmény nappali kép-
zésében eltöltött időszakra is 
elismerhető a szolgálati idő.

Nyugdíjcélú megállapodás 
megkötése nem kötelező, ha-
nem egy lehetőség azoknak, 
akik 1998. január 1-jét köve-
tően nappali tagozaton foly-
tatták főiskolai vagy egyetemi 
tanulmányaikat, és a képzés 
ezen időtartamával gyarapí-
tani kívánják a szolgálati ide-
jüket. Meghatározott feltéte-
lekkel a külföldi felsőoktatási 
intézményben nappali kép-

zésben folytatott tanulmányok 
ideje is figyelembe vehető 
szolgálati időként. A megálla-
podás megkötése a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok-
nál kezdeményezhető, melyet 
előzetesen célszerű mér-
legelni. A fizetendő járulék 
összege idén egy hónapra 
38 640 forint, amely júliustól 
35 420 forintra csökken.

A teljes jogú öregségi 
nyugdíjra való jogosultság-
hoz jelenleg 20 év szolgálati 
idő megszerzése szükséges, 
öregségi résznyugdíj pedig 
már 15 év után megállapítha-
tó. A nyugdíjjogosultsághoz 
nem elegendő a szolgálati 
idő megszerzése, a nyugdíj 
megállapítására a születési 
évnek megfelelő öregségi 
nyugdíjkorhatár elérésekor 

lesz mód. Idén júliustól az 
1956-ban született korosztály 
éri el a nyugdíjkorhatárt, ami 
esetükben a 64. életév betöl-
tését követő 183. nap. Öreg-
ségi teljes nyugdíjra életko-
rától függetlenül változatlanul 
jogosult az a nő, aki legalább 
negyven év jogosultsági idő-
vel rendelkezik. 

A nyugdíjcélú megállapo-
dások megkötésével kapcso-
latos tudnivalókról érdeklőd-
het a vezeto.cstfo@bekes.
gov.hu címen vagy a 66/519-
123-as telefonszámon.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal

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

Forgalomkorlátozásokra kell számítani

Naponta friss hírek Békéscsabáról
a behir.hu weboldalon

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

Békéscsaba Hazavár!
Hét fiatal kap támogatást

Szarvas Péter polgármesteri hatáskörben döntött arról, hogy 
újabb hét fiatal részesül a „Békéscsaba Hazavár!” támoga-
tásban. A programról szóló rendelet 2015-ös elfogadása óta 
22 diák kapott hallgatói ösztöndíjat, 63 fiatal pedig életkez-
dési támogatást. A pályázat célja, hogy a fiatalok a városban 
maradjanak, vagy felsőfokú tanulmányaik befejeztével visz-
szatérjenek Békéscsabára és itt alapítsanak családot.

Szarvas Péter polgármester döntése alapján most felsőok-
tatási hallgatói ösztöndíjat Nyíri Erika kap, életkezdési támo-
gatásban pedig a következők részesülnek: Barna Éva, Durkó 
Dóra, Fekete Marietta, Kissné Menkó Orsolya, Lehoczki Dóra 
és Szudár Nóra.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a komp-
lex, három fejlesztési elemből álló beruházást a „Békéscsa-
bán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan 
Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint 
a Szabolcs  utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesíté-
se” című, TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosítószámú 
projekt keretében valósítja meg, 930 millió forintos vissza 
nem térítendő, európai uniós támogatás segítségével.
A projekt fizikai befejezésének határideje:
2020. szeptember 30.

A fejlesztések célja a kerékpáros közlekedést választók 
részarányának emelése, a térség levegőszennyezésének 
és zajterhelésének mérséklése, valamint a város gazda-
sági területei optimális megközelíthetőségének biztosítása 
a vállalkozások és a munkavállalók számára. A fejlesztés 
további célja, hogy nagyban hozzájáruljon a közlekedők 
biztonságának növekedéséhez is.
A kivitelezés miatt a következő forgalomkorlátozó in-
tézkedésekre kell számítani. 
Szarvasi úti kerékpárút építés
A fejlesztéssel érintett útvonalon az alábbi kiépített forga-
lomterelés mellet történik a kerékpárút építése:

A Szarvasi úton a Kápolna utca és a tervezett, áruhá-
zaknak épített közlekedési csomópont közötti szakaszán, 
a városból kifelé vezető két sávot a gépjárműforgalom elől 
lezárták. Ugyanezen a szakaszon a városból kifelé haladó 
gépjárműforgalmat átirányították a városba befelé vezető 
két sáv belső sávjába. Az érintett szakaszon 30 km-es se-
bességkorlátozás van érvényben. A gyalogosok a gépjár-
műforgalom elől elzárt, kifelé vezető sávban, a kijelölt he-
lyen közlekedhetnek.

Az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és ke-
rékpárút, valamint közvilágítás kiépítése 
A fejlesztéssel érintett útvonalon a megvalósítás előreha-
ladásának megfelelően, a kiviteli munkák befejezéséig, 
szakaszosan számítani kell a következő forgalomkorláto-
zásokra: egyoldali pályaszűkítés; félpályás elkorlátozás; fél-
pályás elkorlátozás jelzőőrös forgalomirányítással (az Ipari 
út–Tevan utca, Berényi út–Ipari út csomópontban); 30 km-
es sebességkorlátozás.

A tervezett ivóvízvezetékek kiváltása során a Tevan An-
dor utca útburkolatát teljes szélességben át kell vágni két 
alkalommal. Emiatt az utat a Víztároló utca és az Ipari út 
között le kell zárni egy-egy műszak idejére.
Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény

A kerékpárút és a járdák szegélyének és útalapjának 
építése tovább folytatódik a Tábor utca, Szerdahelyi utca 
közötti szakaszon.  A gyalogosok a már elkészült útalapon 
és az ideiglenesen kiépített járdákon közlekedhetnek, a 
számukra kijelölt útvonalon.

A fejlesztéssel érintett útvonalakon forgalomkorlátozás-
ra, továbbá az építéssel érintett szakaszokon – a munkagé-
pek jelenlétén kívül – az építési anyagok beszállítása miatt a 
tehergépjármű-forgalom megnövekedésére kell számítani.

Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvatosabban 
és figyelmesebben, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti 
táblák utasításait.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében való-
sul meg. A projektről bővebben a www.bekescsaba.hu 
oldalon olvashatnak. További információ: Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft., telefon: 66/241-791, e-mail-
cím: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

Májusban vizsgáznak a végzős, szakmát tanuló diákok is Nyugdíjcélú megállapodás
a felsőoktatási intézményben tanulóknakAz Innovációs és Technológiai miniszter 

egyedi határozata értelmében, szigorú óv-
intézkedések mellett, májusban adhatnak 
számot tudásukról a szakképző intézmé-
nyekben vizsgázók. 

Az írásbeli vizsga május 25-e és május 29-e 
között, a gyakorlati vizsga május 4-e és június 
15-e között, de lehetőség szerint az írásbeli 
vizsgát megelőzően bonyolítható le.

A különleges szabályozás alapján a tanu-
lókat nem kötelezik arra, hogy részt vegyenek 
a vizsgán. Ha a veszélyhelyzetre való tekin-
tettel valamely vizsgatevékenységen nem 
vesznek részt, hiányzásukat igazoltnak kell 
tekinteni, és számukra a 2020/2021. tanév 
október-novemberi vizsgaidőszakában bizto-
sítanak vizsgalehetőséget, amely nem tekin-
tendő javító- vagy pótló-vizsgának.

A határozat lehetővé teszi a technikumok 
szakmai vizsgára felkészítő, két évfolyamos 
képzésébe való bekapcsolódást azok szá-
mára is, akik a járványhelyzet miatt most nem 
kívánnak, vagy nem tudnak érettségi vizsgát 
tenni. A középiskola befejező évfolyamát el-
végzők beiratkozhatnak a technikumok két-
éves képzéseire, az így továbbtanulóknak az 
érettségit elegendő utólag, legkésőbb a szak-
mai vizsgáig megszerezniük.

 Ha a vizsga egyébként szóbelit is tartal-
maz, annak végeredményét a szóbeli vizs-
gatevékenység eredménye nélkül kell a meg-
engedett vizsgák egymáshoz viszonyított 
súlyozásának megfelelően megállapítani.

Mellék-szakképesítés megszerzésére 
irányuló vizsga nem szervezhető, azokat a 
2020/2021. tanév október-novemberi vizsga-
időszakában kell megtartani.
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Közélet

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.

Közgyűlési hatáskörben hozott 
döntéseket Szarvas Péter

Szarvas Péter április 28-
án, online tájékoztatón is-
mertette a közgyűlési ha-
táskört ellátva meghozott 
polgármesteri döntéseit. 

Elöljáróban elmondta, hogy 
a békéscsabai önkormányzat 
ötszáz, tartós élelmiszerek-
ből álló, egyenként hatezer 
forint értékű csomagot állít 
össze összesen olyan rászo-
rulóknak, akik a járvány miatt 
kerültek nehéz helyzetbe. 

Szarvas Péter közölte, 
hogy tavasszal alig több mint 
négyszáz gyermeket írattak 
be az óvodákba, de a cso-
portok számát nem szűkítik. 
Beszélt arról is, hogy megújul 
a "Manóvárovi", az energe-
tikai beruházás nyílászáró-
cserét és fűtéskorszerűsítést 
tartalmaz.

– A helyi járatos tömegköz-
lekedést biztosító Volánbusz 
Zrt. és az önkormányzat közti 
éves elszámolás nyomán ki-
derült, hogy a korábbi évekkel 
ellentétben, most a városnak 
49 millió forintos túlfizetése 
van, mivel a hálózat üzemel-
tetése olcsóbb volt 2019-ben. 
Ezt az összeget a 2020-as el-
számolásba építjük be – szá-
molt be a polgármester.

Tájékoztatott továbbá ar-
ról, hogy a jaminai, úgyne-
vezett Kacsás tóhoz üzemel-
tetőt keresnek, a CsabaPark 
gasztroturisztikai fejlesztése 

pedig folytatódik, például 
víziszínpad épül a tónál. 

A polgármester felülvizs-
gálta a következő öt évre szó-
ló, városi, gazdasági tervet, 
és döntött arról, hogy a helyi 
polgárőrszervezetek emelt 
összegű, 3 millió forintos tá-
mogatást kapnak 2020-ban. 

Szarvas Péter elmondta, a 
Békéscsabai Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság beszá-
molójából kiderült, hogy múlt 
évben, az István malomnál 
történt tűzeseten kívül, nem 
történt jelentősebb kárese-
mény a megyeszékhelyen. A 
városvezető megköszönte a 
helyi tűzoltók munkáját.

Közölte, hogy Békéscsa-
ba Energia Kft. néven ener-
getikai céget alapítanak, 
az indoklás szerint azért, 
mert a Modern Városok 
Programban többek közt 
napelempark, energiatároló 
kapacitás, okos köztéri világí-
tás és alternatív meghajtású 
buszok beszerzése történik 

meg, a cég ezt kezeli majd. 
Az ügyvezető Borbola István 
polgármesteri fejlesztési ta-
nácsadó lesz.

A polgármester közgyű-
lési hatáskörben döntött 
arról, hogy a Békéscsaba 
Egyészségügyéért kitün-
tetést több évtizedes mun-
kájáért Zelenyánszkiné dr. 
Fábián Ágnes pszichiáter 
szakorvos, valamint dr. Tóth 
János, a kórház nyugalma-
zott főorvosa kapja. Döntött 
arról is, hogy a Békéscsaba 
Kiváló Pedagógusa kitünte-
tést kiemelkedő munkája el-
ismeréséül Novák Attilának 
a BSZC Szent-Györgyi Albert 
Szakgimnáziuma és Kollégi-
uma iparművészeti tagozata 
tanárának, valamint Vargá-
né Nagy-György Katalinnak, 
a Jankay Tibor Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola pe-
dagógusának ítéli oda. A dí-
jak ünnepélyes átadásáról a 
későbbiekben döntenek.

Varga Diána

– Elegendő fertőtlenítőszer 
van az otthonokban, és a 
kormány részéről a védő-
eszközzel történő ellátás is 
folyamatos, de ha kell, az 
önkormányzat is segít. Ter-
mészetesen az idős emberek 
nagyon szeretnének már ta-
lálkozni a szeretteikkel, de ez 
egyelőre csak online módon 
lehetséges. 

– A városi költségvetés 
csorbult, mennyire nehezíti 
ez meg az intézmények és az 
önkormányzati cégek életét? 

– Egyeztettünk az intéz-
ményvezetőkkel, és kértem, 
hogy április végéig készítsék 
el azokat a számításokat, 
amelyek bemutatják, hogy a 
bevételeiket és a kiadásaikat 
hogyan érinti a koronavírus-
járvány. Ezekből a beszámo-
lókból készül egy összefogla-
ló, azt követően látjuk majd, 
hogy a város egészének a 
költségvetését ez hogyan 
befolyásolja. Biztos, hogy ne-
gatívan, de ennek a mértékét 
még nem tudjuk pontosan. 
Ezután derül ki, mennyi tar-
talékra van szükség ahhoz, 
hogy az intézmények egyen-
súlyban működjenek. A város 
cégeitől új üzleti terveket kér-
tünk, szintén annak fényében, 
hogy milyen veszteségeket 
szenvednek el a koronavírus 
következményeként. Például 

a vagyonkezelőnél az ingye-
nes parkolás jelentős bevé-
telkieséssel jár. A fürdő be 
van zárva, a városi ingatlant 
bérlőknek, a piaci eladóknak 
kedvezményeket kellett adni 
a bérleti díj vonatkozásában – 
ez mind-mind érinti a költség-
vetést. Még nem tudjuk meg-
mondani, pontosan mekkora 
tartalékképzésre lesz szük-
ség a város költségvetésének 
egyensúlyban tartásához. 
Ez természetesen függ attól 
is, hogy az élet mikor térhet 
vissza a régi kerékvágásba. 
Becslésem szerint azonban 
ez az összeg akár az egymil-
liárd forintot is elérheti. Jelen-
leg a város költségvetésében 
500 millió forint tartalék áll 
rendelkezésre, ennek a növe-
lésére lesz szükség. További 
tartalékokat kell feltárnunk, 
hogy a város működőképes-
ségét biztosítsuk. Ennek ér-
dekében néhány fájdalmas 
lépést is meg kell hoznunk. 

– Orbán Viktor miniszter-
elnök bejelentette, hogy új 
szakaszba lép a járvány elle-
ni védekezés. Békéscsabán 
milyen enyhítésre számítha-
tunk?  

– Itt is nagyon sokan sze-
retnének már kiszabadulni a 
karanténból, barátokkal ösz-
szejönni, focimeccsre, kon-
certre menni. Én magam is 
így vagyok ezzel, de egyelőre 
ezt nem tehetjük. Az enyhítés 
az üzleteket, éttermeket, ká-
vézókat és a strandokat érinti 
leginkább, de továbbra is fon-
tos, hogy tartsuk be a szabá-
lyokat. Békéscsabán azt ta-
pasztaljuk, hogy az emberek 
nagy többsége fegyelmezett, 
viszont a rendőrség, a polgár-
őrség és a közterület-felügye-
let jelenléte is fontos. Kérek 
mindenkit, hogy továbbra is 
legyen önuralmunk, tartsuk 
be a szabályokat, vigyázzunk 
magunkra és egymásra! 

Mikóczy Erika

„Továbbra is fontos
a fegyelmezettség”

A kormány igyekszik lendületet 
vinni a gazdaságba

A járóbeteg-szakellátás és 
diagnosztika szintén újra-
indul, előjegyzés mellett, 
hogy a torlódás, a várótermi 
zsúfoltság elkerülhető le-
gyen. A fogászatok, a gyer-
mek- és háziorvosi rendelők 
fogadhatják a betegeket, 
szigorú, határozott bizton-
sági intézkedések mellett. 
Fontos, hogy a szakorvosi 
és a közgyógyellátás során 
kapott javaslatok 6–12 hóna-
pig érvényesek, ezekért nem 
kell orvoshoz menni. A gyu-
lai kórház pedig készen áll 
arra, hogy ha a korlátozások 
enyhítése miatt több fertőzött 
lenne, megfelelőképpen tud-
jon helytállni.

– Mit lehet tudni a Békés 
megyei fertőzöttekről? 

– A Békés megyében 
regisztrált koronavírus-fer-
tőzöttek között lehetnek 
olyanok is, akik életvitelsze-
rűen nem a megyében élnek. 
Fontos kiemelni, hogy a (má-
jus 4-ei adatok szerint) 16 
főből többen meggyógyultak, 
illetve vannak, akik az ott-
honukban gyógyulnak. Ha a 
regisztrált fertőzöttek számát 
a megye lakosságszámával 
összevetjük, láthatjuk, hogy 
az itteni adatok egyelőre na-
gyon kedvezőek. 

– Egy koronavírus-szűrési 
kampány zajlik, erről mit tud-
hatunk?  

– A május elején elindult, 
és két héten át tartó prog-
ramban mintegy tizenhétezer 
– az ország népességét kor 
és lakóhely alapján repre-
zentáló – ember vesz részt. A 
KSH adatbázisa alapján vá-
lasztják ki és értesítik azokat, 
akiket négy magyarországi 
orvosegyetem munkatársai 
szűrnek. Békés megyében 
huszonegy településen 696, 
Békéscsabán 123 embert 
vizsgálnak meg, hogy fertő-
zöttek vagy nem, illetve az 
is kiderül, ha valaki akár tü-
netmenetesen átesett már a 
víruson. Csabán egyébként 
a Csabagyöngyében van a 
szűrőpont, ahova a kiértesí-
tetteknek menniük kell. 

– Békés megyében az el-
múlt pár hétben többen ma-
radtak munka nélkül. Hány 
embert érint ez, és ők mire 
számíthatnak? 

– Békés megyében a KSH 
adatai alapján mintegy 150 
ezer munkavállaló van. Becs-
lés szerint 4000 körüli azok-
nak a száma, akik a járvány 
miatt veszítették el a munká-
jukat, és közülük a foglalkoz-
tatók néhány száznak kínál-
tak állást. A miniszterelnök úr 
bejelentette, hogy akik elve-
szítik az állásukat, ők vagy a 
munkaerőpiacon, vagy a kor-
mány által munkához juthat-
nak. Ez azt is jelenti, hogy a 
közeljövőben közmunkaprog-
ramok indulhatnak majd.  

– A gazdaságvédelmi ak-
cióterv igyekszik segíteni a 
munkahelyek megtartását.  
Számos eleme közül melye-
ket emelné ki? 

– Jelen pillanatban az 
államháztartás bevételei 
csökkennek, viszont a ke-
vesebb forrásból többfelé 
kell adni. Ezt tudnunk kell, 
amikor mérlegeljük, hogy 
milyen támogatások lehet-
ségesek. Fontos elem, hogy 
ma több tízezer nehéz hely-
zetbe került vállalkozónak 
alig kell közterheket fizetnie 
a bérek után. Már kétórás 
foglalkoztatás esetén is 
igénybe vehető egy jelentős 
kedvezmény, amit a munkál-
tatók azért kaphatnak, hogy 
a munkavállalóikat megtart-
sák. A szociális hozzájárulá-
si adó mértéke július 1-jétől 
17,5 százalék helyett 15,5 
százalékra csökken – és 
sorolhatnánk még az ele-
meket, hisz folyamatosan 
jönnek ki az intézkedések, 
amelyek próbálnak lendü-
letet vinni a gazdaságba. 
Most nehéz helyzetben 
vagyunk, az előrejelzések 
szerint azonban az ez évi 
visszaesést a jövőre újra 
növekedés követi, és remél-
hetőleg a gazdaság mielőbb 
elérheti azt a szintet, ahol a 
járvány és a válság kitörése 
előtt tartottunk. Ezen is kell 
dolgozunk!

Mikóczy E.

Bevételkiesés, hogy a fürdő is hetek óta zárva tart



A békéscsabai önkor-
mányzat háromezer da-
rab mosható maszkot 
osztott ki öt helyszínen, 
Jaminában, Mezőmegye-
ren, Gerlán, a belvárosban 
és a Lencsési-lakótelepen, 
április 30-án. Az érdek-
lődők személyenként két 
darab mosható, többször 
felhasználható maszkot vi-
hetett haza. 

– A koronavírus-járvány mi-
att, a békéscsabaiak egész-
sége érdekében fontosnak 
tartom, hogy a közterüle-
teken, közösségi tereken 
és bevásárláskor viseljünk 
szájmaszkot. Ezért az ön-
kormányzat háromezer da-
rab mosható maszkot 
vásárolt és osztott ki térí-
tésmentesen a lakosoknak. 
A nagy érdeklődés miatt 
ezek gyorsan elfogytak, így 
a tervek szerint megismé-
teljük az akciót – mondta el 
Szarvas Péter Békéscsaba 
polgármestere.

A maszkokat a szociálpoli-
tikai osztály koordinálásával, 
a Békéscsabai Egészség-
ügyi Alapellátási Intézmény 
védőnőinek közreműködésé-
vel adták át a csabaiaknak. A 
Fövenyes utcai idősek klub-
jánál – a sorban-állási szabá-
lyok betartásával – gyüleke-
zők kérdésünkre elmondták, 
hogy örülnek a kezdeménye-
zésnek. Bár kaphatók masz-
kok, és sokan gyártanak 
otthon, mégis jónak tartják, 
hogy az önkormányzat in-
gyenesen teszi elérhetővé 
a mosható és fertőtleníthető 
védőeszközöket.
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Vízadagoló automaták
széles választékban

elérhetőek!

TOVÁBBRA IS HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNÖKHÖZ!

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

EGYSZERŰ

KÉNYELMESKÖRNYEZET-

BARÁT

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

Rendelje munkahelyére
vagy otthonába!

Á R V E R É S

F E L H Í V Á S 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árveré-
sen kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Trefort utca 2. szám 
alatti (3261/3 hrsz.) kollégium épületeinek energetikai felújí-
tása során kiszerelt nyílászáróit.

Az ingóságok kikiáltási ára: 1 815 940 Ft (3500 Ft/m2) 

Az árverés időpontja: 2020. május 12. kedd 10.00 óra 

Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
1. emelet III. számú tárgyalója.

Az értékesítés részleteiről Békéscsaba weblapján (www.
bekescsaba.hu) tájékozódhatnak. 
További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály 
szolgál. Telefonszám: 66/523-800 /5216 mellék.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlé-
sének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) ön-
kormányzati rendelete értelmében a Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének Elismerése kitüntetés kimagas-
ló teljesítményért adományozható, magánszemélyeknek 
vagy közösségeknek egyaránt, akik Békéscsabán hosszú 
ideje – legalább 10 éve – rendszeresen kiemelkedő munkát 
végeztek az élet bármely területén, vagy egy jelentős cse-
lekedettel (tevékenységgel) a város jó hírnevét öregbítették.
Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható, amelyből 
legfeljebb egy kitüntetett lehet magánszemély.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyűlés bizottságai,
• a jegyző,
• az önkormányzati intézmények vezetői,
• a városban működő öntevékeny csoportok, alkotó és mű-
vészeti közösségek, civil szervezetek,
• egyházak.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alko-
tás részletes ismertetését, méltatását,
• csatolni szükséges az értelemszerűen kitöltött és a java-
solt személy által aláírt adatvédelmi nyilatkozatot, amely 
letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról (Aktualitások 
menüpont alatt).
Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről 
minősített többségű határozattal dönt. A javaslatok értéke-
lését egy külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.
A javaslatokat 2020. május 31-éig kell megküldeni a Pol-
gármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osz-
tály Jogi, Önkormányzat és Szervezési Csoportjának (5600 
Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).
Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu 
e-mail-címen vagy a 66/886-622-es telefonszámon.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a külterület 032/3 hrsz.-ú ingatlan 
„f” jelű vízállását is magában foglaló terület kerítéssel határolt részének hasznosí-
tását, üzemeltetését, karbantartását nyilvános pályáztatás útján meghirdeti.
Ajánlat benyújtásának ideje: 2020. május 28. 10.00 óra
Az ajánlat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport, Békéscsaba, Szent István tér 7. 
(131. sz. iroda)
A felhívás részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) talál-
ható, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 
megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/5216.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Elismerése kitüntetés 

adományozására vonatkozó javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tu-
lajdonában lévő 5600 Békéscsaba Dózsa György út 7. szám alatti If-
júsági Garzonházi lakásokban történő elhelyezés feltételei alapján, az 
alább bérleményekben:
• Dózsa György út 7. fszt. 2. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti 
díja: 5449 Ft/hó)
• Dózsa György út 7. fszt. 14. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti 
díja: 5449 Ft/hó)
• Dózsa György út 7. I. em. 24. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bér-
leti díja: 5449 Ft/hó)
Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 40 év 
alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján tör-
ténik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, 
akik: legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylege-
sen a bejelentett lakásban laknak, felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) vég-

zettségűek, készpénzzel, lakás-előtakarékossággal, vagy építési telekkel 
rendelkeznek.
A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.
A pályázatok a kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel, 
elektronikus vagy postai úton nyújthatóak be, és bővebb felvilágosí-
tás telefonon kérhető a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának 
lakásügyi ügyintézőjétől. Telefon: 66/886-502.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a 
www.bekescsaba.hu honlapról a pályázati hírek menüpontból. Amennyi-
ben nem rendelkezik internet eléréssel telefonon jelezze ügyintézőinknek 
nyomtatvány igényét, amit postai úton továbbítunk a megadott címre.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. május 13. (A határidőn 
túl beérkezett pályázatok érvénytelenek.) A pályázat benyújtásának 
posta címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala–
Szociálpolitikai Osztály (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.). A pályázat 
benyújtásának elektronikus címe: szocialis@bekescsaba.hu

H i r d e s s e n  n á l u n k !
66/740 700   |   info@bmc.media.hu

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

Maszkok a várostólVédőfelszerelés

Az MSZP Békéscsabai Szervezete védőfelszereléssel igyek-
szik segíteni az első vonalban dolgozó orvosok és ápolók értünk 
végzett erőfeszítéseit. Miklós Attila és Fülöp Csaba önkormány-
zati képviselők tiszteletdíjaikból és vállalkozói felajánlásból, kö-
zel 300 ezer forintért vásároltak FFP2-es maszkokat, amelyeket 
a választókerületben dolgozó háziorvosok részére juttattak el.

Új növendékek beiratkozása 
a 2020/2021-es tanévre a 
békéscsabai zeneiskolába

Tekintettel a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban ki-
alakult egészségügyi helyzetre, a Békéscsabai Bartók 
Béla Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola a 
2020/2021. tanévre vonatkozó jelentkezést online for-
mában teszi lehetővé. 
A felvételi eljárásra (ritmusérzék, zenei hallás felmé-
rése, egy-két dal eléneklése) augusztus végén, szep-
tember elején kerül sor, melyről előzetesen értesítik az 
érintetteket. 
Addig is az intézmény kéri – ̶ a későbbi kapcsolatfelvé-
tel elősegítése céljából – ,̶ hogy az érdeklődők legké-
sőbb június 5-éig töltsék ki az iskola honlapján (www.
bekesbartok.hu) található előzetes online igényfelmérő 
felvételi űrlapot.
A mostani növendékek rövid hangszerbemutató videói 
szintén a honlapon tekinthetők meg.



Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnöke, 
a belügyminiszter előter-
jesztésére – több évtize-
des kimagasló szolgálati 
tevékenysége elismerésé-
ül – a tűzoltóság napja 
alkalmából tűzoltó dan-
dártábornokká nevezte ki 
Kiss András Zoltán tűzol-
tó ezredest, a Békés Me-
gyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatóját. 
Az erről szóló dokumentu-
mot április 27-én adta át.

Kiss András Zoltán tűzoltó 
dandártábornok 1988. már-
cius 1-jén került a Békés-
csabai Tűzoltó-parancsnok-
ság hivatásos állományába. 
A tiszthelyettes-képzőt kitű-

nő eredménnyel végezte el, 
ezután beosztott tűzoltói, 
majd 1992-től szerparancs-
noki beosztásokat töltött be. 
1993-tól szolgálatparancs-
nokként szolgált. 1997-ben 
a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán kémia-pedagó-
gia szakos tanárként dip-
lomázott, majd 1998-ban a 
tűzoltótiszti átképzőn szak-
mai felsőfokú végzettséget 
szerzett. 

Felkészültsége, ráter-
mettsége alapján 2006. au-
gusztus 22-től a Békéscsa-
bai Tűzoltó-parancsnokság 
parancsnoki beosztásába 
nevezték ki. A szervezeti 
átalakítást követően, 2012. 
április 1-jétől a békéscsa-
bai katasztrófavédelmi ki-

rendeltség vezetői, 2015. 
szeptember 21-étől igazga-
tóhelyettesi beosztását töl-
tötte be. Pintér Sándor bel-
ügyminiszter 2017. október 
1-jén megbízta, majd 2018. 
augusztus 1-jei hatállyal ki-
nevezte a Békés Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatói beosztásába.

A tábornok elmondta, külön 
öröm számára az, hogy Szent 
Flórián napjához kötődően 
kapta meg ezt a rendfokoza-
tot. Még emlékezetesebbé 
teszi számára az eseményt, 
hogy a tűzoltóság százötven 
éves jubileumának az évében 
jutott el életének ehhez a fon-
tos mérföldkövéhez.

Április közepén kidőlt a kö-
zel kétszáz esztendős bé-
késcsabai Bandika-fa egyik 
ága. Szelekovszky László, 
természetvédelmi szakfő-
tanácsos szerint már a má-
sik ága is nagyon beteg. 

A 25–30 méter magas, ősho-
nos fehér nyár körülbelül egy-
idős lehet az 1800-as évek 
elején, az Élővíz-csatorna 
mindkét partjára ültetett botoló 
füzekkel. A fa keresztnevével 
kapcsolatban két Andris-le-
genda kering a csabaiak közt. 

– A felkapottabb történet – 
meséli Szelekovszky László 
– a Wenckheim fiú esete, aki 
állítólag leesett a fáról és örök-
re megbénult. Miközben 1938-

ban még látták Bandikát a Gel-
lért Szálló teraszán sört inni. A 
másik Bandika pedig a csabai 
Kliment Andris, aki egy nagyon 
okos fiú volt, és a környékbeli 
srácok kvázi vezérként tekin-
tettek rá. Az egyik alkalommal 
a befagyott csatorna jegén 
csúszkáltak, ami egyszer csak 
beszakadt a Kliment gyerek 
alatt. Ezután átfagyva, haza-
ment, ágynak dőlt, és két héten 
belül meghalt.

A Bandika-fa a helyi csalá-
dok pihenőhelye, azonfelül tu-
ristanevezetesség is lett, pél-
dául a Csabai Körtúra egyik 
megállóhelye, de a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
versenyzőinek is legendás 
„mumusává” vált. Gyakran 

kikocogtak oda, majd az álta-
luk csak kétágúnak hívott fától 
mintegy másfél kilométeren 
keresztül versenyeztek a gát 
végéig. Tóth Sándor mester-
edző elmondta, hogy fényko-
rában, 1966-ban volt, hogy 24 
percen belül tette meg az oda-
vissza 8 kilométeres távot. 

Az öreg fa kisebbik ága 
már el volt korhadva, való-
színű, hogy egy szél bele-
kapott és az ág megadta 
magát. Szelekovszky Lász-
ló szerint a másiknak sincs 
már sok ideje, „egyensúlyo-
zik szegény”. 

Such Tamás

Márciustól a 7.Tv műsorán 
vasárnaponként rendsze-
resen jelentkezik a Támasz, 
amelyben a történelmi 
egyházak istentiszteleteit, 
miséit közvetítjük. Kutyej 
Pál egyházügyi tanácsadó 
elmondta, hogy mivel a 
vírus miatt nem tarthattak 
istentiszteleteket és misé-
ket a templomokban, a mé-
diacentrum segítségével 
más formában igyekeztek 
eljuttatni az üzenetek az 
emberekhez. 

– Korábban ahhoz tartottuk 
magunkat, hogy akik tudnak, 
jöjjenek el a templomokba, a 
gyülekezeti alkalmakra, a kö-
zösségeinkbe. Az egy irány-
ba közvetített istentisztelet 
régebben hangkazetta for-
májában, manapság az inter-
neten inkább a betegeknek 
teremtett lehetőséget arra, 
hogy valamilyen formában 
az alkalmak részesei legye-
nek. A jelenlegi helyzet azon-
ban új megoldásokat kívánt a 
részünkről is – fogalmazott 
Kutyej Pál.

Az egyházügyi tanácsadó 
megkereste a Békéscsabai 
Médiacentrumot az istentisz-
teletek, mise közvetítésének 
ötletével, és beszélt az egy-
házak képviselőivel is. Min-
denki igent mondott, így lét-
rejöhetett az együttműködés. 

– A közösségi oldalakon is 
sokan közvetítik élőben az is-
tentiszteleteket, miséket, de 
van egy olyan réteg, amely-
nek tagjai most csak a tele-
vízióban tudnak elérni ben-
nünket, és akiknek ezekben 
a nehéz időkben valóban tá-
maszt adnak a közvetítések 
– tette hozzá Kutyej Pál. 
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Lassan elpusztul a csabai Bandikák fája Támasz a hívőknek

Kiss András Zoltánt előléptették Megyeri életkép

Dandártábornok lett a megyei katasztrófavédelem vezetője

Száznyolcvan fokos fordulatot 
vett az életünk az elmúlt pár hét 
alatt a koronavírus-járvány mi-
att. Napról-napra változott meg 
mindenki életvitele, így történt 
ez Mezőmegyeren is.

A reggeli órákban általában 
zajos Fő utca csendessé vált, 
nem érkeznek szülők gyerme-
keikkel az óvodába. A konyhás 
néni az óvoda egyik utcára néző 
ablakában várja a szülőket, 
maszkban és kesztyűben adja 
ki az ebédet – korábban ilyet el 
sem tudtam volna képzelni.

A bolti nyitva tartások válto-
zása eleinte nem igazán érin-
tette Mezőmegyert, de a helyi 
kocsmákat igen: délután 3 óra-
kor rolólehúzás, majd teljes be-
zárás. De a tömött orvosi ren-
delők is kiürültek, a háziorvosok 
telefonon kezdtek konzultálni a 
betegekkel és úgy írták fel ne-
kik a havi receptet. Bezárt a kö-
zösségi ház, a kerület „főterén” 
a helyi idősek már nem gyűltek 
össze délutáni traccspartira, ha 
mégis, akkor 2–3 méteres távol-
ságban egymástól. 

Egy idő után Pali és Szilvi 
sem nyitotta ki az „Üvegtigrist” 
a sportkomplexumban, hiszen a 
helyi drukkerek „Hajrá Megyer!” 
kiáltása is eltűnt, a labdarúgók 
nem lépnek pályára. A komp-
lexum infrastruktúrája azonban 
épül: az egyesület tagjai trágyáz-
zák a gyepet, szépítik a környé-
ket, és az öltözőbővítés is zajlik.

A kijárási korlátozás beve-
zetése után az időhatárok be-
tartása először gondot okozott, 
aztán ezt is megszoktuk. A 
nagyboltban már kesztyűben 
maszkban dolgoznak, és az 
üzleten ott a felirat: „Egyszerre 
csak öt vásárló tartózkodhat a 
boltban!” 

Hogy mi jöhet még? A koro-
navírus egy olyan „láthatatlan 
gyilkos”, ami bárkire kivetheti 
hálóját. Nem tudni, hogy ki hor-
dozza a betegséget, és kinek 
adja át. Éppen ezért be kell 
betartani a szabályokat, korláto-
zásokat, hogy próbáljuk megfé-
kezni a vírus terjedését.

Most szinte mindnyájunknak 
nehéz, és úgy tűnik, ahogy az 
életünk minden szakaszát meg-
éljük, úgy éljük meg ezt is. Talán 
közhely, de évek múlva rájö-
hetünk, hogy ez az időszak is 
tanított valamit. Valamit, amitől 
többek és jobbak lettünk, mint 
előtte voltunk.

Papp Ádám

ÜZLETHELYISÉGEK, IRODÁK KIADÓK
Szent István tér 10. 1., üzlethelyiség: Békéscsaba belvárosában teljesen 
felújított műemlék épületben 90 m2 területű üzlethelyiség kiadó. Az üzlet be-
járata a Justh Gyula utca felől van. Alkalmas étterem, szórakozóhely kiala-
kítására is. Az üzletnek kirakata nincs. Egyedi víz-, villany- és gázközművel 
ellátott. | Andrássy út 7., üzlethelyiség: Békéscsaba belvárosában teljesen 
felújított, 72 m2-es területű, 4 helyiségből és egy vizesblokkból álló üzlethelyi-
ség kiadó. Az üzlethelyiség teljes közművel ellátott, ennek költségeit a bérbe-
adó továbbszámlázással érvényesíti a leendő bérlő felé. Az elektromosener-
gia-fogyasztás mérőórával mérve, a gázköltséget (fűtést) a fűtött légköbméter 
alapján számlázzák ki. Vízfogyasztás a szerződésben szereplő megállapodás 
alapján (a vízfogyasztás üzleti profil függő). | Munkácsy utca 15., üzlethelyi-
ség a rendőrséggel szemben: Békéscsaba belvárosában részben felújított 
52 m2 területű 3 helyiségből és egy vizesblokkból álló üzlethelyiség kiadó. Az 
üzlethelyiség teljes közművel ellátott, szolgáltatói mérőórával felszerelt, és a 
bérlőnek kell szolgáltatói szerződést kötnie a közüzemi szolgáltatókkal. | Irányi 
utca 4–6., irodák: A Nagy Imre tér felől megközelíthető, II. emeleten elhe-
lyezkedő, légkondicionált irodák kiadók egyben vagy részletekben. Az irodák 

összes területe 137 m2. A közüzemi díjakat a bérleti díj tartalmazza.| Szent 
István tér 10., irodák: Békéscsaba belvárosában, teljesen felújított műemlék 
épületben 2 db irodaegység kiadó, 80 és 90 m2 területtel. A 90 m2-es terüle-
tű, 2. számú iroda ablakai a főtérre néznek. Az iroda egyedi víz-, villany- és 
gázközművel van ellátva. A 80 m2-es, 1. számú iroda ablakai a Justh Gyula 
utcára néznek. Az 1. számú iroda is teljes közművel ellátott. | Szigligeti 6., 
irodaház: Békéscsaba belvárosában, Szigligeti utca 6. szám alatt földszint 
és első emeletén irodahelyiségek kiadók egyben vagy külön: fszt. 8., 20 m2; 
fszt. 12. 20 m2; I. em. 24.,20 m2; I. em. 25., 20 m2; I. em. 26., 25 m2; I. em. 27., 
25 m2. Az irodák konvektor fűtéssel vannak ellátva, illemhely minden emeleten 
található. Alkalmasak vállalkozásoknak és oktatásra is. A bérleti díj a közüzemi 
költségeket tartalmazza. | Kétegyházi út 3., Vállalkozói Centrum: Békés-
csaba Kétegyházi út 3. szám alatt található Vállalkozói Centrumban irodahelyi-
ségek kiadók. Az irodák 12–24 m2-esek. A bérleti díj tartalmazza a közüzemi 
költségeket. Az Irodaházban melegkonyha működik ebédelési lehetőséggel.

Érdeklődni munkanapokon a 20/933-3400-as telefonszámon vagy
a gergely.tamas@vagyonkezelozrt.hu e-mail-címen lehet.

Több mozgásteret biztosít 
a csabaiaknak a CsabaPark 
rekortán futópályája, ám 
egyre gyakoribb, hogy azt 
nem rendeltetésszerűen 
használják. A pálya kifejezet-
ten futók számára készült, 
vagyis más eszközökkel 
nem lehet rajta közlekedni.

A CsabaParkban kialakított, 
speciális felülettel rendelke-
ző, rekortán futópálya egye-
dülálló az országban. Hosz-

sza ugyanis 3,5 km, míg a 
sétaúté 5,2 km. Csak a futók 
használhatják, más eszkö-
zökkel, például kerékpárral, 
motorral, görkorcsolyával, 
rollerrel vagy gördeszkával 
nem lehet rajta közlekedni. A 
pályára vonatkozó szabályok 
a borítás épségét védik.

– Ha nem megfelelően 
vesszük igénybe a futópályát, 
rongáljuk a minőségét, így 
hamar tönkremehet. Ráadá-
sul a futókat is zavarja, ha 

például kerékpárosokat kell 
kerülgetniük – fogalmazott 
Kozma János a Békéscsaba 
Vagyonkezelő Zrt. igazgatója, 
hozzátéve, hogy a kutyasétál-
tatás is tilos a pályán.

A CsabaPark területén 
többféle burkolat található, 
van olyan szilárd burkolat, 
amelyen a kerékpárosok köz-
lekedhetnek. A gumipálya in-
kább egészségügyi sétákra 
és futásra alkalmas. 

Csiffáry Zsuzsanna

CsabaPark futópálya – vigyázzunk rá!
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Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok



A Békéscsabai Előre NKSE 
vezetése május 1-jén is-
mertette a 2020/2021-es 
bajnoki idény terveit, mu-
tatta be az új vezetőedzőt, 
illetve jelentette be a távozó 
és az érkező játékosok név-
sorát. A klub a rendkívüli 
sajtótájékoztatót a Békés-
csabai Médiacentrumban, 
a 7.Tv stúdiójában tartotta. 

Fülöp Csaba, a Békéscsa-
bai Előre NKSE gazdasági 
vezetője kiemelte, hogy az 
anyagi stabilitás, illetve az 
értékmegőrzés volt a legfon-
tosabb szempont az elmúlt 
hónapban. Először a tavalyi 
szezont kellett lezárni pénz-
ügyileg is, ami egyáltalán 
nem volt egyszerű feladat. 
Felmérték a károkat, ebből 
kiderült, hogy 50 millió fo-
rinttal csökkent a bevételük, 
ezzel együtt az önkormány-
zat is átcsoportosította támo-
gatásának 50 százalékát. A 
klub folyamatosan tárgyal a 
támogatóival a jövőről, több 
szponzori szerződésük már 
8–10 éve folyamatos. Fülöp 
Csaba hangsúlyozta, hogy 
az utánpótlásban nagyrészt 
a társasági adóra támaszkod-
nak, de a cégek most május 
helyett csak szeptember vé-
gén határoznak a TAO-s ösz-
szegekről. Elmondta azt is, 
hogy 39 munkavállalójuk van, 
akik belementek az egységes 
bércsökkentésbe, így meg-
maradt a munkahelyük. Fü-
löp Csaba kiemelte továbbá, 

hogy a következő szezonban 
100 millió forintból gazdálkod-
hat a felnőtt csapat.

Paláncz György, a klub 
elnöke bejelentette, hogy az 
eddigi vezetőedző, Horváth 
Roland közös megegyezés-
sel távozott. Ezt követően 
bemutatta az új szakveze-
tőt, Vida Gergőt, aki eddig a 
Debrecen másodedzője volt, 
de korábban vezetőedzői fel-
adatokat is ellátott a piros-fe-
héreknél. Az új mester nem 
számíthat a jövőben Balog 
Judit (kapus), Kovács Anett, 
Barján Bianka, Marincsák Ni-
kolett, Aleksandra Vukajlovic, 
Mézes Laura, Dombi Katalin 
és Kopecz Barbara játékára, 
ők máshol kezdik meg az új 
idényt.

Kukely Anna, Kukely Klára 
és Csizmadia Fanni (kapus) 
viszont két évvel hosszabbí-
totta meg a szerződését, de 
egészen biztosan marad a 
csabai csapatnál Bottó Ró-
zsa, Ivana Mitrovic, Jelena 
Agbaba és Giricz Laura is.

Paláncz György azt is be-
jelentette, hogy a békéscsa-
bai nevelésű Mistina Kitty 
Székesfehérvárról tér vissza 
a lila-fehérek kapujába. Tena 
Petika (balátlövő) Kisvárdáról 
érkezik Csabára, ő korábban 
a horvát válogatottban is 
bemutatkozott. Iván Emese 
Egerből, az Esterházy SC 
csapatából jön, ő szintén át-
lövő, balkezes játékos.

Nemcsak az új vezető-
edző jön Debrecenből, ha-

nem öt játékos is. A Békés-
csaba együttműködést kötött 
a DVSC-vel, ahol januárban 
elindult a kézilabda akadé-
mia. A megállapodás része-
ként Borgyos Panna (irányí-
tó), Szabó Panna (balszélső), 
Szabó Dóra  (kapus) és Vá-
mosi Panna (jobbátlövő) ér-
kezik, mindannyian fiatal, 22 
év alatti játékosok. 

Az ifjúsági csapat játéko-
sai közül Török Fanni, Török 
Csenge, Hős Kata, Bencsik 
Bojána és Bakonyi Dóra is a 
felnőttekkel kezdi el a felké-
szülést.

Vida Gergő hangsúlyozta, 
hogy nem végleges a keret, 
számít még érkezőkre. El-
mondta, hogy várhatóan az 
NB I egyik legfiatalabb csa-
patával dolgozik majd együtt, 
de nemcsak neki, hanem a 
játékosoknak is bizonyítaniuk 
kell azt, hogy megérdemlik 
az első osztályú szereplést. 
Várakozásai szerint szerke-
zetileg jó csapat lesz, vannak 
magas átlövő és alacsony, 

cselező játékosaik, illetve a 
kapus poszton kell javulniuk 
a tavalyi évhez képest. 

– Köszönöm a lehetősé-
get, nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy egy nagy 
múltú klubot vezethetek a 
jövőben. Nagyon komoly 
tudású edzők dolgoztak itt 
előttem, szeretnék hozzájuk 
hasonlóan sikereket elérni. 
Mindent meg fogunk tenni 
azért, hogy az NB I-ben ma-
radjunk – zárta a vezetőedző.

Hidvégi Dávid

Elhunyt a Békéscsaba 
1912 Előre legendája, a 
94 éves Fülöp László. Az 
egykori kiváló labdarúgó 
az 1945/1946-os NB I-es 
bajnokságban tizennyolc 
mérkőzést játszott a Bé-
késcsabai Törekvés MTE 
csapatában, ahol többek 
között Andó Tamással, 
Weiner Pállal, Urda And-
rással, Szilasi Vilmossal 
és Szák Andrással együtt 
rúgta a labdát. Az 50-es 
években az alacsonyabb 
osztályban játszó klubnak 
is alapembere volt.

A Békéscsabai Előre Munkás Testedző Egyesület és a 
Békéscsabai Törekvés SE 1934-ben egyesült egymással. 
Ennek az együttesnek később oszlopos tagja volt Fülöp 
László. A labdarúgó 1945-ben, 20 esztendősen került a 
Békéscsabai Törekvés MSE csapatához a Békéscsabai 
MÁV együttesétől, ahol leginkább védőként, illetve közép-
pályásként számítottak játékára. A csabai mezt – egy rövid 
fővárosi élvonalbeli szereplés kivételével – egészen az öt-
venes évek végéig viselte.

Budapesten a MATEOSZ csapatában rúgta a labdát, ahol 
az Aranycsapat későbbi kiválóságaival, Grosics Gyulával és 
Zakariás Józseffel játszott együtt. Karrierjét egy bolgár vá-
logatott elleni edzőmérkőzésen szerzett súlyos térdsérülés 
szakította félbe, emiatt visszatért Békéscsabára. Érdekes-
ség, hogy a klub neve és színe a pályafutása alatt ötször 
változott, de Fülöp László mindig is a csapat meghatározó 
játékosának számított.  

Visszavonulását követően edzőként dolgozott az Elő-
re különböző csapatainál. Békéscsaba önkormányzata 91 
éves korában, 2015-ben Békéscsaba Sportjáért kitüntetést 
adományozott az egykori kiváló labdarúgónak és edzőnek.

Fülöp Lászlót április 24-én, szűk családi körben, a Ligeti 
temetőben helyezték örök nyugalomra. 
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Jövőre is az NB I/B-be jutás a csapat célja

Békéscsabai Kosárlabda Klub
A Magyar Kosárlabda Szö-
vetség határozata szerint 
egyik magyarországi baj-
nokságban sem osztanak 
ki helyezéseket. A döntés 
érzékenyen érintette a bé-
késcsabai kosarasokat, 
hiszen minden esélyük 
megvolt arra, hogy az 
idény végén feljussanak 
az NB I/B-be. 

A Békéscsabai KK febru-
ár 29-én játszotta az utolsó 
tétmérkőzését az NB II-ben.  
Akkor a hazaiak a Mezőbe-
rényt győzték le, és a má-
sodik helyen álltak a tabel-
lán. Az együttes azóta, egy 
külföldi tornát leszámítva 
nem lépett pályára a koro-
navírus miatt. A lengyelor-
szági tornagyőzelem kellő 
önbizalmat adott a csapat-
nak ahhoz, hogy legyőzze a 
Nyíregyházát. A nyírségiek 
felülmúlásával pedig a csa-
bai együttes közelebb került 
volna a feljutáshoz. Az el-
múlt szezonról és a jövőről 
Jancsika Árpád vezetőedző-
vel beszélgettünk.

– Hogyan értékeli ezt a fél 
szezont?

– A bajnokságban a máso-
dik helyen végeztünk. Az volt 
a célunk, hogy az első két 
hely valamelyikén legyünk, 
és megpróbáljunk feljutni az 
NB I/B-be. A bajnokság java 
csak ezután jött volna, gon-

dolok itt a rájátszásra és a 
négy közé jutásra, ahonnan 
ki lehetett volna harcolni a 
feljutást. Így azonban fele-
más lett a szezon, elértük, 
hogy odaérjünk, de mégsem 
tudtuk véghezvinni a tervün-
ket. Kicsit csalódott vagyok.

– Mikor térhetnek vissza 
a csoportos edzésekhez, és 
milyen célokkal tekintenek a 
jövőbe?

– A srácok igyekeznek 
formában tartani magukat. 
Mindenki otthon készül 
edzésterv alapján, a fizikai 
állapotukat így próbálják 
megőrizni. Hogy labdás 
edzés mikor lehet? Nagyon 
remélem, augusztusban el 
tudjuk kezdeni az alapo-
zást úgy, mint tavaly. Re-
mélem, addigra lecseng a 
járvány és szeptemberben 
a Hepp Kupával indulhat a 
küzdelem. Sajnos úgy néz 
ki, hogy az NB II-ben kell 

nekiveselkednünk a bajnok-
ságnak, de jövőre minden-
képpen az a cél, hogy fel-
jussunk az NB I/B-be.

– Rengeteg labdás edzés 
kimaradt most. Mennyiben 
változik így a felkészülés?

– Mindenki ígéretet tett 
arra, hogy nyáron is próbál-
ja formában tartani magát, 
ezért az alapozásnak a futó 
részét és a fizikai képessé-
gek fejlesztését lerövidíthet-
jük két hétre. Ezzel a labdás 
edzéseket hamarabb kezd-
hetjük, és visszarázódhatunk 
a régi kerékvágásba.

– Lesznek-e esetleg érke-
zők és távozók?

– Mivel bizonytalan a 
helyzet, nem lehet tudni, 
hogy melyik klubot milyen 
érzékenyen érinti ez a vál-
ság, így még nem tudunk 
erről beszélni. Még semmi 
sem biztos.

Hidvégi Dávid

In memoriam †
Elhunyt Fülöp László

Készen áll a munkacsarnok

BRSE Akadémia

Kézilabda: Vida Gergő az új vezetőedző

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A sportkomplexum kivitele-
zése befejeződött, remélhe-
tőleg hamarosan birtokba is 
vehetik a fiatalok a modern, 
európai szintű csarnokot, 
amelyen már csak az utolsó 
simításokat végzik.

A klub elnöke elmondta, 
hogy a békéscsabai után-
pótlás-nevelés sok játékost 
adott a korosztályos, illetve a 
felnőtt nemzeti csapatok szá-
mára. Baran Ádám kiemelte: 

a Békéscsabai Röplabda 
Akadémia munkacsarnoká-
nak létrejöttével modern, 21. 
századi körülmények között 
folytathatják a jövő generáci-
ójának képzését.

– Amikor 2015 környékén 
megálmodtam ezt a projek-
tet, akkor nagyon sokan még 
a közvetlen környezetemben 
sem hittek ennek a sikeré-
ben. Azt követően lépésről-
lépésre, nagyon komoly ener-
gia-befektetéssel jutottunk 
el odáig, hogy megköttetett 

a szerződés Magyarország 
Kormányával, majd elindultak 
az építkezések. Ez volt Euró-
pa egyik legnagyobb röplab-
da-specifikus utánpótláspro-
jektje, amelyről nemcsak a 
hazai, hanem a nemzetközi 
röplabda sajtó is sűrűn beszá-
molt. Hatalmas büszkeség, 
hogy ez a projekt itt, Békés-
csabán, a röplabdázás egyik 
fellegvárában valósult meg. 
Elkötelezettek vagyunk, hogy 
a jövő generációját neveljük 
immár egyre jobb körülmé-
nyek között. Célunk, hogy az 
általunk kinevelt játékosok a 
BRSE sikeréért és a nemzeti 
csapat sikeréért küzdjenek a 
jövőben – fogalmazott Baran 
Ádám, a Békéscsabai Röp-
labda Sportegyesület elnöke.

Papp Ádám

JÁRJA BE VELÜNK!
A 7.Tv BRSE TV magazinjának a május 12-én, 20.20 órakor
kezdődő adása kiemelten foglalkozik az elkészült európai 
szintű munkacsarnokkal. A komplexum minden zugát meg-
mutatjuk, tartson velünk, járja be velünk az épületet!

Vida Gergő, Paláncz György és Fülöp Csaba
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Sikeres volt az ország első online musical fesztiválja

A virtuális térben zajlott az idei Scherzo
A szervezők reménykednek

Kolbászfesztivál?

A fesztivál megnyitóját ze-
nével, grafikusok által szer-
kesztett képekkel, mémekkel 
színesítették a Csabagyön-
gye Kulturális Központ mun-
katársai. Az online kivitele-
zéshez még Győrfi Pál az 
Országos Mentőszolgálat 
szóvivője is sok sikert kívánt 
egy üzenetben, és külön 
megköszönte, hogy otthon-
ról, videó segítségével fesz-
tiváloznak a fiatalok.

Az amatőr színjátszó tár-
sulatok ezúttal korábbi elő-
adásaik felvételével nevez-
hettek, míg az énekesektől 
otthonról készített videókat 
kértek. A három nap alatt 
összesen hét színjátszó cso-
port, a Tücsök Zenés Szín-
pad (Szekszárd), a Zenés 

Diákszínpad (Budapest), a 
Mágnes Színház (Budapest), 
a Parlando Színház (Vác), a 
Gézengúzok (Göd), a Tapol-
cai Musical Színpad és a há-
zigazda Csabai Színistúdió 
előadását láthatták a né-
zők a virtuális színpadon. 
Mindegyik közösség rutinos 
„scherzo-s”. 

Mint azt Szente Béla, a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ igazgatója elmond-
ta, több mint hatszázan vol-
tak részesei a fesztiválnak, 
ami egy ilyen nehéz helyzet-
ben nagyon nagy szó. 

– Dicsérendő, hogy mi-
lyen sokan foglalkoznak a 
musical műfajával. Az elő-
adásokból, az otthoni felvé-
telekből az derült ki, hogy 

mindezt magas szinten, nagy 
szeretettel, nagy odaadással 
teszik a résztvevők. Nagyon 
remélem, hogy be tudjuk 
majd pótolni ezt a fesztivált 
élőben is. Most is úgy ha-
tároztunk, hogy ezüst- és 
bronzdiplomát nem adunk 
ki. Hanem minden közös-
ség számára arany oklevelet 
szavaztunk meg, így ismerve 
el azt a nagyszerű munkát, 
amit végeztek. Természe-
tesen, ha Békéscsabán ta-
lálkozunk majd a következő 
Scherzon, akkor ezeket a 
diplomákat személyesen is 

átadjuk nekik – fogalmazott 
Szente Béla. 

Az igazgató hozzátet-
te, szeretnék, ha a mostani 
Scherzo-ra létrejött közössé-
gi csoport az elkövetkezendő 
időszakban is továbbműköd-
ne, így a következő találko-
zásig sem veszítenék el egy-
mást a csoportok. 

Az énekes résztvevők az 
otthoni videóikat küldték be 
az ország különböző pont-
jairól, többek között Deb-
recenből, Budapestről, Du-
nakesziről, Kaposvárról és 
Békéscsabáról. Ezeket Nagy 
Anikó, Jászai Mari-díjas szí-
nésznő, a musicaléneklés 
szakavatott ismerője érté-
kelte. Itt a következő ered-
mények születtek: Szólóban 
1. Nemes Borka; 2. Király 
M. Alexandra; 3. Csanádi 
György lett. Duettben 1. he-
lyen a Kovács Kira Léna és 
Ármos Zoltán; 2. helyen a 
Király M. Alexandra és Józsa 
Bence Zoltán, 3. helyen pe-
dig a Skylar és Brookie páros 
végzett. Közönségdíjasok: 
Nemes Borka, valamint a 
Kovács Kira Léna és Ármos 
Zoltán páros.

M. E., Cs. Zs.

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Természetesen mindnyájan 
tudjuk, hogy járvány van, és 
igyekszünk betartani a sza-
bályokat, hogy lehetőleg mi-
nél előbb vége legyen. Több 
szakember szerint ez vala-
mikor a nyáron következhet 
be, de persze biztosat senki 
sem tud mondani. Az őszre 
azonban már szeretünk úgy 
gondolni, hogy addigra min-
den visszaállhat a régihez 
hasonló kerékvágásba: újból 
kinyitnak az iskolák, lesznek 

sport- és kulturális rendezvé-
nyek és persze megtartják a 
fesztiválokat is.

Hégely Sándor fesztivál-
igazgató megkeresésünkre 
elmondta, abban remény-
kednek, hogy október 22-e 
és 25-e között meg lehet 
majd rendezni az ide Csabai 
Kolbászfesztivált. Folyama-
tosan figyelik az eseménye-
ket, és mindent fontolóra 
vesznek, mielőtt biztos dön-
tést hoznak majd. 

A koronavírus a tavaszi és sajnos a nyári terveket is átírja
Májusban a táncgála és 
a Vitézi Játékok, nyáron 
pedig hosszú évek óta a 
Városházi Esték és a Csa-
bai Nyár programsorozata 
színesítette, gazdagította 
az estéinket. A korona-
vírus azonban úgy tűnik 
nemcsak a tavaszi, hanem 
a nyári terveket is átírja.

Mivel a járvány vége még 
korántsem látható, és cso-
portos nagy rendezvények 
nem tarthatók, megkérdez-
tük Szarvas Pétert, hogy 
mi lesz például a Csabai 
Nyárral? A polgármester 
elmondta, hogy már márci-
us elején, a veszélyhelyzet 
kihirdetésekor egyeztetett 

a kulturális intézmények 
vezetőivel, akiket arra kért, 
hogy augusztus 20-áig ne 
kezdjenek szabadtéri tö-
megrendezvények szerve-
zésébe. Kiemelte: ezt azért 
kellett megtennie – bár-
mennyire is fájó lépés –, 
mert a szakemberek szerint 
a koronavírus-járvány több 
hónapig is eltarthat.  

– Ha a helyzet nem vál-
tozik, akkor Trianon 100. 
évfordulóján, június negye-
dikén elmarad a nemzeti 
összetartozás napi nagy 
megemlékezés, azt csak 
diszkréten tudjuk megtar-
tani. De elmarad a Vitézi 
Játékok rendezvénye, a 
Streetball Fesztivál, a Vá-

rosházi Esték és a Csabai 
Nyár programsorozata is. 
Jelenleg nincs szervezés 
alatt egyik rendezvény sem. 
Amennyiben javul a helyzet, 
és a kormányrendeletek azt 
lehetővé teszik, akkor az 
önkormányzat a kulturális 
intézményeivel kész arra, 
hogy nagyon gyorsan, a 
rendelkezésre álló források-
kal programokat szervez-
zünk a nyárra – fogalmazott 
Szarvas Péter. Hozzátette: 
bíznak abban, hogy leg-
alább augusztus 20-án az 
államalapítás ünnepét már 
meg lehet tartani, és az élet 
addigra visszatér a régi ke-
rékvágásba. 

M. E.

Amikor április 21-án bejelentették, hogy elmarad a mün-
cheni Oktoberfest a koronavírus-járvány miatt, sokak-
ban felmerült a kérdés, hogy mi lesz a számunkra ennél 
is fontosabb Csabai Kolbászfesztivállal?

Egy hiánypótló műfajnak, a zenés amatőr színjátszásnak 
ad megmérettetési lehetőséget a Scherzo, amelynek 
évek óta felváltva biztosítják a helyszínt Békéscsabán és 
Pápán. Ezúttal Békéscsabán lett volna a rendezvény áp-
rilis 24-26-án. Hogy a koronavírus-járvány miatt ne ma-
radjon el, a szervezők a szóló és duett énekversennyel 
kiegészülő Scherzo Amatőr Musical Színpadok Feszti-
válját az online térbe tették át. 

Nem tudni, mikor lehetünk újból így együt egy rendezvényen                              Fotó: CSKK



A magyar textil Békéscsa-
báról indult stílusteremtő 
művészegyéniségének 
életművét öleli fel a Mun-
kácsy Mihály Múzeum ki-
állítása. Bár a múzeum 
a kialakult helyzet miatt 
kénytelen volt bezárni a 
kapuit, a munkácsy.hu 
oldalon megtekinthető a 
jeles csabai művészek pá-
lyáját feltáró kiállítás-soro-
zat legújabb tárlatába. 

Balázs Irén (1935–2012) 
Ókígyóson született, kisgyer-
mekkorában költözött Békés-
csabára a családjával. Ta-
nulmányait Mokos Józsefnél 
kezdte, aki sikerrel készítette 
fel a főiskolai felvételire. A 
Magyar Iparművészeti Főis-
kola díszítőfestő szakának 
elvégzése után, pályájának 
első évtizedében, jellemzően 
figuratív táblaképeket festett, 
ezután fordult figyelme a tex-
tilek irányába. Élete végéig 
megőrizte kísérletező kedvét 
a formanyelv megválasztása 
és az anyaghasználat tekinte-
tében egyaránt. A textilterve-
zés különféle ágait művelte, 
és szívesen élt a műfajok kö-
zötti átjárás lehetőségével is.

A hetvenes években a 
magyar népművészeti for-
makinccsel, a pásztorfara-
gásokkal intenzív kapcso-
latot mutató hímzett-varrott 
jutareliefek és textilszobrok 
kerültek ki Balázs Irén műter-
méből. Második alkotói peri-
ódusában, az 1980-as évek 
elejétől kezdve, munkáival 
visszalépett a két dimenzió-
ba. A kézművességet a hím-
zés alkalmazásával megtar-
totta, viszont a geometrikus 
rendszerek felé fordult, és a 
tűfestés lett számára a meg-
felelő technika.

1987-től a síkkonstruktiviz-
mus kezdte érdekelni. Maga 
színezte pamut gurtnit és 
köpperszalagot fűzött össze, 
így alakította ki a textilkép 
anyagát és kompozícióját is 

egyben. Az 1990-es évek kö-
zepén kezdte készíteni textil 
sgrafittóit, amelyek hordozó-
anyagát a szalagarchitektú-
rák továbbgondolásával ala-
kította ki. 

A művész hagyatékából 
egy nyolcvanegy tételből álló 
kollekció a Munkácsy Múze-
um gyűjteményét gazdagítja. 
Ezt az értékes műegyüttest 
egészítette ki a Munkácsy 
Mihály Múzeum a művész 
születésének 85 éves évfor-
dulóján rendezett kiállításon 
a Savaria Megyei Hatókörű 
Városi Múzeum – Szombat-
helyi Képtár és a Körmen-
di-Csák Gyűjtemény (Buda-
pest) anyagából válogatva. 

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész,

a kiállítás kurátora

Rendhagyó szentmise volt 
április 26-án, vasárnap a 
jaminai Jézus Szíve Római 
Katolikus Templomnál. A 
hívek – betartva a járvány-
ügyi szabályokat – egy-
mástól kellő távolságban, 
autóikban ülve vettek részt 
a misén.

A koronavírus-járvány az 
egyházak megszokott ke-
retben között történő műkö-
dését is felülírta. Előtérbe 
kerültek az online istentiszte-
letek, misék közvetítései, az 
üzenetek virtuálisan jutnak 
el a hívekhez. Békéscsa-
bán, a jaminai Jézus Szíve 
templom plébánosa azon-
ban egy rendhagyó misére 
invitálta a híveket. Az oltárt 
a templom előtt állították fel, 
a hívek pedig autóikban ülve 
hallgathatták az atya szavait. 

Bauer Csaba Márk plébános 
elmondta, hogy mindezt a 
klasszikus autós mozi mintá-
jára szervezték meg. Hetek 
óta gondolkodtak egy olyan 
új megoldásban, amelynek 
segítségével a hívek a jár-
ványügyi szabályokat be-
tartva, de mégis közösség-
ben lehetnek, és ez tűnt a 
legjobbnak. A mise liturgiája 
a megszokott rend szerint 

zajlott, zárásként pedig a 
plébános arra kérte a jelenlé-
vőket, hogy autóik kürtjeivel 
fejezzék ki köszönetüket és 
tiszteletüket mindazok felé, 
akik most is nap, mint nap 
helytállnak a munkájukban. 
A Jézus Szíve templom mi-
séi várhatóan a következő 
hetekben is ebben formában 
zajlanak majd.

D. Nagy Bence
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MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.

A Jézus Szíve templom összehozta a közösséget

A textilművészet forradalmára: Balázs Irén
Autós szentmisét tartottak 

Bontovics Ilona balkontárlata

FEJEZETEK BÉKÉSCSABA TÖRTÉNETÉBŐL 
A háborúk áldozatai Békéscsaba köztemetőiben

A Békéscsabai Városvédő és 
Városszépítő Egyesület sze-
retné összegyűjteni a közte-
metőkben található hadisíro-
kat, katonákét és polgárokét 
egyaránt. Erkölcsi köteles-
ségünknek érezzük, hogy 
azoknak neve és síremléke is 
megmaradjon, kik életüket ál-
dozták a hazáért vagy civilként 
a háború következtében haltak 
meg! A békéscsabai temetők-
ben tett összeírás során a kö-
vetkező sírokat vagy a családi 
síron utalást találtunk az ide-
gen földön elhunytra:

Vasúti (Alsóvégi) temető (Te-
mető sor): Uhrin András (1919-
1944) és testvére Uhrin Mihály 
(1921–1945); Remzső Jánosné, 
született Rocskár Zsuzsanna 
(1906–1944. 10. 6.); Kovács Ist-
ván, 1958. 6. 18-án halt hősi ha-
lált; Szombaty László, hősi halált 
halt 1961. 6. 18-án; Molnár Emil 
(1880–1944. 9. 21.), a bombatá-
madás áldozata; Aradi Judit, élt 
21 évet, a bombatámadás áldo-
zata; Balogh Mihály, élt 40 évet, a 
bombatámadás áldozata; Vörös 
Emília, élt 16 évet, a bombatá-
madás áldozata; Schultz Endre 
(1904–1944) a bombatámadás 
áldozata; Plijesovszki János 
honvéd, meghalt 1944. 10. 6-án; 
Palotás István (1923–1944), az 

1944. 11. 4-én történt német 
bombázás áldozata; Bomba-
támadás áldozatai (közös sír): 
Bayer Cirill, Pataj Judit, Pataj Er-
zsébet, Pataj Pál, Szabó János, 
Botta Dukát György, id. Galla 
Károly és neje Csegezi Mária és 
unokájuk Borus Lalika, Kosik Pál 
és neje Nagy Erzsébet, özv. Mol-
nár Györgyné, Molnár Jánosné, 
Molnár Gyurika, Molnár Marika, 
özv. Jagyugy Andrásné, Pinti 
András, Pinti Róza, Pinti Erzsé-
bet; Dr. Zsila Jenő (1909–1945); 
Kovács Pál, 18 éves tanítókép-
zős, 1944. 10. 20-án Turgonynál 
eltűnt; Hankó F. János (1910–
1944), Oroszországban eltűnt; 
Zahorán Pál (1901–1944); Ancsin 
György; ifj. Debreczeny István; 
Szabó István, élt 48 évet, 1944. 
10. 6-án életét adta a hazáért; 
Ondrejcsik Mátyás, 1944-ben 
hősi halált halt; dr. Bódi Anna 
gyógyszerész (1916–1945) Bu-
dán halt hősi halált; Hankó Má-
tyás (1919–1944); Gajdács János 
főhadnagy, 1945. dec. 2.; Hankó 
György (1913–1944).
Berényi úti (Felsővégi) evan-
gélikus temető: Simkó Károly 
(1874–1919) evangélikus tanító, 
olasz földön halt meg; Dr. Kliment 
Z. Pál huszár százados; Zsilák 
Pál (1915–1941) szakaszvezető; 
Sipiczky K. János; Kerepeczki 
András (1913–1945); Dunai 

György zászlós (1921–1944); 
Mány Erzsébet és Farkas Mihály; 
Zsíros Mihály; Laczkó András 
(1892–1941).
Lipták András utcai katolikus 
temető: Tyetyák György (1918–
1944), Ungváron halt meg 1944. 
5. 4-én; Gábriel János (1884–
1933) magyar királyi rendőr 
törzsőrmester; Varga Imre (1907-
1944), a keleti hadszíntéren 
(Stanislaw) halt meg 1944. 10. 
5-én; Dina Sándor (1918–1944), 
MÁV segédtiszt, Szolnok első 
légitámadása által hősi halált 
halt; Koszna János (1934–1956) 
honvéd alhadnagy, hősi halált 
halt 1956. 11. 4-én; Pauló János 
(1909–1944); ifj. Ferenczy István 
(1919–1942) magyar királyi repü-
lős zászlós; Kudri László honvéd 
(1924–1944), a csabai bombatá-
madás áldozata.
Ligeti katolikus temető: 
Bakucz Olivér (1935–1957) 
határőr törzsőrmester, a Bel-
ügyminisztérium hősi halottja; 
Szulimán Ákos, a 101. gyalog-
ezred tartalékos hadnagya, 
Csernoviczban halt meg 1917. 
19. 14-én; Richter Antal (1858–
1938) a császári és királyi 101. 
gyalogezred őrnagya; Fábry Ká-
roly (1894–1917) honvéd tüzér 
zászlós, az olasz harctéren halt 
hősi halált; bajczai Beliczey Ist-
ván (1896–1917. 1. 9); Bayer La-

jos, 1916. 6. 1-én az olasz fron-
ton hősi halált; Fekete József 
(1908–1944), 20-as honvéd fő-
hadnagy; Gál Lajos (1884–1945) 
székely honvéd; 3 ismeretlen 
honvéd, 1944. 10. 6.; Vidovszky 
János (1886–1915) 10-es hon-
véd huszárezred főhadnagya; 
Lanther János határőr főhad-
nagy (1904–1938); Csendes 
Béla, 1916-ban, 19 évesen halt 
hősi halált.
Izraelita temető (Széchenyi 
liget): Rosenthal Andor (1890?–
1915.) cs. és kir. 8. huszárezred 
tartalékos hadapródja; Hackl 
Alajos (1917); Munz Rudolf; 
Schwartz Arthur (1888–1917); 
Garber Solem; Lubitsch Naum; 
Kulpin Sándor; Löwenstein Imre; 
Péterfi Andor (1915); Donner 
Szender (1916); Hillinger Andor 
(1916); Tevan Mihály (1892–
1915); Stricker Mózes (1915); 

Neumann Andor (1888–1915) 
101-es gyalogezred önkéntese; 
Kálmán Károly.
Lencsési úti (Kastélyi) evan-
gélikus temető: Povázsai 
András (1923–1945); ifj. Laczó 
András (1899–1918) egyetemi 
hallgató; Ács Imre és Osán Ger-
gely, 1944. 10. 6.
Első világháborús Hősi Temető 
(Lipták András utca vége): La-
urinyecz János, utász tizedes, élt 
28 évet, meghalt 1940. 8. 30-án. 
Ő az egyetlen, aki a II. világhábo-
rúban halt meg, de ide temették.
Bogárházi temető (Aulich 
utca): Sztraczinszky András 
(1897–1916) és Sztraczinszky 
János (1897–1917).
Mokry utcai református teme-
tő: Nagy János honvéd, élt 22 
évet, meghalt 1945. 2. 24.; Bihari 
Sándor hadnagy (1929–1956) a 
néphadsereg hősi halottja.

Tabáni evangélikus temető 
(Lipták András utca): Második 
világháborús hősi parcella Brózik 
Gusztáv középiskolai tanár 
(1912–1944); 1944. 10. 6.: Almási 
Miklós, Bordás Bertalan, Gulyás 
Sándor, Nagy Sándor, Praglucz 
István, Kovács András; Hankó 
Máté.
Jaminai evangélikus temető 
(Tompa utca): Zsilák Pál (1917–
1943).

Arra kérjük a békéscsabai lako-
sokat, ha a fenti nevekkel kapcso-
latban rendelkeznek információval 
vagy tudomásuk van olyan sírról, 
mely az összeállításban nem 
szerepel, az alábbi elérhetősége-
ken jelezzék az egyesületnek: a 
20/214-7676 telefonszámon vagy 
a bekescsabaivarosvedo@gmail.
com e-mail-címen. Minden segít-
séget nagyon köszönünk!

Ugrai Gábor

Bontovics Ilona tanárnőnek és fo-
tósnak, a karantén negyvenedik 
napja környékén kipattant a fejéből 
egy ötlet: mi lenne, ha a mai furcsa 
helyzetben a Szabó Dezső utca 7. 
szám alatti erkélyén nyitna kiállí-
tást? A gondolatot tett követte: el-
kezdett válogatni megannyi képe 
között, aztán ki is függesztett pár 
gyönyörű fotót a szárítókötélre. Mint 
mondta 3–4 naponta cseréli a kó-
piákat, és reméli, hogy ezzel a kis 
balkontárlattal legalább néhány arra 
járónak örömet szerez.

Ligeti katolikus temető Vasúti (Alsóvégi) temető, Temető sor



Prohászka Béla Venesz-
díjas mesterszakács moz-
galmas életében fontos 
szerepet játszik a gaszt-
ronómia, úgy otthonában, 
mint otthonán kívül. A ka-
rantén ideje alatt is rend-
szeresen hódol szenvedé-
lyének és a hobbijainak. 

Prohászka Béla elmondta, 
hogy lényegében édesanyja 
kitűnő, ízletes főztjei miatt 
választotta a szakács hiva-
tást, amit csak szívvel és 
lelkesedéssel lehet művelni. 
Az ételkészítésnél ma is fon-
tos számára a hagyomány, 
az ünnepi fogásokat például 
úgy készíti el, hogy azokon 
nem változtat. A mestersza-

kács arról is beszélt, hogy a 
karanténban a főzés mellett 
nagyon fontos számára a 
mozgás, a szabadban töltött 
idő, családjával például rend-
szeresen pingpongoznak.

Megtudtuk azt is, hogy 
édesapja fanatikus horgász 

volt, és őt is e hobbi felé terelte 
– sikeresen, hisz amikor csak 
teheti, szakít erre időt. Nyá-
ron az afrikai harcsát, télen a 
ragadozó halféléket részesíti 
előnyben, de nagy általános-
ságban a ponty a sztár nála.

Cs. Zs.

Baji Miklós Zoltán (BMZ) 
képzőművész, aki az alko-
tás szeretetét elhivatottan 
plántálja a gyerekekbe. Ezt 
nem tanításnak, sokkal in-
kább missziónak éli meg. 
Mint mondja, most nagyon 
hiányoznak neki a gyere-
kek, a foglalkozások, hi-
szen a hét minden napján 
vezetett csoportokat.  

BMZ munkásságának egyik 
meghatározó alakja Vágréti 
János szakkörvezető, festő-
művész volt. Tőle sugárzó 
ember-, gyermek-, életsze-
retetet, partneri tiszteletet, 
alázatot tapasztalhattak meg 
a tanítványai. Nagyon rövid 
idő alatt felszabadította a 
legszorongóbb gyermeket 
is. Ezt a módszert műveli és 
folytatja BMZ is. Hitvallása, 
hogy az oktatás esszenci-
ája a szeretet alapú, pozitív 

megerősítésre építő, terelge-
tő instruálás.

Most e-mailben tartja a kap-
csolatot a szülőkön keresztül a 
gyerekekkel. A karantén miatt 
született meg a Home-painting 
ötlete, amelyre óvodás és kis-
iskolás korosztályból, 44 gyer-
mektől 47 alkotás érkezett. A 
beérkezett műveket folyama-
tosan publikálta a BabaArt ol-
dalon, valamint más oldalakon 
és csoportokban.

– Ez a távolságtartó kény-
szerhelyzet új kihívásokra 
ösztönöz. Próbálok kidol-
gozni egy olyan izgalmas 
foglakozássort, amely a mo-
nitoron keresztül is felszaba-
dítja a hozzánk kapcsolódók 
alkotóvágyát, így a technika 
adta lehetőségekkel felvér-
tezve tudom folytatni elhiva-
tott missziómat – nyilatkozta 
BMZ.

Csiffáry Zsuzsanna

Május 1. A majálisok napja. A magyar nyelv-
területen május elsejére virradóra a legé-
nyek, legénybandák készítettek, és titokban 
állítottak fel májusfákat a helyi szokásoknak 
megfelelően a lányos házakhoz, illetve a köz-
épületek, kocsmák elé. A májusfa, (májfa) a 
természet újjászületésének szimbóluma és 
szerelmi ajándék is lehetett. A sudár május-
fának csak a tetején hagyták meg a lombját, 
vagy virágzó zöldellő ágát. A régi időkben ál-
talában minden lány kapott, s nagy szégyen 
volt, ha valaki kimaradt. 

Május 4. Flórián napja. A tűzoltók és tűzzel 
dolgozók védőszentje volt Szent Flórián. Tisz-
telete az újkortól elsősorban Közép-Európá-
ban volt jellemző. Patrónusuknak tekintették 
a kovácsok, pékek, fazekasok, sörfőzők és a 
kéményseprők is.

Május 12–13–14. Pongrác, Szervác és Bo-
nifác, a fagyosszentek napjai. A nevezettek 
ókeresztény vértanúk voltak és hitükért hal-
tak meg. Évszázados megfigyelés szerint a 
tavaszi meleg időjárás a hónap közepe felé 
hirtelen hidegre fordulhat. Régi kalendáriu-
mok rigmusai is erre figyelmeztettek. Ezeken 

a napokon, hogy a szőlő el ne fagyjon, füs-
tölésre szólítottak fel. A kertekben a fagyos-
szentek után ültették az uborkát, babot, pa-
radicsomot.

Pünkösd. Húsvét után 50 nappal jön el a 
napja. Ezen a napon a legények pünkösdi ki-
rályt, a leányok pedig pünkösdi királynőt vá-
lasztottak. Többnyire népünnepélyek, víg mu-
latozás közben tartották ezeket a versenyeket. 
A pünkösdi király, a győztes 1 évig ingyen 
ihatott a kocsmában és hivatalos volt minden 
lakodalomba. Idén pünkösd vasárnapja május 
31-ére, pünkösd hétfő pedig június 1-jére esik.

Gécs Béla
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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
Matematikából korrepetálás online. 

Telefon: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés. 
Telefon: 70/392-0459. 

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.

N A P T Á R

Fodor Jánosné és Leszkó Malgorzata emlékezett

Prohászka Béla nemcsak a főzésben jeleskedik

BMZ: Nagyon hiányoznak már a foglalkozások

Május   –   Tavaszutó   –   Pünkösd hava

II. János Pálra emlékeztek Mozgalmas karanténnapok
A lengyel származású II. 
János Pál pápát, Karol 
Józef Wojtyłát (1920–2005) 
– akinek tevékenységét 
végigkísérte a népek és 
vallások közötti egyetértés 
elősegítése – 2014. április 
27-én avatták szentté. En-
nek évfordulóján a Magyar-
Lengyel Baráti Kulturális 
Egyesület nevében Fodor 
Jánosné elnökhelyettes és 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzata nevében 
Leszkó Malgorzata elnök 
helyezte el a megemléke-
zés virágait a Békéscsabai 
Páduai Szent Antal társ-
székesegyházban található 
emléktáblánál.

„A távolságtartó kényszer kihívásokra ösztönöz”

BMZ vizuális missziója
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ J Á R V Á N Y  A N N O
Világméretű járvány: A spanyolnátha áldozataiNagyüzem a kulisszák mögött

A spanyolnátha az influ-
enza „A” nevű vírusának 
a legpusztítóbb világmé-
retű járványa volt, amely 
már az első évében több 
áldozatot követelt, mint a 
„nagy háború”.

Az egész világra szörnyű 
csapást mérő spanyolnát-
ha vírusa a világtörténelem 
legpusztítóbb járványa volt, 
amely mintegy 500 millió 
főt fertőzött meg. A halá-
los áldozatok számát pedig 
20 és 50 millió fő közöttire 
becsülték. 

A betegség elnevezése, 
a spanyolnátha félrevezető. 
Ott is elterjedt, de nem on-
nan indult. Csak a semleges 
Spanyolország hírügynök-
sége tudósított elsőként a 
fenyegető betegségről. A 
spanyolnátha első esete az 
USA-beli Kansas állam egyik 
katonai bázisának szaká-
csa, Albert Gitchell lehetett, 
aki 1918 márciusának elején 
betegedett meg a náthához 
hasonló tünetekkel. Néhány 
nap múlva ugyanott 522 ka-
tona dőlt ágynak spanyolnát-
ha gyanújával. 

A járvány kitörésekor még 
dúlt a nagy háború. Az USA 
is hadviselő fél lett, katonái 
eljutottak az európai konti-
nensre és a csapatmozgá-
sokkal áthozták a spanyol-

nátha vírusát, amely gyorsan 
terjedt, és a háború vége felé 
kezdte meg dicstelen útját. 

A pusztító vírus az emberi 
szervezetben az immunrend-
szer túlzott reakcióját váltotta 
ki. A betegség gyors lefolyá-
sú volt, 40 fokos lázzal, fejfá-
jással és akár 24 órán belül 
halállal is végződhetett, amit 
a szövődményként fellépő 
vírusos tüdőgyulladás oko-
zott. A betegség elsősorban 
a 14-35 év közötti korcso-
portban szedte áldozatait, 
gyors lefolyása pedig na-
gyon megrémítette az embe-
reket. A más világjárványok-
hoz képest kiugróan magas 
halálozási rátát az okozta, 
hogy a hiányos táplálkozás 
miatt sokan legyengültek, 
emellett a kórházak túlzsú-
foltsága és a nem megfelelő 

higiénés körülmények még 
súlyosabbá tették a betegek 
helyzetét. A járvány senkit 
sem kímélt, a fertőzés kö-
vetkeztében hunyt el például 
Guillaume Apollinaire francia 
költő, Kaffka Margit költő, író, 
IV. Károly, az utolsó magyar 
király és Ady Endre költő is.

A járványnak Magyaror-
szágon egyes statisztikák 
szerint 44 ezer, Kanadában 
50 ezer, Angliában 250 ezer, 
Franciaországban 400 ezer, 
Brazíliában 300 ezer, Ja-
pánban 390 ezer, az USA-
ban 675 ezer halottja volt. A 
legnagyobb pusztítást Indiá-
ban végezte a vírus, ahol a 
becslések szerint 17 millió, 
Iránban 2,5 millió, míg Indo-
néziában 1,5 millió áldozattal 
végzett a betegség.  

Gécs Béla

A spanyolnátha betegei száz éve                Forrás: wikipedia

A Tisza Kvintet mini koncertje a Lencsésin

Mesepékség: A Napsugár kisütött valamitNőnek a csemetéink

Meglepetés koncertek az ablakaink alatt

Hogy milyen is a világ első 
online Mesepéksége? Ott 
sülnek azok a mesék, ame-
lyeket a gyerekekkel együtt 
gyúrnak, kelesztenek, íze-
sítenek a bábszínház művé-
szei. Közös meseszövésre 
invitál tehát a Napsugár a 
következő, a gyerekek-
nek (és szüleiknek) szóló 
felhívással: 

„Mi kell egy jó meséhez? 
Szereplők, a szereplőknek 
tulajdonságok, helyszínek, 
mesetárgyak, fordulatok… 
És még mi kell hozzá? A 
döntés. Ami a ti kezetek-

ben van. Ugyanis ti fogjá-
tok eldönteni, hogy milyen 
szereplők, milyen tulajdon-
ságok, milyen tárgyak ke-
rüljenek bele, valamint meg 
is változtathatjátok a mese 
folyását. Ha összegyúrtuk, 
kezdődhet a sütés! Most a Ti 
mesétek a Mi mesénk!

Mit kell tennetek ehhez? 
Bátor 6–10 évesek jelent-
kezését várjuk, akik ren-
delkeznek stabil és nagy 
sávszélességű internet-hoz-
záféréssel illetve megfelelő 
eszközzel (laptop, asztali 
gép, esetleg okostelefon). A 

részvételhez le kell tölteni a 
ZOOM alkalmazást előze-
tesen. A foglalkozás a fenti 
alkalmazáson keresztül, élő-
ben zajlik, a résztvevők ak-
tív közreműködésével, zárt 
csoportban. 

Jelentkezni e-mailben a 
napsugarbabszinhaz@gmail.
com címen lehet, a tárgyban 
megjelölve: Mesepékség. To-
vábbi információkat e-mail-
ben kapnak a mesék kisüté-
sét vállaló gyerekek.”

Április 22-től, 11 megyében, több mint 120 meglepetés 
koncerttel ajándékozza meg a Filharmónia Magyarország 
a zeneszeretőket, hozza közel a zenét az otthonokhoz, és 
online is naponta frissülő zenei érdekességekkel készül. A 
Kultúráért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére, tavaly 
október 1-jén, a zene világnapján indult útjára a Térzene 
program, melynek célja, hogy minél több emberhez elérjen 
a klasszikus zene varázsa. Az eredeti tervek szerint par-
kokban, zenei pavilonokban szólalt volna meg a muzsika. 
A mostani mini koncertek lényegében ennek a programnak 
a vírushelyzetre koreografált verziói. Eddig már Békéscsa-
ba több pontján felcsendült a zene. Április 24-én például a 
Tisza Kvintet a Lencsési-lakótelepi, volt József Attila isko-
la mögötti szánkódombon lepte meg a környéken élőket. A 
mini koncerten többek között reneszánsz és barokk tánco-
kat, Bach prelúdium és fúgát játszottak a zenészek.

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház társulata nem bírja 
tovább a közönsége nélkül, ezért megpróbálnak az online 
térben találkozni a nézőkkel. Nem is akárhogyan! Nem 
csupán egy élő közvetítésről van szó, hanem valódi össze-
kapcsolódásról, közös meseszövésről a Mesepékségben. 

A járvány miatti kényszer-
szünetben játszani nem le-
het, de az élet nem állt meg 
a Békéscsabai Jókai Szín-
házban. Két új bemutatóra a 
színészek otthon tanulnak, 
és online próbákat tartanak, 
készülnek a díszletek és a 
jelmezek. Előre hozták a 
nyári karbantartási munká-
kat, digitalizálják a ruha- és 
dokumentumtárat. 

Wass Albert Tizenhárom al-
mafájának ősbemutatójára 
egyelőre online próbákon ké-
szül a társulat. A Megfeszített 
című rockopera szövegét és 
dalait szintén otthon tanulják 
a szereplők. Mindkét bemu-
tatóhoz építik a díszleteket és 
varrják a jelmezeket. Seregi 
Zoltán igazgató elmondta: a 
cél az, hogy amint feloldják 
a tilalmat, kész díszletben és 
jelmezben lehessen próbálni, 
a lehető legrövidebb próba-
időszak után, minél hamarabb 
megtarthassák a bemutatókat. 

– Senki nem tud biztos idő-
pontokat, felelőtlen dolog len-
ne jósolni. De reményeink sze-
rint a nyáron már tudunk bent 
próbálni, és augusztus végén, 
szeptember elején talán meg-
tarthatjuk az előadásokat. 

A kulisszák mögött addig 
sincs szünet, a direktor sorol-
ta a helyszíneket. A bútor- és 
díszletraktárban takarítanak, 

selejteznek, digitalizálják a 
gazdag ruha- és jelmeztárat. 
Az archiválásnak köszönhe-
tően távolból is láthatják a 
tervezők a kínálatot, tudnak 
válogatni. Az ügyelők, rende-
zőasszisztensek a dokumen-
tumtárat dolgozzák fel, a fo-
tókat, különböző anyagokat, 
régi szövegkönyvek példá-
nyait viszik be az elektronikus 
rendszerbe. 

A veszélyhelyzetben a 
műfajok átköltöztek online fe-
lületekre, és újak születtek. A 
közönség folyamatosan lát-
hatja a régi előadások felvé-
teleit és a művészek otthoni, 
karanténvideóit. A gazdasági 
iroda is részben otthonra tele-
pítette gépeit, az adminisztrá-
ció, a pályázatírás folyamatos. 
A színház éttermében ebédet 
főznek elvitelre, szociálisan 
rászorulóknak is szállítanak. 

Kisebb javításokat végeznek 
az épületen, zajlik a hang- és 
fénytechnika karbantartása.

Valószínűleg a nyári hóna-
pokban, lehet majd dolgozni, 
ezért májusban, júniusban 
kell kiadni a szabadságokat. 
Seregi Zoltán hangsúlyozta: 
egyelőre csak a megbízás-
sal dolgozók fizetését kellett 
csökkenteni, a közalkalmazot-
takét nem. Mint mondta, guru-
ló színpadon, a „Színház ház-
hoz megy” címmel hamarosan 
olyan zenés műsort visznek 
Békéscsabán a lakótelepekre, 
amely minden korosztálynak 
szórakoztató lehet. A produk-
ciót otthonról, az ablakokból, 
az erkélyekről tekintheti meg 
a közönség. Így szeretnének 
programot biztosítani addig is, 
amíg a teátrumban újra felme-
het a függöny.

Niedzielsky Katalin

Petrovszki Árpád szabótárvezető készítette a Tizenhárom 
almafa Pakulárjának subáját, Lengyel Krisztina varrónő 
Rozál ruháján dolgozik            Fotó: Bencsik Ádám/A-Team

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. örökbefogadott húsz 
facsemetét a Gyulai úton hét héttel ezelőtt. Az örökbefo-
gadással nemcsak az elültetést, hanem a gondozást is 
magunkra vállaltuk. 

A Békéscsabai Médiacentrum Kft. és a Hatvanezer Fa Egye-
sület 2019 decemberében kötött megállapodást egymással a 
közös munka jegyében. A Csabai Mérleg, a behir.hu és a 7.Tv 
szerkesztősége ekkor többek között azt is vállalta, hogy húsz 
fát örökbe fogad. Ezeket a facsemetéket március közepén ül-
tettük el. Ezzel természetesen kötelezettségek is járnak. Az 
elültetett gömbjuharokat és páfrányfenyőket az aszályos idő-
szakban locsolják is a szerkesztőség munkatársai. 

– Azzal, hogy örökbe fogadtuk a fákat, felelősséget vállal-
tunk értük, amit komolyan is gondolunk. Fontosnak tartjuk vá-
rosunk zöldebbé tételét, és ezért igyekszünk tenni is – hang-
súlyozta Diós Zsolt, a médiacentrum ügyvezetője.

– Nagyon jelentős aszályos időszakon vagyunk túl, de úgy 
látszik, hogy ezeken a fákon a rügyfakadás megindult, a haj-
szálgyökerek kapaszkodnak. A szakszerűen kikarózott fákat 
nem mozgatja a szél, szépen fejlődnek – mondta Duray Balázs, 
a Hatvanezer Fa Egyesület koordinátora.

Duray Balázs beszélt arról is, hogy a fák ültetésének 
szempontjából vegetációs időszak jön a következő hetek-
ben, de az egyesület ősztől folytatja faültetési programját. A 
szervezet Békéscsabán eddig mintegy 1500 fát ültetett el, a 
külterületeken három és fél hektáron tölgyerdőt telepített, és 
az országban egyedülálló módon egy zöldfolyosót alakít ki a 
dűlőutak fásításával.

Sipos Gábor


