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Miskéri László, Nagy László és Herczeg Tamás

Herczeg Tamás és Alföldi Károly tízezer maszkot 
ajánlott fel Békés megye 1. számú választókerülete 
önkormányzatainak, köztük Békéscsabának

Támogatás az Alföldvíznek Szarvas Péter: Békéscsaba pénzügyi egyensúlya megmaradt

Ez az év jobb lehet Nehéz, de még ki kell tartanunk!

Herczeg Tamás: Fontos, hogy minél többen beoltassuk magunkat

A támogatás a cég költségve-
tési helyzetének rendezésén 
túl a dolgozók bérének növe-
lésére is lehetőséget biztosít, 
októberig visszamenőleg 12 
százalékos béremelést kap-
nak a munkavállalók.

Herczeg Tamás, a térség 
országgyűlési képviselője 
elmondta, hogy január else-
jétől megváltozik a víziközmű 
szolgáltatók adózási rend-
szere. 2013 óta a szolgálta-
tókat a vízvezeték hossza 
alapján adóztatták meg, ami 
igazságtalan helyzetet ered-
ményezett.

– Több mint húsz képvise-
lőtársammal együtt nyújtot-
tunk be módosító indítványt 
még novemberben azért, 
hogy egy igazságosabb adó-
zási rendszer érvényesüljön. 
Ez idén januártól, éves szin-
ten 520 millió forinttal kisebb 
adóterhet jelent az Alföldvíz 

Zrt. számára – mondta Her-
czeg Tamás.

Nagy László, az Alföldvíz 
Zrt. vezérigazgatója hang-
súlyozta, hogy a vállalat 
központja a továbbiakban 
is Békéscsabán marad. A 
kormányzati döntések értel-
mében több mint egymilliárd 
forint plusz forráshoz jut a 
cég, amiből az érintett önkor-
mányzatok is profitálnak.

– Természetesen a társa-
ságnak nagyon fontos part-
nerei az önkormányzatok, 
hiszen ők is meghatározott 
közműfejlesztési feladatokat 
látnak el. Szeretnénk az ön-
kormányzatok irányába telje-
síteni azokat a kötelezettsé-
geket, amelyeket eddig csak 
nehézségek árán tudott meg-
tenni a társaság – emelte ki a 
vállalat vezérigazgatója.

Több mint 602 millió forinttal támogatja az állam az 
Alföldvíz Zrt.-t. A kormányzati döntés a december 24-ei 
Magyar Közlönyben jelent meg. 

– Múlt év elején polgármes-
ter úr úgy fogalmazott, hogy 
Békéscsaba fejlődési pályán 
van. Akkor még nem tudhat-
tuk, hogy márciustól gyöke-
resen megváltozik az élet. 
Ön szerint sikerült 2020-ban 
előrelépnie, illetve fejlődési 
pályán maradnia a városnak?

– Tavaly január–febru-
árban viszonylag mosoly-
gósak voltunk, mert olyan 
költségvetést tudtunk ösz-
szeállítani, amelyből úgy 
látszott, hogy nagyon sok 
feladatot tudunk megol-
dani Békéscsabán, nem 
kell szűkölködnünk. Már- 
cius közepétől azonban min-
dent átírt a koronavírus-jár-
vány, aminek sajnos még 
most sincs vége. Azonban 
mindent figyelembe véve: a 
város fejlődött 2020-ban is. 
Az élet nem állt meg sem a 
városházán, sem a városban 
dolgozó cégeknél, intézmé-

nyeknél. Azon túlmenően, 
hogy folyamatosan figyel-
nünk kellett az élet minden 
rezdülésére, a fejlesztések 
előkészítése és végrehajtá-
sa is nagyon fontos feladat 
volt 2020-ban. Ennek ered-
ményeképpen üdvözölhet-
tünk olyan fejlesztéseket, 
mint az M44-es Kondoros-
Békéscsaba közti szakaszá-
nak átadása, a nyomdaipari 
képzőközpont építése, a 
Munkácsy-negyed része-
ként létrejövő új Munkácsy-
kiállítás a múzeumban, vagy 
a Wenckheim-kerékpárút 
részét képező Bartók Béla 
úti és Temető sori kerék-
párút felújítása. Múlt évben 
átadtuk az új Védőnői Cent-
rumot a Dedinszky utcában, 
és elindult a Békés Megyei 
Könyvtár energetikai fejlesz-
tése is, amely régi vágya volt 
az ott dolgozóknak. Ezek 
mellett is számos fontos lé-

pést tettünk a város szépíté-
séért 2020-ban. Sok család-
barát fejlesztést, intézkedést 
hoztunk, mert szeretnénk, 
hogy a fiatal családok egy-
re inkább vonzónak találják 
Békéscsabát. Bánatunkra 
a város kulturális élete, 
sportélete nagy vesztesé-
get szenvedet. Tavasszal és 
ősztől újból nem lehet szín-
házba, moziba, koncertre 
járni, kimenni a meccsekre, 
sporteseményekre.

– A veszélyhelyzet idején 
polgármester úr jár el köz-
gyűlési hatáskörben. Mekko-
ra kihívást jelentett és jelent 
ez a mai napig?

– Amikor eldőlt, hogy a 
polgármestereknek kell el-
járniuk közgyűlési és bizott-
sági hatáskörben, volt, aki 
azt mondta, milyen jó is most 
nekem, pedig ez egyáltalán 
nem egyszerű. Nagy felelős-
ség havonta 50–70 döntést 

meghozni úgy, hogy nem 
ülésezik a képviselő-testü-
let. A járvány első hullámá-
ban, a tavaszi időszakban 
több mint 300 döntést hoz-
tam közgyűlési és bizottsági 
hatáskörben. A döntéseket 
megelőzően az előterjeszté-
seket – akkor és most is – hét 
nappal korábban megküldöm 
minden képviselő számára. 
Lehet konzultációt kezdemé-
nyezni velem. Lehet kérdez-
ni, írásban, szóban javasla-
tot tenni az előterjesztések 
kapcsán. Voltak olyan ügyek, 
ahol kaptam javaslatokat, 
ezeket a döntésnél figyelem-
be is vettem. A képviselők 
számára a tájékozódás, a 
kérdezés, a véleményalkotás 
joga megmaradt, azon kívül, 
hogy most nem szavazhat-
nak, a demokratikus jogaik 
nem csorbultak.
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Nagyon szeretném, hogy 
vége legyen a járványnak! 
Szeretném a csabaiakat 
mosolygósnak, vidámnak 
látni. Szeretném, ha visz-
szakaphatnák a régi élet-
terüket, összeülhetnének 
egy sörözésre, sakkozás-
ra, meccs utáni beszélge-
tésre. De egyelőre még ki 
kell tartanunk, vigyáznunk 
kell magunkra és egymás-
ra, hogy később össze-
jöhessünk – fogalmazott 
Szarvas Péter polgármes-
ter, akivel az elmúlt év ta-
pasztalatairól és a további 
tervekről beszélgettünk. 

– Január elején újabb koro-
navírus elleni vakcina kapott 
forgalomba-hozatali enge-
délyt, így a Pfizer mellett a 
Moderna gyógyszeripari cég 
vakcinája is elérhető lesz. Mit 
lehet tudni az oltásokról? 

– A Pfizer vakcinából (ja-
nuár 10-éig) mintegy 79 ezer 
érkezett hazánkba. Magyar-
ország – mint ahogy az ösz-
szes többi ország is – sorban 
áll ezekért a készítménye-
kért. Elsőként az egészség-
ügyi dolgozók védettségét 
kell biztosítani. Jelenleg el-
mondhatjuk, hogy a központi 

kórház minden dolgozója, 
aki az első ütemben kérte, 
be lett oltva. A mentőszol-
gálat dolgozói is megkapták 
már a vakcinát. Elkezdődött 
az alapellátásban a házi or-
vosok és a szakdolgozók 
oltása, és elindult a bentla-
kásos szociális otthonokban 
dolgozók és a lakók oltása 
is, természetesen csak azok 
esetében, akik ezt igényel-
ték. Ezután a szociális alap-
ellátásban tevékenykedők 
következnek. Bízunk benne, 
hogy néhány hónapon belül 
elegendő mennyiségű enge-

délyezett, biztonságos vakci-
na áll rendelkezésre ahhoz, 
hogy aki kéri, megkaphassa 
az oltást. 

– Ön is átesett a betegsé-
gen.

– Igen, és a szükséges 
ideig karanténban voltam. 
Miután meggyógyultam, sze- 
rettem volna vérplazmát ad-
ni. Azonban az én szerve-
zetemben olyan kevés ellen-
anyag volt, hogy az sajnos 
nem alkalmas a gyógyításra. 
A szakemberek szerint van-
nak, akik nagyon megszen-
vedik ezt a betegséget és 
csak minimális mértékben 
termelődik ellenanyag a 
szervezetükben, de vannak 
olyanok is, akik alig észlelik 
a tüneteket, mégis sok ellen-
anyag képződik bennük. Sok 
mindent nem tudunk még a 

koronavírusról, de azt tudjuk, 
hogy a vakcinák védettséget 
adnak, és fontos, hogy minél 
többen beoltassák magukat. 

– Az egészségügyi dolgo-
zók vannak talán leginkább 
a frontvonalban. Ők hogyan 
birkóztak meg a megnöveke-
dett feladatokkal? 

– A Békés megyei egész-
ségügyi ellátórendszer, a 
központi kórház tagintézmé-
nyei és az orosházi kórház 
is helytállnak ebben a nehéz 
helyzetben. Hálásnak kell 
lennünk ezért. A második 
hullám tetőzésekor volt olyan, 
hogy mintegy nyolcezer fer-
tőzött szorult egy időben kór-
házi ápolásra az országban, 
most ez a szám nagyjából 
ötezer fő körül mozog.

Múlt év tavasza óta szinte folyamatos a harc a koronavírus 
ellen. Remélhetőleg néhány hónapon belül kellő mennyi-
ségű, biztonságos vakcina lesz ahhoz, hogy akik kérik, 
azoknak a teljes átoltására elegendő legyen – fogalmazott 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, akivel a járvány-
ból való kilábalásról és a további tervekről beszélgettünk. 



Az öregségi nyugdíj a kor-
határ betöltését követően és 
legalább húsz év szolgálati 
idő megszerzése esetén jár.  
Öregségi teljes nyugdíjra élet-
korától függetlenül jogosult az 
a nő is, aki legalább negyven 
év jogosultsági idővel rendel-
kezik. A nyugdíj megállapítá-
sának nem feltétele a munka-
viszony megszüntetése, és a 
nyugdíj mellett egyéni vagy 
társas vállalkozói tevékeny-
ség is folytatható. 

A nyugellátás a jogosult-
sági feltételek fennállása 
esetén visszamenőleg, az 
igénybejelentés időpontját 
megelőző hatodik hónap első 
napjától állapítható meg. 

Tizenharmadik havi nyug-
díjra az első negyedévben az 

lesz jogosult, aki a tárgyévet 
megelőző év legalább egy 
napjára, valamint a tárgyév 
januárjára társadalombiztosí-
tási nyugellátásban részesül. 
A tizenharmadik havi nyugdíj 
összege 2021-ben a nyugel-
látás 25 százaléka lesz.

A nyugellátás iránti igényt 
kizárólag az erre a célra 
rendszeresített nyomtatvá-
nyon, vagy elektronikus űr-
lapon kell előterjeszteni. Az 
igénybejelentő lap benyújtá-
sával egyidejűleg közölni kell 
az azonosításhoz szükséges 
adatokat, a TAJ-számot, va-
lamint célszerű csatolni a 
társadalombiztosítási nyil-
vántartásban nem szereplő 
jogviszonyok bizonyításához 
felhasználni kívánt iratokat 

(pl. munkaviszonyról kiállí-
tott igazolás, munkakönyv, 
leckekönyv, katonakönyv, 
szakmunkás-tanulói bizo-
nyítvány).

Az igénybejelentő lap be-
szerezhető a kormányhiva-
tal nyugdíjbiztosítási ügyfél-
szolgálatán, Békéscsabán, 
a Luther utca 3. szám alatt. 
A nyomtatvány letölthető 
és kitölthető formátumban 
megtalálható a Magyar Ál-
lamkincstár honlapján –
http://nyugdijbiztositas.tcs.
allamkincstar.gov.hu/hu/ – 
ahol a nyugdíj ügyintézés-
hez online időpontfoglaló is 
elérhető.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Támogatás az AlföldvíznekP Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S

ÉPÍTÉSI TELKEK

Mint elhangzott, a cég 2021-
ben a szolgáltatási területén 
folyamatos fejlesztéseket és 
korszerűsítéseket végez, míg 
hosszú távú stratégiájának 
részeként több zöld techno-
lógiát is bevezet majd, külö-
nösen a szennyvíztisztítás 
területén.

A kormányzati plusz for-
rásból béremelésre is futja. 
Miskéri László, az Alföldvíz 
Szakszervezet titkára kö-
szönetet mondott Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selőnek az Alföldvíz, a cég 
munkavállalói és a teljes 
ágazat érdekében végzett 
munkájáért. Hozzátette, 
hogy augusztusban talál-
koztak először, és az elmúlt 
néhány hónapban nagyon 
fontos eredményeket hozott 
a közös munka.

Miskéri László érdekkép-
viseleti vezető szerint jelen-
leg meglehetősen alacsony 
a bérszínvonal a cégnél, így 
a bérek azonnali rendezése 
nélkül már a szolgáltatás biz-
tonsága forgott volna kockán.

Fürjes József, a Vízügyi 
Közszolgáltatási Dolgozók 
Szakszervezeti Szövetségé-
nek (VKDSZ) elnöke meg-
keresésünkre elmondta, 
hosszas egyeztetések árán 
jutottak el idáig. A tárgyalá-
sokon hangsúlyozták, nagy 
szükség van arra, hogy 
az önkormányzati tulajdo-

nú társaságok esetében is 
megfelelő támogatást nyújt-
son az állam, hasonlóan az 
állami tulajdonú regionális 
víziközmű társaságokhoz. 
Szerinte azzal, hogy aZ ál-
lam közel 30 százalékos 
tulajdonrészt szerzett a cég-
ben, a kormány megmutat-
ta, hogy a vállalattal komoly 
stratégiai elképzelései van-
nak. A szervezet elnöke úgy 
fogalmazott, hogy a döntés 
komoly mérföldkőnek számít 
az ágazat számára. 

– Ez az intézkedés nem 
csak egy egyszerű állami tá-
mogatásként fogható fel, ha-
nem az egész ágazatra leve-
títhető. Kimondhatjuk, hogy 
ezáltal a víziközmű szektor 
működési kilátásai sokkal 
egyértelműbbek lettek. 2019 
júliusa óta voltak szakmai 
egyeztetések az Innovációs 
és Technológiai Minisztéri-
um több tárcájával, illetve 
a Belügyminisztériummal, 
hogy a jövőben fenntartható 
legyen a víziközmű cégek-

nél a foglalkoztatás – hang-
súlyozta.

Fürjes József kiemelte, a 
tárgyalások során a forduló-
pontot az jelentette, hogy talál-
tak egy olyan közéleti szerep-
lőt – jelen esetben Herczeg 
Tamás, országgyűlési képvi-
selőt –, aki nagyon komolyan 
vette az együttműködést. A 
szakszervezeti szövetség ve-
zetője aláhúzta, hogy Herczeg 
Tamás közéleti, politikai szere-
pe egyfajta legitimációt adott 
az érdekképviseleti tevékeny-
ségük számára.

A VKDSZ elnöke hangsú-
lyozta, hogy a szervezet a jö-
vőben is az egyeztetést tartja 
az egyedüli olyan stratégiá-
nak, amivel eredményeket 
lehet elérni. Nagy sikerként 
élték meg, hogy az Alföld-
víz Zrt. 1200 munkavállalója 
bérfejlesztésben is részesült. 
Fürjes József szerint ebben 
az országos mellett a helyi 
szakszervezetnek is óriási 
szerepe volt.

Vincze Attila

Visszamenőleg is igényelhető a nyugdíj

Januártól az 1956 második félévében született korosz-
tály éri el az öregségi nyugdíjkorhatárt, ami esetükben a 
64. életév betöltését követő 183. nap.

„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a 
következő ingatlanjait: a Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található 5 db 
építési telkét.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a felsőfokú 
tanulmányokat folytatók támogatására 
a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási 
hallgatói ösztöndíj elnyerésére, vala-
mint a diplomás pályakezdők támogatá-
sára a „Békéscsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási 
hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj ösz-
szege félévenként 5 hónap időtartamra 
(szeptembertől januárig és februártól júni-
usig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat be-
nyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy 
félévig, de legfeljebb az oklevél megszer-
zéséig jár.

A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj ösz-
szege egyszeri 300 000 Ft, amely az ösz-
töndíjszerződés megkötését követő 15 na-
pon belül kerül átutalásra a pályázó által 
megjelölt pénzforgalmi számlára.

A pályázatok benyújtásának helye: Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Szociálpolitikai Osztály 5600 
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., vagy a 
szocialis@bekescsaba.hu email címre.

A pályázatok beérkezésének határideje: 
2021. március 16.

A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztályán igényelhető vagy letölt-
hető Békéscsaba város honlapjáról.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Bé-
késcsaba hazavár!" életkezdési támogatás 
pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!" fel-
sőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat

A pályázati döntésekről szóló értesítés 
várható ideje: 2021. április 20.

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hall-
gatói ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!” 
életkezdési támogatás elnyerésének fel-
tételeiről bővebben a bekescsaba.hu ol-
dalon a pályázati hírek között olvashatnak. 

Ingatlan adatok:
1. helyrajzi szám: 1495/4, 
terület: 662 m2, az árverés 
időpontja: 2021. február 
25. 9.00 óra.
2. helyrajzi szám: 1495/5, 
terület: 680 m2, az árverés 
időpontja: 2021. február 
25. 9.30 óra.
3. helyrajzi szám: 1495/7, 
terület: 647 m2, az árverés 

időpontja: 2021. február 
25. 11.00 óra. 
Az ingatlanok kikiáltási 
ára bruttó 8 000 000 Ft, 
azaz bruttó nyolcmillió fo-
rint, a hatályos áfatörvény-
nek megfelelően.
4. helyrajzi szám: 1495/9, 
terület: 850 m2, az árverés 
időpontja: 2021. február 
25. 10.00 óra.

5. helyrajzi szám: 1495/8, 
terület: 850 m2, az árverés 
időpontja: 2021. február 
25. 10.30 óra.
Az ingatlanok kikiáltási 
ára: bruttó 10 000 000 Ft, 
azaz bruttó tízmillió forint, 
a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően.
Az árverések helyszíne: 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hiva-
talának (Békéscsaba, Szent 
István tér 7.) földszinti, Mun-
kácsy Mihály tárgyalója.
A hirdetés részletes 
szövege a város inter-
netes honlapján (www.
bekescsaba.hu) az Aktu-
alitások/Eladásra, hasz-
nosításra kínált ingóságok 
és ingatlanok elérési útvo-
nalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hi-
vatalának hirdetőtábláján 
megtekinthető.
További felvilágosítással 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal 
Stratégiai-Fejlesztési Osz- 
tálya szolgál.
Telefonszám: 66/886-511. 



A szakemberek szerint túl va-
gyunk a második hullám tető-
zésén, azonban vannak or-
szágok, ahol már a harmadik 
hullámról beszélnek, és több 
országban megjelent a vírus 
mutálódott, gyorsabban ter-
jedő változata is. Még nincs 
vége a járványnak, ezért 
– egyelőre február 1-jéig – 
fennmaradnak a korlátozá-
sok Magyarországon is. A 
középiskolákban továbbra is 
digitális tanrend szerint folyik 
az oktatás, és marad a kijá-
rási tilalom is. A Békés Me-
gyei Központi Kórházban ma 
mintegy 30 százalékkal ke-
vesebb Covid-pozitív beteget 
ápolnak, mint a csúcson. Az 
is jó hír, hogy a napi szinten 
megjelenő új, kórházi ápo-
lásra szoruló koronavírusos 
betegek aránya nem éri el 
a felét annak, mint amikor a 
legtöbben voltak. Ez messze 
nem jelenti azt, hogy túl len-
nénk a nehézségeken. Csak 
a tömeges oltás hozza el azt 
az állapotot, amikor felléle-
gezhetünk.

– Mentálisan is sokakat 
megterhel ez az állapot. Mit 
tanácsol, hogyan vészeljük át 
ezt az időszakot, a programok 
és a közösségek hiányát? 

– Erre a kérdésre azt hi-
szem, az a legjobb válasz, 
hogy azok a kapcsolatok, 
melyek szűk körűek – és 
megfelelő távolságtartással, 
maszkhasználattal megold-
hatók –, legyenek jelen most 
is az életünkben. Mossunk 
alaposan kezet, gyakran 

fertőtlenítsünk a környeze-
tünkben, tartsunk be min-
den járványügyi intézkedést, 
emellett pedig éljünk az inter-
net-adta lehetőségekkel. Bár 
az internetes kommunikáció 
segít, messze nem ad olyan 
töltést, mint amikor együtt le-
hetünk, megölelhetjük a sze-
retteinket, vagy amikor közös 
programokon vehetünk részt. 
Azonban most távolságtar-
tással tudjuk megóvni ma-
gunkat és másokat. Fontos, 
hogy legyünk kint a szabad le-
vegőn, azokkal sétáljunk, mo-
zogjunk, akikkel egy háztar-
tásban élünk. Ha jobb az idő 
biciklizzünk, hiszen a tartós 
izoláltság, a bezártság nem 
tesz jót a lelki egészségünk-
nek. Amikor úgy érezzük, 
hogy valamit nélkülöznünk 
kell az életünkből, hajlamo-
sak vagyunk arra fókuszálni, 
ami hiányzik, ez pedig csak 
növelheti a frusztrációnkat. 
Hatékonyabb ezzel szemben 
arra koncentrálnunk, amely 
dolgok a rendelkezésünkre 
állnak, ami felett dönthetünk, 
amit alakíthatunk. És jó, ha 
tudjuk, hogy van megoldás. 
Ez pedig a védőoltás.  

– Az ország és benne Bé-
késcsaba gazdaságára is ko-
moly hatással van a járvány.  
Hogyan lehet ebből kilábalni?

– Van egy csomag, amely 
a gazdaság talpra állítását, 
a munkahelyek megóvását 
szolgálja. Óriási pénz áram-
lott ebbe a rendszerbe, hi-
szen mindnyájunk érdeke, 
hogy megmaradjanak a mun-
kahelyek, hogy működjön az 
ország. A kormány igyekszik 

jelenős forrásokat fordítani 
arra, hogy a gazdaság ne 
álljon le. Szűkebb környeze-
tünket érintve vannak olyan 
vállalkozások, amelyek ko-
moly támogatást kapnak eb-
ben az esztendőben azért, 
hogy Békéscsabára jöjjenek, 
az itt lévők pedig azért, hogy 
fejleszteni, bővíteni tudják a 
kapacitásukat. A kis- és kö-
zépvállalkozások ebben az 
esztendőben az eddigi 2 szá-
zalékos plafon helyett maxi-
mum 1 százalékos iparűzési 
adót fizetnek majd. Békés-
csaba önkormányzata pedig 
jelentős forrást kap a kieső 
bevételek kompenzálására. A 
beruházások is folytatódnak, 
a Modern Városok Program 
részeként idén több fejlesztés 
is elindul Csabán, a további-
akat illetően pedig folynak az 
előkészületek például a piac, 
valamint az út- és járdafelújí-
tások, építések ügyében. 

– Ön mit vár ettől az évtől? 
– Nagyon szeretném, ha a 

koronavírus-járvány mihama-
rabb elmúlna, ha részt vehet-
nénk közösségi programo-
kon, rendezvényeken, ha úgy 
tudnánk élni a családunkban, 
a közösségeinkben, a mun-
kahelyünkön, ahogyan koráb-
ban. Jó lenne, ha idén nem a 
járvány, a maszk, a kijárási 
tilalom lennének a leggyak-
rabban használt szavaink, 
és nem lenne folyamatosan 
fenyegető rém a vírus. Remé-
lem, így lesz, és megvalósul-
hatnak az egyének, családok, 
közösségek, vállalkozások, 
önkormányzatok tervei. 

Mikóczy Erika
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Többletforrás
Egyedi kérelmek alapján 
mintegy 62 millió forintot 
kaptak Békéscsaba kultu-
rális intézményei és óvodái 
abból a többletből, amely 
az előző évi költségve-
tésből maradt – kezdte 
Szarvas Péter. 

Extrémsport-pálya

A tavaly a sportcsarnok 
mellől elbontott, majd a 
Csányi utcába telepített ext-
rémsport-pálya fejlesztésé-
ről is döntött a polgármes-
ter. Idén és jövőre alakítják 
ki az alépítményeket és 
korszerűsítik a sporteleme-
ket is, egyeztetve az érintett 
Békéscsabai Extrémsport 
Egyesülettel.  

Ivóvízhálózat-fejlesztési 
társulás

A városvezető újabb jó pél-
dának nevezte a lakosság 
és az önkormányzat össze-
fogása tekintetében, hogy a 
Kisfényesi úton ivóvízháló-
zat-fejlesztési társulás ala-
kult. A beruházás tervezett 

költsége 13–14 millió forint, 
ennek 75 százalékát a vá-
ros, 25 százalékát a társu-
lás fizeti. 

Buszbérletek

A helyi buszközlekedés 
kapcsán kiemelte, hogy a 
helyi járatos buszokra szóló 
bérletekkel Békéscsaba te-
rületén továbbra is fel lehet 
szállni helyközi járatokra. 
Hozzáfűzte, hogy ezért a 
szolgáltatásért az önkor-
mányzat 14 millió forintot 
fizet az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériumnak.

Ipari park

Örömteli hírnek nevezte, 
hogy a Modern Városok 
Program révén megépült, 
27 hektáros iparterületet 
a beruházó Nemzeti Ipari 
Park Üzemeltető és Fej-
lesztő Zrt. tovább bővíte-
né mintegy 19 hektárral. A 
polgármester jelezte, hogy 
támogatják a fejlesztést, és 
hozzájárulnak majd ahhoz, 
hogy az ipari parkon belül 
közút épülhessen.

Szlovák iskola
Az önkormányzat térítés-
mentesen átadja az Orszá-
gos Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat számára a 
szlovák óvoda, iskola ingat-
lanját. Az ezzel kapcsolatos 
szerződést a polgármester 
jóváhagyta.

Katolikus templom

Rendezik a belvárosi kato-
likus templom északi olda-
lán található zöldfelületet. 
Szarvas Péter jelezte, hogy 
a terület nem a város tulaj-
dona, ezért egyeztettek az 
egyházmegye vezetőivel. A 
zöldfelület részben megma-
rad, azt sövénnyel választják 
el a kiszélesítendő járdától, 
a Széchenyi utcai autóbusz 
várót pedig arrébb teszik. A 
mintegy 4 millió forintba ke-

rülő munkát fele-fele arány-
ban fizeti az önkormányzat 
és az egyházmegye.

Bölcsődei férőhelyek

A polgármester örömmel 
számolt be arról, hogy há-
rom önkormányzati fenntar-
tású bölcsődében hajtanak 
végre férőhelyfejlesztést a 
Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program forrá-
sából. Megvan a kivitelező, 
hamarosan a munkaterület 
átadása is megtörténik. 

Gerlai rendelő

Megújul a gerlai orvosi ren-
delő, az év végéig tartó 
munkálatok már zajlanak. A 
felnőtt orvosi ellátás átme-
neti helyszínen, a gyermek-
orvosi pedig Békéscsabán 
lesz ebben az időszakban. 

A beruházáshoz plusz 4 
millió forint biztosításáról 
döntött az épület tető- és 
födémszerkezetének stabili-
zálásához.

Munkácsy-negyed

A kormány 2020 decembe-
rében döntött arról, hogy 
további egymilliárd forintot 
biztosít a Munkácsy-negyed 
kialakításához. Két belváro-
si híd is megszépül: a Kiss 
Ernő és a Kórház utcát ösz-
szekötő Réthy Pál hidat az 
eredeti, 19. századi stílus-
ban újítják fel, míg a Deák 
és József Attila utcát össze-
kötő gyalogos hidat kerék-
pársávval bővítik, kiszélesí-
tik. A híd József Attila utcai 
oldalán foglal majd helyet a 
Munkácsy Ásító inasa ihlette 
szobor. 

Alföldvíz Zrt.

Szarvas Péter emlékeztetett 
arra, hogy a két ünnep közt 
Békéscsaba több mint 602 
millió forint állami támoga-
tásban részesült, amelyet 
az Alföldvíz Zrt. tőkeeme-
lésére lehet fordítani. Ezzel 
a tőkeinjekcióval átmene-
tileg levegőt kap a vállalat, 
amely a béreket is eme-
li. Megköszönte Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selő segítségét ebben. 

Plusz támogatás a városnak
Szarvas Péter beszélt arról, 
hogy szintén múlt év végén a 
csabai önkormányzat közfel-
adatok ellátására 1,3 milliárd 
forintot kapott. Hogy ez mire 
lesz elég, azt nem tudni, mi-
vel a 2021. évi költségvetés 
tervezése még zajlik. Az már 
látszik, hogy komoly bevétel-
csökkenés várható például a 
gépjárműadó kiesése miatt. 
Reméli, hogy ez a támogatás 
pótolni tudja a kieső bevé-
teleket. Megjegyezte, hogy 
februárban a képviselőknek 
eljuttatja a költségvetési ter-
vezetet, ahogy azt tette a 
decemberi előterjesztések-
kel is, konzultációt biztosítva 
a közgyűlésben szereplő po-
litikai szereplők számára. 

Kitüntetések

A polgármester a Békés-
csaba Sportjáért kitünte-
tést Adorján Lászlónak és 
Tóth Mártonnak ítélte oda; 
a Békéscsaba Kultúrájáért 
kitüntetést pedig Scholtz 
Endrének és a Tabán Tánc-
együttesnek. Békéscsabai 
Életműdíj kitüntetést vehet 
majd át Lukács József torna 
mesteredző, a Békéscsabá-
ért kitüntetést pedig Sebők 
Vilmos, a Javipa Nyomdaipa-
ri Kft. ügyvezetője kapja.

Varga Diána

A veszélyhelyzeti jogrendben a polgármester gyakorolja 
a közgyűlés hatásköreit is. Szarvas Péter december 17-én 
közgyűlési hatáskörben számos döntést hozott, azonban 
az erről szóló tájékoztatás az év végén elmaradt, mert a 
városvezető is megfertőződött a vírussal. A polgármester 
január 6-án tartott online tájékoztatót a döntésekről. 

Plusz forrásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban is döntött a polgármester

– Tavasszal a költségvetés-
ből veszélyhelyzeti tarta-
lékot képzett. Elegendő ez 
a pluszkiadások, illetve az 
elmaradt bevételek pótlá-
sára?

– Tavaly márciusban, a 
veszélyhelyzet elrendelé-
sekor azonnal látni lehetett, 
hogy bevételektől esik el a 
város, és azt is hamar fel-
mértük, hogy ez akár több 
százmilliós lehet. Mostanra 
tudjuk, hogy 2020-ban ez 
a bevételkiesés körülbelül 
1 milliárd forintot tett ki. A 
kiadási oldalon pedig több 
tízmillióval nőttek a költsé-
gek a járványügyi helyzet 
kezelésével összefüggés-
ben. Maszkokat, fertőtlení-
tőszereket, tisztítószereket, 
gépeket, berendezése-
ket vásároltunk és adtunk 
át az egészségügyi és a 
szociális szférában műkö-
dő intézmények, dolgozók 
számára. A bevételkiesés 
és a többletkiadások ellen-
súlyozására kellett veszély-
helyzeti tartalékot létrehoz-
ni, átcsoportosítással. Ezt 
polgármesteri döntésekkel 
megtettem márciusban, 
áprilisban és májusban. 
Ennek köszönhetően a vá-
ros pénzügyi egyensúlya 
megmaradt, és viszonylag 
jó startpozícióval indulunk 
2021-ben. 

– Segítség lehet az az 
állami támogatás is, amiről 
múlt év végén kaptunk hírt. 
A városnak szánt forrás mi-
kor és mire használható fel?

– Örülünk annak, hogy 
Békéscsaba közösségi fe- 
ladataira a magyar kor-
mány, 2021-es felhaszná-
lásra, majdnem 1,4 milli-
árd forintot biztosított. Ha 
ez nem lett volna, akkor a 
város pénzügyi egyensú-
lyát rendkívüli erőfeszítés 
árán lehetett volna csak 
fenntartani 2021-ben. Mivel 
azonban idén az iparűzési 
adó komoly százaléka ki-
esik a bevételi oldalon, és 
a gépjárműadó is a köz-
ponti költségvetésbe kerül, 
így ez nagyjából annyit je-
lent, hogy a város pénzügyi 
egyensúlyát fenn tudjuk tar-
tani. Finanszírozni tudjuk a 
közvilágítást, az óvodáink 
működését, a szociális in-
tézményeink működését, a 
járdafelújításokat, a fűnyí-
rást, és az egyéb közösségi 
célokat. Bővülést nem tesz 
lehetővé, de stabilitást ad 
a kormányzati támogatás, 
amit ezúton is köszönök. 

– Egyre nehezebb meg-
élni a közösségek, közös-
ségi programok és persze 
a hozzátartozók hiányát. 
Azonban még nincs vége 
a járványnak, amelyben ön 
személyesen is érintett volt. 
Polgármesterként mit taná-
csol a mostani helyzetben?

– Karácsony előtt né-
hány nappal derült ki, hogy 
Covid-pozitív vagyok, és ka-
ranténba kellett vonulnom. 
Kontaktkutatás alapján a 
párom is karanténba vonult, 
azonban hiába éltünk egy 
fedél alatt, mégis izoláció-
ban voltunk. Nekem tünete-

im is voltak, izomfájdalom-
mal küzdöttem úgy 5 napon 
keresztül, a 10 napos ka-
rantén első felében, aztán 
szerencsére ez megszűnt. 
Megéltük, hogy éppen a ka-
rácsonyi időszakban nem 
jöhettünk össze a szerette-
inkkel, a külvilággal pedig 
csak telefonon vagy online 
érintkezhettünk. Természe-
tesen lelkileg is megterhelő 
volt, hogy nem találkozhat-
tunk a gyermekeinkkel, uno-
káinkkal, édesanyáinkkal, 
testvéreinkkel. Tudom, hogy 
nehéz… Talán a második 
hullám csúcspontján már túl 
vagyunk, de a járványt még 
nem küzdöttük le. Ezért azt 
kérem minden csabaitól, 
hogy változatlanul tartsuk 
be a szabályokat, hordjuk 
a maszkot, mossunk ke-
zet, sűrűn szellőztessünk. 
Vigyázzunk magunkra, vi-
gyázzunk egymásra, csil-
lapítsuk a járvány hatását! 
Egyelőre még fenn kell 
tartani a kötelező közterü-
leti maszkviselést is. Ter-
mészetesen folyamatosan 
nyomon követem a járvány-
ügyi adatokat, konzultálok a 
szakemberekkel, és amint 
lehet, ezt a mindannyiunk 
számára kényelmetlen köz-
területi maszkviselést töröl-
ni fogjuk. De egyelőre még 
indokolt, ezért a szabályo-
zást fenntartom. Megértést 
és türelmet kérek változatla-
nul a csabaiaktól, valamint 
jó egészséget, sok mosolyt 
és örömet kívánok a 2021-
es évre.

Mikóczy E.

Nehéz, de még ki kell tartanunk! Fontos, hogy beoltassuk magunkat



Az erre a célra a 2017 és 
2019 közt megállapított mind-
összesen 2 956 255 200 
forint összegű központi költ-
ségvetési támogatáson felül, 
2022-ben 1 042 483 565 forint 
plusz forrás jut a beruhá-
zásra. A forrást a szintén az 
MVP-ben szereplő „paradi-
csomsűrítmény, illetve zöld-
ségszárító üzem” indikatív 
költségkeretének terhére kü-
lönítik el.

Herczeg Tamás megkere-
sésünkre elmondta: a város 
a Kórház utcai híd eredeti 

állapotba történő visszaállí-
tására, a belvárosi gyalogos-
híd kiszélesítésére, valamint 
a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínháznak otthont adó 
Beliczay-kúriában zajló re-
konstukciós munkálatokra 
kap plusz forrást. Az ország-
gyűlési képviselő örömét fe-
jezte ki annak kapcsán, hogy 
Békéscsaba többlettámo-
gatásban részesül, hiszen 
a megyeszékhely kulturális 
értékei tovább gyarapodhat-
nak. Hozzáfűzte: a bábszín-
ház méltó környezetben kap 

majd helyet, a Beliczay-kúria 
ismét megtelik élettel. Mint 
mondta, a város egy olyan 
szép épülettel gazdagodik, 
amely Békéscsaba egyik 
ékessége lesz.

Opauszki Zoltán környe-
zetvédelemért és turizmusért 
felelős tanácsnok megje-

gyezte, hogy az elmúlt évek-
ben a piaci árak emelkedtek, 
ezért mintegy egymilliárd 
forint hiányzott ahhoz, hogy 
a fejlesztés elindulhasson. 
A tanácsnok üdvözölte a tá-
mogatói döntést, egyúttal 
köszönetét fejezte ki ezért a 
kormánynak. 

– A forrás révén, hosszú 
enyészet után, végre meg-
újulhat és bővülhet a Gyulai 
úton lévő Urszinyi–Beliczay-
kúria, méltó otthonra talál a 
bábszínház és a gyermekek 
háza, ráadásul az épület 
parkja is megszépül, hason-
latosan az Omaszta kerthez, 
látogatható közkertté válik. 
A beruházás közbeszer-
zési eljárásátt eredménye-
sen lefolytatták, februárban 
rajtolhatnak a munkálatok, 
amelyeket békéscsabai 
vállalkozás végez majd, és 
amelyek az ütemterv szerint 
2023-ban érnek véget – tet-
te hozzá Opauszki Zoltán.

Varga Diána

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja 
a lakosságot, hogy a Meglévő iparterületek infrastrukturális 
fejlesztése tárgyú projekt keretében a Berényi úti kerékpár-
forgalmi létesítmény kivitelezési munkái szünetelnek a téli 
időjárási körülményekre tekintettel. A Dobozi úti kerékpárfor-
galmi létesítmény esetében a korábbiakban jelzett műszaki 
probléma miatt áttervezés és szerződésmódosítás is folya-
matban van. További munkálatokra mindkét esetben az idő-
járás függvényében kerül sor.

Felhívjuk az érintett szakaszokon kerékpárral közle-
kedni kívánók figyelmét, hogy a kivitelezésbe bevont 
kerékpárutak a műszaki átadás-átvételi eljárások befe-
jezéséig munkaterületek, ezért csak saját felelősségre 
használhatóak.

A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezett mun-
kálatokról folyamatos tájékoztatással él a lakosság felé a ren-
delkezésre álló csatornákon keresztül. 

A kivitelezési munkálatok alatt kérjük a lakosságot, hogy 
kövessék figyelemmel a tájékoztatókat, szíveskedjenek fi-
gyelemmel lenni a munkavégzés alatt létrehozott ideiglenes 
forgalomtechnikai kialakításokra. A munkavégzés során és 
annak befejezéséig kérjük az érintettek szíves megértését, 
türelmét és közreműködését. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Wenckheim turista- és ke-
rékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái folyamat-
ban vannak. 
Az érintett szakaszok: 
Bartók Béla út, Temető 
sor, Kétegyházi út, Kígyósi 
út, Kerekegyházi utca; 
Élővízcsatorna töltése Körte 
sor és Vesze között (futófolyo-
só), Pósteleki bekötőút.

Jelen tájékoztatóban fel-
hívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a Bartók Béla úti és a 
Temető sori kerékpárút fel-
újítása részben elkészült, a 
kerékpárút forgalomba-helye-
zése még nem történt meg, 
ezért az csak saját felelős-
ségre használható!

A Kerekegyházi út építési 
munkálatai 2020. szeptember 

16-án kezdődtek el. Az alépít-
mény elkészült, a kötőréteg 
és kopóréteg aszfaltozását 
befejezték. Az utca csak kor-
látozottan alkalmas közleke-
désre. A kivitelező a munká-
latokat szakaszosan végzi, az 
érintett lakosokat folyamato-
san tájékoztatja.

A Kígyósi úton a zárt 
csapadékcsatorna fektetése 
befejeződött. 

A Békéscsaba és Veszei 
közötti Élővíz-csatorna 
töltése – az ott húzódó 
nyomvonal felújítása és szé-
lesítése miatt – 2021. április 
végéig le lesz zárva. A kivi-
telező mintegy 800 méter 
hosszúságban elkészítette a 
kerékpárút alapját és a ke-
rékpárút szegélyezését. 

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

a Lencsési-lakótelep közötti 
közlekedés a Magyar utcán 
lehetséges.

A Pósteleki bekötőút fel-
újítási munkáinál az aszfal-
tozást a kivitelező befejezte,  
az elkészült létesítmények 
téliesítését elvégezte. 

Felhívjuk az érintett lakos-
ság figyelmét, hogy az elké-
szült létesítményeket csak 
saját felelősségre vehetik 
igénybe.

A fenti szakaszokon a ki-
vitelezési munkák jelenleg a 
téli időjárás miatt szünetelnek, 
és az időjárás függvényében 
folytatódnak majd, erről a la-
kosságot időben tájékoztatjuk.  

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, 
hogy kövessék figyelemmel 
a tájékoztatókat, szívesked-
jenek figyelemmel lenni a 
munkavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra. A munkavég-
zés során kérjük a lakosság 
szíves megértését, türelmét 
és közreműködését.
Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Önkormányzata

4 Csabai MérlegFejlesztések

Jól halad a felújítás

Közel egy éve tart, és várhatóan 2022 elején ér véget a 
Munkácsy Emlékház korszerűsítése. A beruházásnak 
köszönhetően megújul az emlékház állandó kiállítása és 
egy, a 21. századi igényeknek megfelelő múzeum fogadja 
majd a vendégeket.

A Magyar Közlönyben december 17-én jelent meg a kor-
mányrendelet, amely szerint a kormány a Modern Váro-
sok Programban, a Munkácsy Mihály örökségét ápoló 
és népszerűsítő Munkácsy-negyed fejlesztési projekt 
megvalósításához szükséges többletforrást biztosít Bé-
késcsabának. 

A Munkácsy-negyed kialakí-
tása még 2018-ban indult, a 
beruházás a Modern Város-
ok Program része. A kulturá-
lis negyed Munkácsy Mihály 
szellemi örökségének meg-
őrzését és a turizmus fellen-
dítését szolgálja. 

– A Munkácsy-negyed 
projektben teljesen megújul 
az emlékház. A munkálatok 
már egy éve zajlanak. A cél, 
hogy egy olyan turisztikai 
attrakció jöjjön létre, amely 
méltó emléket állít a festő-
óriás szellemi, kulturális és 
művészeti örökségének – 
fogalmazott Bogdán Adrienn 
kulturális szervező. 

Békéscsaba környezetvé-
delmi és turisztikai ügyekért 
felelős tanácsnoka elmond-
ta: az emlékház építőmes-

teri munkálatai már célegye-
nesben vannak. Opauszki 
Zoltán kiemelte, hogy a kivi-
telező február közepén fejezi 
be a rekonstrukciót az épület 
területén.

– Közben folyamatban 
van a belsőépítészethez 
kapcsolódó, illetve a gyűj-
temény megújítását célzó 
közbeszerzési eljárás. Bí-
zunk abban, hogy néhány 
héten belül eredményt tu-
dunk hirdetni és a kivitelező 
meg tudja kezdeni a munkát 
kora tavasszal – fogalmazott 
Opauszki Zoltán. 

A felújítás befejezésének 
határideje 2022 januárja. Az 
emlékház a tervek szerint 
jövő februárban már megnyit-
hatja kapuit a látogatók előtt.

Gyemendi Réka

MEGLÉVŐ  IPARTERÜLETEK 
INFRASTRUKTURÁLIS  FEJLESZTÉSE

WENCKHEIM TURISTA- 
ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

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

A jelentkezők kompetenciáinak 
felmérésével maximálisan
hatékonnyá válik a munka-

és munkaerőkeresés.

Bővebb információ:
www.kereskedelem535.hu

Újabb egymilliárdot kap a Munkácsy-negyed

A Beliczay-kúriában méltó otthonra talál majd a Napsugár bábszínház

Szélesebb lesz a József Attila és Deák utca közötti híd
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Hanó Miklós alpolgármes-
ter szerint, bár sok tekin-
tetben nehéznek bizonyult 
a 2020-as esztendő, Bé-
késcsaba fejlődése töret-
lenül folytatódott és foly-
tatódik a továbbiakban is. 

– A családoknak sem volt 
könnyű megélni 2020 törté-
néseit. Milyen volt ez az év a 
város számára? 

– A koronavírus mindent 
megnehezített. A gazdaság 
lassult, a város bevételei 
csökkentek, azonban a fej-
lesztések szempontjából 
Békéscsaba mégis jó évet 
zárt. Jelentős európai uniós 
és nemzeti források álltak és 
állnak rendelkezésre. Szá-
mos fejlesztés zajlott, illetve 
van folyamatban – a Munká-
csy-negyed, a nyomdaipari 
képző központ, a röplabda 
akadémia, az ipari parkok ki-
alakítása – és olyan fejlesz-
tések is, amelyek a várost, 
szebbé, zöldebbé, élhe-
tőbbé, vonzóbbá teszik. Az 
eddigi beruházásoknak kö-
szönhetően sokan használ-
ják a CsabaParkot, amely a 
jövőben, reményeink szerint 
a turisták számára is még 
vonzóbb lesz. Itt olyan fej-
lesztések jönnek, amelyek 
bevételt hoznak, ilyen lesz 
például a mászófal, a drót-
kötélpálya vagy a hófánk-pá-
lya. Mindemellett a nagyren-
dezvényeknek is teret tud 
biztosítani a park. Mostanra 
elértük azt is, hogy kerék-
párutak szövik át a várost, 
biztonságosan lehet bicik-
lizni. De befejeződtek olyan 
100 százalékos támogatá-
si intenzitású energetikai 
fejlesztések is, amelyek a 
kulturális, oktatási és egyéb 
intézmények jelentős részét 
érintették. 

– Ősszel jött a hír, hogy 
a Modern Városok Program 
részeként 8,2 milliárd forintot 
kap Békéscsaba a piacfej-

lesztésre. Mi épül meg ebből 
az összegből?  

–  Az eddigi fejlesztések-
nek köszönhetően már most 
komfortosabb, szebb a vá-
sárcsarnok és a mellette levő 
piacterület. Ez a több mint 
8 milliárdos forrás azonban 
óriási előrelépést hozhat az 
egész városrésznek. A nagy-
bani piac kikerül a Kétegyházi 
úti állatvásár-tér területére, a 
helyén pedig megépül egy, 
a térséget kiszolgáló, a 21. 
századi követelményeknek 
megfelelő piac. Amikor elké-
szül, egy modern, új, térségi 
vásárcsarnok, fedett és nyi-
tott vásártér, zárt pavilonsor 
és a mostani gazdabolt mel-
letti részen egy háromszin-
tes, liftes parkolóház is várja 
majd a vásárlókat és az ér-
deklőket. A beruházás révén 
a környékünkön gazdálko-
dó kistermelők, őstermelők 
még több lehetőséget kap-
nak arra, hogy a termékeiket 
értékesítsék, a csabaiak és 
ideérkezők pedig arra, hogy 
finom, jó minőségű, hazai 
termékeket vásároljanak tő-
lük. A piac a tervek szerint 
2023 végére készülhet el. 

– Máig óriási lakossági 
igény mutatkozik az utak, jár-
dák felújítására. Mi várható 
ezen a téren? 

– A Fidesz-frakció kezde-
ményezésének és Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selő lobbi-munkájának kö-
szönhetően, soha nem látott 
mértékű út- és járdafelújítá-

sok, -építések valósulhatnak 
meg. Békéscsabán több mint 
száz földes utca van, 5,5 mil-
liárd forintos támogatásból 
most kilencvenhárom földes 
utca aszfaltozására, burko-
lattal történő ellátására lesz 
lehetőség. Sok olyan utcánk 
is van, amely elavult kopóré-
teggel rendelkezik, ezek 1,5 
milliárd forintból újulhatnak 
meg, hiszen ezt is tartalmaz-
za a program. Szintén lénye-
ges elem, hogy 2,3 milliárd 
forintból a járdák is megújul-
hatnak. 

– Annak idején ország-
gyűlési képviselőként, de 
városvezetőként is gyakran 
felszólalt a gyorsforgalmi út 
érdekében. Mára 80 kilomé-
ter elkészült az M44-esből.

– Nagyon örülök, hogy 
sok-sok ember összefogá-
sával és a kormány támoga-
tásával végre valósággá vált 
az álmunk. Ma már biztonsá-
gosabban, gyorsabban köz-
lekedhetünk, és a befektetők 
is könnyebben elérhetnek 
bennünket. Ki kell emelni azt 
is, hogy mintegy 5 milliárd 
forint pályázati forrásból épül 
a Fürjesi összekötő út. Ez az 
Apácai útról a 47-es és 44-
es számú főútra, valamint az 
M44-es gyorsforgalmi útra 
biztosít majd gyors eljutást 
a Dél-Békésből érkezőknek, 
tehermentesítve városunk 
útjait. Békéscsaba fejlődése 
tehát töretlen, és a terveink 
szerint a jövőben továbbfoly-
tatódik.

A költségvetés szempont-
jából jól indult a 2020-as 
év, azonban a járvány mi-
att annyi forrást kellett 
átcsoportosítani, ami a 
város működésének csak-
nem egyhavi fedezete. 
Nagy Ferenc alpolgármes-
tert főként arról kérdeztük, 
ezt hogyan sikerült megva-
lósítani. 

– Milyennek látta egy évvel 
ezelőtt Békéscsaba 2020-as 
költségvetését, és hogyan 
változott meg ez az év során? 

– A 2020-as költségve-
tés múlt év elején mindenki 
számára kedvezőnek tűnt, a 
járvány azonban már már-
ciustól komoly hatást gya-
korolt erre is. Voltak olyan 
központi intézkedések, ame-
lyek a járvány terjedésének 
megállítására szolgáltak, 
ugyanakkor kihatással vol-
tak az önkormányzatok, így 
Békéscsaba bevételeire is. 
Először tavasszal, aztán ősz-
szel is bevezette a kormány 
az ingyenes parkolást, ezek 
a bevételek elmaradtak, nem 
számíthattunk a gépjármű-
adóra, a továbbiakban pedig 
az iparűzési adó is kevesebb 
lesz. Az üzletek átmeneti be-
zárása szintén a gazdaságot 
sújtotta, emellett a rendezvé-
nyek, a kulturális- és sport-
események bevételszerző 
képessége is teljes egészé-
ben visszaesett. A kialakult 
helyzet átvészelésére már-
ciustól jelentős tartalékot 
kellett képezni, amely végül 
közel 800 millióra rúgott, ezt 
pedig nyilván más területek-
től kellett elvonni. Minden 
feladatnál meg kellett nézni, 
hol lehet visszalépni, hol le-
het egy kicsit csökkenteni a 
költségeket. A fejlesztési for-
rásainkat természetesen ez 
csak részben érintette, azok 
elkülönítve rendelkezésre áll-
nak, a beruházásaink folyta-
tódnak. A veszélyhelyzetben 

a polgármester közgyűlési 
hatáskörben hozhat dönté-
seket, így talán könnyebben, 
gyorsabban lehetett reagálni 
az állandó változásokra. Ki 
kell emelni azt is, hogy az 
intézményhálózat részéről 
nagy szolidaritást, együttmű-
ködési készségét tapasztal-
tuk az elmúlt hónapokban. 
Mindenki megértette, meny-
nyire fontos a takarékosság; 
most is bebizonyosodott, 
hogy a bajban az összefo-
gás, az együttműködés jóval 
erősebb. 

– A pénzek átcsoportosí-
tása, a veszélyhelyzeti tarta-
lék képzése okozott-e komo-
lyabb visszalépést az egyes 
feladatok ellátásában?

– A tartalékképzés lénye-
gében azt jelentette, hogy fo-
lyamatos kontroll mellett mű-
ködtek az intézmények, és 
az önkormányzati kiadásokat 
is felülbíráltuk. Így elegendő-
nek bizonyult a feladatokhoz 
az a forrás, ami befolyt.  A 
kevesebb pénz helyenként 
kisebb szolgáltatási színvo-
nallal járt, például a köztéri 
állapotok tekintetében is. Már 
a választások idején a város-
rendezettség színvonalának 
növekedését tűztük ki célul, 
de végül nem tudtunk erre 
annyit fordítani, mint tervez-
tük.  A város működési költ-
ségei éves szinten egyéb-
ként 12–13 milliárd forintot 
tesznek ki, a közel 800 millió 
forintos tartalékot csak úgy 
lehetett elérni, hogy majd-

nem egyhavi kiadást meg 
kellett spórolni. Sajnos a jár-
ványnak még nincs vége, a 
hatása idén is érezhető lesz. 
Szerencsére kapott a város 
egyfajta központi kompenzá-
ciót. A kormány mérsékelte 
a kis- és középvállalkozások 
adóit, a gépjárműadó a köz-
ponti kasszába folyik be, az 
önkormányzatok az adókat 
és egyéb díjakat sem emel-
hetik. Így mindenképpen 
bevételkiesésünk lesz majd 
idén is; a kompenzáció vala-
melyest ezt ellensúlyozza.

– Mit vár a 2021-es évtől?
– Biztos vagyok benne – a 

2020-as tapasztalatok alap-
ján –, hogy együtt, közös 
munkával ezt a sok bajt le 
fogjuk tudni győzni, és a vá-
ros újra biztosíthatja majd azt 
a szolgáltatási és kulturális 
színvonalat, amit korábban. 
Szeretnénk többek között a 
fejlesztéseinkkel minél több 
turistát idevonzani, de a fő cé-
lunk az itt lakók életszínvona-
lának, életkörülményeinek ja-
vítása. Mindent el fog követni 
a közgyűlés, a városvezetés 
és az egész intézményrend-
szer annak érdekében, hogy 
ezeket a célokat meg tudjuk 
valósítani, a beruházásokat 
folytatni tudjuk, a város még 
szebb és élhetőbb legyen. 
Bízom az összefogásban, az 
együttműködésben, és eh-
hez kívánok magunknak még 
több központi támogatást, jó 
egészséget, mielőbbi vírus-
legyőzést, és boldog új évet.

– Hogyan alakult Békéscsa-
ba kulturális élete 2020-ban?

– Egy hullámvasúthoz 
hasonlítanám a tavalyi évet. 
Erős volt a kezdés, január-
ban és februárban sikeres 
előadások, rendezvények 
voltak az intézményekben. 
Márciusban a járvány miatt 
történt egy lefagyás, de aztán 
a tavaszi karantén időszaká-
ban az intézmények jó kez-
deményezéseket varázsoltak 
elő a cilinderből. A színház a 
közterekre költözött, a könyv-
tár könyveket szállított ki, on-
line tartalmakat osztott meg 
a bábszínház, a Csabagyön-
gye. A nyár során, ahogy 
azt a jogszabályok lehetővé 
tették, beindult az élet. Vol-
tak táborok, programok, a 
színház pedig már a nyáron 
beszólította a közönséget a 

teátrum falai közé. Augusz-
tus 20-án, négy különböző 
helyszínen, más-más prog-
ramkínálatot kapott a békés-
csabai lakosság. Aztán jött a 
járvány második hulláma. Az 
intézmények ezután is igye-
keztek hasonló színvonalon 
megszólítani az embereket, 
de például a művészeti kö-
zösségek nem tudtak kibon-
takozni. Voltak további pozi-
tívumok is, a városszépítők 
pályázati forrásból az elhunyt 
nagyjaink sírjait újították fel, 
és szintén pályázati támo-
gatás tette lehetővé, magán-
kezdeményezésre a Szent-
háromság alkotás felállítását. 
A korlátozott körülmények el-
lenére is méltó módon, több 
eseménnyel emlékeztünk a 
trianoni békediktátum aláírá-
sának 100. évfordulóján. A 

múzeumban – túl azon, hogy 
amikor lehetett, kiváló kiállítá-
sokat rendeztek – átadták az 
új Munkácsy állandó kiállítást 
is. Emellett pedig folyamato-
san zajlanak a Munkácsy-ne-
gyed fejlesztései. 

– Sok békéscsabai sporto-
ló zárt eredményes évet.

– Nadj Levente az év ifjú-
sági atlétája lett, Kovács Bar-
bara gyaloglónk eredményei 
nagyon biztatóak, de öröm 
az is, hogy Márton Anita ba-
bát vár. Mitykó Veronikát már 
másodszor választották az 
év női súlyemelőjévé, és Bé-
késcsabára igazolt a dzsú-
dós Özbas Szofi, aki szintén 
jó esélyekkel száll harcba 
a tokiói részvételért. Ehhez 
kapcsolódik, hogy a Nemze-
ti Sportközpont a Kazinczy 
utca 6. szám alatti ingatlant 
megvásárolta, és egy dzsú-
dó központot kíván kialakí-
tani. Szintén jól szerepeltek 
a vívók: Keszthelyi Zsom-
bor, Dékány Kinga, Lenkefi 
Soma. Igyekeztünk edzésle-

hetőséget biztosítani a vízi-
labdázóknak és az úszóknak 
is. A BRSE egy félbehagyott 
szezont követően nagyon jól 
kezdte az évet, és a röplabda 
akadémia révén kiváló körül-
mények között edzhetnek. A 
kézilabdások talán Európa 
egyik legszínvonalasabb baj-
nokságában szerepelnek. Az 
Előre futballistái pedig a tava-
szi megtorpanás után egy jó 
őszt produkáltak. 

– Az oktatási intézmények 
közül az óvodák tartoznak az 
önkormányzathoz. Itt is válto-
zatos volt a múlt év, mi vár-
ható idén?

– Komoly tolerancia és 
odafigyelés kellett és kell az 
óvodapedagógusok, óvoda-
vezetők, dajkák, technikai 
dolgozók, és persze a szülők 
részéről is. Mindkét félnek 
köszönhetően sikerül rugal-
masan, a körülményekhez 
képest harmonikusan vinni 
ezt az időszakot úgy, hogy 
a gyerekek a lehető legke-
vesebbet érezzék abból, ami 

most körülvesz bennünket. 
Az intézmények mindent 
megtesznek azért, hogy a 
legbiztonságosabb környe-
zetben legyenek a gyerekek.  

– Ősszel elmaradtak a 
Békéscsabai Garabonciás 
Napok rendezvényei. Ezt pó-
tolják?  

– Tavaly nem volt ballagás, 
szalagavató, nem történtek 
meg azok az események, 
amelyek egy fiatal életében 
meghatározóak. Nem lehe-
tett megtartani a garabonciás 
napokat sem. Ha a járvány-
helyzet lehetővé teszi, már-

cius végén szeretnék pótolni 
a rendezvényt. Szintén az 
ifjúság számára fontos, hogy 
az extrémsport-pályát át kel-
lett telepíteni a sportcsarnok 
mellől a MÁV pálya Csányi 
utcai telephelyére. Ez most 
csak tárolást jelent, az új 
extrémsport-pálya kialakítá-
sára folyamatosan történnek 
egyeztetések. Forrás is, tá-
mogatói szándék is van, re-
ményeink szerint 2021-ben 
ez is elkészülhet. 
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"Egy hullámvasúthoz hasonlítanám a tavalyi évet"
Múlt évben a kultúra, az oktatás, a sport és az ifjúság 
területén tevékenykedők is folyamatos alkalmazkodásra 
kényszerültek, de a járványhelyzet sok új ötletet is gene-
rált. Varga Tamást, a területért felelős alpolgármestert 
kérdeztük erről. 

"Békéscsaba fejlődése töretlen""Bízom az összefogásban"

Az oldalt írta: Mikóczy Erika
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5600 Békéscsaba, Csaba u. 7.

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Egyeztessen velünk időpontot!

FERTŐTLENÍTÉS ÉS

TISZTÍTÁS

EGY GOMBNYOMÁSRA!

14 990 Ft

Widex PerfectDryLux

BÁRMILYEN

HALLÓKÉSZÜLÉKHEZ!

AKCIÓ

Az akció időtartama 2021 . február 12-ig érvényes

vagy a készlet erejéig. Az akció az újsághirdetés

bemutatásával érvényes.

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1. | 66-453-577

Büszkék vagyunk tanulóinkra, az intézményben folyó tehetséggondozó 
munkánkra, gyermekközpontú pedagógiánkra, nemzetközi 

elismertségünkre, egyszóval: mindarra, ami a „SZLOVÁK” Békéscsabán.

AZ ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG:
nevelés-oktatás magas fokon, korszerűen

A szlovák óvoda, iskola és kollégium belső, szeretetteljes légköre, nemze-
dékről-nemzedékre ad több nyelven (magyar, szlovák, angol) életre szóló 
tudást, meghatározó közösségi élményt a sikeres felnőtt élethez és a to-

vábbtanuláshoz. Ismerjék meg nevelő-oktató munkánkat! 
Óvodánkba készülőknek:

Intézményünk négy, vegyes életkorú csoportjában, kiváló tárgyi és szemé-
lyi feltételek mellett, tevékenységközpontú pedagógiai programunk alapján 
dolgozunk. A gyermekek játékosan tanulják a szlovák nyelvet. A játékos 
nyelvtanulás egy életre meghatározza a gyermekek nyitottságát az új nyel-

vek iránt. Bővebb információk: www.szlovak-bcs.sulinet.hu,
www.szlovakovodabekescsaba.hu | Telefon: 06-20/480-76-02

Az általános iskola első osztályába készülőknek:
Évfolyamonként egy osztályt indítunk. A szlovák nyelv kommunikatív elsa-
játítása mellett kiemelt figyelmet fordítunk az angol nyelv és az informatikai 
jártasságok elsajátítására. Anyanyelvi tanárok segítik munkánkat, szlová-
kiai nyelvi táborozások, közösségi programok, kézműves, sport és zenei 

foglalkozások színesítik a tanulók mindennapjait.
Bővebb információk: www.szlovak-bcs.sulinet.hu

Tájékoztató a gimnáziumba készülőknek:  
• A 2021/2022. tanévben nyelvi-előkészítő (0.) osztályt indítunk. Az utób-
bi időben megnövekedett az igény a környező országok nyelvét beszélők 
iránt. A nyelvi előkészítő évfolyamon anyanyelvi tanárok segítik a szlovák 
nyelv elsajátítását, emellett emelt óraszámot kapott az angol nyelv és az 

informatika is. A jelentkezéshez szlovák nyelvtudás nem szükséges. 
• Általános tantervű, kétnyelvű képzésünk 9. évfolyamára a szlovák nyelvet 

társalgási szinten beszélő tanulók jelentkezését várjuk.
Bővebb információk: www.szlovak-bcs.sulinet.hu

Gimnáziumunkat két nyelvvizsgával fejezhetik be tanulóink: szlovák nyelv fel-
sőfok, angol nyelv középfok. A magyarországi felsőoktatási intézmények mel-
lett szlovákiai egyetemek is várják tanulóinkat állami ösztöndíj lehetőséggel.

 REGISZTRÁLJ MOST! WWW.WHITELAB.HU
Nyitva minden nap 7:00–15:30-ig.
Kattints a Whitelab oldalára és a tesztelési pontnál válaszd
a Csabai Rendezvénypajtát: https://whitelab.hu/

Utazáshoz, üzleti találkozókhoz
vagy akár hatósági karantén feloldásához

25 órán belüli eredménnyel.
A Whitelab csapata Békéscsabán, a Csabai Rendezvénypajta területén működtet CoVid-19 vírus
kimutatása céljából, PCR-teszt elvégzésére mintavételi pontot A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Rendszerünk lehetővé teszi a gyors, akár azonnali időpontfoglalást.

1 perc alatt elvégezhető, regisztrációval egybekötött fizetés.

Várakozás nélküli mintavételt és 25–36 órán belüli eredményt garantálunk.

Cégek kérjék egyedi ajánlatunkat akár helyszíni szűréssel!

A pandémia új kihívásokkal szembesít minket. Hiszünk benne, hogy szűrési rendszerünkkel hozzájá-
rulunk egészsége megőrzéséhez, betegség esetén a diagnózis gyors felállításához.
Rejtett költségektől nem kell tartania. A PCR-teszt hatósági ára: 19 500 Ft,
amely magában foglalja az időpontfoglalás, a mintavétel és a diagnosztika minden költségét. 
CoVid-19 + Influenza PCR-teszt: 22 500 Ft.
Antigéngyorsteszt azonnali eredménnyel: 9500 Ft.

TESZTELD MAGAD 
SZUPERGYORSAN

ÉS BIZTONSÁGOSAN 
BÉKÉSCSABÁN!

Megkezdődtek a békéscsabai térségi 
vásártér kialakítását célzó projekt

kivitelezési munkálatai
A vásártér kialakítását célzó projekt keretében
a kivitelezési munka két ütemben valósul meg:

Jelenleg az első ütem, a parkolóház munkálatai kezdődnek.

A piaci parkolási igények teljesítéséhez a Szabó Dezső utcán 
jelenleg is parkolóként használt, a gazdabolt melletti területen 

vasbeton szerkezetű parkolóház épül, 3 parkolószinttel,
mely 292 személygépjármű elhelyezését fogja biztosítani.

A kivitelező felvonulási területként a gazdabolt melletti parkolót 
és az Illésházi és a Szabó Dezső utcai elhatárolt területet veszi 
igénybe. Ezen munkaterületekre a vásárlóknak belépni tilos! 
A munkák várható kezdése 2021 január, a várható befejezése 

pedig 2022 január.
Kivitelező: SWIETELSKY Magyarország Kft. (székhely: 1016 

Budapest, Mészáros u. 13.),
Helyszíni képviselő: Bicski Viktor helyszíni generál építésvezető, 

telefon: 06-20/378-1965.

Jelenleg zajló további munkálatok: 

A Kétegyházi úton 9000 m2 nagyságú területen nagybani 
piac valósul meg. A munkák várható kezdése 2021 január, 

a várható befejezése pedig 2021 december.

A második ütemben a következő projektelemek            
valósulnak meg:

A parkolóház használatbavételét követően, a jelenlegi 
nagybani piac területén új, 6153 m2, alapterületű fedett-nyitott 
vásárcsarnok, új pavilonsor épül a jelenlegi pavilonsor helyén, 
továbbá megújulnak a környező utcák is. Ezen munkák várható 
kezdése 2022 első negyedév, várható befejezése pedig 2023 

első negyedév.

A projekt teljes körű lebonyolítását a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. koordinálja.

Elérhetőségek: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., telefon: 
06-66/510-133, e-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

(Támogatói okirat iktatószáma: GF/SZKF/1114/8/2017.)

Ma már kuriózum

Havazott Csabán

Bizony régen láttunk már havat. Szinte el is felejtettük, mi 
fán terem a mindent beborító lepel. Szó szerint csodaszám-
ba megy, ha „Holle Anyó megrázza a dunyháját”. Pár napja 
azonban végre arra ébredtünk, hogy ha nem is lepel, de la-
zán szőtt fehér takaró borult a városra.

„Senki sem örül ennek a hónak, csak lapátolni kell, meg 
csúszkálnak az autók is” – mondta egy bajszos úr az egyik 
üzlet előtt, miközben alig pár méterrel arrébb gurgulászva 
kacagott egy apróság, ahogy az ujjai között morzsolta a le-
velekkel elegyedett fehér csodát. „Na jó, talán a gyerekek” – 
tette hozzá az úr, és láthatóan kicsit ő elmosolyodott az arca 
ékességén ugráló pihék alatt.

A P R Ó H I R D E T É S E K
OKTATÁS

JAMINÁBAN kisiskolásoknak matematikából, anyanyelvből 
korrepetálást-fejlesztést válallok. Tel.: 20/975-4487.

SZOLGÁLTATÁS

Lépcsőház takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.



Jelentős támogatással in-
dult el 2020-ban a Békés 
Megyei Könyvtár energeti-
kai korszerűsítése. A külső 
és belső munkálatok 2021-
ben új lendülettel folyta-
tódnak.

Több mint harmincöt éve 
adták át a Békés Megyei 
Könyvtár épületét, amely 
mára jócskán megérett a 
felújításra. Egy közel 500 
millió forintos pályázati (Te-
rület- és Településfejlesztési 
Operatív Program) és önkor-
mányzati hátterű forrásból 
folyamatban van a Békés 
Megyei Könyvtár épületének 
korszerűsítése. 

– Az energetikai felújítás 
részeként a fűtési rendszert 
korszerűsítik, már most is 
melegebb van az épületben. 
Ezekkel a munkálatokkal ke-
vesebb energiafelhasználás 
árán teremthetünk kedve-
zőbb körülményeket – ösz-
szegezte Rakonczás Szilvia, 
a Békés Megyei Könyvtár 
igazgatója. Mint mondta, a 
fűtési rendszer kétfunkciós, 
így a melegebb időszakban 
hűtésre is alkalmazható lesz.

Az energetikai korszerű-
sítési munkákhoz kapcsoló-
dik a 2020 szeptemberében 
befejezett 50 kilowattos nap-
elemes rendszer telepítése, 
amely 190 darab tábla el-
helyezésével járt, közel 400 

négyzetméteres felületen. 
A belső felújítás mellett az 
épület külső részén is munka 
folyik.

– 2020 őszén kezdődtek 
el a homlokzat-hőszigetelé-
si munkák, az épület tizen-
hat centiméter vastagságú 
szigetelést kap – ismertette 
Csóti Tibor, a Galéria Invest 
Kft. projektvezetője. Hoz-
zátette, hogy a homlokzat 
végső felületképzését adó 
klinkerlap-burkolat kiválasz-
tásáról az építészeti-műsza-
ki tervtanács bevonásával 
döntöttek, hogy az épület 
megőrizhesse az Ybl-díjas 
tervezők által megálmodott 
külsejét. 

A korszerűsítéssel párhu-
zamosan, a Munkácsy-ne-
gyed program részeként meg-
szépült a könyvtár környezete 

is. Kialakítottak egy sétányt a 
könyvtár és a kulturális köz-
pont között, megújultak a tér-
burkolatok, utcabútorok, tájé-
koztató táblákat helyeztek ki, 
valamint megtörtént a közvi-
lágítás és a térfigyelő-kamera 
rendszer fejlesztése is. 

A tervek szerint idén 
nyárra befejeződik a könyv-

tár korszerűsítése, amely-
nek köszönhetően jóval 
takarékos lesz majd az in-
tézmény üzemeltetése. A 
könyvtárjelenleg zárva tart, 
de a koronavírus-járvány és 
a felújítási munkálatok elle-
nére, online továbbra is lehet 
könyveket kölcsönözni.

D. Nagy Bence
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Békéscsabán is oltanak
December 30-án érkezett 
meg Békéscsabára az a 
2925 darab koronavírus 
elleni védőoltás, amellyel 
először az egészségügyi 
dolgozókat oltották be a 
Békés Megyei Központi 
Kórház oltópontján. 

Dr. Becsei László, a kórház 
főigazgatója elmondta, hogy 
január 2-ától először azokat 
oltották be, akik közvetlenül 
részt vesznek a koronavírus-
fertőzöttek ellátásában. Ezt 
követően kezdődött meg va-
lamennyi egészségügyi dol-
gozó beoltása, de a vakcinát 
csak azok kapják meg, akik 
azt kérik. 

– Miután megkaptuk a 
szállítmányt, rögtön felvettük 
a kapcsolatot a társintézmé-
nyekkel és az alapellátással. 
Január 4-étől megkezdődött 
a mentőszolgálat és az alap-
ellátás dolgozóinak az oltása 
is, valamint a járóbeteg intéz-
ményekből és az orosházi 

kórházból is előjegyzés alap-
ján fogadjuk a dolgozókat – 
mondta a főigazgató.

Dr. Seres Ábel, a központi 
kórház higiénés osztályának 
vezetője hangsúlyozta, hogy 
már a védőoltás szállítása 
is szigorú szabályok mentén 
történt. Az oltóanyag szá-
razjéggel borított csomago-
lásban érkezett, a központi 
gyógyszertár hűtőjében, -79 
Celsius fokon tárolják, onnan 

kivéve öt napig lehet rendes 
hűtőben. Mindig annyi ol-
tóanyagot vesznek csak ki, 
amennyire egy-egy adott na-
pon igény van. 

Dr. Becsei László el-
mondta, hogy az oltásra 
jelentkezőknek előzetesen 
egy nyilatkozatot kell kitöl-
teniük, amely az egészségi 
állapotukkal kapcsolatos 
általános kérdéseket, illet-
ve célzottan a koronavírus 
elleni védőoltásról szóló kér-
déseket tartalmaz. Ameny-
nyiben az orvos úgy dönt, 
hogy az oltás beadható, ak-
kor az érintett megkapja azt, 
izomba szúrva. A vakcina 
beadása után még fél órát a 
helyszínen kell tartózkodnia, 
ennyi idő alatt kialakulhat 
az esetleges oltási reakció, 
amelyre fel vannak készül-
ve. Az első vakcina beadása 
után 3 héttel az oltást meg 
kell ismételni.  

Cs.Zs., H.D.

Az egészségügyi dolgozókat oltották be először

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

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

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

H I R D E T É S

Folytatódik a Békés Megyei Könyvtár korszerűsítése

Nyáron fejeződhet be a felújítás
Szentháromság

Új köztéri alkotás

Magyarország Kormányának támogatásával, dr. Szatmá-
ri Csaba ügyvéd kezdeményezésére Békéscsaba önkor-
mányzata Szentháromság emlékoszlopot állított a Damja-
nich és Wesselényi utcák találkozásánál.

A Szentháromság ábrázolá-
sában az Atya teremtő kéz, 
a Szentlélek galamb formá-
jában jelenik meg. Az oszlop 
talapzatán a nemzeti egysé-
get államban megszilárdító 
Szent István király és Szent 
László király, valamint a Kár-
pát-medence szerte tisztelt 
Szent Imre herceg látható. A 
szobor a 100 évvel ezelőtti 
trianoni békediktátumról is 
megemlékezik, az alkotásba 
vésve ez olvasható: „Hiszek 
Magyarország feltámadásá-
ban 2020”. 

– A szereplők adottak vol-
tak, formailag viszont semmi 
kötöttségem nem volt. A tér 
adottságait igyekeztem ösz-

szegezni – mondta Szőke 
Sándor szobrászművész. 

Dr. Szatmári Csaba el-
mondta, hogy a szobor ötle-
tének megszületésekor még 
nem volt járvány.

– A Szentháromság osz-
lop állítási kezdeményezése 
kettős eszmei tartalmat hor-
doz. Egyrészről a trianoni 
diktátum 100 éves évforduló-
ján szerettünk volna megem-
lékezni a nemzet egységéről, 
másfelől ez egy vallási szim-
bólum is. Úgy gondoltuk, ez 
egy szép ajándék lehet Bé-
késcsabának – nyilatkozta a 
Békés Megyei Ügyvédi Ka-
mara elnökhelyettese.

Sipos Gábor
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Elcsergették a bajt, a rossz dolgokat, hogy jó évünk legyen

Szőke Péter, a Guzsalyas 
Egyesület elnöke elmondta, 
hogy a korlátozások miatt 
most csak negyedórás volt 
a programjuk. Megjegyezte: 
nagy öröm számukra, hogy 
a sok elmaradt rendezvény 
ellenére sikerült néhányuk-
nak összegyűlniük. Hozzá-
tette, hogy ez volt negyedik 
békéscsabai csergetés, 
amellyel minden alkalommal 
a bajok, rossz történések el-
zavarása a cél. A jelenlevők 
közül többen pásztorruhá-
ban voltak. 

– Ilyenkor a lábunkra 
csizmát húzunk, majd jön a 

bő nadrág, a paraszting, a 
posztómellény, amin pityke-
gombsor van. Erre vesszük 
fel az aprólékosan díszített 
cifraszűrt. A fejünkről nem 
maradhat le a kalap, azon 
lehet árvalányhaj, daru- 
vagy túzoktoll – sorolta a vi-
selet darabjait Szőke Péter. 

Csesznák János, a Szé-
chenyi István Lótenyésztő 
Egyesület csikósa elmond-
ta, hogy a csergetésnek 
Debrecenben, Cegléden és 
Hajdúszoboszlón nagy ha-
gyománya van. Azt is elme-
sélte, hogy a karikás ostor a 
pásztornépek jellemző tere-

lőeszköze, amely egy rövid, 
merev nyélből és egy hosz-
szú, hajlékony szárból áll, és 
lényegében megegyezik a 
kirgizek, baskírok ostoraival.

A rendezvény fővédnö-
ke, Puju János, a megyei 
közgyűlés képviselője fon-
tosnak nevezte a hagyomá-
nyok őrzését és továbbvi-
telét, hogy azok a jövőben 
is megmaradjanak. Hozzá-
tette, hogy a családjukban 
a hagyományok tisztelete 
természetes, a fia például 
vőfélyként dolgozik és díjjal 
is jutalmaztak már.

Csiffáry Zsuzsanna 

Ostorok csattogtatásával, azaz csergetéssel búcsúztatták az óévet december 31-én 
délben a hagyományőrző Guzsalyas Egyesület és a Széchenyi István Lótenyésztő 
Egyesület tagjai a Szent István téren.

Legendás csabai klubok : Az Elefánt

Az Elefánt helyén az „em-
berarcú szocializmusban” a 
Nefelejcs Cukrászda (Lipták) 
volt, majd azt 1989-ben meg-
vásárolta a Belanka család. 
Az ex-Liptákban kezdetben 
ital-nagykereskedés, aztán a 
Zöld Elefánt, majd az Elefánt 
Söröző működött. (Később 
Elefánt Söröző Blues Pub, 
illetőleg Elefánt Klub.) 

– 2006-ban kezdődött 
minden – meséli Borso-
di Laci, a Borsodi Blues 
Collective motorja. – Belanka 
Jani, az Elefánt tulajdonosa 
látott minket valahol muzsi-
kálni, és elhívott a söröző-
be, hogy felskiccelje a jövőt. 
Csak mondta, mondta, hogy 
mit is szeretne, mi meg csak 
néztünk, és azt sem tudtuk, 
hogy ki ez a csávó.

A tulajdonos egy olyan ter-
vet vázolt fel, ami első hallásra 

tuti bukásra volt ítélve: kéthe-
tente csütörtökönként, más-
más zenekar állna a világot 
jelentőre. De azért megnéz-
ték, mire mennek együtt. Laci 
elmondása szerint a legelső 
murinál a háttérből hallotta, 
hogy van egy kis mozgás a 
parketten. Majd pár perc múl-
va megfordult, és tele volt a 
tér – majdnem lement hídba, 
akkora telt ház volt. 

Az Elefánt híre nagyon 
gyorsan elterjedt az ország-
ban is. Nem könnyű, de álljon 
itt a teljesség igény nélkül egy 
remek névsor, akik az utóbbi 
években a klubban muzsi-
káltak: Babos Gyula, Benkő 
Zsolti, Ferenczi Gyuri, Billy 
Gibson (USA), Nagy Sza-
bolcs, Pély Barna, Petendi 
Tamás, Póka Egon, Pribil 
Gyuri, Pribojszki Matyi, Ripoff 
Raskolnikov, Takács Tamás, 

Tátrai Tibor, Török Ádám, 
Tóth Bagi Csaba, Tóth János 
Rudolf, Little G. Weevel és 
még sokan mások.

– 2008 tavaszán összefu-
tottam Belanka Janival. Lel-
kesen ecsetelte, hogy alakul 
egy bitangjó blues klub az 
Elefántban, amely független 
lesz a sörözőtől. Majd fel-
kért, hogy legyek a leendő 
egyesület elnöke – meséli 
Ferencz Rezső. 

Rezső nyomban rá is bó-
lintott, aztán 2008 nyarán 
megalakult a Csabai Csípős 
Blues Club Kulturális Egye-
sület. Szeptemberben, az 
Előre pálya mellett megtar-
tották az első egészestés 
megabulit, fél év múlva pe-
dig ugyanezt az ifiházban. A 
csütörtöki koncerteket áttet-
ték péntekre, Belanka Jani 
bővítette a teret, és hamar 
egy olyan törzsközönség ala-
kult ki, akiknek a zenészek 
nagyon imádtak itt játszani. 
Eközben Borsodi egyre jobb 
bandákat hozott ide… 

2011-ben Ferencz Rezső 
átadta a stafétát Mészáros 
Gábornak. Őt 2014 máju-
sában Szarvas Péter köve-
tette, akit Békéscsaba első 
emberévé választottak, így 
időhiány miatt, 2016-ban 
lemondott az elnöki posztjá-
ról. A Csabai Csípős Blues 
Club új elnöke ezután Tuska 
Kata, az AUT-PONT Alapít-
vány pénzügyi munkatársa 
lett, aki amúgy előtte már 
négy éve elnökségi tag volt. 
Aztán 2019 nyarán bezárt 
az Elefánt Klub, a blues club 
pedig átbútorozott a Nádas 
Sörözőbe. 

– Nagyon fontos – húzza 
alá Kata –, hogy akárcsak 
az Elefántban, a Nádasban 
is egy támogató tulajdo-
nosra leltünk. A tagságunk 
nagyrésze átjött, de köz-
ben új tagokkal is bővült a 
létszám. Nem mellesleg, a 
zenészek is szeretik az új 
helyet, mert nagyon jó az 
akusztikája.

Such Tamás

Új sorozatunkban jónevű ex, illetve még létező csabai 
klubokat mutatunk be. Ezúttal az Illésházi utca 1. szám 
alatti, közel másfél évtizedig sikeresen pulzáló Elefánt 
Pubot szúrtuk a kultúrvillánkra. A helyiségben közben 
2008-ban megalakult a még ma is jól működő a Csabai 
Csípős Blues Club. 

Tóth János Rudolf, Petendi Tamás és Pengő Csaba 
a Nádasban

Borsodi Laci, Tuska Kata és Belanka Jani

Apanapló: Számadás

Az Apanapló című rovat-
ban a Békéscsabai Média-
centrum egyik szerkesz-
tője, egy édesapa osztja 
meg tapasztalatait az első 
gyermeke érkezését övező 
izgalmakról. A rovat egyes 
cikkeit a Csabai Mérlegben 
is olvashatják, a teljes tör-
ténetért látogassanak el a 
behir.hu portálra.

Bürökráciában élünk. A gye-
rek úgy nő, mint a bürök, mi 
pedig megpróbálunk lépést 
tartani vele a megfelelő mére-
tű ruházatokkal. Hálistennek 
a rokonságból többen is gon-
doltak erre a problémára, így 
nem kellett outfitekbe ölnünk 
nem létező aranytartalékain-
kat. A kérdés, hogy vajon mit 
lehet ajándékozni egy kéthó-
napos csecsemőnek kará-
csonyra, fel sem merült. Hát 
tejet! Más nem kell. És Artúr 
köszöni szépen, tökéletesen 
elvan vele. Nem is érintette 
meg annyira Krisztus urunk 
születésének napja, jóllehet 
mi megemlékeztünk róla. 
Eszembe jutott, hogy Mária 
és József vajon mire gondol-
hatott a betlehemi istállóban, 
ahová nemcsak a pásztorok, 
de még napkeleti bölcsek is 
ellátogattak. (Utóbbiak gon-
dolom nem pontozták túl a 
helyet a Tripadvisoron.) Sej-
tették-e már akkor a Megváltó 
földi szülei, hogy ez a jászol-
ban fekvő kisfiú micsoda dol-
gokat visz majd véghez?

Nézem a gyereket és meg-
rohan az alattomos szenti-
mentalizmus, amit egyébként, 
amikor csak lehet, igyekszem 
elkerülni. Az év vége, az új 
év amúgy is számadásra 

készteti az embert, aki, ha 
egészséges önkritikával és 
lélekkel rendelkezik, belátja, 
hogy nem lehet mindent a ko-
ronavírusra, a kormányra, a 
szomszédra, a főnökre, vagy 
Istenre fogni. És ha ez a felis-
merés megvan, abból követ-
keznek az új feladatok is. Az 
például egy kiváló feladatnak 
tűnik, hogy hogyan legyek jó 
apa és férj. És ez mind egyet-
len pillanat alatt tolult a fejem-
be, csak annyi kellett hozzá, 
hogy a fiamra nézzek, aki épp 
alszik vagy gügyög, esetleg 
ordít. Nekünk tehát úgy ért 
véget az év, ahogy annak 
idején a háborúdúlta vidékről 
való menekülést hívták, vagy-
is rugalmas elszakadással. 
Nem sirattuk meg 2020-at – 
amiben a sok fogcsikorgatás 
mellett azért nagy örömök 
is voltak –, ahogy nem is fo-
gadkoztunk az újévre nézve. 
Pontosan tudjuk, hogy Artúr-
hoz, meg sok egyéb feladat-
hoz meg kell még épülnünk, 
úgyhogy lesz dolog bőven. 
Ahogy Gandalf is mondta: 

"Nekünk arról kell döntenünk, 
mihez kezdjünk az idővel, 
amely megadatik." Hát erre 
koncentrálunk idén!

D. Nagy Bence



Csak egy érintés, egy öle-
lés. Ha boldogok vagyunk, 
ha szeretjük egymást, ha 
tragédia történik és erőt sze-
retnénk adni a másiknak, ha 
hosszú idő után újra talál-
kozunk, ha búcsúzkodunk, 
vagy ha olyan öröm ér, ami-
hez már kevésnek bizonyul-
nak a szavak. 2020 az érinté-
sek, ölelések nagy részét is 
elvette tőlünk...
Pedig az érintés, az ölelés, 
akár mi ölelünk, akár ben-
nünket ölelnek, a testünket, 
lelkünket is átjárja: meg-
nyugtatja felborzolt idege-
inket, enyhíti a fájdalmat és 
még a gyógyulást is segí-
ti. Olyan létfontosságú az 
életünkben, amit nem lehet 
mással pótolni.

Éppen ezért többen meg-
próbálkoztak azzal, hogy 
valamilyen biztonságosabb 
formában visszacsempész-
szék ezt a mindennapokba. 
Láthattunk képeket, videó-
kat arról, hogy kórházakban, 
idősek otthonaiban „ölel-
kezőkapukat” készítettek, 
amelyeken keresztül végre 
megölelhették egymást a 
nagyszülők és unokák, a 
betegek és hozzátartozó-
ik. Gondolták volna, bő egy 

évvel ezelőtt, hogy annak is 
örülünk majd, ha egy fólián 
keresztül megérinthetjük azt, 
akit szeretünk, vagy hogy az 
is boldoggá tesz, ha csak az 
ablaka alatt állva beszélhe-
tünk vele?

Ha fizikailag nem is lehe-
tünk jelen, és ölelkezőkapuk 
sincsenek a segítségünkre, 
legalább telefonon vagy az 
online felületeken mondjuk 
el szeretteinknek, amíg lehet, 
hogy milyen fontosak nekünk. 
És amint újból meg lehet érin-
teni őket, gondoljunk vissza 
2020-ra, a vágyott és meg 
nem kapott ölelésekre. Lesz 
mit pótolnunk 2021-ben!

Mikóczy Erika

Mokos József munkássá-
ga megkerülhetetlen Bé-
késcsaba képzőművészeti 
és iparművészeti életének 
tárgyalása során. De miért 
ennyire fontos Mokos mű-
ködése helyi és országos 
viszonylatban egyaránt? 
Mit tudott ő, ami magasan 
kiemelte a rajztanárok és 
a szakkört vezető művész-
tanárok sorából? 

Szerette Békéscsabát, de 
szülővárosa mellett tanít-
ványai voltak számára a 
legfontosabbak. Képes volt 
határtalan energiákat moz-
gósítani és felhasználni 
egyetlen cél érdekében: 
a tanítványok tudásának 
fejlesztéséhez. Ez az oda-
adás, a gazdag ismeret-
anyag effajta önzetlen át-
adási metódusa egyedivé 
teszi működését. A művész-
lét és a pedagóguslét határ-
mezsgyéjéről mintha csak 
lopva léphetett volna saját 
alkotásainak territóriumára, 
hisz tanítványai számítottak 
rá, folyamatosan jelen kellett 
lennie. És nem csak fizikai-
lag… Tanítványai lelkesen 
mesélnek arról, hogy milyen 
sokat fedett fel az órákon a 
személyiségéből, mit kap-
tak még a rajzismereten kí-
vül Mokos Józseftől. Szór-
ta szellemének kincseit, 
amelyért legalább annyira, 

hálásak voltak a keze alatt 
dolgozó fiatalok, mert ez el-
kísérte őket egész életükön 
át. Munkájának eredmé-

nyességét tanítványainak 
hihetetlenül sikeres főisko-
lai/egyetemi felvételijével is 
mérhetjük, de a plusz, ami 
Mokos Józsefet felejthetet-
lenné teszi, nem számsze-
rűsíthető. Csak érezhető és 
tudható…

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hiva-
tala és a Munkácsy Mihály 
Múzeum egy állandó kiál-
lítással szeretne emléket 
állítani a remek festőnek és 
tisztelegni a kiváló pedagó-
gus előtt tanítványai szere-
peltetésével. Az előkészítő 
munkák fázisában járó A tör-
ténet Michelangelo Dávidjá-
tól indul… Mokos József és 
tanítványai című tárlat Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
Mokos Termében készül az 
újesztendőben. 

Gyarmati Gabriella
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Fejezetek  Békéscsaba történetéből

Békéscsaba 1921: Mi várt az emberekre 1921-ben?

A Rudolf Főgimnázium (ma 
Evangélikus gimnázium) 
1920/21-es és 1921/22-es 
iskolai értesítőjéből többek 
között megtudhatjuk azt is, 
hogy milyen fontos esemé-
nyek foglalkoztatták ősein-
ket 1921-ben. A Rell Lajos 
igazgató által szerkesztett 
füzetből kiderült, hogy a ro-
mán megszállás következ-
ményeit még mindig nyögte 
az iskola, hiszen a „bútorzat 
és felszerelés ügyében még 
nem érték el a háború előt-
ti állapotot”, illetve „a tönk-
rement padokat nem bírtuk 
pótolni s így a 11. osztályt a 
természetrajzi, majd a rajzte-
remben voltunk kénytelenek 
elhelyezni”. A tornateremben 
keletkezett károk miatt „csak 
szabadgyakorlatokra s rúd-
mászásra szorítkozott a test-
gyakorlás”. 

A gimnáziumban, 1921-
ben megemlékeztek a már-
cius 15-ei forradalomról, 
az ünnepségen az igazga-
tó mondott beszédet, majd 

„hazafias dalokat énekelve, 
lampionos menetben vonult 
ifjúságunk a kaszárnya, a vá-
rosháza s a társadalmi épüle-
tek helyisége elé, s mindenütt 
lelkesített, és lelkes fogadta-
tásban részesült”. 

Fontos esemény volt az 
evangélikus intézmény életé-
ben a wormsi birodalmi gyű-
lés (itt védte meg Luther tana-
it, ellenszegülve a császárnak 
– a szerk.) „400 százados 
évfordulója” alkalmából tartott 
ünnepség, melyet az Evangé-
likus Nő- és Lányegyesülettel 
együtt rendeztek meg. 

Sajnos szomorú esemé-
nyek is történtek 100 évvel 
ezelőtt, melyekről az iskola is 
megemlékezett: április 4-én 
IV. Károlyt, „Magyarország 
volt koronás királyát temet-
ték messze idegenben”; no-
vember 14-én pedig „kidőlt 
az élők sorából” Koren Pál 
„ev. lelkész, érd. esperes, a 
protestáns egyházi irodalom 
jeles munkása, kormányzó 
bizottságunk tagja”. 

A Rudolf Főgimnázium 
nagy gondot fordított a di-
ákok hazafias érzésének 
fejlesztésére „s ápoltuk lel-
kükben az ezeréves hazánk 
területéhez való ragaszko-
dásnak, az irredentizmusnak 
gondolatát”. 

Elindult a cserkészmozga-
lom szervezése is, ezt a tan-
testület „Vidovszky Kálmán 

kartársra bízta”. A „Csaba” 
nevet felvevő cserészcsapat 
1921 szeptemberében ala-
kult meg 64 tanulóval és kez-
detben „ők végezték tanári 
ellenőrzés mellett az óraközi 
felügyeletet” is, de csapatki-
rándulásokat, őrsi órákat, il-
letve 36 csapat-összejövetelt 
is tartottak az év során. 

Ugrai Gábor

A mai kor embere is gyakran felteszi a kérdést magának, 
hogy mi is várható az új évben? Nem volt ez máshogyan 
száz évvel ezelőtt sem, jobb és boldogabb évet kívánt 
magának minden csabai. 

Történetek a századforduló Békés vármegyei 
autós közlekedéséből – A kezdetek

Legyen Ön is chauffeur! 
(1. rész)

A mai autók története – kis 
túlzással – 1886-ban kez-
dődött. A nagyléptékű fej-
lesztéseknek hála, egyre 
gyorsabbak lettek az auto-
mobilok, amely szó latinul 
azt jelenti: önmagától mozgó 
(jármű). A XX. század első 
éveitől terjedt el használa-
ta, s miután a Ford T-modell 
megjelent, a gyártása pedig 
tömegtermelési eszközökkel 
történt, olcsóbbá és mind 
szélesebb rétegek számára 
vált elérhetővé.

Az automobil szó elő-
ször 1902-ben olvasható a 
vármegyei lapokban. Ekkor 
még nem a mai értelem-
ben vett személygépko-
csit értették alatta, hanem 
egyrészt a motorvonatot. 
Amikor az AEGV keskeny 
nyomtávú vasúti vonalain 
megindult a közlekedés, 
akkor a századforduló utáni 
években a motoros vasutat 
automobilnak hívták az ösz-
szes helyi lapban: „Az alföl-
di első gazdasági vasút Ko-
vácsháza – Csaba vonalán 
néhány hónappal ezelőtt 
megindult az első automo-
bil, mely teljesen bevált és 
most tisztes jövedelmet hoz 
az Alföldi gazdasági vasút-
nak, mert kocsijai állandóan 
zsúfolásig megtöltve közle-
kednek az új pályán.”

Másrészt az autóbuszt is 
így hívták, például a Szar-
vas–Gyula vonalat 1906-

ban kezdték el szervezni, 
és a járatot a lapokban au-
tomobil omnibus-nak írták. 
Ez így azt jelenti, hogy sze-
mélyszállítási szolgáltatás 
mindenki részére, ebből 
ered a mai busz szó.

Hogy az első automobil 
mikor gurult el Békésbe, er-
ről a korabeli újságok nem 
írnak. De a Békés című lap 
1902-ben említette először, 
már személygépkocsi ér-
telemben véve a szót. Ek-
kor arról tudósítottak, hogy 
Szarvas városán először 
hajtott keresztül egy ilyen 
jármű. 1903-ban a gyulai 
Deutsch Jakab üzletében 
önműködő játék automo-
bilok is kaphatóak voltak, 
Csabán pedig a ruhasza-
lonokban az autós kabát is 
elérhetővé vált. Ez fontos 
volt, mert az autóknak nem 
volt zárt utasterük. A ka-

bátot sapka, szemüveg és 
kesztyű egészítette ki.

Ezeket a gépeket vezető 
működtette, amelyet a fran-
cia eredetű chauffeur – sofőr 
– szóval illetek, ami eredeti-
leg „fűtőt” jelentett. A sofőr 
volt az, aki a jármű vezeté-
séhez szükséges ismeretek 
birtokában volt, erről vizsgát 
tett, hivatalos igazolást, jo-
gosítványt kapott. Hazánk-
ban 1901 óta szükséges a 
gépjárművezetői vizsga, ezt 
pedig akkoriban még Buda-
pesten kellett letenni.

Ugyanekkor már arról 
is szóltnak a megyei hírek, 
hogy az utakat biztonsá-
gosabbá igyekeztek tenni, 
az utak felületére kavicsot 
szórtak, a töltéseket meg-
erősítették, hogy a „töff-
töff”-ök minden baj nélkül 
közlekedhessenek.

Szalay Ágnes

A történet Michelangelo Dávidjától indul…

Mokos József: Önarckép 
(1930-as évek; Munkácsy 
Mihály Múzeum)

Mokos József ilyennek látta a csabai zsilipet

Érintések



Régi harcostársak a Jókai 
színházban. Számtalan kö-
zös játék, foci, családi muri 
áll mögöttük. Azt azonban 
kevesen tudják, hogy ha 
épp nem szövegkönyvet 
tanulnak, olykor az erdő-
be menekülnek. A Bar-
tus Gyula–Tomanek Gá- 
bor tandem közel 25 éve él 
a gombászkodásnak. A mi-
nap elvittek magukkal.

Tomanek Gábor már kijárt a 
reptérre gombászkodni, ami-
kor jó 25 éve Gyula egyszer 
rákérdezett, hogy mehet-e 
vele? Végül Gyuszkót alig 
lehetett a sötétedést követő-
en hazavinni – a végtelenbe 
révedő kék szemei csak úgy 
pásztázták a tájékot és csak 
szedte, szedte, szedte... 

S hogy melyik a kedvenc 
gombájuk? Inkább pontosít-
sunk, melyik nem. Csak úgy 
sorolják a fantasztikus fajtá-
kat: ízletes rizike, óriás töl-
csérgomba, szarvasgomba, 
nagy őzlábgomba, ízletes 
kucsmagomba, lilatönkű pe-
reszke, márványos pereszke, 
késői laskagomba. Tomanek 
Gábor elmondása szerint 
közel félszáz fajtát ismer; 
az ismeretleneket mindig 
bevizsgáltatja Vasas László 
szakértővel. 

„Gyulának amúgy jó orra 
van a gombához – mondja 
Tomanek –, sokszor ott is 

talál, ahol azt hisszük, hogy 
nincs. Azért a szarvasgom-
bát még nem tudja mindig ki-
szagolni. Máskülönben nem 
azért szedjük le őket, mert 
kapzsik vagyunk, hanem 
azért, mert szétosztjuk a ba-
rátaink közt. Szeretünk főzni 
a társulatnak is.”

Ráadásul a gombász-
kodással párhuzamosan az 
ember látens természetvédő-
vé is válik. „Bosszant – emeli 
fel a hangját Gyula –, amikor 
üvegektől kezdve a vécé-
kagylókon át a sittig mindent 
látunk az erdőben!”

Továbbá elmondják, noha 
vaddisznó még sosem ker-
gette meg őket, de megesett, 
hogy egyszer egy bokor 
alatt lapuló nyúl kiugrott és 
a frászt hozta rájuk. „Apám 
egyik hobbija az volt – mesé-
li Gábor –, hogy olykor éjjel 
kiment az erdőbe hegedülni 
és egyszer megkergette egy 
vaddisznó.” (Gábor édesap-

ja, Tomanek Nándor szintén 
híres színész volt, akivel ezer 
százalékban összetéveszt-
hető volt az orgánuma.)

Végül Tomanek Gabi el-
meséli, hogy évekkel ezelőtt 
sétáltak a szanazugi erdő-
ben. Gyula egyszer csak el-
tűnt. Gábor égen-földön nem 
találta, ordított, dudált… Majd 
egyszer csak megcsörrent a 
telefonja. Gyula volt az. Azt 
mondta, eltévedt… Egy kerí-
tésen átugrott, és a 7-es lőál-
lásnál van. Közben pont arra 
jött az erdész. A telefonban 
Gyuszi neki is elmondta, hogy 
a 7-es lőállás alatt van. Az er-
dész jól le is baltázta, hiszen 
magánterületen tartózkodott. 
S ha vadásznak, akár agyon 
is lőhették volna. „Hogy jutott 
oda?” – kérdezte az erdész. 
„Volt egy kerítés, amin át-
másztam” – válaszolta. „De 
uram a kerítés nem azért van, 
hogy átmásszanak rajta!” „De 
itt annyi gomba van!”

Puskás Ernőné Jutka 
közel 60 éve dolgozik a 
könyvek közt. Az érett-
ségit követően, 1961-ben 
a békéscsabai Tanács-
köztársaság úti köny-
vesboltban kezdte a 
pályáját, és egy híján 40 
éve vezeti a családi Antik-
váriumot. 

– Hiába tanultunk jól a nő-
véremmel a gimnáziumban, 
az érettségi után sehova 
nem vettek fel bennünket, 
mert az E, mint egyéb ka-
tegóriába tartoztunk. Azaz 
se ide, se oda. Deklasszált 
elemek voltunk – fogalma-
zott Puskás Ernőné. 

A nővére az állatforgalmi 
vállalatnál volt könyvbizo-
mányos, és napi kapcsolat-
ban volt a könyvesboltosok-
kal. Ő ajánlotta be a húgát 
1961-ben Poroszlai Sándor-
nál, a Tanácsköztársaság 
úti könyvesbolt vezetőjénél, 
aki egy év próbaidőre fel is 
vette a frissen érettségizett 
Jutkát. 

– 1964-ben neveztek ki 
abba az Antikváriumba bolt-
vezetőnek, ami a mai Bor-
kóstoló környékén volt – foly-
tatja. – 21 évesen benyomtak 
a mélyvízbe! Egyből 600 fo-
rinttal emelték a bérem, és 
még jutalék is volt.

A hetvenes évek köze-
pén megszűnt az (állami) 
Antikvárium, ekkor néhány 

évre visszament a köny-
vesboltba. 1981-ben Vágási 
Istvánnal, leendő kollégá-
jával maszekok lettek, és 
megnyithatták a legendás, 
Irányi utcai, 50 négyzetmé-
teres Antikvárium kapuit, 
ahol a használt könyveken, 
kazettákon, lemezeken felül 
beindult a cég védjegye, a 
baglyok gyűjtése is. A ’90-
es évek vége felé azonban 
át kellett költözniük a mos-
tani, Szabadság téri helyi-
ségbe, miközben az uhuk 
csak gyűltek. Ma már közel 
300 díszíti az üzletet. Van-
nak a kirakatban, a könyvek 
közt, külön polcon, a faliórák 
számlapján, a hamutartón. 

– A ’80-as években, a 
budapesti, Múzeum kör-
úti, Központi Antikvárium-
ban láttam először baglyot. 
Annyira megtetszett, hogy 
nyomban meg akartam ven-
ni, de mondták, hogy az 
nem eladó, és nem tudták, 
honnan került oda. Sok év 

múlva elmentünk Görögor-
szágba nyaralni, és ott rám 
szakadt a bagolytömeg; azt 
követően legalább hatszor 
visszamentük. Azóta ren-
geteget kaptam ajándékba 
is – mondja el. 

Az egyiket Nóri unokája 
Lengyelországból hozta. 
Valamelyik kuvik az USA-
ból, Izlandról, Olaszország-
ból, Szlovéniából repült a 
könyvkereskedésbe.

Visszalépve az Antikvá-
rium eredeti funkciójához, 
háromfajta „viszonteladó” 
létezik: van, akit a régi, má-
sokat az ajándékba kapott, 
és van, akit a leértékelt 
könyvek hozzák be. Hoz-
záfűzi, amíg nem volt annyi 
tévécsatorna, az emberek 
ráértek olvasni. 

Elmeséli, amikor a márci-
usi karantén alatt egy jó hó-
napig zárva voltak, azt hitte, 
belehal. „Ebbe nem lehet 
beleunni, csak belevakulni” 
– fűzi hozzá.

Majd’ 40 évig volt a békés-
csabai 9-es/Jankay álta-
lános iskola rajz-földrajz 
szakos tanára. Előtte jó né-
hány gyakorlatias szakmát 
elsajátított, ebből kifolyólag 
hihetetlenül sokrétű: sze-
rel, tervez, fest, világutazik, 
ifjú korában cselgáncsbaj-
nok is volt. Prekop János 
jelenleg nyugdíjasként (de 
furcsa leírni) a kétsopronyi 
általános iskolában tanít; 
34 éve tegeződünk. Amikor 
új otthonába megérkezem, 
épp szerel valamit.

– Sosem pihensz? 
– Ha nyugdíjas korodban 

nem működik benned a vita-
litásgenerátor, akkor vissza-
fejlődsz. Egyébként nincs is 
mester, akire rá tudnám bízni. 
Az előző házamnál vagy egy 
évig vártam rájuk, majd in-
kább megcsináltam mindent 
magam.

– Emlékszem, ’84-ben egy 
piros Skoda mikrobuszt lakó-
busszá alakítottál. Honnan jött 
az ötlet? 

– Imádok utazni, és a kem-
pingekben láttam átalakított 
mikrobuszt. A dalai láma egyik 
üzenete az, hogy légy mindig 
úton! De nem abban az érte-
lemben, hogy utazz mindig. A 
Közlekedés- és Postaügyi Mi-
nisztérium megengedte, hogy 
megcsinálhassam a Skoda 
lakóbuszt, azt követően Nysa 
mentőautóból, Peugeot-ból és 

Toyotából is gyártottam egy-
egy lakóautót.

– Kalmár Zsolti barátoddal 
hátizsákos turistaként bejártá-
tok a fél világot. Hogy találta-
tok egymásra? 

– A ’90-es években együtt 
tanítottunk a tanítóképzőn; 
egyszer mondtam neki, hogy 
„Megyek Lisszabonba”. Mire 
ő: „Megyek én is, jó?”. A kocs-
mák, piacok, kikötők, templo-
mok, életformák érdekelnek 
bennünket a leginkább. Ko-
rábban egyébként könnyeb 
volt utazni, mert a repülőre 
felvihettünk konzervet és per-
sze pálinkát is a fertőtlenítés 
miatt, mert ugye megvéd az 
emésztőrendszer fertőzéses 
betegségei ellen.

– Milyen meredek helyzete-
itek voltak? 

– Kenyában ki akartak fosz-
tani bennünket, így hihetetlen 
iramban el kellett futnunk. 
Santiago de Chilében pedig 
tüntetésbe csöppentünk, forrt 
a levegő, és bemenekültünk 

egy fénymásoló boltba.  Vagy 
például, amikor 2005-ben a 
Maldív-szigetekre mentünk 
volna, a cunami azonban el-
mosta a területet, így átváltot-
tuk a jegyeinket a Bahamák-
ra, illetve San Franciscóba. 
De olyan is volt, hogy román 
határőrök „üldöztek” bennün-
ket a földeken. A határtól 30 
méterre, a román területen 
volt egy Árpád-kori rom, ezt 
néztük meg a gyerekekkel, és 
Ugrai Gábor kollégám tartott 
ott történelem órát. Nem tud-
tuk, hogy engedély kell hozzá. 
Szerencse, hogy velünk volt a 
tenkei lelkész, kimagyarázta, 
de azért az útlevelünk szá-
mát felírták, így nem tudtuk, 
mi várhat ránk, ha máshova 
utazunk, és határsértőként fel-
vesznek a nemzetközi nyilván-
tartásba. (Az interjú teljes ter-
jedelemben a behir.hu oldalon 
olvasható.)

Tény, hogy interjúalanyun-
kat nem lehet csak úgy 
"leboldoggusztávozni", 
mert ő mindenki Boldog 
Gusztija. Pár éven át a Csa-
bai Mérleg fotósa is volt, 
ha pedig a természettel, a 
madarakkal kapcsolatban 
van szükségünk informá-
cióra, legtöbbször ma is őt 
keressük. A természetvé-
delmi szakemberrel séta 
közben beszélgettünk, a 
nap sütött, a kutyák ugat-
tak, mi meg tegeződtünk.

– Valamikor az embernek a 
szakmája után választottak 
vezetéknevet. Te Fotós Gusz-
ti vagy Madaras Guszti vagy?

– A fényképész énem egy 
kicsit már megkopott, de 
régen élt Csabán egy kocs-
mai szleng: ha egy gyerek 
fotóstáskával jön a világra, 
akkor biztos én vagyok az 
apja. Szerencsére egy ilyen-
ről sem tudok. A fotózás és 
a madarászkodás amúgy 
együtt jött. Általános iskolás 
koromban egy természetjáró 
szakkör tagja voltam, majd 
átléptem a Réthy Zsiga bácsi 
által vezetett természetvédő 
szakkörbe. Keresztül-kasul 
barangoltunk Békés megyé-
ben, sokszor kitelepültünk 
az erdőbe. Ha az ember kint 
van a természetben, mindig 
meg akarja mutatni például a 
kézbe fogott madarakat, bé-

kákat, gombákat. Ma pedig 
okleveles természetvédelmi 
mérnök, illetve kulturális és 
vizuális antropológus vagyok.

– Néhány éve azt tervez-
ted, hogy Képmaszatok cím-
mel nyitsz egy tárlatot. Az 
volt a cél, hogy a háttérben 
lévő arcok, tárgyak, helyszí-
nek kvázi egy korlenyomatot 
adjanak. 

– Sosem volt elsődleges 
szempont a tökéletes képmi-
nőség. Általában cudar viszo-
nyok között fényképeztem, a 
filmes időszakban gyakran 
csak maszatokat sikerült ké-
szítenem. A kiállítás ötlete 
egyelőre még parkolópályán 
van. Anno megvolt a Bol-
dog40, Boldog50 terve, ha-
marosan a 60-on kellene 
agyalni, csak nehogy azt is 
elfelejtsem megvalósítani. 
Nekem egyébként az a ba-
jom, hogy a különböző csa-
tornákon alig látok egykori bé-
késcsabai eseményképeket. 

Vannak régi fotók, azonban a 
történeteket hiányolom. Alig 
látni életképeket a koncertek-
ről vagy akár a tüntetésekről. 

– Azt észrevetted, hogy a 
legfontosabb negatívok, ké-
pek sosincsenek meg?

– Ne tudd meg, én az 
összeesküvés-elmélet ga-
rantált áldozata vagyok. 
Amikor a Csabai Mérleg-
ben olvastam a Narancs 
Klubról a cikket, benne volt, 
hogy Orbán Viktor biliárdo-
zott egy sráccal. Nyomban 
eszembejutott, hogy ilyen 
képem nekem is van – vagy 
volt. Összevissza kerestem a 
negatívot, de nem találtam… 
Több esemény dokumen-
tumait, filmjeit keresem, és 
mindig abban reménykedem, 
hogy a polcon körülbelül egy 
métert elfoglaló, ezres nega-
tívarchívumból egyszer majd 
minden előkerül. (Az interjú 
teljes terjedelemben a behir.
hu oldalon olvasható.)
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Tomanek Gáborral és Bartus Gyulával gombászkodtunk

„Ebbe nem lehet beleunni, csak belevakulni” „A kocsmák, piacok, kikötők, életformák vonzanak”

Talán egyszer megszületik a „Képmaszatok” kiállítás

„Gyulának jó orra van a gombához”

Mindig betűk vették körül Prekop János: Imádok utazni

Mindenki Boldog Gusztija

Az oldalt írta: Such Tamás
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 ahol muzsikálok
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kikötő
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Gázfröccs
  8.40 Főzzünk együtt!
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Az epizódkirály

22.00 Az élők háza
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kikötő
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Gázfröccs
  8.40 Főzzünk együtt!
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kezdőkör
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kvantum
21.00 Totemállatok

21.50 Tiltott kastélyok 2.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.10 Praktikák
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kvantum
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Főzzünk együtt!
18.30 Épí-Tech
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed
21.00 56 gyermekszemmel

21.50 Mosonmagyaróvár
 műemlékei
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Sztárportré
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kvantum
  8.10 Praktikák
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Kikötő
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 Főzzünk együtt!
18.30 Épí-Tech
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Diagnózis
21.00 Ikarosz zuhanása

21.55 Aggódunk érted 18.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Gázfröccs
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Üzleti Negyed
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 Főzzünk együtt!
18.30 Egy nap a világ III/4.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Terefere 3.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Gázfröccs
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Diagnózis
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kvantum
18.00 Hírek
18.10 Főzzünk együtt!
18.30 Egy nap a világ III/5.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Alba Fehérvár–Bcs.
 kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Kikötő
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Portréfilm 1. 
21.55 Örmény nyomok

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Kikötő
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás
21.00 Portréfilm 2.
21.55 Nem tudom,
 halljátok-e ti is

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kikötő
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.50 Épí-Tech
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Madarat tollaról 2.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Így nem játszunk mi

21.50 Szép magyar énekek
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kikötő
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.50 Alba Fehérvár–Bcs.
 kézilabda-mérkőzés
12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Madarat tollaról 3.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Cirkusz a jégen

23.05 Híradó
23.20 Művészbejáró
23.45 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.00 Református
 istentisztelet
9.40 Híradó
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Főzzünk együtt!
11.00 Diagnózis
11.40 Képújság
16.00 Szomszéd vár
16.40 Főzzünk együtt!
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kvantum
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Békebeli Budapest
21.55 Pilvax underground

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Biketour in Europe
 2018/3.
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.00 Református
 istentisztelet
  9.40 Híradó
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Főzzünk együtt!
11.00 Diagnózis
11.40 Képújság
16.00 Szomszéd vár
16.40 Főzzünk együtt!
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kvantum
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Zenéről, múltról,
 szerelemről

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Biketour in Europe
 2018/4.
24.00 Képújság 

12 Csabai MérlegKitekintő / tv-műsor Csabai MérlegCsabai MérlegCsabai Mérleg

2021. január 18., hétfő

2021. január 25., hétfő

2021. január 20., szerda

2021. január 27., szerda

2021. január 22., péntek

2021. január 29., péntek

2021. január 19., kedd

2021. január 26., kedd

2021. január 21., csütörtök

2021. január 28., csütörtök

2021. január 23., szombat

2021. január 30., szombat

2021. január 24., vasárnap

2021. január 31., vasárnap

A        MŰSORA • 2021. január 18–31.

KITEKINTŐ: Idén szintet léphet Gyula és Békéscsaba turisztikai együttműködése

Békéscsaba és Gyula ve-
zetése évek óta dolgozik az 
együttműködés megerősí-
tésén, a két település kap-
csolatának az elmélyítésén, 
amelyre a megoldás a turiz-
mus lehet. Tavaly február-
ban mindkét város közgyű-
lése határozatban döntött 
arról, hogy támogatják a kö-
zös turisztikai desztinációs 
szervezet létrehozását. A 
kormány 2020 szeptembe-
rében nevesítette kiemelt 
térséggé Gyulát és környé-
két, majd a TDM november-
ben megkezdte működését.

– Létrehoztunk hét olyan 
szakmai munkabizottságot, 
amelynek feladata, hogy 
közös munka keretében al-
kossák meg azokat a straté-
giai dokumentumokat, ame-
lyek megfogalmazzák, hogy 
mit jelent Gyula és Békés-
csaba együttműködése a 
turizmusban – fogalmazott 
Opauszki Zoltán, a Békés-
csabai Turisztikai Egyesület 
elnöke.

Görgényi Ernő elmondta: 
egy olyan stratégia kialakí-
tásán dolgoznak, amelyben 
a hozzájuk érkező turis-

táknak egyéb környékbeli 
lehetőségeket is ajánlani 
tudnak.

– Nagyon fontos, hogy ér-
demi munka során kialakítsuk 
azt az intézményrendszert, 

azt a turisztikai attrakciókból 
álló élmény-együttest, amely 
a két település érdekeit szol-
gálja. Természetesen van-
nak más olyan attrakciók a 
környéken – remélhetőleg 

ilyen lesz a szabadkígyósi 
Wenckheim-kastély is –, 
amelyeket jó szívvel tudunk 
majd a vendégek figyelmébe 
ajánlani – mondta Gyula pol-
gármestere.

A városvezető bízik ab-
ban, hogy hamarosan el-
kezdődhetnek a két város 
tervei alapján megálmodott 
fejlesztések.

Papp Ádám

Múlt évben nevesítette Gyulát és térségét a kormány 
kiemelt turisztikai desztinációvá, amely Békéscsaba 
és a fürdőváros közti együttműködést erősíti. Görgényi 
Ernő, Gyula polgármestere szerint nagy potenciál rejlik 
a közös munkában.
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Korcsokné Haba Zsuzsa 
már pici korában, a ’80-as 
évek végén Előre mecs-
csekre járt az édesap-
jával, Haba Lászlóval. A 
derbi végére mindig teli 
volt szotyihéjjal a haja, 
mert akkoriban tizen-
ezeren jártak a Kórház 
utcai stadionba. A papája 
a ’90-es években egy biz-
tonsági céget alapított, 
amelynek két éve Zsuzsa 
a vezetője.

Korcsokné Haba Zsuzsa 12 
évig atletizált, utána focizott 
egy kis ideig. Most azon-
ban, munka közben nem 
sok ideje van arra, hogy 
nézze a meccset. 

– Egyébként, ha a férjem 
egy tévéközvetítést néz, ak-
kor is leginkább azt figye-
lem, hogy miképp biztosítják 
a mérkőzést. Volt, hogy az 
egyik olasz meccsen elkez-
dett esni az eső és sokan 
kinyitották az ernyőiket, mi-
közben azokat be sem lehe-
tett volna vinni – jegyzi meg.

Mint mondja ezt a mun-
kát 2000 őszén kezdte „há-
tul, a piszoároknál”, később 
az egyik hazai kapu belép-
tetéséért felelt. 2004-ben 
letette a vagyonőri vizsgát, 
majd édesapja hamarosan 
kinevezte a helyettesének. 
Az utóbbi időben pedig ő 
vezeti a céget – egyedüli 
női biztonsági igazgató az 
NB II-ben.

 – Aputól az egyik fontos 
dolog, amit megtanultam, 
hogy akkor fog a csapa-
tom velem együtt mozogni, 
ha nem azt mondom nekik, 
hogy „Menjetek!”, hanem 
azt, hogy „Gyertek utá-
nam!” Ha azt látják, hogy te 
is dolgozol, akkor senki sem 
veszi félvállról a munkát – 
emeli ki. 

Hozzáteszi azt is, hogy 
bár a pályán a játékvezető az 
úr, de ha ő nem bír a játéko-
sokkal, akkor be kell menni-
ük. Nemcsak a focisták testi 
épségéért és a létesítmény 
vagyontárgyaiért felelnek, 
hanem figyelniük kell a lelá-
tót is, mert bármikor rosszul 
lehet valaki vagy baleset 
érheti. Ezért van az, hogy 
a jegyeket mindig meg kell 
őrizni, mert ha bármilyen bal-
eset ér valakit, csak a belépő 
ellenében lehet intézkedni a 
biztosító társaságoknál.

Such T.

A koronavírus-járvány a 
békéscsabai atlétikát is 
érintette, hiszen nagyon 
sok verseny maradt el 
2020-ban. A helyi klub 
összességében mégis 
sikeres évet zárt, a spor-
tolóik 31 magyar bajnoki 
címet nyertek meg, illet-
ve megtarthatták a nagy 
presztízsű, 41. gyalogló- 
és futógálát.

Szeptemberben még ja-
vában aktív volt a sport-
élet Békéscsabán, a 41. 
gyalogló- és futógálán az 
amatőrök is részt vehettek. 
A szigorúbb járványügyi in-
tézkedések bevezetése óta 
azonban csak zárt kapuk 
mögött lehetett versenyeket 
rendezni, és ez az atléti-
kát is befolyásolta. Kovács 
Barbara gyaloglónak a ta-
valy szeptemberi az egyik 
kulcsversenye volt, hiszen 
az olimpiai számában indult 
el. Ötezer méteren egyéni 
csúcsot ért el, illetve há-
rom országos bajnoki cí-
met tudott szerezni. Húsz 
kilométeren, a békéscsabai 
versenyt 1:34:20-as idővel 
nyerte meg. 

A Kopp Békéscsabai At-
létikai Club ügyvezetője 
elmondta: bár a verseny-
zőik jól kezdték az évet, a 
járvány miatt nem lehetett 
csoportos edzéseket és 
versenyeket tartani, és az 
olimpiát is elhalasztották. 

Tóth Sándor kiemelte: en-
nek ellenére a sportolóik 
már júniusban jól teljesí-
tettek a megyeszékhelyen 
megrendezett országos at-
létikai versenyen.

– Nadj Levente és 
Steigerwald Ernő 300 mé-
teren kitűnően szerepelt. 
Levente megdöntötte a ju-
nior és ifjúsági csúcsot is. 
Az eredményével mind a 
két sportolónk ott lehetett 
volna a korosztályos Euró-
pa-bajnokságon – fogalma-
zott, hozzátéve, hogy Nadj 
Leventét decemberben a 
Magyar Atlétikai Szövetség 
megválasztotta az az Év If-
júsági Atlétájának. 

A békéscsabai verseny-
zők összesen 31 bajnoki 
címet nyertek 2020-ban. Az 
év utolsó megmérettetése 
a 33. Szilveszteri Futógála 
lett volna, de az elmaradt.

H. D.

Története egyik legnehe-
zebb évén van túl a Torna 
Club Békéscsaba, miután a 
koronavírus-járvány nagy-
ban befolyásolta verseny-
zői szereplését. Makra No-
émi és Szujó Hanna nem 
lehetett ott a Mesterfokú 
Tornászbajnokságon, így 
a csabai egyesület most 
először nem képviseltette 
magát a rangos viadalon.

– Az őszi szezonban volt 
két forduló, de a tavasziak 
elmaradtak, így a négyből 
csak kettő lett megtartva. 
Elég sikeresen szerepeltek 
a lányok, szépen helytálltak. 
Voltak kisebb nagyobb rontá-
sok, de ez mindig benne van 
a pakliban. Mindent meg-
tanultak és kihoztak a ver-
senyből – mondta klub egyik 
edzője, Vastag Levente.

A klub elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy egy rendhagyó és 
nehéz éven vannak túl. Fóri 

Márta kiemelte: az utánpót-
lás-nevelést nagyban befo-
lyásolja a jelenlegi helyzet, 
hiszen nem tudnak toboroz-
ni. A torna pedig egy olyan 
sport, amit legkésőbb 6 éves 
korban el kell kezdeni.

– Nem volt még példa 
arra, hogy a békéscsabai 
klub ne vegyen részt az év a 
legrangosabb versenyén, a 
Mesterfokú Tornászbajnok-
ságon. Viszont most az egyik 
legsikeresebb és legeredmé-
nyesebb versenyzőnk Makra 
Noémi két nappal a verseny 
előtt elkapta a vírust, hetek-
re karanténba kényszerült, 
amely miatt Szujó Hannának 
is karanténba kellett vonul-
nia. Mind a ketten ott lettek 
volna a megmérettetésen 
jegyezte meg Fóri Márta, 
hozzátéve, hogy a lányok így 
nem tudták kvalifikálni magu-
kat a december végén meg-
rendezett Torna Eb-re. 

Hidvégi D.

A megszokottnál nehe-
zebb évet tudhat maga mö-
gött a Békéscsabai Röp-
labda Sportegyesület is. A 
márciusban félbeszakított 
szezon és a koronavírus-
járvány okozta gazdasági 
problémák ellenére az év 
második felében azonban 
rendeződött a klub helyze-
te. Baran Ádám klubelnök 
úgy fogalmazott, hogy a 
vírus ellenére is voltak po-
zitívumok az évben.

A Magyar Röplabda Szövet-
ség a koronavírus-járvány 
miatt tavasszal félbeszakítot-
ta a 2019/2020-as versenyki-
írást, ami azt jelentette, hogy 
a sportegyesületek nem ren-
dezhettek felnőtt- és után-
pótlás-mérkőzéseket sem. A 
BRSE korosztályos csapatai 
közül szinte kivétel nélkül az 
első három hely valamelyikét 
foglalták el az együttesek 
– emelte ki Nagy Attila. Az 
utánpótlás vezetőedző hang-

súlyozta: sajnálják, hogy fél-
be kellett szakítani a szezont, 
viszont 2020 meghatározó 
volt a BRSE utánpótlás-kép-
zését tekintve. Az egyesület 
közel 400 röplabdázó pa-
lántája immár a Békéscsa-
bai Röplabda Akadémián, 
európai körülmények között 
edzhet.

– Elmondhatatlan érzés 
bejönni a sportágspecifikus, 
három szabvány pályával 
rendelkező csarnokba. A 
gyerekek és a szakemberek 
munkája is összehasonlítha-

tatlan azzal, ahogy eddig kel-
lett edzéseket tartani és azo-
kon részt venni. Csodálatos 
dolog, hogy itt lehetünk, már 
májusban birtokba vettük a 
létesítményt – fogalmazott 
Nagy Attila.

A 2019/2020-as kiírás fél-
beszakításával több hazai 
klub is nehéz anyagi hely-
zetbe került – fogalmazott a 
BRSE elnöke. Baran Ádám 
elmondta, hogy számukra 
sem volt egyszerű a gazda-
sági helyzet kezelése, de 
kilábaltak belőle. Kiemel-
te, hogy a felnőtt csapat a 
2020/21-es bajnoki szezont 
10 győztes mérkőzéssel 
kezdte és a Magyar Kupában 
is bejutott az elődöntőbe.

Baran Ádám hozzátette, 
hogy bizakodó a továbbiakat 
illetően, hiszen már minden 
adott ahhoz, hogy a 2021-es 
év sikerekben gazdag esz-
tendő legyen a sportegyesü-
let számára.

Papp Ádám

A sportolók számára is ne-
héz volt a 2020-as év, hi-
szen nagyon sok verseny 
maradt el a koronavírus-
járvány miatt. Tavaly több 
békéscsabai sportoló is 
készült az olimpiára, de az 
ötkarikás játékokat 2021-re 
halasztották.

A hazai mezőny egyik leg-
ígéretesebb súlyemelőjének 
minden reménye megvolt 
arra, hogy egy jó kvalifiká-
ciós sorozattal kijusson az 
olimpiára. Mitykó Veronika 
nem állt le, hiszen az év vé-
gén magyar bajnok lett és 
másodjára választották az 
év legjobb súlyemelőjévé is 
Magyarországon.

– A 2020-as év eleje na-
gyon jól indult, voltam két világ-
kupán is, ráadásul az egyiken 
érmes lettem. Aztán volt egy 
hosszabb kihagyás, amikor 
sok versenyem elmaradt. Pél-

dául a junior Európa-bajnok-
ság is, amit nagyon sajnálok, 
mert ez volt az utolsó évem 
juniorként – hangsúlyozta a 
Békéscsabai Súlyemelő és 
Szabadidő SE versenyzője. 

A gyaloglók közül Kovács 
Barbara készült az olimpiára, 
aki 2020-ban ötezer méteren 
egyéni csúcsot ért el, és há-
rom országos bajnoki címet 
nyert. Az atléta idei legna-
gyobb győzelmét Békéscsa-
bán aratta, miután megnyer-
te saját versenyszámát a 41. 
nemzetközi sportgálán.

– A békéscsabai orszá-
gos gyalogló bajnokság volt 
az idei utolsó versenyem. 
Ez volt ebben az évben az 
egyetlen 20 kilométeres 
megmérettetésem, végig erre 
készültünk, hiszen az olimpi-
án és a többi világversenyen 
is ez a fő számom – mondta 
a Kopp Békéscsabai Atlétikai 
Club sportolója.

Márton Anita súlylökő a 
2020-as tokiói olimpia után 
szeretett volna családot 
alapítani. Az olimpia tavaly 
elmaradt, Anita pedig beje-
lentette, hogy gyermeket vár. 
Kislánya februárban születik 
meg, de Anita nem tett le ar-
ról, hogy felkészüljön a 2021 
nyarára halasztott világver-
senyre.

– Az év elején két ha-
zai verseny után a második 
voltam a világranglistán. Jó 
esélyem volt arra, hogy újra 
megnyerjem a fedett pályás 
világbajnokságot, de sajnos 
jött a vírushelyzet és lemond-
ták az összes versenyünket 
– fogalmazott a Kopp Békés-
csabai AC atlétája.

A békéscsabai sportolók 
remélik, hogy 2021-ben az 
összes tervezett versenyüket 
megtartják és az olimpia sem 
marad el.

Hidvégi Dávid
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A múlt év egyik legnagyobb sikere az akadémia A csabai sportolók remélik, idén nem marad el

Európai körülmények Tokiói olimpia 2020/21

Biztonsági igazgató Sikeres atléták Nehéz évük volt

Nadj Levente
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A kilenc korszerű gépkocsit a megyei rendőrfőkapitány adta át

Új szolgálati autók a rendőrségen

Miért így metszették a fákat? 

Kilenc gépjárművet – köz-
tük terepjárókat és kisbu-
szokat – adtak át a megyei 
rendőr-főkapitányságnak 
december végén.

Polyák Zsolt rendőr dandártá-
bornok, Békés megye rend-
őrfőkapitánya – Hudák Pál 
rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes és Seres Ildikó rend-
őr ezredes jelenlétében – adta 
át annak a kilenc új gépjármű-
nek az indítókulcsát, amelye-
ket a Békés Megyei Rendőr-

főkapitányság járműparkjában 
állítanak szolgálatba.

– A rendőrség – kormány-
zati támogatással – még 2017-
ben indított el egy amortizáci-
ós csereprogramot, amely 
kapcsán 2017-ben, 2018-ban 
és 2019-ben is érkeztek új 
gépjárművek a rendőrségre. 
A most átadott járművek közül 
a két kisbusz, illetve a rendőri 
jelzésű személygépkocsi ezen 
a programon belül érkezett 
a főkapitányságra – mondta 
el Szombati Andrea, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

szóvivője. 
Az átadott, új járművek 

között hat terepjáró is helyet 
kapott, amelyek a Belső Biz-
tonsági Alap egyik projektje 
kapcsán kerültek a megyei 
főkapitánysághoz. Ezek a 
járművek azért is kiemel-
ten fontosak, mert Békés 
megye magyar-román ha-
társzakasszal rendelkezik, 
amely egyben schengeni kül-
ső határszakasz, és a rend-
őrség fontos feladata a ha-

tárrendészeti kirendeltségek 
területén lévő átkelőhelyek 
és a zöldhatár ellenőrzése is. 
Szombati Andrea elmondta, 
hogy a jól felszerelt, korszerű 
terepjárók a Magyarország 
területére lépő illegális be-
vándorlók elleni hatékony fel-
lépést segítik. 

Mint elhangzott, a szerviz-
háttér mind az újonnan érke-
zett, mind a már használatban 
lévő járművek esetében folya-
matosan biztosított.

D. Nagy Bence

Rákérdeztünk, és Pécsi Nor-
bert Sándortól, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. kommu-
nikációs osztályvezetőjétől 
a következő választ kaptuk: 
„Az említett szakaszon úgy-
nevezett cserjéző adapterrel 
végeztünk beavatkozáso-
kat, ami egy tengely köré 
szerelt, a kasza-adapterhez 
képest nagyobb tömegű, vá-
gókésekkel ellátott eszköz. 
Munkatársaink rendszerint 

a traktor kaszagémjének 
végére szerelve használnak 
ilyen típusú berendezéseket, 
és igyekeznek úgy dolgozni 
vele, hogy a képen látható 
állapotokat ne hagyjanak 
maguk után. Ezért vagy tövig 
vágják vele a bozótot vagy 
utólag, kézi kiegészítő mun-
kával fejezik be a munkát. A 
kézi korrigáló beavatkozáso-
kat még a tavaszi időszak-
ban elvégzik munkatársaink.”

1829/ Szibériai hideg. Zahorán András bírósága idején,
az összeírás szerint a lakosság lélekszáma 21 523 
volt. Januárban hatalmas hó borította az utakat. 
Szörnyű szibériai hideg uralkodott azon a télen, ami 
sok lakossági és jószág-áldozatot követelt.       

1870/ Közvacsora és névadás. A csabai közbirtokossági
testület a nagyvendéglő emeletráépítése után köz-
vacsorát adott az épület éttermében. Mintegy száz-
ötven meghívott, földbirtokos, kereskedő, iparos és 
községi előkelőség tett eleget a meghívásnak. A tes-
tület elnöke, Zelenyánszky György méltatta azokat, 
akik a fogadót építették, az építést vezették, valamint 
a fogadóst, aki abban bizonyosan jó bort fog mér-
ni. Az esten nagy éljenzések közepette fogadták el, 
hogy a fogadót Fiume névre kereszteljék.

1875/ Jégpálya-nyitás. A békéscsabai Korcsolyázó Egylet
elnöke, Vidovszky János ünnepélyesen megnyitotta 
a vasúti pályaudvar előtti tavon lévő jégpályát – me-
lyet átadott a korcsolyázóknak.

1918/ Újévi tűz. Újév délelőttjén, a Munkácsy utcában tűz
pusztított Lőwy Sámuel gabonakereskedő cégének 
házánál. A tűz okozója Pittner Elemér 11 éves fiú 
volt, aki egy meggyújtott ekrazitlapot dobott be a ga-
bonaraktár ablakán. Az ott tárolt cirokszálak azonnal 
tüzet fogtak és lángba borult az egész raktár. A kivo-
nult tűzoltóság megakadályozta a veszedelem terje-
dését. A kárt mintegy 60 ezer koronára becsülték.

1924/ Böszörményi Róza emlékére. A békéscsabai községi 
polgári leányiskola, valamint a Böszörményi-féle ma-
gániskola növendékei – az igazgatónő iskolateremtői 
és tanítói munkásságát megörökítendő – Böszörmé-
nyi Róza Alapítványt létesítettek. Felkérték Békés-
csaba város lakosságát, hogy nagylelkű adományai-
val támogassa a Böszörményi Róza Alapítványt. 

1938./ Meghalt Lischka Lipót főkertész. Január 13-án,
délben, váratlanul elhunyt a város „Lischka bácsi-
ja”, a Békés Megyei Kertészeti Egyesület alelnöke. 
Negyven éve állott Békéscsaba város szolgálatá-
ban, s ami szépség nőtt és teremtődött ezen idő 
alatt fában, növényben, virágban Békéscsaba terein, 
a Széchenyi ligetben, az mind az ő derűs lelkének, 
szaktudásának eredménye volt. A széles társada-
lomban éppúgy, mint a szakkörökben, tekintélyt és 
tiszteletet vívott ki magának közvetlen, derűs egyé-
niségével. Családjának gyászában a város egész 
lakossága osztozott.
Január 17-én megnyíltak a népkonyhák. Békés-
csaba város jótékony célú egyesületek támogatásá-
val ingyen ebédeltette a szegény sorsú gyermeke-
ket, ezen felül az iskolákban ingyen tejet osztott ki.

Szerkeszti: Gécs Béla

KRONIKAJANUÁR

Olvasói észrevétel kaptunk, mely szerint a Gyulai és 
a Dobozi utat összekötő, közel négy és fél kilométeres 
szakaszon, több kilométeren keresztül „nagyon barbár 
módon metszették le” az útszéli bokrokat, kisfákat. 
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
Száznegyven éve így léptek át az új évbeSzórakoztató darabokat próbál a Jókai színház

B.-Csaba – így írták száz-
negyven éve, 1880-ban, az 
ó- és újév határán települé-
sünk nevét. Az akkor lezá-
rult esztendő főbb csabai 
történéseit elevenítjük fel, 
dióhéjban.

Egy esztendő az ember éle-
tében jelentős, de rövid idő. 
B.-Csaba életében 1880 egy 
mondhatni, természeti csapá-
sok nélküli, sikeres év volt. 

Lepény Pál két éve töltötte 
be bírói posztját. Jogszabá-
lyokban segítője, Szemián Sá-
muel volt, aki értette a dolgát. 

A lakosság létszáma 
32 616 főre növekedett, ezzel 
Csaba a vármegye legnépe-
sebb települése és fontos vas-
úti csomópontja lett. 

Az evangélikus nagytemp-
lom jelképként magasodott 
már akkor is Csaba felett. 
Szeberényi Gusztávval püs-
pöki székhelyű volt a telepü-
lés, melynek girbe-görbe utcái 
Sztraka Ernő mérnöknek kö-
szönhetően kiegyenesedtek.  

A házak többnyire már 
téglából épültek. Látványos 
épület volt a kőszínház, 
a színészet otthona, és a 
vigardája, a bálok helyszí-
ne. Két nyomda működött itt 
1880-ban, a Békésmegyei 
Közlönyt ekkor Takács Árpád 
nyomtatta. 

A dr. Réthy Pál orvos ala-
pította, 19 ágyas közkórház-

ban Réthy segítői dr. Bende 
Albert és dr. Reisz Miksa or-
vosok voltak. A gyógyszerel-
látást két patika biztosította.

A csabai Körösön már há-
rom híd ívelt át. A telerpülés 
főútja kövezett volt és az állo-
másig vezetett, ahonnan bér-
kocsik és lófogatú omnibusz 
közlekedett a központba. 

A határban 480 hold sző-
lőt műveltek, nagyobbrészt 
Jaminában. A csabai tehén-
csordákat 3 legelőre hajtot-
ták ki naponta. 

Csaba kézműves szö-
vészete országos hírű volt, 
Rosenthal Márton emeletes 
gőzmalma pedig ipari szintű. 
A céhekből kivált iparosokat 
a megalakult Általános Ipa-
rosok Társulata fogta össze. 
A tűzesetek megelőzését 
tűzőrség vigyázta 3 toronyőr-
rel. Megalakult és működött 
a Magyar Vöröskereszt helyi 

szervezete és a Békésme-
gyei Gazdasági Egylet. 

A vendéglátás, szórakozás 
lehetőségét a Fiume étterem, 
a Zöldfa és több vendéglő biz-
tosította, és voltak cukrászdák 
süteményekkel, fagylaltokkal. 

B.-Csaba szépen haladt 
a rendezett tanácsú várossá 
alakulás felé. 1880 szilveszte-
re a jókedvé és vigasságé, a 
bizakodásé volt. Az emberek 
éjfélkor kimentek az udvarra, 
az utcára, amikor a havas, 
hideg éjszakában a torony-
óra elkongatta a tizenkettőt. 
Az érchangok zúgtak-búgtak, 
hangjuk, mint a köd szétterült 
Csaba felett. Az emberek elér-
zékenyültek – mintha egy egé-
szen új világ mezejére léptek 
volna, s az éjjeli sötétségben 
mondogatták egymásnak: 
Šťastný nový rok! Boldog új 
évet, boldog 1891-et!

Gécs Béla

Ahogy mindenki, a Békés-
csabai Jókai Színház mű-
vészei is siettetnék az időt, 
hogy mihamarabb megnyíl-
hassanak a teátrum kapui. 
Január első hetében meg-
kezdődtek a Kakukkfészek 
próbái, ugyancsak folynak a 
Trianon című rockopera elő-
készületei, Ábrahám Pál Vik-
tória című operettjét pedig 
a járványhelyzet enyhülése 
után azonnal műsorra tűzi 
a színház. A felújító próbák 
után két további darab is rög-
tön a közönség kedvence le-
het: a Pezsgős vacsora című 
zenés vígjáték és a Családi 
ágy című kamaradarab – 
mindkét műben (sőt, a Tria-
nonban is) főszerepet játszik 
Bartus Gyula Jászai Mari-dí-
jas színművész.

A Pezsgős vacsora egy 
kiégett író, Szabó Sándor 
története, aki szép sikereket 
ért el, elegáns lakásban él, 
és már mindent megszerzett, 
amit csak akart. Mégsem 
boldog – hiszen ilyen a si-
ker természete. Ezerkilenc-
százhuszonegyet írunk. Szil-
veszter éjszaka a színműíró 
találkozik egy fiatal lánnyal 
(Kiss Viktória színészhallga-
tó), aki mindenben az ellen-
téte: szinte nincstelen, egy 
boltban dolgozik kifutóként, 
mégis könnyed és optimis-
ta tud lenni, holott szüleivel 
Albertirsán, egy vagonban 

lakik, a nővére pedig egy 
banktisztviselő kitartottja. 
Eleinte minden nagyszerűen 
alakul, ám hamarosan feltű-
nik az író szeretője, a nép-
szerű budapesti színésznő 
(Komáromi Anett). Hogyan 
lesz a kalamajkából happy 
end? A sok komikus jelenet 
és a fülbemászó dallamok 
meggyőznek bennünket ar-
ról, hogy az élet igenis szép, 
a dolgok jóra fordulhatnak...

Ha a bútoraink mesélni 
tudnának! Húsz év történe-
te foglaltatik Jan de Hartog 
Családi ágy című kétsze-
mélyes darabjába, melyben 
Fehér Tímea partnere Bar-
tus Gyula. Az 1900-as évek 
elején járunk, a boldog bé-
keidőkben. Nászéjszaka, ra-
gaszkodás és hűtlenség, vita 
és önemésztés, aggodalom 
a kimaradozó kamasz gye-
rekért, végül pedig az idős-
kori költözés, ezt láthatjuk 
a Családi ágy című darab-

ban, melynek két szereplője 
mindvégig nagyon szerethe-
tő, emberközeli tud maradni. 
A mű rendezője Csurulya 
Csongor.

Amíg a színház kapui 
megnyílhatnak, keressék on-
line előadásainkat! Eddig be-
mutatott, közkedvelt darab-
jaink (A Megfeszített, Holló 
Jankó, Balkán Kobra, Tanul-
mány a nőkről, Tizenhárom 
almafa, Törvénytelen rande-
vú) továbbra is elérhetőek. 
Januárban három korábbi 
közönségdarab online premi-
erjét láthatják: 15-én a nagy 
sikerű Psychót, 22-én a ge-
nerációk figyelmére számot 
tartó Egri csillagokat, 29-én 
pedig a Vesztegzár a Grand 
Hotelben című zenés dara-
bot. Bérletes nézőink a Hotel 
Mimózára szóló kuponjaikat 
február 15-éig beválthatják. 
Tartsanak velünk, nézzék 
előadásainkat az Önök által 
választott időpontban!

G L O K Á L I S   S A R O K
A csabai földhasználat története – 3. rész

A 19. század közepén a kon-
zervatív gazdagparasztságot 
az egyre csökkenő súlyú 
nagybirtok, az árutermelés-
ben gyenge kisparasztság és 
az olcsó munkaerő egyaránt 
az extenzív gazdálkodás 
fenntartására ösztönözte. A 
századforduló időszakában 
a gazdagparasztság felvásá-
rolta az összes csabai nagy-
birtokot, amivel tovább növel-
te gazdasági súlyát, s egyben 
nagymértékben csökkentette 
a földmunkástömegek ad-
dig is szerény munkalehető-
ségét, ami agrárszocialista 
megmozdulások kirobbaná-
sához vezetett.

Néhány év alatt szántóföld-
dé alakult a határ nagy része, 
a legelő, valamint a rét és a 
mocsár rovására. Az 1870-es 
évek közepére alakult ki az a 
művelésági megoszlás, ami 
lényegében egészen a felsza-
badulás utánig megmaradt.

A mezőgazdaság szerke-
zeti megmerevedésében az 
játszott szerepet, hogy a kitű-
nő minőségű búzáért orszá-
gosan a legmagasabb árat 
fizették, ez nem ösztönzött 
korszerűsítésre, más növé-

nyek termelésére. A 19. szá-
zad második felétől lendült fel 
a kukoricatermesztéshez kap-
csolódó sertéstartás, meg-
teremtve a nemzetközileg is 
ismertté váló csabai kolbász 
alapanyagát. A békéscsabai 
földtulajdon-viszonyok a 19. 
század második felében ked-
vezőnek mondhatók, mivel a 
határ közel 70 százalékát pa-
raszti birtokok foglalták el, és 
a település életének alakításá-
ban fontos szerepet töltöttek 
be tulajdonosaik. Ugyanakkor 
egyfajta agrár-túlnépesedés is 
megjelent, vagyis a mezőgaz-
daságból felszabaduló mun-
kaerőt az ipar csak részben 
tudta alkalmazni. A dualizmus 
éveiben nemzetközileg is elis-
mert növénynemesítők (Stark 
Adolf, Mokry Sámuel) szerez-
tek hírnevet Csabának.

Az I. világháború után a 
közeli nagyvárosok (Arad, 
Temesvár) elvesztése és 
Szeged határvárossá válása 
egyaránt hozzájárult ahhoz, 
hogy Békéscsaba gazdasági 
vonzását Békés megyén túl a 
Körösök-vidékére és a Körös-
Maros köze nagyobb részére 
is kiterjessze. A város forgal-

mi-közlekedési csomópont 
szerepe a húszas évektől még 
inkább megerősödött.

A kisebb területtel rendel-
kező, szegényebb tanyatulaj-
donosok végérvényesen ki-
szakadtak a határba a városi 
zárt közösségből. A tanyák 
szórványokká váltak, elsősor-
ban az újonnan parcellázott 
területeken, vagyis a város 
északkeleti, keleti és délkeleti 
részén. A legtávolabbi, nyu-
gati és déli részeken fekvő 
tanyák tartották a leglazább 
kapcsolatot a zárt település-
sel. Itt élt a legtöbb cseléd, 
itt volt a legtöbb nagygazda 
tanya (Szentmiklós, Soprony, 
Telekgerendás, Gerendás). E 
területek önállósulásra való 
törekvése a századfordulótól 
indult meg.  

(Forrás: Duray B. 2016: 
Mezőgazdaság, földhasználat 
Csabán In: Ambrus Z. (szerk.): 
A csabai: táj, ember, munka, 
szokás, kolbász, fesztivál.) 

Duray Balázs

Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsa-
bára és csabaiként tudjuk-e ezeket a változásokat befo-
lyásolni? A rovatban három részben olvashatunk a csa-
bai agrártáj változásáról, ezzel jobban megértve a jelen 
tájalakító folyamatainak hatását a csabai lakosságra.

Nagy tervekkel és álmokkal kezdik az évet

Több hektár erdőt telepítenének
A Hatvanezer Fa Egyesü-
let 2020-ban mozgalmas 
évet zárt, és egyre na-
gyobb népszerűségnek 
örvend nemcsak Békés-
csabán, hanem az egész 
megyében. Ulbert Zoltánt, 
az egyesület elnökét, és 
Frankó Róbert erdőmérnö-
köt, az egyesület tagját az 
eddig elvégzett munkákról 
és a terveikről kérdeztük.   

Ulbert Zoltán elmondta, hogy 
2020-ban kilenc hektárnyi 
erdőt telepítettek, mindket-
tő a Kisréten helyezkedik el. 
Több mint tízezer magoncot 
mentettek, összesen egy ki-
lométernyi dűlőt fásítottak, 
mindemellett háromszáz 
városi fát is elültettek. Az 
egyesület elnöke kiemelte, 
hogy a vetést Frankó Róbert 
szakmai támogatásával indí-
tották el, és örömmel számolt 
be arról is, hogy mintegy há-
romszáz békéscsabai lakos 
gyűjtött makkot az erdőhöz.  

– Szeptembertől egészen 
decemberig gyűltek a mak-
kok. 2020-ban nagyon rossz 
volt a termés, így minden 
időt kihasználtunk a makk-
szedésre. Ahol potyogott, 
rögtön riasztottunk minden-
kit és mentünk. A közösség 
esőben, sárban, szélben, 
fagyban is jött és segített. 
Nemcsak Békéscsabáról, 
hanem Muronyból és Mező-

berényből is kaptunk gyö-
nyörű szép makkocskákat. 
December 28-án pedig még 
jött egy utolsó makkszállít-
mány postán, amit szintén 
felhasználunk – tette hozzá 
Ulbert Zoltán.

Az egyesület elnöke sze-
rint nagy álmokban igen jók. 
Idén várhatóan egy tízhektá-
ros földet is be tudnak majd 
vetni, ezen kívül is vannak 
felajánlásaik, ráadásul Bé-
késcsaba, Mezőberény, Ka- 
mut és Murony önkormány-
zatával együttműködve el-
kezdték a dűlőfásítást is. Már 
kimértek 3 kilométer dűlőt, 
amit újra szeretnének fásítani 
és cserjésíteni. Van egy öreg-
erdő projektjük és a terveik 
között szerepel Békéscsaba, 
de akár egész Békés megye 
vízönrendelkezésének a ki-
alakítása, ami több évtizedes 
projekt is lehet.

Frankó Róbert hozzátette, 
hogy az egyesület már 2019-
ben munkálkodott egy minta-
erdőn, kicsivel több mint há-
rom hektáron, ezt 2020-ban 
sikerült megháromszorozni. 
A következő években további 
növekedéssel számolnak, az 
elvetett erdők pedig 2021-ben 
már látható formát öltenek.

– Nagyokat álmodunk, de 
a realitások talaján állva ké-
szítjük el az éves tervünket. 
Mindenképpen arra törek-
szünk, hogy az egyesület 
taglétszáma, aktív létszáma 
gyarapodjon, és nőjön a tel-
jesítmény is. Békéscsaba 
erdőinek jelentős növelése 
a cél, ami több évtizedes 
projekt, hisz előre kell lát-
nunk 30–50 évre. 2021-ben 
15–20 hektár a reális növe-
kedés – hangsúlyozta Fran-
kó Róbert.

Hidvégi Dávid


