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Szarvas Péter: Továbbra is elővigyázatosnak kell lennünk

Egymást védjük a maszkviseléssel

Ahogy országos szinten,
úgy Békés megyében, Békéscsabán is csökkenni
látszik a járvány intenzitása, Szarvas Péter azonban
továbbra is óvatosságra,
elővigyázatosságra int, hiszen még nem vagyunk túl
a koronavíruson. A polgármestert egyebek mellett
az intézmények helyzetéről, és arról kérdeztük, vajon enyhülhet-e a közterületi maszkviselés szigora.

Fekete Péter, Rakonczás Szilvia és Varga Tamás
a Könyvtári MInőség Díj átadásán
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január
22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban,
ezen a napon tisztázta és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Az ünnep idén sem maradt el,
azonban a járványhelyzetre való tekintettel az eseményeket az online felületeken lehetett követni.
A Csabagyöngye Kulturális
Központ a Himnusz elszavalásának videójával indította
el a magyar kultúra napját
Békéscsabán. A felvételen a
városvezetők és a helyi intézmények képviselői szerepeltek. Ezt követően az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kulturális államtitkársága
tartott ünnepséget, online.
– A kultúra, a nemzet kultúrája mi magunk vagyunk.
Mindannyian. Kultúránk a
nemzet bennünk élő történelmének, őseink által örökített lelki-szellemi értékeinek,
alkotó-teremtő tudatunknak

egyidejű létezése – fogalmazott Fekete Péter kultúráért
felelős államtitkár.
Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként ezen a
napon Könyvtári Minőség
Díjat kapott a Békés Megyei Könyvtár. Az elismerést
Rakonczás Szilvia igazgató
és Varga Tamás alpolgármester személyesen vette
Fekete Pétertől.
A városházán, a magyar
kultúra napján Mokos-kiállítás
nyílt a középső udvaron található Mokos teremben.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON

– Nap, mint nap sokan vetik
fel, hogy míg például Gyulán csak bizonyos helyeken,
addig Békéscsabán minden közterületen kötelező
a maszkviselés a csökkenő
járványadatok ellenére is.
Mire számíthatunk, meddig
marad életben ez a szigor?
– Tudom, milyen nehéz
dolog ez, főleg azoknak a
csabaiaknak, akiknek majdnem egész nap maszkban
kell lenniük, és még a munkából hazafelé menet sem
vehetik le. A járványügyi

adatok azt mutatják, hogy
a trend ugyan lefelé tart, de
még most is vannak kiugró
napok, tehát változatlanul
vigyáznunk kell egymásra.
Fontosnak tartom, hogy amit
az önkormányzat meg tud
tenni az egészség védelme
érdekében, azt tegye meg.
Csabán mintegy 60 ezren
lakunk, és naponta mintegy
10 ezer ember utazik be ide

Szarvas Péter: Türelmet kérek még mindenkitől

dolgozni, vásárolni. Itt tehát
jóval nagyobb a mozgás,
mint a kisebb településeken, ezért fenn kell tartani
a maszkviselési rendelkezést. Én lennék a legboldogabb, ha fel lehetne oldani,
mert tudom jól, hogy men�nyire kellemetlen viselet ez,
hisz rendszerint rajtam van
a maszk a hivatalban, egyegy tárgyalásra menet, vagy
este, hazafelé is. Szívesen
levenném, mégsem teszem,
mert vigyázok másokra és
vigyázok magamra. Sokan
kérdezik, hogy a külső városrészekben, ahol többnyire egyedül sétál valaki, miért kell maszkot viselni. Aki
egyedül indul el, találkozhat
ismerőssel, baráttal, rokonnal, ezért fontos, hogy így
is védjük magunkat és egymást. Egyébként ezt nem
szigornak nevezném, hanem

inkább óvatosságnak, elővigyázatosságnak. Hiszen
azért történik mindez, hogy
a csabaiak védjék egymást,
védjék a közösséget. Türelmet kérek még mindenkitől!
– Továbbra is folynak a tesztelések az egészségügyi és
szociális ágazatban. Mi a
helyzet az intézményekben?
– A napokban egyeztettem ismét a békéscsabai
egészségügyi és szociális
intézmények vezetőivel. A
beszámolóikból
megbizonyosodtam arról, hogy lényegesen nyugodtabb most a
helyzet, mint decemberben
volt, és van kellő mennyiségű
védőfelszerelés is a biztonságos működéshez. Bölcsődéink szolgáltatása, a védőnői szolgálat, a háziorvosi és
fogászati ellátás folyamatos.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

„Az átoltottságtól is függ, mikor lehet csökkenteni a korlátozásokat”
Az új év első hónapjának vége felé még mindig a koronavírus-járvány határozza meg a mindennapjainkat.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt most egyebek
mellett arról kérdeztük, milyen segítségre számíthatnak
a kormányzat részéről az önkormányzatok, cégek, vállalkozások ebben a helyzetben.
– A járvány még nem múlt
el, a települések sem tudnak
a korábbiak szerint tervezni.
Mi az, amire a költségvetés
tekintetében biztosan számíthatnak az önkormányzatok?
– Békéscsaba 1,38 milliárd forintnyi támogatáshoz
jut, a 25 ezer fő alatti települések pedig automatikusan
megkapják a kompenzációt, amely az iparűzési adó
csökkentéséből
származó
bevételkiesésből következik
(a Békés megyei 1-es választókerületben 9 ilyen település
van). Jelenleg a költségvetés
előkészítése folyik, február

közepéig kell összeállítani azt
az olvasatot, amit aztán majd
vagy az önkormányzati testületek, vagy – ha a veszélyhelyzeti jogrend továbbra is
érvényben marad – közgyűlési hatáskörben a polgármesterek fogadnak el. Az a
forrás, amit most Békéscsaba
önkormányzata a kormányzattól kap, úgy tűnik, kompenzálni fogja az iparűzési
adó csökkentése miatti bevételkiesést, illetve a parkolási
bevételkiesést. Tudom, hogy
nehéz helyzetben vannak
az önkormányzatok is, ezért
most egy takarékos járvány-

Herczeg Tamás: Jó hír, hogy hazánkban egyre növekszik az oltakozási szándék
ügyi költségvetést kell készíteni, amelyben a helyzetből
adódóan vannak bizonytalansági tényezők. Nagyon sok
függ attól, mikorra érkezünk
el oda, hogy a gazdaságot,
a szolgáltatásokat, vendéglá-

tást, turizmust is érintő korlátozásokat fel lehet oldani. Ha
az átoltottság megfelelő lesz,
ezek az ágazatok is újból feléledhetnek, a vállalkozások
ismét megfelelő bevételhez
juthatnak majd.

– Az önkormányzatok mellett a vállalatok, cégek és az
agrárium is nehéz évet tudhat
maga mögött. A kormány nekik miben tud segíteni?
– Valóban nehéz évet zártak a vállalkozások, ezt jelzi,

hogy tavaly a GDP jelentős
mértékben csökkent – ezért
is van szükség a kormányzati
támogatásokra. Most indul az
új, 2021-től 2027-ig szóló európai uniós fejlesztési ciklus,
és a gazdasági helyreállítási
csomag is forrásokat hoz Magyarország számára. Az agrárminiszter bejelentése szerint pedig 7537 milliárd forint
érkezik a magyar vidék erősítésére 2027-ig a Közös agrárpolitika (Kap) uniós és hazai
forrásai révén. Ráadásul a
Kap vidékfejlesztési pillérén
keresztül érkező forrásokat
a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egészíti ki, így a mezőgazdasági
vállalkozók kiemelt segítséghez jutnak.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú
tanulmányokat folytatók támogatására
a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási
hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási
hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj ös�szege félévenként 5 hónap időtartamra
(szeptembertől januárig és februártól júniusig) havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő félévtől négy
félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.
A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési
támogatás pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj ös�szege egyszeri 300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által
megjelölt pénzforgalmi számlára.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2021. március 16.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás
pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló értesítés
várható ideje: 2021. április 20.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és a „Békéscsaba hazavár!”
életkezdési támogatás elnyerésének feltételeiről bővebben a bekescsaba.hu oldalon a pályázati hírek között olvashatnak.

Továbbra is cél a Békés megyei vállalkozások segítése"

Milyen évet zártak a Békés megyei vállalkozások
2020-ban? Mire számíthatnak idén? Miért fontos
a mesterlevél megszerzése? Orosz Tivadarral,
a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével beszélgettünk.
A várakozások optimisták
voltak 2020 elején, hiszen a
gazdaság dinamikusan növekedett – közel öt százalékkal
az azt megelőző évhez képest – kezdte Orosz Tivadar,
a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Mint
mondta, egy éve 3,4 százalékos volt a munkanélküliség,
több mint 4,5 millió foglalkoztatott dolgozott az országban,
magas volt a beruházási ráta,
jók voltak a pénzügyi mutatók,
a költségvetési egyensúly, az
államadósság mértéke, vagyis úgy tűnt, hogy ez a tendencia egész évben folytatódik –
ezen fordított a pandémia.
– Ugyan kevesebb a foglalkoztatott, mint korábban, de
tavaly év végére ismét a 4,5
milliót közelítette a dolgozók
száma. Békés megyében egy
éve 11 ezer álláskereső volt,
most 14 ezren keresnek állást, de év közben ennél magasabb is volt ez a szám. Itt
is jellemző, hogy a válságágazatokból bocsájtottak el munkaerőt, de sok vállalkozás élt
a kormányzati támogatásokkal is – monsta Orosz Tivadar.

Az elnök megjegyezte,
hogy Békés megyében a bértámogatási lehetőségekkel
szerényebben éltek a vállalkozók, arányaiban ez az országoshoz képest 3 százalék
volt, és mintegy 6 ezer ember
munkáját sikerült megtartani. Mint mondta, a komplex
intézkedések jól szolgálták a
vállalkozások megmaradását,
emiatt tömeges cégmegszűnések sem voltak. Fontosnak
nevezte a beruházási kedv
fenntartását,
megfogalmazása szerint nem szabad engedni, hogy a gazdaság jelentősen visszaessen.
Az iparűzési adó felére
csökkentésével kapcsolatban
Orosz Tivadar arról beszélt,
hogy ő maga is több önkormányzattól kapott tiltakozó
levelet az utóbbi időszakban. Emlékeztetett, hogy az
iparkamara javasolta ennek
az adónak a megfelezését,
ugyanakkor ennél voltak szigorúbb javaslatok is. Becslések szerint 3-4 milliárd forint
esik ki a Békés megyei önkormányzatoktól ennek az adónemnek a felére csökkentése

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft.
Ügyvezető: Diós Zsolt. Főszerkesztő: Hatala Boglárka.
Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700.
Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.

Fejleszt a csabai Dolcetta

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

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
"

A beruházással új munkahelyeket is teremtenek

miatt, ám ennek nagy részét
kompenzálja a kormány.
Az elnök kitért arra is,
hogy érdekes a vállalkozók
reakciója, hiszen vannak,
akik elismerően nyilatkoztak
az intézkedésről, mások számára – például a válságágazatokban – nem bír komoly
jelentőséggel, hiszen a bevételcsökkenés miatt egyébként
is kevesebb adót fizetnek. A
vállalkozók harmadik típusa ugyanakkor aggodalmát
fejezte ki, hiszen az önkormányzatok az utóbbi időszakban sok megrendelést biztosítottak a vállalkozásoknak, és
komoly gazdaságfejlesztési
tevékenységbe kezdtek.
Orosz Tivadar beszélt a
szakképzési rendszer átalakulásáról, valamint a kamarák által szervezett mesterképzések szervezéséről is.
Arra emlékeztetett, hogy vannak olyan szakmák, amelyek
esetén a szakma önmagában nem gyakorolható, csak
mesterlevél meglétével; ezen
felül pedig egyes ágazatokban csak azok a vállalkozók
foglalkoztathatnak és köthetnek munkaszerződést tanulókkal, akik megszerezték
az oklevelet. Mint mondta,
Békés megye élen jár ebből
a szempontból, a pandémia
idején is töretlenül szervezték a képzéseket több mint
10 szakmában. Évente átlagosan 100-an szerzik meg az
oklevelet.

A
szaloncukorgyártásban és édesipari termékek gyártásában érdekelt
Dolcetta Kft. 239 millió
forint támogatás igénybevételével, összesen 724
millió forintos beruházást
hajt végre, amellyel várhatóan megőrzi az eddigi
munkahelyeket és újakat
is teremt. A tervek szerint
a kft. bővíti a termelési kapacitást és innovatív megoldásokkal javítja a termelés hatékonyságát.
Január 14-én a Külügyminisztériumban, Szijjártó Péter külügyminiszter és Her-

czeg Tamás országgyűlési
képviselő jelenlétében vette
át Nyemcsok Zoltán Gábor,
a békéscsabai Dolcetta Kft.
ügyvezető igazgatója a Versenyképességet
Növelő
Támogatási Program sikeres pályázatának támogatói
okiratát.
A Dolcetta Kft. 1995-ben
alakult, édesipari termékek gyártásával foglalkozó, száz százalékban magyar tulajdonú vállalkozás.
Nyemcsok Zoltán Gábor
elmondta, hogy a cég ma
már százféle édesipari terméket gyárt: linzerek, ostyák, sütemények, szeletes

csokoládék, mézes puszedlik, fondant alapú termékek
hosszú sora alkotja a cég
kínálatát. A mostani beruházással megduplázzák a
termelési és logisztikai kapacitásukat, emellett terveik között szerepel a dolgozói létszám bővítése is.
A Dolcetta Kft. a gyártás
mellett kereskedelmi tevékenységet is folytat, melynek keretein belül számos
kis- és nagykereskedelmi
egységet lát el különböző
édesipari termékekkel. Saját gyártású termékeik egyre keresettebbek a nemzetközi piacokon is.

„T B ”- S A R O K
Hogyan dolgozhatunk rokkantsági ellátás mellett?

Januártól megszűnt a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás mellett
folytatott keresőtevékenység korlátozása.
Rokkantsági ellátást vagy
rehabilitációs ellátást idén
változatlanul az a 15. életévét betöltött személy kaphat, akinek az egészségi
állapota 60 százalékos vagy
kisebb mértékű. A rokkantsági ellátásra és a rehabilitációs ellátásra való jogosultság további feltétele, hogy
az ügyfél a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül
legalább 1095, 10 éven belül
legalább 2555 nap, vagy 15
éven belül legalább 3650
napon át bejelentett biztosítási jogviszonnyal rendel-

kezzen (például munkaviszony, egyéni vagy társas
vállalkozói jogviszony).
Az ellátás megállapítása
érdekében keresőtevékenység továbbra sem végezhető, és a kérelmező rendszeres pénzellátásban sem
részesülhet. Ugyanakkor a
megváltozott munkaképességű személyek a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás megállapítását követően
akár napi 8 órában, jövedelemkorlátozás nélkül dolgozhatnak, emiatt az ellátást
nem kell megszüntetni.
Fontos tudni azonban,
hogy a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek
idén is tíz napon belül értesítenie kell a rehabilitációs
hatóságot, ha keresőtevé-

kenységet folytat vagy keresőtevékenysége megszűnt.
A rokkantsági és a rehabilitációs ellátás nem minősül
saját jogú nyugdíjnak, így a
foglalkoztatásra és a járulékfizetésre is eltérő szabályok
vonatkoznak. Az öregségi
nyugdíjas munkavállaló keresetéből csak a 15 százalékos
mértékű személyi jövedelemadót kell levonni, míg az
előbbi ellátásokban részesülők jövedelmét 18,5 százalékos mértékű társadalombiztosítási járulék is terheli.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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„Az oltottságtól is függ az enyhítés” Egymást védjük a maszkviseléssel
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A mikro-, kis-, és középvállalkozások számára márciusban indul a Vállalkozásfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (VINOP),
amely a középvállalkozások
felső szintjéig nyújthat támogatást. Itt 10 és körülbelül
600 millió forint közötti ös�szegre lehet majd pályázni, minimum 30 százalékos
önerővel. A koronavírus-járvány első hulláma idején
meghozott gazdaságvédelmi intézkedések továbbra is
érvényben vannak, valamint
további elemekkel bővültek.
Ezek közé tartozik a családok
és a vállalkozások hitel-vis�szafizetési moratóriumának –
változatlan formában – további fél évig, 2021. július 1-jéig
történő meghosszabbítása.
A Versenyképesség Növelő
Támogatási Program által
biztosított lehetőségek ez év
június 30-áig érhetők el. A járványügyi intézkedések miatt
nehéz helyzetbe kényszerült
vállalkozásokat a kormány
januárban is a bérköltségek
kétharmadának
elengedésével támogatja. Segíti a
mikro-, kis- és középvállalkozásokat, az egyéni vállalkozókat, hogy az iparűzési adó
január 1-jétől a felére csökkent. Szintén idén érhető el a
gyermeket nevelő és gyermeket váró családok számára
a maximum 6 millió forintig
felvehető kedvezményes kamatozású lakásfelújítási hitel,
valamint a maximum 3 millió
forintig, és a teljes felújítás
költségének 50 százalékáig
igénybe vehető lakásfelújítási
állami támogatás.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Egyre többen regisztrálnak az oltásra. Érkeznek is a
vakcinák, de ezek egyelőre
nem elegendőek arra, hogy
tömegesen oltsák be az embereket. Korábban elhangzott, hogy optimális esetben
talán április-májusra lehet ezt
megoldani.
– Attól tartok, hogy Magyarországon és Európa többi országában sem biztos,
hogy ennyi idő elegendő lesz
a megfelelő átoltottság elérésére. A vakcinák tekintetében
mindenki gyorsabb ütemű
gyártásra számított. Én is
abban reménykedtem, látva
a vakcina-fejlesztést, hogy
április-májusra megtörténhet a lakosság olyan arányú
átoltása, amely a nyájimmunitás következtében lehetővé
teszi az életünket nehezítő
korlátozások feloldását. Az
jó hír, hogy hazánkban egyre növekszik az oltakozási
szándék. Zajlott és zajlik az
egészségügyi
ágazatban
dolgozók, a kórházi, illetve
az alapellátásban dolgozók
oltása. Békés megyében, ebben az ágazatban viszonylag
nagy százalékban oltatták be
magukat az emberek. A szo-

ciális ágazatban dolgozók részéről jelen pillanatban még
kisebb ez az arány. Megjegyzem: amíg a magyar lakosság nagyobb része nem lesz
beoltva, addig folyamatos
lesz annak a kockázata, hogy
újabb hullámok lehetnek, és
a koronavírus-járvány tovább
szedi az áldozatait.
– Jelenleg mennyire leterheltek a Békés megyei kórházak?
– Csökken a megbetegedések száma, kevesebb az új
fertőzött, miközben a gyógyultak száma jelentős ütemben
nő. Szerencsére egyre kevesebben szorulnak kórházi
ellátásra Békés megyében
is. Ez nagyon fontos mérőszám, mert megmutatja, hogy
mennyire van „kifeszítve” az
egészségügyi ellátórendszer.
A halálozási adatok szintén
kedvezőbben alakulnak, de
tudjuk, hogy minden egyes
élet számít, a napi 70–100
körüli szám is nagyon magas.
Arra biztatok mindenkit, hogy
regisztráljon az oltásra, hogy
amint lehet, megkaphassa
majd, és lassan visszaálljon
az élet a korábbihoz hasonló
kerékvágásba.

A védőnői szolgálat, a pszichológiai tanácsadó munkatársai, valamint a házi segítségnyújtásban dolgozók
oltása megtörtént. Felmérték
a védőoltás iránti igényt az
idősek otthonaiban az ellátottak és a dolgozók körében,
az egészségügyi alapellátásban, valamint a hajléktalanszállón is. Várhatóan hamarosan megkezdődik a vakcina
beadása. A védekezéshez
szükséges többletköltségeket
az önkormányzat továbbra is
vállalja. A város szociális intézményeiben folyamatosan
tesztelik a dolgozókat, örvendetes, hogy a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központban
– amely a hajléktalanszállót
és a családok átmeneti otthonát is üzemelteti – legutóbb
minden munkatárs tesztje negatív lett.
– Mindeközben például az
óvodákban folytatódnak a fejlesztések.
– A Lencsésin, a Zöldovi
után a Manóvárovi energetikai fejlesztése is a végéhez
közeledik. Korszerűbb lett az
óvoda, kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés és akadálymentesítés is történt az épületben.
A Lencsési harmadik óvodájában, a Napsugároviban
pedig rövidesen kezdődik
az energetikai beruházás.
Minden olyan beavatkozás,
amely az óvodáinkat és bölcsődéinket érinti, a családbarát önkormányzati intézkedések sorába tartozik.
– Januárban komoly fagyok is voltak, ilyenkor nagyobb figyelmet kapnak a haj-

A Gyár utcai hajléktalanszállón jók a körülmények
léktalanok. Volt-e elegendő
hely számukra a leghidegebb
napokon?
– Csabán az elmúlt három
évben megnövekedett a hajléktalanszálló és a nappali
melegedő kapacitása. Az
adatok azt mutatják, hogy
a 30 férőhelyes hajléktalanszállón 20 ellátott tartózkodik,
és a 20 fő befogadására alkalmas nappali melegedőbe
is általában 10-nél többen érkeznek. A Gyár utcai szállón
meleg van, lehet tisztálkodni,
pihenni, étkezni, közösségi
életet lehet élni. Ezúton is köszönöm az ott dolgozóknak,
hogy nagyon felelősségteljesen bánnak a rászorulókkal,
és mindent megadnak nekik,
hogy emberi körülmények
között
tartózkodhassanak.
Ádám Pállal, a körzet képviselőjével jártam ott a leghidegebb napokban, és elmondhatom, hogy fegyelmezettek
az ellátottak, kölcsönös a
tisztelet a gondozók és fedél
nélküliek között.
– Mindenkinek nehéz a bezártság, és hiányoznak a közösségek. Tud-e valami biztatót mondani a jövőre nézve?
– Nagyon várjuk már valamennyien a járvány második
hullámának a végét. Sze-

retnénk visszakapni a régi
életünket. Szeretnénk vis�szakapni a baráti hangulatot,
a közösségi rendezvényeket,
a sportmeccsek, a bálok
hangulatát, azt, hogy beülhessünk valahová kávézni,
sörözni, beszélgetni. Sajnos
erre még várni kell. Nagyon
sok kárvallottja van a járványnak, hiszen a kereskedők,
kisvállalkozók sajnos nem
tudnak olyan munkát végezni, mint „békeidőben”. Úgy
hiszem, hogy ez a válságos
időszak arra tanít bennünket,
hogyan kell fegyelmezetten
viselkedni és élni, és hogyan
tudunk magunkra és egymásra vigyázni. Egyelőre megbízható információ nincs arról,
hogy mikor kaphatjuk vissza
a régi életünket. Biztató, hogy
enyhül a járvány és hogy vakcina-szállítmányok érkeznek
az országba. Nagyon bízom
abban, hogy a csabaiak nem
veszítik el az életkedvüket,
aktivitásukat, és ugyanolyan
szeretettel fordulnak egymás
felé ebben az időszakban,
ahogy tették ezt korábban. Bízom abban is, hogy nem kell
már nagyon sokáig várnunk.
A mielőbbi nagy találkozások
reményében jó egészséget
kívánok mindenkinek!

Opauszki Zoltán: Készülünk, hogy amint lehet, újrainduljon a turizmus
A koronavírus-járvány komoly hatással volt a turizmusra,
ez alól békéscsabai szolgáltatók sem kivételek. Opauszki
Zoltán turisztikai ügyekért felelős tanácsnokot, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnökét a jelenlegi helyzetről és a továbblépés lehetőségeiről kérdeztük.
– A turizmus az egyik olyan
ágazat, amelyet leginkább
sújtott a járvány. Hogyan élték meg az elmúlt évet?
– A tavalyi év nagyon jól
indult a gazdaság egészét
tekintve, és talán még soha
nem volt ilyen erős a hazai
turizmus évkezdete. Márciustól azonban, amikor a koronavírus-járvány első hulláma elért minket, teljesen
padlóra került az ágazat.
Aztán volt egy nagyon erős
nyarunk, egy egészen kitűnő kora őszünk, majd egy
szomorú késő őszünk és telünk, ami máig is tart.
– Korábban úgy fogalmazott, hogy több partnert szeretnének bevonni a térség
turisztikájába, és pályázatokon is indulnak. E tekintetben mit hozott a múlt év?
– A Békéscsabai Turisztikai Egyesületnek 2019 őszén
24 tagja volt, jelenleg 54 tagot számlálunk. Az ebben az
ágazatban érintett békéscsabai vállalkozások körében jelentős fejlesztési törekvések

vannak, növekedési célokat
fogalmaznak meg, együttműködési szándék mutatkozik.
Emellett több eredményes
pályázatunk is volt az elmúlt
időszakban, például elindult
a Tourinform Iroda felújítása, amelyre a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt
pályázaton közel 20 millió
forint támogatást nyertünk.
A hungarikum pályázaton is
indult az egyesület, ahol 4
millió forint támogatást nyertünk a csabai gasztronómia
értékeinek a népszerűsítését
biztosító projekt megvalósítására. Keressük annak a
lehetőségét, hogy a lehető
legtöbb irányból tudjunk forrásokat bevonni a működésünkhöz.
– Hogyan tudták támogatni a nehéz helyzetben lévő
szolgáltatókat, vállalkozásokat ez alatt az időszak alatt?
– A kormányzat támogatásai ezen ágazat szereplői
számára is elérhetőek voltak, gondolok itt például a
hitelmoratóriumra, a bérjá-

rulék-támogatásokra. A kormányzat az idegenforgalmi
adó és a turizmus-fejlesztési
hozzájárulás befizetési kötelezettsége alól is mentesítette az adózókat. Lehetőség
nyílt továbbá arra, hogy november és december vonatkozásában a szálláshelyeknek a korábbi foglalásaik
összegének a 80 százalékát
megtérítse a kormányzat.
Ezenkívül fejlesztési forrásokat is elérhetővé tettek.
Békéscsabán például 26
magánszálláshely pályázott
sikerrel a Magyar Turisztikai
Ügynökség pályázatán, és
összesen 76 millió forint támogatást nyertek el.
– Békéscsabán több
olyan
beruházás
zajlik,

amely turisztikai szempontból is jelentős lehet.
– A Munkácsy-negyed
részeként a Munkácsy Mihály Múzeum új állandó kiállításának a kivitelezése
már a célegyenesben van.
A Munkácsy Emlékház és
a környező kert megújítása
tekintetében ugyancsak az
utolsó munkálatok zajlanak.
Az emlékház gyűjteményének a megújítását célzó
belsőépítészeti
munkákra
a közbeszerzést kiírták, bízom benne, hogy heteken
belül meglesz a kivitelező.
Múlt év végén, a Munkácsynegyed projekthez kapcsolódóan, Békéscsaba olyan
többlettámogatást
kapott,
amely lehetővé tette, hogy

a Beliczey-kúria megújítása
elindulhasson. Ez lesz a jövőben a Napsugár bábszínház otthona, egyúttal a békéscsabai gyermekek háza.
Zöld jelzést kapott továbbá a
Kórház utcai híd és a Deák
utcai híd megújítása is. Ezen
kívül ugyancsak kormányzati többletforrást kapott a
CsabaPark fejlesztése a
Modern Városok Programban. Itt hófánk-pálya, drótkötélpálya,
mászó-torony,
műanyag burkolatú sípálya,
canopy-pálya is megvalósul
majd itt. Szintén turisztikai
érintettségű a Wenckheimkerékpárút, amelynek az
építése folyamatban van.
Több nagy értékű beruházásunk van tehát, amelyek
elősegítik, hogy a koronavírus-járvány elmúltával a város a korábbi vonzerejénél is
többet tudjon kínálni a csabaiaknak és az idelátogató
vendégeknek.
– Guller Zoltán, a Magyar
Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója azt mondta, optimista becslések szerint a nyáron indulhat újra a turizmus.
Hogyan készül erre a város?
– Elsődlegesen azzal,
hogy a beruházásokat a
lehető legütemesebben va-

lósítjuk meg. Természetesen az is része a felkészülésnek, hogy nagyon sok
egyeztetést folytatunk önkormányzati szereplőkkel, a
turisztikai egyesület tagsága
körében, a vállalkozásokkal
és mindazokkal, akik érintettek a turisztikai ágazatban,
hogy az együttműködést
fokozzuk. Fontos, hogy marketingkampányokat
fogalmazzunk meg, formáljuk az
arculatunkat, hiszen nemcsak arra van szükség, hogy
a beruházásokkal az infrastruktúrát fejlesszük, hanem
arra is, hogy ezt „eladjuk”.
Bár a vírus a padlóra lökte
az ágazatot, ennek ellenére
nemcsak az önkormányzat,
hanem a vállalkozások is
fejlesztésekben gondolkodnak. Arra készülnek, hogy
idén – amint a járványhelyzet engedi – a belföldi turizmus biztosan erőteljes lesz.
Célunk továbbá, hogy a térségünkbe érkezők tudják:
Békéscsaba és Gyula együtt
is lehet úti cél. Hiszen amikor a vendégek meglátogatják a városunkat, rácsodálkoznak, hogy „a csodába, ez
micsoda remek hely!”
Az oldalt írta: Mikóczy Erika
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Óvintézkedések az iskolákban

Felvételi vizsga

Szigorú egészségvédelmi intézkedések mellett, január
23-án, szombaton rendezték meg a középfokú intézmények írásbeli felvételi vizsgáit Békéscsabán is. A hat- és
nyolcosztályos gimnáziumokba felvételiző diákok magyarból és matematikából adtak számot a tudásukból.
A felvételi vizsgák előtt már
nagy volt az izgalom a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium hatodikos
diákjai között. Rácz Hanna,
6/A osztályos tanuló a matematika felvételi miatt izgult
leginkább, azt mondta, ugyan
korábban még sok mindent
nem értett, de a pedagógusok
mellett a szülei is sokat segítettek neki a tanulásban.
Idén a vizsgázóknak nem
csupán a feladatlapokra kellett koncentrálniuk, a járványügyi helyzettel is meg kellett
küzdeniük.
– Figyelünk, hogy meglegyen a megfelelő távolság
és persze próbálunk figyelni
egymásra is – fogalmazott
a szintén hatodikos Szilágyi
Csenge a vizsga előtt.
Január 23-án délelőtt,
szigorú
egészségvédelmi
intézkedések mellett, ös�szesen ötvenöt, hat- és
nyolcévfolyamos
gimnáziumba jelentkező diák írhatta meg ebben az iskolában
magyarból és matematikából
a középfokú felvételijét. Az
intézmény megbízott vezetője elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt a vizsgák
alatt egy tanteremben legfeljebb tíz diák tartózkodhatott.
– Amikor megérkeztek az
intézménybe a gyerekek, kötelező hőmérséklet-mérésen
estek át, és fertőtleníteni kellett a kezüket. Természetesen
a termekben is biztosítottuk a
kézfertőtlenítés lehetőségét.
A maszkhasználat a tanárok
számára kötelező volt, a di-

ákoktól pedig kértük, hogy
amennyiben van rá mód,
hordjanak maszkot, de ezt
a vizsga megírása alatt nem
tettük számukra kötelezővé –
hangsúlyozta dr. Malatyinszki
Anita, megbízott intézményvezető.
Az Andrássy Gyula Gimnázium is teljes készültségben
várta a felvételiző diákokat.
Összesen több mint kétszázhetven tanuló érkezett a felvételire. A középiskola vezetése
nem tart attól, hogy a járvány
miatt rosszabb eredmények
születnének, mint máskor.
– Tudom, sokan félnek,
hogy mivel picit nehezebb
volt a felkészülési időszak,
rosszabb eredmények lehetnek, de szerintem nagyon sok
ügyes gyerek van, és nem
gondolom, hogy a feladattípusok jelentősen eltérnek a
megszokottól. Így a korábbiakhoz hasonló eredményekre, vagy legfeljebb egy-két
ponttal kevesebbre számítunk idén – mondta Danczik
Emese, intézményvezető-helyettes.
A kitöltött feladatlapokat a
felvételi után karanténba helyezték, azok javítása január
25-én kezdődött meg. Idén az
Oktatási Hivatal a járványügyi
helyzetre való tekintettel két
pótidőpontot is kijelölt azok
számára, akik például fertőzés vagy karantén miatt nem
tudtak részt venni a január
23-ai felvételi vizsgákon. Ők
január 28-án vagy február
5-én vizsgázhatnak majd.
Vincze Attila

Folytatódik az egészségügyi dolgozók oltása Békéscsabán

Sokan már a második vakcinát is megkapták
A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórházában zajlik a vakcinák beadása. Amikor január 23-án
ott jártunk, sokan már a második oltást is megkapták.
Békés megyében egy hónapja
kezdték meg az egészségügyi
dolgozók beoltását. A megyében jelenleg két oltópont biztosított, a vakcinák beadása
a békéscsabai dr. Réthy Pál
tagkórházban is zajlik
– Békés megyében Békéscsabán és Orosházán
létesült oltópont, de a gyulai is hamarosan megnyílik
– mondta el kérdésünkre
Martyin Tibor osztályvezető főorvos. Mint megtudtuk,
a központi kórház dolgozói
előjegyzés alapján kapták
meg az oltóanyagot, január
23-áig közel 50 százalékukat
már beoltották. A békéscsabai oltóponton jelenleg 250
személy oltására van kapacitás, ez a gyulaival együtt
megduplázódhat.

senkit nem zavarnak, nem
azt jelenti, hogy percekkel
később nem okoz gondot a
rossz helyen álló autójuk. Érkezhet mentő, ami nem tudja
megközelíteni azt a házat,
ahová hívták, buszfordulók közelében jöhet a busz,
ami a tilosban leállított jármű
miatt nem tud megfordulni.

forint értékben különböző
gyártóknál (Pfizer–BioNTech,
Moderna,
AstraZeneca,
Janssen, Curevac), ezekből
jelenleg csak a Pfizer és a
Moderna vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével.
Szijjártó Péter külügyminiszter Oroszországban
megállapodott egymillió ember oltására elég Szputnyik
V. vakcina beszerzéséről,
amelyet a magyar hatóság

az AstraZeneca-vakcinával
együtt már engedélyezett. A
kínai Sinopharm vakcináról
is zajlik a tárgyalás és a hatósági vizsgálat. Magyarországon eddig is és ezt követően
is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar
hatóságok vizsgálata alapján
is hatásosak és biztonságosak, és már több országban
is alkalmaznak.
D. Nagy Bence

Állatok a motortérben – előzzük meg a bajt!
Gyakori jelenség, hogy a
hideg időben a melegedni
vágyó állatok a járművek
motorterébe
húzódnak.
A Catlantis Macskamentő Egyesület titkára szerint indulás előtt érdemes
megnézni az autó környékén, hogy találkozunk-e
állatokra utaló nyomokkal,
szagokkal, hangokkal.
Nem minden cica olyan szerencsés, hogy meleg lakásban tölthesse a napjait – és
éjszakáit. Duna Anikó, a
Catlantis Macskamentő Egyesület elmondta, a macskák
különleges energetikával rendelkeznek: elég egy nap egy-

Gond a szabálytalan parkolás
Békéscsabán az elmúlt időszakban többször is intézkedniük kellett a rendőröknek
szabálytalanul parkoló autókról érkezett bejelentések
miatt. A Munkácsy udvarban
például visszatérő problémát
okoznak a szabálytalankodók. Olykor teljesen megbénítják a forgalmat, de arra is
volt már példa, hogy a hulladékszállító nem tudta elvinni
a szemetet egy figyelmetlen
autós miatt. Egy belvárosi
óvodánál a gyermekeknek
ebédet szállító teherautó nem
tudott megállni, mert elfoglalta a helyet egy olyan jármű,
ami nem állhatott volna oda.
A rendőrség kéri, hogy
a járművezetők figyeljék a
jelzőtáblákat, az útburkolati
jeleket, és szabályosan közlekedjenek, illetve parkoljanak. Azért, mert az adott pillanatban úgy látják, hogy ha
tilosban állnak, várakoznak,

A főorvos kiemelte, hogy
jelentős oltási reakciót eddig
senkinél nem tapasztaltak.
Egy visszajelzés érkezett heveny bőrviszketésről, amely
azonban spontán elmúlt.
Martyin Tibor a védelmi intézkedéssekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség van azok
betartására, hiszen nélkülük
drasztikusan megnőne a fertőzöttek száma.
– Ez jelentős terhet róna
az egészségügyi rendszerre.
Hosszabb időnek kell eltelnie, amíg ezeket az intézkedéseket csökkenthetjük vagy
elhagyhatjuk – összegezte a
főorvos.
Magyarország eddig 19,7
millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd

Balesetveszélyes helyzet is
kialakulhat, ha egy szabálytalanul, tilosban álló jármű akadályozza a kilátást.
Békéscsabán a rendőrök
rendszeresen ellenőrzik a
megállási és várakozási szabályok betartását és a tilosban állókkal, várakozókkal
szemben intézkednek.

szer-kétszer átmelegedniük,
utána nem fognak fázni. Jellemzően a gazdátlan állatok
keresnek menedéket az autók
felhevült alkatrészei között, hiszen nekik nincs hol felmelegedniük. A szakember szerint
érdemes indulás előtt körül-

járni az autót, főként azoknak,
akik utcán parkolnak, hogy
vannak-e állatokra utaló nyomok, hangok. A motortér mellett érdemes megvizsgálni a
kocsi alját és a kerekeket is.
Dr. Csonka Barbara állatorvos elmondta, hogy lakott

területen belül a leggyakoribb problémát a gázolás
okozza.
– Ne menjünk el a sérült
állatok mellett, mert mindig
van megoldás – részletezte
a lehetőségeket.
Az állatorvos hozzátette,
hogy nem csak az autósnak
van felelőssége a balesetekben, hanem az állattartóknak is. Azt javasolja, hogy
aki forgalmas út mellett lakik,
az vagy lakásban tartsa kedvencét, vagy legyen megfelelő kerítés a portája körül,
ha pedig ez nem megoldható, inkább ne tartson olyan
állatot, amely kiszökhet.
Tóth Bianka

Négymilló forintot hagyott el egy férfi
Négymillió forintot hagyott
el egy férfi Békéscsabán. A
megtaláló bevitte a pénzt a
rendőrségre, így a bankjegyek visszakerültek a tulajdonoshoz. A történtek kapcsán a rendőrség arra kér
mindenkit, hogy vigyázzon a
dolgaira, a pénzére!
Elhagyott négymillió forintot egy férfi január 7-én, Békéscsabán. Ingatlant készült
vásárolni, ezért volt nála sok
pénz. Az eladót várta egy
megbeszélt helyen, de telefonon útbaigazítást kellett neki
adnia – számolt be a rendőrség. A férfi telefonált, közben
ajtót is nyitott, és valahogy
elejtette a vételár egy részét.
Ez akkor derült ki, amikor az
eladónak átadta a pénzkötegeket. Az eladó megszámolta
és azonnal jelezte, hogy nem
a kialkudott összeget kapta.
A férfi egész hétvégén kereste a pénzét, gondolkodott
rajta, hogyan veszíthette el a
négymillió forintot, amit közben egy idős ember megtalált és leadott a rendőrségen.
Mivel volt mellette olyan papír, amelyből kiderült, hogy

melyik bankban vették fel
a nagy összeget, a Békéscsabai Rendőrkapitányság
információt kért a banktól. A
férfi, aki elveszítette a pénzt,
január 11-én reggel ment be a
rendőrkapitányságra. Először
a pénzről nem szólt semmit,
csak arról érdeklődött, hogy
abban az utcában, ahol az
eladóval találkozott, van-e
térfigyelő kamera? A rendőrök visszakérdeztek, hogy
miért érdekli ez? Végül kiderült, hogy azért, mert elveszített négymillió forintot, amit a
rendőrök közben biztonságba

helyeztek, leadtak az önkormányzatnál, ahol a talált tárgyakat őrzik.
A rendőrség a történtek
kapcsán ezúton is mindenkit
arra kér, hogy vigyázzon a
személyes dolgaira, pénzére,
irataira, táskájára, mobiltelefonjára! Ha nagyobb összeget vesznek magukhoz, akkor
jól zárható táskában vigyék,
és csak addig tartsák maguknál, amíg feltétlenül szükséges! A rendőrök ezúton is köszönik a megtalálónak, hogy
a négymillió forintot leadta a
rendőrségen.

Csabai Mérleg
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FEJLESZTÉSEK BÉKÉSCSABÁN
Folyik a klímastratégia kidolgozása

A Széchenyi 2020 program keretében Békéscsaba önkormányzata 20 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a
KEHOP-1.2.1-18-2019-00245 azonosítószámú, „Klímatudatosság erősítése Békéscsabán” című projektjét.
A szakmai változat kidolgozása megkezdődött.
A klímastratégia célja a klímaváltozás okozta kockázatok
megelőzése, a hatások mérséklése, olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai
dokumentum megalkotása,
amely az érintettek széles körének bevonásával határozza
meg a legfontosabb beavatkozási pontokat. A helyi klímastratégia kidolgozása az
országos módszertant követve történik, és illeszkedik a
megyei klímastratégiához.
A program tervezetten
2021. november 30-áig tart,
mely időszakban a klímastratégia elkészítése mellett
szemléletformáló akciók keretében tervezik a szervezők
a lakosság széles körű tájékoztatását, a témában való
jártasságának elmélyítését.

Szarvas Péter polgármester úgy fogalmazott: „a csabai lakosok klímaérzékenysége az országos átlagnak
megfelelő, az emberek alapszinten már tájékozottak az
éghajlatváltozásról, azonban
a helyi sajátosságok feltárása a jövő feladata. A városi
klímastratégia megalkotása
éppen ezért fontos feladat.
A korábbi fejlesztésekre alapozva Békéscsaba önkormányzata széleskörű társadalmi partnerséggel arra
törekszik, hogy a város
egy fenntartható, és
a jövőben is élhető
település legyen.”
A klímastratégiai dokumentum
megalkotásáért
felelős munka-

csoport vezetője, dr. Patkós
Csaba egyetemi docens elmondta, hogy a dokumentum
két nagyobb egységből áll: a
stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás
és terv lesz 2030-ig, míg az
intézkedési terv olyan helyi
intézkedések listája, amelyek
közül számos, akár már a közeljövőben is megvalósulhat.
Amint elkészül a dokumentum szakértői változata,
az önkormányzat honlapján elérhető lesz, és bárki
elmondhatja a véleményét
róla. A tervezett szemléletformáló programsorozat
szakmai találkozók, iskolai
tanulmányi verseny és városi
rendezvényeken való részvétel révén igyekszik eljutni
a város minden lakójához –
amint ezt a járványügyi helyzet lehetővé teszi.
A projektről bővebben
a www.bekescsaba.hu oldalon olvashatnak. További információ: Békéscsabai
Városfejlesztési
Nonprofit
Kft. Telefon: +36-66/241-79.
Email: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

Biztonságtechnikai pályabejárás

A 2020/21-es szezon hátralévő részében is zavartalanul
használhatja a stadionját a Békéscsaba 1912 Előre – közölte a klub. A közelmúltban egy pályabejáráson győződtek meg erről.
A pályabejárás lényege az
volt, hogy a stadion továbbra
is alkalmas-e a nézők fogadására, bár erre jelenleg a hatályos járványügyi intézkedések
miatt nincs lehetőség. Ezúttal
két részben történt meg a bejárás, hiszen csak ilyen módon volt garantálható az egy
légtérben maximálisan jelenlévő 10 fős létszám.
A Magyar Labdarúgó Szövetség, a Békés Megyei Rend-

őr-főkapitányság, az Országos
Rendőr-főkapitányság,
a Békéscsabai Rendőrkapitányság, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Intézete,
az Országos Mentőszolgálat,
a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. és a Békéscsaba 1912
Előre Futball Zrt. munkatársai

áttekintették a stadion működtetéséhez szükséges dokumentációkat, majd a helyszíni
szemlét követően jegyzőkönyvekben rögzítették a tapasztaltakat. A működtetésben és
a struktúrában lényegi változás nem következett be, így a
korábban megszokott módon
használható majd a Kórház utcai stadion a szurkolók jelenlétében történő mérkőzések
megrendezésére is.
A meccsek rendezésének
részleteit, vagyis azok biztonsági besorolását az ORFK
Minősítő Bizottsága állapítja
meg a későbbiekben.

Új otthont kap a bábszínház

A „Modern Városok Program Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő fejlesztési projekt” keretében
valósul meg a Gyulai úti Ursziny-Beliczey kúria rehabilitációja. A műemléki épület felújítása a hozzáépítéssel, a
Munkácsy-negyed koncepciójához illeszkedő tartalommal, látványos, turisztikailag vonzó kulturális, művészeti, szórakoztató intézmény lesz, egyben a Békéscsabai
Napsugár Bábszínház új otthona.
A kivitelező részére éppen a
magyar kultúra napján, január 22-én adták át a munkaterületet. A beruházás során
megújul az önkormányzati

tulajdonú
Ursziny-Beliczey
kúria teljes épülete és környezete. A földszintes, pincével ellátott, XIX. századi
ház bővítése egy modern

épületrész hozzáépítésével
alkalmazkodik majd a mai kor
igényeihez. Az épületben egy
120 fős nézőteret, próbatermet, kiszolgáló-, foglalkoztató
helyiségeket alakítanak ki. A
munkálatok várhatóan 2022
augusztusáig tartanak majd.
Az építés-felújítás idejére
forgalomkorlátozás várható
a Gyulai út–Gőzmalom tér
környékén, a forgalomkorlátozásokról folyamatosan hírt
adunk.
A projekttel kapcsolatos bejelentések, kérdések, észrevételek e-mailben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre,
illetve postai úton a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 10. szám 1.
emelet 4. iroda címre küldhetők. (Levélben tett bejelentés,
kérjük, a pontos értesítési címet is jelöljék meg.)

Újra edzenek a sportcsarnokban

Több mint 1 milliárd forintból újították fel a városi sportcsarnokot a Modern Városok Program részeként, azonban az első edzések után műszaki probléma merült fel a
játéktérrel kapcsolatban.
A létesítmény műszaki átadása megtörtént, majd a
fenntartó vagyonkezelő zrt.
az első takarítás után észlelte, hogy a sportpadló megsérült, ezért nem lehetett
edzéseket és mérkőzéseket
tartani a küzdőtéren.
Szarvas Péter polgármester igazságügyi és jogi szakértőt kért fel az okok megállapítására. Megkeresésünkre
elmondta, hogy a szakvéle-

mény szerint az a bizonyos
november 17-ei első takarítás
miatti beavatkozás okozta a
sportpadlóban az átmeneti
károsodást. Szerencsére a
helyzet azóta normalizálódott, a sportpadló állapota ma
már sokkal jobb.
Varga Tamás alpolgármester úgy fogalmazott, hogy az
új padlózat különleges bánásmódot igényel, ezért nagy
odafigyelés szükséges a taka-

rításakor. A szakértői véleményeket követően a kézilabda
kapusedzéseket már lehetővé tették, a következő fázisban a kézilabda teljes utánpótlás- és felnőttcsapatának
edzéseit szeretnék mihamarabb biztosítani. Azt követően
a röplabda edzésekkel lesz
teljeskörű a sportcélú használat.
A próbaüzemet követően
újabb szakértői véleményezés következik, amely megállapítja, hogy a küzdőtér
mikortól lesz majd alkalmas
mérkőzések lebonyolítására.
Papp Ádám
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P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Dekoráció újrahasznosításból
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
álló bérlakásokban történő elhelyezésre
1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában lévő 5600 Békéscsaba Dózsa György
út 7. szám alatti ifjúsági garzon lakásban történő elhelyezés feltételei alapján az alább bérleményben:
• Dózsa György út 7. A. I. em. 8. (egyszobás,
összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának
elnyerésére a 40 év alatti házaspárok/élettársak
nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál
előnyben részesülnek azok a párok, akik: legalább
5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és
ténylegesen a bejelentett lakásban laknak; felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek; készpénzzel, lakás-előtakarékossággal, vagy építési
telekkel rendelkeznek. A pályázatot elnyert bérlők
kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
tulajdonában lévő költségelvű bérlakásokban történő elhelyezésre:
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 33. (egyszobás,
összkomfortos 60 m²; bérleti díja: 30 300 Ft/hó)
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 44. (egyszobás,
összkomfortos 60 m²; bérleti díja: 30 300 Ft/hó)

Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen az pályázhat: akinek a nettó együttes
jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér
összegének; aki minimum havi 10 000 Ft lakáselőtakarékossági szerződést köt; aki megfizeti a
bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott
összegű óvadékot (150 000 Ft).
A pályázatok benyújtására elsősorban elektronikus úton vagy postai úton van lehetőség. A
pályázatok polgármesteri hivatalba történő beérkezésének határideje: 2021. február 5. 12:00 óra
(A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 11–17. A pályázat benyújtásának elektronikus címe: szocialis@bekescsaba.hu A pályázat
benyújtásához szükséges formanyomtatvány
a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán
igényelhető és letölthető a bekescsaba.hu weblapról a pályázati hírek menüpontban.
A döntés várható időpontja: 2021. február
Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal
szociálpolitikai osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-502.

A Csabagyöngye Kulturális Központ korábban
pályázatot írt ki békéscsabai általános iskolák
részére „Téli dekoráció az
újrahasznosítás jegyében”
címmel, a Dareh Bázis
Nonprofit Zrt. támogatásával. Az eredményhirdetést
január 22-én tartották.

– Hihetetlen kreativitás jellemezte azokat az alkotásokat,
amelyeket hét békéscsabai
általános iskola küldött be –
mondta az eredményhirdetésen Forczek Győző, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese.
– Közös kampányunkban
a gyerekeken keresztül próbáltuk megszólítani családokat, és felhívni a figyelmet
a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságára, illetve a környezettudatos szemléletre,
hiszen a DAREH Bázis Nonprofit Zrt életében kiemelkedő helyen szerepel a szelektív hulladékgyűjtés. Egész
társadalmunk számára lényeges, hogy minél nagyobb
arányban hasznosítsuk újra
az egyébként értékes alapanyagokat. A környezettudatosság egy életviteli, életmódbeli sajátosság, amely
során az emberek jobban
odafigyelnek mindennapos
környezeti szokásaikra – fogalmazott Holopné dr. Sztein
Beáta, a DAREH Zrt. áltlános
igazgatója, megköszönve a
diákok és az őket segítő tanárok munkáját.

Opauszki Zoltán környezetvédelmi tanácsnok úgy
fogalmazott, fontos felhívni
a figyelmet már fiatal korban
a környezetvédelemre. Hozzátette: példaértékű együttműködés alakult ki a Csabagyöngye, a békéscsabai
iskolák és a DAREH között.
– Meggyőződésem, hogy
a gyerekek útján tudunk előre jutni. Sokan azt gondolják,

hogy a felnőttek formálják
a gyermekek szemléletét,
szerintem ma már ez fordítva van. A gyerekek erőteljes
nyomást tudnak gyakorolni
a szüleikre például az újrahasznosítás tekintetében –
emelte ki a tanácsnok.
A pályázaton a következő iskolák alkotásai lettek
a legjobbak: 1. a Békéscsabai Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium; 2. a
Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola; 3.
a Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola; közönségdíjas a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola.
A díjazott alkotások a
Csabagyöngye földszinti ablakaiban tekinthetők meg. A
pályaműveket érdemes sötétedés után megnézni, mert
mesterséges fénnyel megvilágítva láthatóak a legjobban.

GLOKÁLIS SAROK
Csabai szemétügyek

Tisztítsuk meg!
Tisztítsuk meg az országot! Ezzel a szlogennel indult
útjára az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó
program 2020 őszén, ami most új lehetőségekkel bővül.

A GINOP-5.3.5-18 pályázati konstrukciók keretében a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ágazat
munkaerő- és készségigényeinek
előrejelzése érdekében létrehozott portál segítségével a munkavállalók és munkaadók gyorsan,
interaktívan megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb megoldást.
A jelentkezők kompetenciáinak
felmérésével maximálisan
hatékonnyá válik a munkaés munkaerőkeresés.
Bővebb információ:
www.kereskedelem535.hu

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Békéscsaba városa sikerrel pályázott ősszel, így 2,5
millió forintból több mint 50
illegális szemétlerakó tűnhet
el a megyeszékhelyről a következő hetekben.
Az ország megtisztítására
irányuló országos törekvés
most új irányt vett, januárban
új lehetőségek nyíltak meg
azon szervezetek számára,
amelyek tenni szeretnének
környezetünkért. Ezúttal a civil, a gazdálkodó és az egyházi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot, és az elnyert
összegekből folytathatják az
illegális hulladéklerakók megszüntetését célzó munkát.
Opauszki Zoltán tanácsnok kérdésünkre elmondta:
szerencsére néhány évtized alatt sokat változott a
szemlélet, és nagyon sokan figyelnek a környezetük
tisztaságára. Mint mondta,
eddig sokat költött a város
arra, hogy felszámolja az illegális hulladéklerakókat, jó,
hogy pályázati forrás is elérhetővé vált.

A most pályázó szervezetek január 31-éig adhatják le
pályázataikat az IFKA honlapján.
A Hatvenezer Fa Egyesület szakmai irányítója örömmel vette az információt a
pályázati lehetőségről. Mint
elmondta, ha lehet, az ő
egyesületük is benyújt egy
pályázatot, hisz szívügyük a
tiszta, fásított környezet.
– Üdvözlendő az, hogy a
kormányzat és azon keresztül a helyi önkormányzatok,
illetve civil szervezetek is lehetőséget kapnak arra, hogy
a hulladékgyűjtést egy ilyen
támogatással is el tudják
végezni – jegyezte meg dr.
Duray Balázs.
Bárki hozzájárulhat az illegális hulladéklerakók megszüntetéséhez. A hulladékradar nevű okostelefonos
applikációval minden állampolgár bejelölheti az általa
megtalált illegális hulladékot,
így is tehet a tisztább, élhetőbb környezetért.
S. G.

Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsabára és csabaiként
tudjuk-e ezeket a változásokat befolyásolni? A rovat a nagyvilágból érkező
impulzusok által alakított
és arra reflektáló helyi
ügyeinket vizsgálja az
ökológiai fenntarthatóság
szemüvegén keresztül.
Balin napi 30–60 tonna szemetet sodornak ki a hullámok. Úszó szemétből álló
szigetek fedik a Drina folyó
vizét a boszniai Visegrad
erőműve előtt. A Kékestetőn
több zsák szemetet szednek
össze, amit a hegyre érkezők
hagynak ott…
Két éve minden csabaitól
évi 311 kiló szemetet szállított el a szolgáltató, a hazai
átlagnál kicsit nagyobb arány
ez, és a települések sorában
a 314. helyet jelenti. Körülbelül ennyi hulladék keletkezett
az oszláriak és a seiek otthonában is. A 61 húszezernél
nagyobb népességű város
között a tizennegyedikek vagyunk, kicsit többet termelünk a kazincbarcikaiaknál,
de kevesebbet a jászberényieknél. Öt megyeszékhely
lakosai pedig többet szemetelnek nálunk.
Viszont van hova fejlődjünk a 31 kiló szemetet terme-

lő egeraracsaiakhoz képest.
Statisztikailag ők hazánkban
a legkörnyezettudatosabbak.
Békéscsabán két dolog miatt is szerencsések
vagyunk. Egyrészt itt van
a határunkban az ország
egyik legnagyobb hulladékkezelője, lerakóval, válogató
üzemmel és komposztálóval.
A 75 településről ide kerülő
hulladék hatodát adjuk mi,
csabaiak. A háztartásainkból
elszállított szemét mellett további 23 hulladékgyűjtő szigetünk is van, a Kétegyházi
úton épül a hulladékgyűjtő
udvarunk. A kapacitás azonban véges. A terület fele már
betelt.
A
legpiszkosabb
ügy
azonban nem ez, hanem a
tudatos környezetszennyezés. Addig ugyanis, amíg
a szervezetten zajló hulladékgyűjtés műszakilag ellenőrzött lerakókba történik,
az illegálisan, sunyi módon

eldobott szemét óriási károkat okoz a természetnek és
a környezetünknek. Bele se
gondol a szabálysértést vagy
akár bűncselekményt elkövető, hogy az egészségünk
károsítása mellett, a szen�nyezett terület tulajdonosának okoz nagyon sok esetben jelentős anyagi kárt.
Szerencsére a városlakók
környezeti szemlélete javul,
kifejezetten a fiatalok körében. Miközben egyre többen törekednek arra, hogy
kevesebbet fogyasszanak,
újrahasznosítsák, amit lehet,
közösségek szerveződnek a
más által okozott károk elhárításán. Önkéntesen, nemcsak a környezetükért érzett
felelősség miatt, hanem a
közösséghez tartozás igényével tisztítják meg a várost.
Békéscsabán így gondolkodunk globálisan és cselekszünk lokálisan.
Duray Balázs

Színes

Csabai Mérleg

Együttműködnek a Miskolci Egyetemmel

Új lehetőség a BSZC diákjainak
Együttműködési megállapodás született január 18-án
a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara és a
Békéscsabai Szakképzési Centrum között.
– A megállapodást a Miskolci Egyetem részéről prof.
dr. Horváth Zita rektor, prof.
dr. Mucsi Gábor dékán, valamint Mucsi Balázs Sándor, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC)
főigazgatója írták alá.
Bár a két intézmény több
mint 200 kilométer távolságra van egymástól, a
szerződés aláírásával mégis közvetlen kapcsolatba
kerülnek a földtudományi
kar hallgatói és a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál
Technikum és Kollégium
diákjai.

– Az együttműködés egyik
legfontosabb célja, hogy a
két, hasonló szakmai profillal
rendelkező, de más oktatási
szinten lévő intézmény között
közvetlen munkakapcsolat
alakuljon ki annak érdekében, hogy a középfokú oktatási intézmény diákjai már
az ottani éveik alatt bekapcsolódhassanak az egyetem
életébe – húzták alá.
Az együttműködés kapcsán egyetemi labor- és óralátogatásokat terveznek a
kőolaj, a földgáz, a megújuló
energiák, a térinformatika, a
vízügy és a környezetvéde-

lem területén. A technikum
diákjait és tanárait a tervek
szerint bevonják az egyetemi
kutatási munkákba. Az egyetemi oktatók szakmai órákat
is tartanak majd a technikumban. A műszaki és földtudományokat népszerűsítő
programokon közös megjelenések várhatók, ahogyan a
felsőoktatási felvételit előkészítő szakmai tréningek is a
tervek között szerepelnek.
A program egyik legjobban várt elemei az egyetemi és technikumi diákoknak
szervezett közös szakmai
tanulmányutak, melyek során a technikum diákjai nemcsak a szakmával, hanem az
egyetemi élettel is közvetlenül megismerkedhetnek.

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Online kézműves vásár
a megyei önkormányzat honlapján

A Békés Megyei Önkormányzat múlt év végén online
karácsonyi vásárt és facebook kampányt szervezett
azért, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került kézműveseknek és kistermelőknek megjelenési lehetőséget biztosítson. Az önkormányzat honlapján létrehozott aloldalon rövid bemutatkozás található
azokról a vásározókról, akik a Megyenap elnevezésű
rendezvények kézműves vásárában és kistermelői piacán részt vettek.

Mucsi Balázs a BSZC főigazgatója és dr. Horváth Zita az egyetem rektora

Agrártámogatás

A visszajelzések alapján a
kezdeményezés
sikeres,
több kézműves és kistermelő számolt be arról, hogy az
aloldalon lévő elérhetőségeinek segítségével találták meg
vevők, és vásároltak tőle.

A karácsonyi vásárok bezártak ugyan, de az aloldalt
a megyei önkormányzat
továbbra is működteti azzal a szándékkal, hogy az
ott bemutatkozó kézműveseket, kistermelőket minél

könnyebben megtalálják és
megismerjék a vásárlók. Az
aloldalon jelenleg 32 vásáros
érhető el, de további kistermelők és kézművesek jelentkezését is szívesen fogadják.
– A Békés megyei online kézműves vásárt a
pandémiás helyzet végéig
biztosan működtetni fogjuk.
Amint a járvány lecsengőben lesz, mérlegeljük a lehetőségeinket, és az akkori
tudásunknak
megfelelően
döntünk majd a továbbiakról
– mondta Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke.

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Fotó: MTI

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és
kerékpárút kialakítása tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái folyamatban vannak.

Nagy István agrárminiszter
bejelentette, hogy 7537 milliárd forint érkezik a magyar
vidék erősítésére, fejlesztésére a Közös agrárpolitika
uniós és hazai forrásai révén
2027-ig. A Magyar Közlönyben pedig január 11-én jelent
meg a határozat a vidéki Magyarország
megújításáról,
a hazai mezőgazdaság és
élelmiszeripar
versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a
2021–2027-es időszakban
történő megőrzéséről.
A
határozat
rögzíti,
hogy a kormány egyetért a
2021–2017-es Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben a
2023–2027-es időszakban
az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap keretében 25 százalékos forrás átcsoportosításával az Európai
Mezőgazdasági
Garancia
Alap keretébe. Újdonság a
második pont, mely szerint
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a kormány "egyetért azzal,
hogy a 2021–2027. évek tekintetében 80 százalékos
nemzeti
társfinanszírozás
kerüljön biztosításra a Közös
Agrárpolitika Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap kerete számára".
Az agrárminiszter kiemelte: a mezőgazdaság, az
élelmiszeripar és a vidéki
települések szempontjából
történelmi jelentőségű döntés, hogy Magyarország az
Európai Unióban adható legmagasabb mértékű nemzeti
társfinanszírozást biztosítja
nemzeti költségvetéséből az
uniós vidékfejlesztési források mellé. Az eddigi rendszerben az Európai Unió a
támogatás 85 százalékát
finanszírozta, míg a magyar
állam ezt 15 százalékkal
egészítette ki. Az új határozat alapján – hazai kezdeményezésre – a kormány ezt a
15 százalékot 80-ra emeli.

Érintett szakaszok: Bartók Béla út, Temető sor, Kétegyházi
út, Kígyósi út, Kerekegyházi utca; Élővíz-csatorna töltése
Körte sor és Veszei között (futófolyosó), Pósteleki bekötőút.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bartók Béla úti és a
Temető sori kerékpárút felújítása részben elkészült, a kerékpárút forgalomba-helyezése még nem történt meg, ezért
csak saját felelősségre használható!
A Kerekegyházi út építési munkálatai 2020. szeptember
16-án elkezdődtek. Az alépítmény elkészült, a kötőréteg és
kopóréteg aszfaltozását befejezték. Az utca csak korlátozottan alkalmas közlekedésre. A kivitelező a munkálatokat
szakaszosan végzi, az érintett lakosokat folyamatosan tájékoztatja. A Kígyósi úton a zárt csapadékcsatorna fektetése
befejeződött.
A Békéscsaba–Veszei közötti Élővíz-csatorna töltése,
az ott húzódó nyomvonal felújítása és szélesítése miatt 2021
április végéig le lesz zárva. A kivitelező mintegy ezer méter
hosszúságban elkészítette a kerékpárút alapját és a kerékpárút szegélyezését.

Amíg a kerékpárút kivitelezése folyamatban van, addig a
lakosság számára a töltésen futó szakasz nem használható.
A Fényes városrész és a Lencsési-lakótelep közötti közlekedés a Magyar utcán lehetséges.
A Pósteleki bekötőút felújítási munkáinál az aszfaltozást
befejezte a kivitelező, a további munkákat a téli szünet miatt
felfüggesztették, az elkészült létesítmények téliesítését elvégezték. A munka az időjárás függvényében folytatódik.
Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét, hogy az elkészült
létesítményeket csak saját felelősségre vehetik igénybe.
A Békéscsaba, Gerla településrészen megvalósítandó Csabai utca, Dobozi út–Csalogány utca közötti szakasz;
Napsugár utca, Magvető utca, külterületi út, kerékpárút, valamint a Pósteleki erdőben sétány építésére a kiviteli szerződést megkötötték, a munkákat a téli időjárás miatt várhatóan
márciusban kezdik.
A kivitelezési munkálatok
alatt kérjük az érintetteket,
hogy kövessék figyelemmel a
tájékoztatókat. A munkavégzés során a lakosság szíves
megértését, türelmét és közreműködését kérjük.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Meglévő iparterületek
infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt keretében
a Berényi úti kerékpárforgalmi létesítmény kivitelezési
munkái szünetelnek a téli időjárási körülményekre való
tekintettel.
A Dobozi úti kerékpárforgalmi létesítmény esetében a korábbiakban jelzett műszaki probléma miatt áttervezés és
szerződésmódosítás is folyamatban van. További munkálatokra mindkét esetben az időjárás függvényében kerül sor.
Felhívjuk az érintett szakaszokon kerékpárral közlekedni kívánók figyelmét, hogy a kivitelezésbe bevont ke-

rékpárutak a műszaki átadás-átvételi eljárások befejezéséig
munkaterületek, ezért csak saját felelősségre használhatóak.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezett
munkálatokról folyamatos tájékoztatással fog élni a lakosság felé a rendelkezésre álló csatornákon keresztül.
A kivitelezési munkálatok alatt kérjük a lakosságot,
hogy kövessék figyelemmel a tájékoztatókat, szíveskedjenek figyelemmel 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

Kultúraköszöntők
8 Ünnepi

Most vonalzóval
dolgoznak a régészek

Csabai Mérleg

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Hanó Miklós – Közszolgálat felsőfokon

A Heti Mérleg 1991. október 2-án jelent meg először. A
lap 1999-ig hetilapként, attól fogva kéthetente, Csabai
Mérlegként jut el a csabaiak postaládájába. A város újsága idén ünnepli 30. születésnapját. A jubileum alkalmából, az év folyamán 30 ember mond el egy-egy történetet, alkot véleményt a Csabai Mérlegről. Elsőként
Hanó Miklós, gazdasági ügyekért felelős alpolgármester
gondolatait ismerhetjük meg.

A Kevermesen talált állókő, azaz sztélé
A Munkácsy Mihály Múzeum régészei többnyire február és november között végeznek ásatást. Amikor beköszönt a hideg, télies idő, akkor pedig az irodákban
dolgoznak. Jelen pillanatban leltározás, revízió zajlik a
múzeum falai között, illetve az új állandó kiállítás épül.
Egy lelet megtalálása után
a tisztítás és a restaurálás
a legfontosabb feladat, majd
eztán következhet a nyilvántartásba vétel. Nagy Dániel,
a múzeum egyik régésze elmondta, hogy most éppen a
több helyről beszolgáltatott,
apróbb elfekvő tárgyak leltározását végzik.
Dr. Bácsmegi Gábor arról
beszélt, hogy a nyilvántartásba vett tárgyak ezután
azonosíthatóak, és bármikor
visszakereshetőek lesznek.
– Rengeteg munkánk van,
hiszen több százezer tárgy
van a raktárunkban. Ezek jó
része leltározott, de sok még
leltározásra vár. Folyamatosan gyűlnek is a tárgyak, így

lassan, de biztosan betelik
a raktárunk. Még egyelőre
tudjuk hova tenni a leletetket,
de nagy ütemben érkeznek
be – fogalmazott Bácsmegi
Gábor.
A leltározott tárgyak egy
része aztán bekerül a raktárba, másik része pedig az új
állandó kiállítás eleme lesz.
A tárlat egyik érdekessége
egy Kevermesen talált állókő, vagyis sztélé lesz. Ennek különlegessége, hogy a
Kárpát-medencében nincs
hasonló darab. A kiállítás Békéscsaba földrajzát, geológiáját, állat- és növényvilágát
mutatja majd be több ezer
tárgy segítségével.
Tóth Bianka

– A múltidézést érdemes a
történelemi tényekkel kezdeni. 1990. szeptember
30-án és október 14-én tartották Magyarországon az
első szabad önkormányzati
választást, ezzel megszűnt
a tanácsi struktúra. A rendszerváltozás utáni helyhatósági választások közül az
1990-es volt az egyetlen,
amikor két fordulóban dőlt el
az önkormányzati képviselői
mandátumok sorsa. Szintén
egyszeri alkalom volt, hogy
a megválasztott képviselők
maguk közül választottak
polgármestert – kezdi a vis�szaemlékezést Hanó Miklós.
Az alpolgármester kiemelte: a választás után vált
lehetővé, hogy a békéscsabai választópolgárok a választott helyi önkormányzat
útján önállóan és demokratikusan intézzék a helyi érdekű közügyeket.
– Az első szabadon választott testület döntött arról,
hogy létrehoz egy olyan ön-

kormányzati újságot, amelyből a békéscsabaiak első
kézből értesülhetnek minden olyan döntésről, ami a
saját és a városuk életét befolyásolja. Így indult útjára a
választás első évfordulóján
a Heti Mérleg, Sztojcsev
Szvetoszláv szerkesztésével. A békéscsabaiak elfogadták és megszerették a
lapot, amely időközben átalakult és igazodott a kor
elvárásaihoz – folytatja az
alpolgármester.
Hanó Miklós hangsúlyozta, hogy a lap életének fontos fordulópontja volt 2015
novembere, ugyanis azóta a
Békéscsabai Médiacentrum
Kft. az újság kiadója.
– A médiacentrum megalapításáról a javaslatomra
döntött az önkormányzat. Az
alapítás célja az volt, hogy
a közszolgálatiságot mes�szemenően biztosító, már
kiválóan működő és bevált
Csabai Mérleg mellett, az
önkormányzatnak
legyen

A BMC értékteremtő és értékmegőrző munkát végez"
"
önálló, a napi történéseket
követő online felülete és televíziója, hogy a városlakók
tájékoztatása naprakész és
teljeskörű legyen. Az eltelt öt
évben a cég bebizonyította,
hogy szükség van rá – eleveníti fel a közelmúlt eseményeit Hanó Miklós.
A Csabai Mérleg, a behir.
hu hírportál és a 7.Tv kiemelten a békéscsabai közélet, a
gazdaság, a kultúra és a sport
eseményeit dolgozza fel,
friss hírekkel, információkkal,
exkluzív tartalmakkal látja
el az olvasókat, a nézőket.
Az alpolgármester hozzátette, hogy az új csatornákon
keresztül Békéscsaba legfontosabb eseményei kiváló
minőségű, élő közvetítéssel
jutnak el a csabai háztartá-

sokba, és a médiacentrum
közösségi oldalain keresztül
a már nem itt élő, de városunk köz- és kulturális életére kíváncsi egykori békéscsabaiakhoz. A cég tudósításainak köszönhetően pedig
az országos közszolgálati televíziós csatornákon keresztül Magyarország egésze tudomást szerez Békéscsaba
életéről, ezzel is öregbítve
városunk hírnevét.
– Bátran kijelenthetjük,
hogy a Csabai Mérleg 30,
a Békéscsabai Médiacentrum pedig már több mint
5 esztendeje fontos értékteremtő és értékmegőrző tevékenységet végez,
és felsőfokon biztosítja a
közszolgálatiságot – ös�szegzett az alpolgármester.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Himnusz szavalói a Csabagyöngye videóján
A Lencsési Közösségi
Házban online tárlatot rendeztek január 22-én, a kiállítók a Márvány Fotóműhely
alkotói voltak.
– A már harminc éve
működő közösségi házban
pontosan húsz évvel ezelőtt
mutatkoztak be a Márvány
Fotóműhely alkotói, éppen
a magyar kultúra napja al-

kalmából – idézte fel köszöntőjében Takács Péter,
a Lencsési Közösségi Ház
vezetője.
A fotóműhely tagjai most
a 2020-as év általuk legjobbnak ítélt képeit gyűjtötték
össze a Gondolatok, képek,
érzések című tárlatra, amelyet dr. Pap István, az egykori Békés Megyei Művelődési

Központ nyugalmazott igazgatója nyitott meg.
A Munkácsy Mihály Múzeum a korábbi években a
magyar kultúra napját mindig
valamilyen különleges időszaki kiállítás megnyitásával
ünnepelte. Idén a járványügyi korlátozások miatt nem
tudták folytatni ezt a hagyományt, ezért az online térbe
invitálták az érdeklődőket.
Múltidéző fotósorozattal emlékeztek az elmúlt öt év kultúra napi eseményeire, nyereményjátékot hirdettek, de a
nézők online láthatták a múzeum 2018 decemberében
nagy sikerrel bemutatott, Egy
géniusz története – Munkácsy Mihály című virtuális kiállításának filmváltozatát is.
A Békéstáji Művészeti
Társaság szintén virtuális
tárlatot mutatott be Kékben
– Képben címmel, ahol klas�szikus kék szín kapott főszerepet. A komputergrafikával,
szerkezetes textilmunkával,

festmény- és forma-kombinációval készült alkotásokat Cs.
Tóth János tárlatvezetésével
a Békéstáji Művészeti Társaság facebook oldalán nézhették meg az érdeklődők.
A Jókai színházban a
megemlékezésen túl, Fehér
Tímea és Bartus Gyula a
Családi ágy házi bemutatójával ünnepelték a magyar kultúra napját.
– Keserédes ünnep ez, hiszen tárt ajtókkal fogadnánk
a közönséget, ám ez továbbra sem lehetséges. A munka
azonban elkészült, Csurulya
Csongor rendező most leteszi a tollat és már másokra
bízza a létrehozott előadás
sikerének megítélését. A
Családi ágyban egy házaspár közös életének csúcs- és
mélypontjait egyaránt láthatjuk, és a garantált nevetés
mellett bizony szívbe markoló
pillanatokat is tartogat az előadás – fogalmaztak.
M. E., D. N. B., H. D.

Fotó: A-TEAM/Nyári Attila

– Mokos József nagyon
fontos szerepet játszott a
csabai képzőművészetben.
Sok ismert alkotót indított el
a pályáján, olyanokat, akik
országos vagy akár európai
ismertségre tettek szert az
elmúlt évtizedekben. Most a
róla elnevezett teremben egy
állandó kiállítást nyitottunk
meg – mondta a zártkörű
eseményen Szarvas Péter,
polgármester.
Mokos József egyszerre volt tanár, festőművész,
sakkmester és zenész. A
mester néhány emblematikus alkotásának bemutatása
mellett 21 növendékének alkotásait öleli fel a tárlat.
Rövidesen kezdetét veszi az Ursziny-Beliczey kúria felújítása és bővítése.
Ha elkészül, a Békéscsabai
Napsugár Bábszínház ebben az épületben folytathatja
majd munkáját. A kivitelező a

munkaterületet éppen a magyar kultúra napján vette át.
– 2019-ben ünnepeltük a
békéscsabai bábjátszás történetének 70. évfordulóját.
Ekkor írt összefoglaló kötetet
Jászay Tamás Napsugártól
Napsugárig címmel, mely
az 1949–2019 közötti időszak békéscsabai bábtörténetének összegzése. Akkor
úgy fejezte be írását, hogy
a Munkácsy-negyedben tervezett épületről beszélgetett
Lenkefi Zoltánnal, bábszínházunk igazgatójával, majd
így zárta sorait: „De mindennek a részletezése már a
Napsugár Bábszínház történetének legújabb, még el
sem kezdődött fejezetéhez
tartozik.” A mai nappal tehát
elkezdődött ez a fejezet is. A
bábszínház társulata pedig
továbbra is elkötelezi magát
a kulturális értékek ápolása,
a színvonalas bábjátszás és
a békéscsabaiak mellett –
tette közzé a bábszínház.

Fotó: Csabagyöngye

Online kiállítások, bemutatók – Magyar kultúra napja

Zárt körben nyitották meg a Mokos-kiállítást

A Márvány Fotóműhely online megnyitója a Lencsésin

A színházban házi bemutatóval is ünnepeltek

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Békéscsabai kötődések

Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetettek

Fotó: MTI

Elhunyt Sas József

A járványhelyzet miatt csak később vehetik kézhez az elismerést

Január 17-én, 82 éves korában, hosszan tartó, súlyos
betegség után elhunyt Sas József Jászai Mari-díjas színészművész, rendező, színházigazgató.
A művész Polacsek József
néven született Békéscsabán 1939. január 3-án. 1957ben végezte el Rózsahegyi
Kálmán színiiskoláját, ezután
a Győri Kisfaludy Színházhoz szerződött. Később tagja volt a Békés Megyei Jókai
Színháznak, a Pécsi Nemzeti Színháznak, a Magyar
Néphadsereg Művészegyüttesének, majd a kecskeméti
Katona József Színháznak.
A Mikroszkóp Színpad művésze 1973-tól lett, 1985
és 1993 között, majd 1998
és 2009 között a színház
igazgató-rendezőjeként dolgozott. Közben művészeti
vezető-főrendezője, állandó
közreműködője volt a rádióés tévékabaréknak, számos
önálló estje volt.
Noha Sas József Csabán
született, alig egyéves korában a szüleivel már a fővárosba költözött. Közel 20 év
múlva azonban, vendégszínészként két évadra visszatért”. A Jókai színházban Lakatosné Horváth Vera, aki 14
éves kora óta fodrász ott, utánanézett a Sas-szerepeknek.

– 1958–60-ig játszott
Békéscsabán Sas József
a Rómeó és Júlia, az Optimista tragédia, a Volpone,
a Szabad szél, a Viktória és
a Ketten a veremben című
darabokban. A Knézich utcában lakott a nagymamája,
akinek két szobáját a színház művészeinek adták ki. A
„hónapos” szobákban nem
egyszer Sas József is megfordult. A többnyire komédiákban szereplő, akkor alig
húszéves művészről sugárzott a derű, mindig jókedélyű
volt. Többször bejött a fodrászműhelybe, és gitározott
nekünk – emlékezett vissza
Lakatosné Horváth Vera.
Seregi Zoltán, a Jókai
színház direktora elmondta, hogy ismerősök voltak
ugyan, de sosem dolgoztak
együtt Sas Józseffel, viszont
az édesapja, Seregi László
igen.
– Többször is elmondta,
hogy nagyon szerette apámat, mert nagyon sokat tanult tőle – jegyezte meg Seregi Zoltán.
Such Tamás

Közgyűlési hatáskörben a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetést a Tabán Táncegyüttesnek és Scholtz Endre
festőművésznek ítélte oda Szarvas Péter polgármester.
A járványhelyzet miatt a díjazottak egy későbbi időpontban kapják meg.
A Tabán Táncegyüttest 1993ban alapította Kurtucz Borbála. Az együttes fenntartója a
Tabán Néptánc Egyesület,
amely jelenleg kétszáz fős
utánpótlással
rendelkezik.
Feladatuknak tekintik a Kárpát-medencében élő magyar
és nemzetiségi néptánc-hagyományok gyűjtését, őrzését, színpadra állítását.
A Tabán művészeti vezetője Farkas Tamás Örökös
Aranysarkantyús
táncos,
vezetője Farkas Ágnes,
Aranygyöngyös táncos. A
táncegyüttes kapcsolatban
áll az anyaország és Erdély
magyar, román, szerb, szlovák és cigány adatközlőivel.
Gyakran járnak film- illetve
hangfelvételek készítése céljából a hagyományőrző területek településeire, fontosnak tartják a hagyományok
ápolását, átadását.
Önálló műsorukkal rendszeresen fellépnek helyi,
megyei és határon túli ren-

dezvényeken. Az utóbbi
években kiemelkedő műsorokat láthattunk az előadásukban nemzeti ünnepeink
alkalmával is. A Ki a szívét
osztja szét című táncszínházi produkciójukat például
az Aradi Kamaraszínház
közreműködésével láthatta
a közönség a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Ez egy olyan komplex produkció volt, amely a kortárs
néptánc nyelvezetét használva üzent a nézőnek Varga
Miklós karakteres hangjával,
a magyarságot érintő népi,
nemzeti kihívásokra reflektálva. Békéscsabán több
alkalommal látható volt a 13
című előadás is, amely számos elismerésben részesült
a magyarországi bemutatókon és határainkon túl.
A közösségért, a hagyományok ápolásáért végzett
munkájuk elismerése a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés.

Scholtz Endre 1978-ban
érettségizett a Rózsa Ferenc Gimnáziumban, ahol
Mladonyiczky Béla volt a
rajztanára. Szegeden szerzett földrajz- és rajztanári
diplomát. Mestereinek Takács Győző keramikusművészt, Mladonyiczki Béla
szobrászművészt és Cs.
Pataj Pál festőművészt tekinti. Többször tanított rajzot
és művészettörténetet általános iskolákban és középiskolákban, és egy kiállítótermet nyitott a belvárosban.
Scholtz Endre rendkívül
termékeny alkotó, az évek
során több ezer képet festett. Magyarországon mintegy háromezer alkotása
látható közintézményekben,
köztük a Munkácsy Mihály
Múzeumban, és mintegy
ezerötszáz művét őrzik magángyűjtők. Csaknem minden Kossuth-díjas színész
nappaliját díszíti egy-egy
Scholtz-kép, de alkotásai
amerikai, francia, német és
osztrák
magángyűjteményekben is megtalálhatóak,
Bill Clintonnak pedig magyarországi látogatásakor
ajándékozott egy képet.

1981 óta közel 150 kiállítása volt Békés megyében,
az ország nagyobb városaiban és külföldön is.
2009-ben, az ötvenedik
születésnapján, a megyeházán rendeztek kiállítást
ötven festményéből, 2011ben pedig – a nemzetközi
sportgálához
kapcsolódva – megszervezte A világ
legnagyobb képbemutatása
című villámtárlatát, amikor ötszáz Scholtz-alkotást
emeltek egyszerre a magasba.
Scholtz Endre az alföldi
stílus prominens képviselője, kolorista művész. Lírai
alkat, hitvallása az objektív
szépség keresése, megfogalmazása, ábrázolása.
Hangulataitól
függően
különféle témákhoz nyúl,
ám visszatérő kedvence a
mediterrán világ, a tenger
és a magyar Alföld. Élettel
teliek, érzékenységről árulkodnak a nőket ábrázoló
képei is.
Scholtz Endre az alkotásaival,
munkásságával
Békéscsaba értékeit gazdagítja, méltó a Békéscsaba
Kultúrájáért kitüntetésre.

Idén az online térbe költözött az ökumenikus imahét
Mivel a veszélyhelyzet miatt idén a legtöbb templomot
sem lehet látogatni, január 17-e és 24-e között az ökumenikus imahét eseményei is online zajlottak, a televíziók
és számítógépek képernyőjén voltak követhetők.
Az ökumenikus imahetet
1908 óta rendezik meg, az
eseményen először csak
az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek
részt, és csak az amerikai
Graymoorban tartották meg.
A program Magyarországon
mintegy három évtizedes
hagyományra tekint vissza.
2018-tól kezdve az ökumenikus imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapján
az üldözött keresztényekért
is imádkoznak.

Az ökumenikus imahét
idei mottója: „Maradjatok
meg szeretetemben, és sok
gyümölcsöt teremtek” (Jn
15,5–9).
Kutyej Pál evangélikus lelkész elmondta, hogy ez egy
összefogás a Krisztus-hívők
között, amelynek az a célja,
hogy felekezetektől függetlenül, együtt töltsenek egy hetet
és közösen éljék meg hitüket.
A korábbi években ilyenkor Békéscsabán minden
nap más-más templomban

gyűltek össze a hívők, és
nem az adott egyház, hanem
egy másik felekezetből való
lelkész hirdette Isten igéjét,
majd a hívők együtt imádkoztak. Idén januárban azonban
nem lehet látogatni a legtöbb
templomot sem, így az ökumenikus imahét alkalmait is
új formában tartották meg.
Békéscsabán csak és
kizárólag a virtuális térben
voltak jelen az ökumenikus
imahét eseményei. A hívők
esténként a 7.Tv közvetítései
által vehettek részt ezeken
az alkalmakon. Az áhítatok
az éppen arra a napra kiírt
igeszakaszról szóltak.
Gy. R.

10 Kultúra
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Fejezetek Békéscsaba történetéből

Az Év madara 2021: A cigánycsuk (Saxicola rubicola)
A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (MME) 1979-ben indította el az „Év madara”
programját. Ennek célja,
hogy a társadalommal
megismertesse a természetvédelmi problémákkal
érintett madárfajokat. A
2021. év győztese, vagyis az idei „Év madara” a
cigánycsuk lett.
Sokan talán nem is sejtették
eddig, hogy ilyen madárfaj
létezik, hogy Magyarországon is előfordul, sőt Békés
megyében is jelen van. A
Munkácsy Mihály Múzeum
természettudományi
leltárkönyvében még cigány csaláncsúk (Saxicola
torquata) néven szerepel,
egy 1957-es adat szerint.
Sőt még cigány csaláncsúcs
néven is lehet találkozni a faj
nevével különböző leírásokban. Ma már egységes magyar neve a cigánycsuk lett.
A faj a légykapófélék
(Muscicapidae) családjába
tartozik. A hím és a tojó eltérő
színezetű. A hím feje és farka
fekete, nyakán kétoldalt a foltok, fartövén és a szárnyán
lévő hosszanti csíkok fehérek, melle rozsdavörös. A
tojó hátoldala szürkésbarna
és csíkos, melle matt rozsdabarna, nyakának oldalsó
része fehér. A kevéssé feltű-

nő színezet álcázza a fészkén ülő tojót. Évente kétszer
költ. Rokonához, a rozsdás
csukhoz (Saxicola rubetra)
hasonló megjelenésű madár.
Territoriális viselkedésű, a hímek sokat énekelnek a terület kimagasló pontjain.
Elsősorban mezőgazdasági területeink madara. Igazi
vártamadár, vagyis kimagasló pontokról lesi rovarokból,
pókokból és más ízeltlábúakból álló zsákmányát, sőt
néha még apró csigákat is
eszik. Télen, állati táplálék
hiányában elfogyasztja a
magvakat, bogyókat is.
A telet Európa mediterrán
vidékein és Észak-Afrikában
tölti. Nálunk gyakori fészkelőnek számít. Kedveli a fákkal,
cserjékkel tarkított nyílt élőhelyeket. Azonban, amennyire lehet, kerüli az ember közelségét, fészkét soha nem
rakja lakóház közelébe.

Sajnos a cigánycsuk hazai
állománya az utóbbi harminc
év alatt a töredékére csökkent. Ennek oka a szántóföldek nagyüzemi táblásítása, a
cserjés szegélyek, mezsgyék
beszántása, megszüntetése,
a túlzott vegyszerhasználat,
a juh- és marhalegelők csökkenése.
A faj megóvása érdekében a szakemberek igyekeznek felhívni a figyelmet, hogy
a gazdálkodók körültekintőbbek legyenek az ilyen típusú
élőhelyekkel kapcsolatosan,
illetve hogy minél kevesebb
vegyszert használjanak a földeken. Hiszen ez nem csak
a cigánycsuk megmaradása
érdekében lenne hasznos,
hanem más fajok kipusztulását is megakadályozhatná,
többek között az emberét is.
Váncsa Klára, ökológus,
természettudományos
muzeológus

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

Történetek a századforduló Békés vármegyei
autós közlekedéséből – Legyen Ön is chauffeur! 2.
Csalók automobillal
Az automobil megjelenésével feltűntek azok is, akik
azt csalásra használták fel.
Egy ilyen, országos csalás részese lett 1904-ben
Lukács Endre gyulai járási főszolgabíró és Ádám
Gusztáv csabai főmérnök.
A korabeli országos és helyi
lapok segítségével göngyölítjük fel az ügyet.
A történet azzal kezdődött, hogy a The EnglishFrench Motors Company
Ltd. nevű angol autógyártó
vállalat – népszerűsíteni
kívánva automobiljait –
sorsjegyeket bocsátott ki
azzal, hogy 20 darab nagy
értékű automobilt sorsolnak ki. E sorsjegyekből bőven jutott Magyarországra,
ahol Ádám főmérnök és
Lukács főszolgabíró is kaptak egyet-egyet.
Március 9-én mindenkinek, aki sorsjegyet kapott,
levele jött Londonból, hogy
automobilt nyert. Majd 12én a La Semmense nevű
antwerpeni csomagküldő
cégtől jött levelük. A 17-ei
lapok már országszerte
írtak a nyertesekről, legalább 1200-ról, ami azt
jelezte, hogy csalás van a
dologban.
Ez tűnt fel a híres szabolcsi orvosnak, régésznek és múzeumalapítónak,
dr. Jósa Andrásnak is. Sürgönyözött Londonba, ahol
kiderült, ilyen nevű cég
nem is létezett, csak a hasonnevű The Anglo-French

Robelly Jenő a bíróság előtt. (lapillusztráció 1904-ből;
Nagykanizsai Friss Újság)
Motor Carriage Company
(Ltd.), de nekik nem volt a
dologhoz közük. Az is furcsa volt, hogy ugyanazt az
autót nyerték meg a temesi főszolgabíróval, de míg
Jósa doktortól 90 korona
szállítási díjat, addig a főszolgabírótól 800-at kértek
levélben, előre fizetve. A
La Semmense ezen levele
után a holland konzulátust
is értesítette, és az ottani
hatóságok 3 nap után kiderítették, kik a tettesek.
Az elkövetőket Nizzában
fogták el.
Az egyik csaló Jankovich
Gyula volt, akit 1898-ban társaival, 19 rendbeli csalás és
sikkasztás vádjával ítélték
börtönre. A másik Robelly
Jenő országosan ismert vívómester és tanár volt. A 33
éves, nős, családos egykori

katona sikereivel korábban
tele voltak a lapok.
1900-ban
ismerkedett
meg Budapesten Almássy
Lola színésznővel, majd Kolozsvárra szöktek. Robelly
ott, még azon az 1900-ban
szervezett jótékonysági vívótornán is részt vett, amelynek bevételét a helyi Mátyásszobor építésére szánták.
Fényűző életmódját csalással és váltóhamisítással
tartotta fenn, de pár hónap
után lebukott. Szeretőjével
Londonba szöktek, ahonnan
Lola pár hónap múlva vis�szajött Budapestre, Robellyt
viszont 1901-ben elkapták
és börtönre ítélték, ahonnan
1902. október 13-án szabadult. Az okozott kárt nem
tudta megtéríteni. Ezután jött
a sorsjegyes játék.
Szalay Ágnes

Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Békéscsaba 1921

AZ ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG:

Nem létező foglalkozások, kifejezések

5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1. | 66-453-577
nevelés-oktatás magas fokon, korszerűen

A szlovák óvoda, iskola és kollégium belső, szeretetteljes légköre, nemzedékről-nemzedékre ad több nyelven (magyar, szlovák, angol) életre szóló

tudást, meghatározó közösségi élményt a sikeres felnőtt élethez és a továbbtanuláshoz. Ismerjék meg nevelő-oktató munkánkat!
Óvodánkba készülőknek:

Intézményünk négy, vegyes életkorú csoportjában, kiváló tárgyi és személyi 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 nyelvek 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 elsajátítása 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 utóbbi 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 felsőfok, angol nyelv középfok. A magyarországi felsőoktatási intézmények mellett szlovákiai egyetemek is várják tanulóinkat állami ösztöndíj lehetőséggel.

Büszkék vagyunk tanulóinkra, az intézményben folyó tehetséggondozó
munkánkra, gyermekközpontú pedagógiánkra, nemzetközi elismertségünkre,
egyszóval: mindarra, ami a „SZLOVÁK” Békéscsabán.

Sok minden megváltozott
száz év alatt. Eltűntek olyan
foglalkozások, melyeknek
képviselő nem gondolták
volna, hogy a munkájukra ma már nem lesz szükség. Nyelvünkből kikoptak olyan szavak, melyek
jelentését sokan ma már
nem tudják. A Körösvidék
című csabai újságot olvasgatva is találhatunk példát
bőven ezekre.
Lapelárusító rikkancsot keresett a Körösvidék több
hirdetésben, ezzel is növelni
kívánta az eladott példányok
számát. A rikkancsok olyan
utcai árusok voltak, akik a
legfontosabb híreket teli torokból kiabálva próbálták
meg eladni az újságot az ott
közlekedőknek és segítségükkel a hírek a legrövidebb
úton jutottak el az olvasókhoz. 2012-ben a rikkancsoknak még szobrot is állítottak
Budapest belvárosában.
Fűszer- és gyarmatáru-kereskedés nyílt Békéscsabán
a Szent István téren; áprilisban hirdetés útján szerzett

Hirdetés a Körösvidék egy száz évvel ezelőtti számában
magának vevőket. Az ilyen
boltokban a melegebb éghajlattal rendelkező területekről
érkező árukat lehetett megvásárolni, például a kávét,
teát, kakaót és a különböző
fűszereket.
Fiatal, nős, botos ispán
keresett állást májusban a
Körösvidék hasábjain keresztül. Az ezt a foglalkozást űző emberek uradalmi
alkalmazottak voltak, alacsonyabb rangban, mint a
gazdatisztek, és a mezőgazdasági munkásokat ellenőrizték.
Felvidéki drótostótok történetéről számolt be az
újság 1920 karácsonyán.
Ezen foglalkozás űzői re-

pedt, lyukas edényeket foltoztak be, de mivel anyagi
okokból nem tudtak saját
műhelyt működtetni, vándoroltak és „hátukon vitték műhelyüket”. Ezt a foglalkozást
Petőfi Sándor így említi meg
Téli világ című versében: „A
hosszúlábú drótostót/Kopott
gubáját cepeli.”
Kucséber is kapott iparigazolványt
Békéscsabán
Száz éve, azaz olyan vándorkereskedő érkezett városunkba, aki apróságokat, kicsi
játékokat, édességet vagy
déligyümölcsöt árult a gyerekek legnagyobb örömére.
Ezt a foglakozást Tóth Árpád
is megemlítette Invokáció
Csokonai Vitéz Mihályhoz

című versében a következő
sorokban: „… árulni halk bánatomat,/Mint cukros, fanyar
fügét a kucséber?”
Bár nem foglakozást jelöl a kosztos, de igen gyakran szerepelt a kifejezés a
Körösvidékben száz évvel
ezelőtt: „Kosztosokat elfogadok Orosházi utca 77. szám
alatt” vagy „Jobb családnál
ebéd és vacsora kosztot keres egy tiszthelyettes”. Ezek
a hirdetések arról szólnak,
hogy a korszakban magánembereknél, fizetés ellenében lehetett étkezésben részesülni. Sokan abból éltek,
hogy kosztosokat tartottak és
ebből fedezték kiadásaikat.
Ugrai Gábor
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Legendás csabai klubok : A KO

Miért ír egy ügyvéd verseket?

Dr. Bagdi László

Dr. Bagdi László békéscsabai ügyvéd már kisgyermekként beleszeretett
a betűkbe. Noha nem emlékszik, mikor is történt, de
egyszer csak azt vette észre, hogy papír meg toll van
a kezében… Majd elkezdte
róni a sorokat.
Mint mondja, valószínűleg
ő is szerelmes versekkel
kezdte annak idején, mint
szinte mindenki, aki írásra
vetemedik.
– A vers egyébként nem
más, mint a világ visszatükröződése a saját gondolataidban és érzéseidben – az
adott korban. Arra azonban
büszke vagyok, hogy egyik
korai versemet sem tagadtam meg. Nemrég elővettem
a régieket, és úgy éreztem,
elég izmosak voltak az elsők
is – jegyzi meg.
Bagdi László a versírást
szinte csak az egyetemi évei
alatt szüneteltette, akkor
ugyanis nagyon lekötötte az
elméleti jogtudomány, de aztán a munkája mellett ismét
folytatta.
– Hogy miért ír egy ember? Jó nyolcvan éve ez a
kérdés talán fel sem merült
volna, hiszen a polgári értelmiség körében rengeteg
alkotó élt. Akkor több idejük
volt az embereknek. Nagyapám 8 órakor elindította az
üzletet, egy óra múlva átment

a Fiumébe és leült a többi
iparos, kereskedő, entellektüel asztalához. Megbeszélték a világ folyását, férjhez
adták a lányukat, megkötötték a szerződéseket, és délben hazamentek ebédelni.
Majd az ebédet követően
egy kicsit elszunnyadtak,
utána visszamentek az üzletbe, és még ötkor beültek egy
kávéra az étterembe. A világ
nem volt zajos, és nem volt
ilyen terhes a konfliktusoktól
– summáz Bagdi László.
Mint mondja, nála az írás
létforma. Arra nincs mindig
ideje, hogy minden egyes
gondolatot rögtön végleges formába öntsön, ezért
skiccket készít, aztán ezekből alkotások lesznek. Eddig
két önálló kötete jelent meg,
illetve négy antológiában
szerepelnek a munkái. Három éve pedig, Békéscsaba
újratelepítésének a 300. évfordulójára, megírta Csaba
legendáját, amely archaikus
stílusban készült.

Sorozatunkban jónevű ex-, illetve még létező csabai
klubokat mutatunk be. Ezúttal a szép emlékű Széchenyi-ligeti, a szabadtéri mozi árnyékában működő, KO
fedőnevű rock-kocsmát szúrtuk a kultúrvillánkra. Az ivó
első nagy etapja 1991–95 között zakatolt, utána már más
profilja lett a helynek.
A létező szocializmusban minden normális szabadtéri mozi
(kertmozi) betonvászna előtt
egy óriási színpad adott teret
a kulturális seregszemléknek.
A nyolcvanas évek végéig
számtalan nagyobb és kisebb
banda lépett fel a fedél nélküli
filmszínház pódiumán. Sajnos/
nem sajnos, a kilencvenes
évek elején egyre jobban fogyatkoztak az óriás közösségi
terek, melyeket kisebb klubok
váltottak fel. A kertmoziban
alig, vagy már egyáltalán nem
pörögtek a vetítőgépek tárcsái,
a koncertek is egyre ritkultak.
1991 körül, a szabadtéri
mozi és környezete árvaságát
felismerve, egy békéscsabai
testvérpár – Benedek Gyuri és
Peti – a vászon mögötti öltö-

A kertmozi 2005-ben, ma játszótér van a helyén

Sminkmester a javából

Kovács Barbara alkotás közben az egyik versenyen
nélkül. Majd Csicsely Judit,
békéscsabai mesterkozmetikus segítségével felvettem
Sipos Zita sminkmesterrel a
kapcsolatot, aki a mai napig
segítségemre van, ő az egyik
legnagyobb név a szakmában.
– Mennyire nyitott a zsűri,
például egy általad megálmodott, akár újító sminkre?
– Sajnos vagy nem sajnos, van egy kőkeményen
trend, ami tőlem egy picit
távol áll. Igyekszem azonban a munkáimba a magam
ízlésvilágát belelopni, és ezzel megnyerni a zsűrit. Szerencsére mindig van egy-egy
újítás, amivel frissül a nemzetközi paletta.
– Milyen eredményeid
vannak?
– Többszörös magyar bajnok vagyok; azonfelül van
két Európa-bajnoki ezüstérmem, egy nemzetközi negyedik helyem, és eddig a

hatalmas színpadon zajlottak a mutatványok. A kisebb
együttesek esetében a színpad ad hoc deszkáit 90 fokban
jobbra elfordították, hogy a
zsűri (közönség) is elférhessen a világot jelentőkön.
– Olykor azért volt nagyobb grosso is. Egyszer
a szabadtérin játszott a
P. Mobil. Az Asszonyt akarok
című opus közben Schuszter
Lóri, a banda főnöke többedmagammal felhívott melléjük
táncolni. Nagyon szerettem
ott lenni; fura, hogy ma a fiammal járok oda. Néha mesélek neki – folytatja Szilvia.
Vida Robi, az egyik törzsvendég, a Phoenix dobosa
(manapság a gyermekeivel
a Vida Rock Band Roll-ban
játszik), Szatyival, a Phoenix
torkával és Petrával (Petrovszki Lacival) többször is
kreatívkodtak az ivó enteriőrjén.
Ők még látták a KO-ban
a száranyait bontogató Irigy
Hónaljmirigyet; mi több, egy jól

sikerült, pénteki kertmozis Pokolgép muri után Rudán Joe
még szombaton is ott töltötte
a hasznos perceket. Többek
között besegített a helyiség
újratervezésébe.
Mézes Zsolti csabai koncertszervező, a kilencvenes
évek elején a fiatal törzsvendégek számát szaporította a
csehóban.
– Középsulis koromban
kezdtem el járni a KO-ba –
meséli –, ahol nagyon jó baráti társaság alakult ki. Nem
mellesleg, rockerbarát árak
voltak, és sosem volt balhé.
Ha valaki bunyózni akart, mindig azt mondtunk neki: „gyere,
igyunk egy sört, ismerj meg,
és ha akkor sem tetszik a pofám, akkor verekedhetünk!”.
1995-ben bezárták a helyet, majd jó két év múltán egy
időre újranyitották, de az az
odajárók szerint az már nem
volt az igazi. Ma pedig játszótér van az egykori kertmozi
területén…
Such Tamás

Csak pár hétre jött – tíz éve…

Fotó: Csernek Szilvia

A békéscsabai születésű,
2002 óta Budapesten élő
Kovács Barbara sminkmester negyedik lett az OMC
Nemzetközi Világszervezet
által szervezett sminkvilágbajnokságon, hordható
menyasszonyi smink kategóriában. A verseny online
zajlott. Ismeretségünk óvodás korunkig nyúlik vissza,
így tegeződtünk.
– A gimnázium után egyből
kozmetikusnak jelentkeztél?
– Először a szegedi Juhász Gyula főiskolára jelentkeztem,
orosz-testnevelés
szakra. Azért párosítottam
ezt a két szakot, mert gyerekkoromban tornász voltam,
később néptáncoltam, így
részemmé vált a mozgás; az
orosz nyelv pedig nagyon jól
ment. Végül nem vettek fel.
Közben anyukám kitalálta:
„milyen jó lenne neked kislányom, ha kozmetikusnak
mennél!”. És telitalálat volt!
– Emlékszem, 1994-ben
egy országos sminkversenyen te is modell voltál, miközben akkor már javában
dolgoztál.
– Mondhatni 1989 óta
megállás nélkül dolgozom.
Persze amikor 1999-ben és
2003-ben
megszületettek
a gyerekek, egy kicsit vis�szavettem a tempóból, de
akkor sem hagytam abba.
1997-ben indultam el először versenyen, felkészítő

zőket egy kisebb klubbá varázsolta át, ez lett a KO. Az udvari bejárat az Élővíz-csatornától
körülbelül 10–15 méterre volt.
A söntés udvarán, a sörpadokra könyökölő, a főleg a bőr- és
farmerdzsekis, hosszú hajú,
fémmuzsikákat komáló, több
tucatnyi arc mulatott a hétvégeken.
– Az ment oda, aki nem a
„nyál zenét” hallgatta – lövi be
pontosan a KO zenei művészeti ágazatát Zumba Szilvia,
egykori törzsvendég. – Először a jaminai Aranyökörben
futottunk össze, majd a
Cápa–Pálma–IQ–Narancs
érintésével megérkeztünk a
Ligeti sori „szenthelyre”.
A KO-ban volt egy-két
hangverseny is, de inkább a

világbajnokságokon a 7. hely
volt a legjobb. Ám a mostani
negyedik hely szinte felfoghatatlan! A pandémia következtében most csak online
verseny volt, és épp emiatt
háromszor többen neveztek
a versenyszámomban, mint
korábban, így 156 induló volt.
– Mindig más helyszínen
rendezik meg a versenyt?
– Mindig van egy európai
és egy tengerentúli helyszín.
Én néhány éve legelőször
Moszkvában voltam, majd
Chicagóban, Szöulban és
Párizsban. Párizzsal azonban a világszervezet egy
ötéves szerződésben állapodott meg, így a legutóbbi, a
2020-as is ott lett volna. Ezzel szemben 2021-ben már
Yokohamában lesz a verseny. Február közepén újra
indulok az Európa-bajnokságon, amelyre egy gyönyörű
sminkkel nevezek. Ismét online, és Párizs lesz.

A szovjetunióbeli (ma ukrajnai)
Mezőkaszonyról
származó Katkó „Henger”
Ferenc 2010 januárjában
pusztán pár hétre jött Csabára
vendégszerepelni.
Ám a hetekből hónapok,
évek, évtized lett… Közben családot alapított, és
ma már a Békéscsabai Jókai Színház egyik vezető
karaktere. Ismeretségünk
okán tegeződünk.
– Honnan a Henger becenév?
– Fociztam, és a társaim
mindig azt mondták, hogy
olyan vagyok, mint az úthenger. Egyszer csak az út elkopott, és így maradt a henger.
Akkoriban még szerencsére
nem voltak kütyük, és egy
csomó mindent lehetett csinálni: pingpongozni, pecázni,
még zeneiskolába is jártam,
klarinétoztam. Gyerekkoromban napi 4–5 órát is gyakoroltam. Nálunk a május 1-je
nem létezett fúvószenekar
nélkül. Általában a számaikat
kisgyerekként otthon mindig
eljátszottam: püföltem a puffokat, nagyanyám kötőtűje
volt a trombita. Alig vártam
már, hogy hatéves legyek, és
beiratkozhassak a zeneiskolába. Amúgy 15 éves koromig zeneművészetire készültem, de végül tanítóképzőbe
felvételiztem.
– Miért a tanítóképzőbe jelentkeztél, ha inkább a zene
vonzott?

Katkó Ferenc A dzsungel könyvében, Baluként
– A Szovjetunióban teljesen más volt az oktatási
rendszer. Természetesen a
tanítóképző fúvószenekarában is játszottam. Közben rájöttem, hogy klarinéttal nem
tudom magam kísérni, így elkezdtem gitározni. Majd egy
barátom azt ajánlotta, hogy
jelentkezzek a kijevi színművészetire, mert a színházban
vannak zenés darabok. Az
egyetemen 1998-ban végeztem, majd leszerződtem Szabadkára, ahol 7 évig éltem,
de 2011-ig még visszajártam
játszani.
– 2010 januárjában, az
Aska és a Farkasban szerepeltél, és eredetileg két hétre
jöttél a Jókai színházhoz.
– Akkor volt a szerb hónap a színházban. A mesét
Hernyák György, a Szabadkai Népszínház direktora
rendezte, míg a Jókai színház társulata mellett két vendégművész, Gál Elvira (Aska)

és én (a farkas) játszottuk a
címszerepeket. Azt követően
a Nórában, illetve a Circus
Hungaricusban játszottam.
Majd Fekete Péter az előző
és Seregi Zoltán, a jelenlegi igazgató megkérdezték, hogy lenne-e kedvem
a Színitanházban tanítani?
Azóta már a negyedik generációt tanítom, és nagyon jól
érzem itt magam.
– Előfordul, hogy egy vis�szafogottabb
tanítványod
harmadik év végére „felgyújtja a deszkákat”?
– Sikerélményként könyvelem el, hogy két tanítványomat felvettek a színművészetire. Vagy például az első
osztályomba járt Veselényi
Orsi, aki már a színházban
kolléga, és szintén odajárt
Gábor Anita, aki ugyan nem
társulati tag, de többször is
játszunk együtt.
Az oldalt írta: Such Tamás
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KITEKINTŐ: Több mint 3 milliárd forintból újul meg a Gyulai Várfürdő
Összesen 3,2 milliárd forintos összegből bővül a Gyulai Várfürdő 2023-mal bezárólag. A fürdő a keretösszeg
nagyobbik, 2,9 milliárd forintos részét a Kisfaludy Fejlesztési Program pályázatán nyerte, ehhez 300 millió
forint önerővel járulnak hozzá.
– A családoknak kedvez a
Gyermekparadicsom átfogó
rekonstrukciója és bővítése,
melynek során a jelenlegi

400 négyzetméteres kapacitást megduplázzuk. Új élményelemeket építünk be és
a legkisebbeknek spray-par-
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A bővítésről szóló tanulmány már 2017-ben elkészült, ez képezte az alapját
annak a megvalósíthatósági
tanulmánynak, amely pozitív
pályázati elbírálásban részesült 2020 decemberében.
– A várfürdő szerepe regionális szinten is kiemelkedő.
Az a célunk, hogy egy-egy
nagy volumenű fejlesztés minden évtizedben megvalósuljon, megőrizve, sőt, növelve
a fürdő versenyképességét,
hiszen ez a szálláshelyeknek
és a munkahelyeknek is kedvez – hangsúlyozta Görgényi
Ernő, Gyula polgármestere.
Kovács József, a térség
országgyűlési képviselője a
pandémia utáni talpra állás
részeként értékelte a beruházást.

Görgényi Ernő, Kovács József és Kun Miklós
– A gazdaságfejlesztésre forrásokat kell áldozni.
A kormány korábban arról
döntött, hogy amennyiben
az uniós keretek erre nem
elegendőek, akkor hazai
forrásból kell megvalósítani
a terveket, ezek közé tartozik Gyula turisztikai fej-

lesztése is – összegezte a
képviselő.
Az új beruházás előzetes
munkálatai idén indulnak el, a
munka nagyobb része azonban 2022 őszén zajlik majd. A
projekt a tervek szerint 2023
novemberében fejeződik be.
D. Nagy Bence
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kot is kialakítunk – ismertette
Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő ügyvezető igazgatója.
A következő célcsoport
az idősebb, egészségtudatos generáció. A lovarda és
a kupolás wellness közötti
szakaszt teljes egészében
lebontják, helyére egy termál
aquapalota kerül, kiúszó-beúszó rendszerrel.
A reumatológia területén – érintve a főépületet és
az Erkel hotel felőli átjárót
– egy medical wellness központot hozunk létre. Ezzel
a szolgáltatási körrel olyan
vendégeket tudunk elérni,
akik nemcsak a kiemelt időszakban, hanem év közben
is ellátogatnak hozzánk, és
hosszabb ideig maradnak –
emelte ki az ügyvezető.
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Csabai Mérleg

Bővítené a női korosztályait az Előre

Befejezte sportolói pályafutását Makra Noémi

Várják a focikedvelő lányokat

Tizenhét év a torna jegyében

Kevesen vannak, ezért
növelnék a taglétszámot
a Békéscsaba 1912 Előre
lány csapatainál. A lilák
jelenleg két korosztályt
működtetnek, de hos�szú távú céljuk egy felnőtt együttes kiállítása
és az utánpótláscsapatok
bővítése, hogy minden
korcsoportban rajthoz állhassanak.
Az Előre lány korosztályainak edzését a hideg és a
havas pálya sem állította
meg, ők is ugyanúgy tréningeznek, mint a fiúk. Magyarországon a lányok körében
is egyre népszerűbb a labdarúgás, de Békéscsabán
még nincsenek sokan.
– Ha valaki a női sportokról beszél, nem a labdarúgás jut rögtön az eszébe,
hanem például a kézilabda vagy a röplabda. A foci
a nőknél annyira még nem
elterjedt, de azért csináljuk,
hogy az legyen. Célunk,
hogy mindenki megismerje a női csapatokat, és azt,
hogy a nők is ugyanúgy tudnak küzdeni, mint a férfiak –
fogalmazott a Békéscsaba
1912 Előre SE U19-es lány
csapatának játékosa, Szabó
Boglárka.
A csabaiak egyik edzője
elmondta: az egyesület felméréseket végez arról, hogy
a megyében hány lány sze-

A Torna Club Békéscsaba
válogatott tornásznője. A
több világ-, és Európabajnokságot is megjárt,
világkupa-győztes sportoló, a koronavírus miatt kihagyott Európa-bajnokság
után döntött úgy, hogy a
jövőben inkább a tanulmányait helyezi előtérbe. Tervei között szerepel, hogy
edzőként segíti majd a fiatal tornászokat.

retne futballozni. A szakemberek úgy látják, ez a sport
főleg a kisebb településeken népszerű. Mazula Zoltán hangsúlyozta: szeretnék
feltölteni az U16-os és az
U19-es csapatot, valamint
kisebb korosztályokat elindítani.
– Az elmúlt két és fél hónapban azt láttam, nagyon
sokan nem is tudják, hogy
van női foci nálunk. Ennek
a népszerűsítésében próbálunk minél gyorsabban lépéseket tenni – jegyezte meg
az U16-os együttes edzője.
Mindkét női korosztály
a kiemelt bajnokságban
játszott az előző két szezonban, ahol a lányok jobb
képességű csapatoktól tanulhattak. A klub idén az
alacsonyabb osztályba nevezett.

A Békés Megyei Kano Judo SE versenyzője a legjobb tizenhat között esett ki a dohai World Masters versenyen. A 19
esztendős Özbas Szofi a 21 éves izraeli Gili Sharir ellen kezdett Dohában, a 2018-as kínai Grand Prix ezüstérmese azonban nem állította megoldhatatlan feladat elé a Békés Megyei
Kano Judo SE sportolóját. Pályafutása első World Mastersmeccsén egy vazarival behúzta a győzelmet, és ezzel bejutott a legjobb tizenhat közé. A következő fordulóban Andreja
Leski következett, nagy küzdelemben a szlovén judós mehetett tovább, aki aztán meg sem állt a harmadik helyig.

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

– Mi volt az eredeti terv?
Hogyan szeretted volna lezárni a pályafutásod?
– A decemberi Európabajnokság nagyon jó lehetőség lett volna, magyar
érmek is születtek a kontinensviadalon. Szerettem
volna ott lenni és jó eredményt elérni. A másik esély
a nyári Universiade, az lett
volna az utolsó versenyem.
– Több vb-n, Eb-n, világkupán szerepeltél. Melyik
verseny marad a legemlékezetesebb?
– A legrégebbi ilyen emlék
a 2011-es EYOF volt, amikor megnyertem a korlátot.
2018-ban a csapat Eb-n is jól
szerepeltünk és a 8. helyen
végeztünk. 2019-ben, Szombathelyen, a világkupán
megnyertem a gerendát, az
is nagyon jó emlék, de igazából az egész 2019-es év
nagyon jól sikerült.

– Marad hiányérzet benned, hogy az olimpiai szereplés nem jött össze?
– 2016-ban lett volna erre
esélyem, de sajnos az évet
már sérüléssel kezdtem, úgy
is utaztam ki a kvalifikációs
versenyre. Nagyobbak voltak a rontási esélyeim, mert
nagyon féltettem a térdeimet. Akkor nagyon csalódott
és szomorú voltam, de azóta
ezt már feldolgoztam.
– Hogyan tovább? Milyen
céljaid vannak?
– A Testnevelési Egyetemen a szakedzői szakot
kezdtem el, ez az első félévem. A terveim között szerepel, hogy kisgyerekekkel
kezdjek foglalkozni. Jelenleg
erre nincs lehetőség a járvány miatt. Ez lenne tehát a
legfőbb cél, de még gondolkodom, hogy mit tanulhatnék majd.
Kovács Dávid

Változott az Előre felkészülési programja

Fotó: MTI

Helytállt Szofi

– Mindenki próbálta a lehető legtöbbet kihozni abból
a helyzetből, amiben most
vagyunk, legyen szó akár az
ellenfélről, akár a csapatunk
tagjairól. Nagyon elégedett
vagyok a mutatott játékkal
és a hozzáállással. Eredményekben nem mindig jött ki
az, amit terveztünk, de szoros mérkőzéseket játszottunk, ezek nagyon biztató
jelek a jövőre nézve – zárta
Kesjár Ruben, az U19-es
gárda trénere.
A 2020/21-es szezonban
a koronavírus miatt sok mérkőzés elmaradt, így egyelőre
a valós erőviszonyokról nincs
reális kép. A Békéscsaba Labdarúgó Akadémián viszont
várják azokat a lányokat, akik
szívesen kipróbálnák magukat ebben a sportágban.
Hidvégi Dávid

– Októberben még versenyeztél, aztán jött a koronavírus, lemaradtál a mesterfokú bajnokságról és így az
Európa-bajnokságról. Hogyan jutottál el addig a döntésig, hogy nem folytatod a
sportolói pályafutásodat?
– Már nyáron elindult
bennem a gondolat, de
még versenyeztem és nem
is mondtam senkinek. Az
októberi versenyem már
nem sikerült úgy, ahogy
terveztem. Aztán elkaptam
a koronavírust, utána már
úgy voltam vele, hogy ezt
már nem szeretném csinálni. Sokat kihagytam, két
hónapig nem mozogtam
egyáltalán, úgy éreztem,
hogy nincs már bennem
erő és motiváció, hogy tovább folytassam. Így is 17
évig foglalkoztam ezzel,
úgy gondolom, hogy sok jó
eredményt hoztam a magyar tornának.

A Békéscsaba 1912 Előre
január harmadik hetében
már az algyői edzőtáborban
készült a szezon folytatására, ahol eredetileg két mérkőzést is megvívott volna.
Végül az Algyő SK – Békéscsaba 1912 Előre felkészülési mérkőzés elmaradt,
a Szeged–Csanád Grosics
Akadémia – Békéscsaba
1912 Előre edzőmérkőzést
lapzártánk után játszották.
Az Előrének ezelőtt két
felkészülési meccse volt,
amelyeket a Békéscsaba
Labdarúgó Akadémián vívott meg január 16-án. Az
együttes délelőtt 1–0-ra legyőzte a Kecskemétet, majd
délután 1–0-ra kikapott az

NB II-es riválisától, a DEACtól. A lilák mind a két mec�csen más összeállításban
léptek pályára.

A Békéscsaba az NB IIben először január 31-én
vasárnap 13 órától lép majd
pályára hazai pályán az

FC Ajka ellen. A bajnokit a
tervek szerint a 7.Tv-n és a
behir.hu online felületein élőben láthatják a nézők.

Várják már a versenyszezont
A tavalyi esztendőben a
küzdősportolók
helyzete
sem volt egyszerű. A Békéscsabai Lakótelepi SE
2020-as éve jól kezdődött,
hiszen egy világ- és egy
Európa-kupán is részt vettek sportolóik, majd március közepén megrendezték
a kick-box diákolimpiát. Ezután azonban a járvány berekesztette az edzéseket.
Debreczeni Dezső vezetőedző elmondta, hogy kezdetben edzésterveket írtak
a gyerekeknek, de ez nem
vált be, így online kapcso-

latra váltottak. A nyártól már
tarthattak csoportos edzéseket, készültek az őszi
világbajnokságra,
amely
aztán elmaradt. A hivatalosan bejegyzett sportegyesületek továbbra is megtarthatják az edzéseiket,
de a lehetőségek korlátozottak, mivel a legtöbb tornacsarnok csak az odajáró
iskolások előtt áll nyitva. A
Békéscsabai Lakótelepi SE
sportolói a nehézségek ellenére bizakodva várják az
idei versenyszezont.
H. D.

14 Médiaajánlat 2021

Csabai Mérleg

MÉDIAA JÁNLAT
NYOMTATOTT HIRDETÉSI, MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A CSABAI MÉRLEGBEN

Kis- és középvállalkozásoknak és magánszemélyeknek is előnyös lehetőségeket kínálunk hirdetményeik nyomtatott megjelentetésére. A 2021-ben, a már 30 éves múltú Csabai Mérlegből, a város legnagyobb példányszámú,
helyi értékeket és hagyományokat hordozó közéleti lapjából kéthetente 28 000 példány kerül ingyenesen
a békéscsabaiak postaládájába.

1/1 oldal
280 x 409 mm
885 500 forint + áfa

1/2 oldal
280 x 198 mm
443 000 forint + áfa

1/4 oldal
138 x 198 mm
221 500 forint + áfa

BEHIR.HU FŐOLDAL – ZÓNÁK ÉS TARIFÁI
ZÓNA NEVE

MÉRET

ÁR/HÉT

IAB STANDARD AD NAME

KF-0-NY

1410 x 173

357 000 Ft + áfa

BO-0-NY

300 x 250

160 000 Ft + áfa

mpu

BO-1-NY

300 x 600

357 000 Ft + áfa

half page

K-1-NY

728 x 90

287 000 Ft + áfa

banner

K-2-NY

728 x 90

172 000 Ft + áfa

banner

Video Banner

640 x 360

563 000 Ft + áfa

K-3-NY

728 x 90

KF-1-NY

1410 x 173

213 000 Ft + áfa

KF-2-NY

1410 x 173

144 000 Ft + áfa

JO-0-NY

300 x 250

160 000 Ft + áfa

mpu

JO-1-NY

300 x 250

160 000 Ft + áfa

mpu

JO-2-NY

300 x 250

160 000 Ft + áfa

mpu

JO-3-NY

300 x 600

242 000 Ft + áfa

half page

Popup

1410 x 173

403 000 Ft + áfa

Online PR cikk

Korlátlan karakterszám 120 000 Ft + áfa
és kép-megjelenítés

banner

72 000 Ft + áfa

H I R D E T É S I , M E G J E L E N É S I L E H E TŐ S É G E K

A 7.TV CSATORNÁN

Az elsősorban Békéscsaba és Békés megye híreit feldolgozó 7.Tv 2015 óta napi szinten jelentkezik friss hírekkel, saját gyártású közéleti, kulturális, sport és vallási tematikájú magazinműsorokkal. Televíziónk körzeti
besorolású, így adásunk nemcsak Békéscsabán, hanem Békésben és a szomszédos megyék egy részén is
látható, sőt, online is megtekinthető. Lehetőség nyílik 7.Tv műsorainak támogatására, mely az adott műsor
végén, logóval és hangfelmondással együtt megjelenő hirdetési forma.

K É P Ú J S Á G TA R I FÁ K
HIRDETÉSI FORMÁK 		MEGJELENÉS
1/8 oldal
138 x 98 | 90 x 151 mm
110 700 forint + áfa

1/16 oldal
90 x 74 | 138 x 50 mm
55 500 forint + áfa

1/24 oldal
90 x 50 | 43 x 101 mm
37 500 forint + áfa

1/48 oldal
43 x 50 mm
18 700 forint + áfa

NYOMTATOTT PR-CIKK-MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK

A CSABAI MÉRLEGBEN
MÉRET		KARAKTERSZÁM

Lakossági

24 megjelenés/nap

2000 Ft + áfa/hét

Vállalati

24 megjelenés/nap

10 000 Ft + áfa/hét

7. T V Á R L I S T A
HIRDETÉSI FORMÁK GYÁRTÁSI DÍJ

MEGJELENÉS

SUGÁRZÁS

SUGÁRZÁSI DÍJ

30 000 Ft + áfa

megbeszélés
szerint

megbeszélés
szerint

30 000 Ft + áfa =
90 000 Ft + áfa/3 perc
Ismétlés: 15 000 Ft + áfa/perc
3 perces film ismétlése:
43 000 Ft + áfa

PR-riport
vagy pályázati
kommunikáció,
külső helyszínen

P R C I K K N YO MTATOT T H I R D E T É S I Á R A K
KÉPEK SZÁMA		ÁR/MEGJELENÉS

1/1 oldal

6000 karakter

2 kép, logó

885 500 Ft + áfa

1/2 oldal

4500 karakter
3500 karakter

1 kép
2 kép

443 000 Ft + áfa

1/4 oldal

3200 karakter
2500 karakter

kép nélkül
1 kép, logóval

221 500 Ft + áfa

1/8 oldal

1500 karakter

1 kép

110 700 Ft + áfa

ANYAGLEADÁS: FORMÁTUM: PDF | JPG | FELBONTÁS: 300 dpi | SZÍNTARTOMÁNY: CMYK
A file-t méretarányosan, nyomtatási jelek és kifutó nélkül kérjük megküldeni.

TÁMOGATHATÓ MŰSOROK

GYÁRTÁSI DÍJ

Púder (közéleti magazin)

12 000 Ft + áfa

8 megjelenés

72 500 Ft + áfa

Kezdőkör (sportmagazin)

12 000 Ft + áfa

8 megjelenés

72 500 Ft + áfa

Spektrum (életmódmagazin)

12 000 Ft + áfa

8 megjelenés

72 500 Ft + áfa

Csabai Forgatag (közéleti magazin)

12 000 Ft + áfa

5 megjelenés

44 000 Ft + áfa

Generáció (ifjúsági magazin)

12 000 Ft + áfa

10 megjelenés

89 000 Ft + áfa

Időjárás-jelentés

12 000 Ft + áfa

havi 168 megjelenés

444 000 Ft + áfa/hó

12 000 Ft + áfa

1 nap (6 megjelenés)

15 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

1 hét (42 megjelenés)

104 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

2 hét (84 megjelenés)

207 000 Ft + áfa

12 000 Ft + áfa

3 hét (126 megjelenés)

310 000 Ft + áfa

1 megjelenés

Hazai: 58 000 Ft + áfa
Idegenbeli: 115 000 Ft + áfa

CSABAI MÉRLEG – 2020. ÉVI TERVEZETT MEGJELENÉSEK
A CSABAI MÉRLEG HIRDETÉSEIT KÉRJÜK A TERVEZET SZERINT ELJUTTATNI A SZERKESZTŐSÉGÜNKBE.
LAPSZÁM

		SUGÁRZÁSI DÍJ

LAPSZÁM

LEADÁSI HATÁRIDŐ

MEGJELENÉS

Mérkőzés közvetítésének támogatása

MEGJELENÉS/HÉT

LEADÁSI HATÁRIDŐ

MEGJELENÉS

2021/1. szám

január 7.

január 14.

2021/13. szám

június 24.

július 1.

2021/2. szám

január 21.

január 28.

2021/14. szám

július 15.

július 22.

2021/3. szám

február 4.

február 11.

2020/15. szám

aug. 5.

aug. 12.

2021/4. szám

február 18.

február 25.

2020/16. szám

aug. 19.

aug. 26.

2021/5. szám

március 4.

március 11.

2020/17. szám

szept. 2.

szept. 9.

2021/6. szám

március 18.

március 25.

2020/18. szám

szept.16.

szept. 23.

2021/7. szám

április 1.

április 8.

2020/19. szám

szept. 30.

október 7.

2021/8. szám

április 15.

április 22.

2020/20. szám

október 14.

október 21.

2021/9. szám

április 29.

május 6.

2020/21. szám

október 28.

november 4.

2021/10. szám

május 13.

május 20.

2020/22. szám

nov. 11.

nov. 18.

2021/11. szám

május 27.

június 3.

2020/23. szám

nov. 25.

december 2.

H I R D E T É S I , M E G J E L E N É S I L E H E TŐ S É G E K

2021/12. szám

június 10.

június 17.

2020/24. szám

dec. 9.

dec. 16.

LEDFALON

O N L I N E H I R D E T É S I , M E G J E L E N É S I L E H E TŐ S É G E K

A WWW.BEHIR.HU WEBOLDALON
Az internetes jelenlét napjainkban nélkülözhetetlen ahhoz,
hogy egy vállalkozás értékesítési sikereket érhessen el.
Nagyon fontos, hogy ne csak saját weboldallal rendelkezzünk, hanem igénybe vegyük a banner és a PR-cikk-megjelentetés által nyújtott előnyöket is. A behir.hu szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja, hogy széleskörű
tájékoztatást nyújtson Békéscsaba és Békés megye legfontosabb információiról. A közéleti, gazdasági, kulturális
és sporthírek mellett hírportálunkon keresztül elérhető a
Csabai Mérleg minden lapszáma, a 7.Tv adásai, valamint az
egész Békés megyére kiterjedő programajánló felület is.

REKLÁMSPOTTARIFÁK
TELEVÍZIÓS SPOT
HOSSZA

ÁR/DB

10 másodperc

14 000 Ft + áfa

15 másodperc

21 000 Ft + áfa

20 másodperc

28 000 Ft + áfa

25 másodperc

35 000 Ft + áfa

30 másodperc

42 000 Ft + áfa

35 másodperc

50 000 Ft + áfa

40 másodperc

55 000 Ft + áfa

Gyártási díj

50 000 Ft + áfa

FUTAMIDŐ

SUGÁRZÁSI DÍJ

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
REKLÁMSPOT		
ESETÉN

GYÁRTÁSI DÍJ

Hangalámondás,
hangcsere

12 000 Ft + áfa

Idegen nyelvű
hangalámondás

18 000 Ft + áfa

Feliratozás, feliratcsere

24 000 Ft + áfa

Újravágás
Forgatókönyvírás
reklámfilmhez

30 000 Ft + áfa

PR-film

41 500 Ft + áfa

ÁR (FT/10 SEC SZPOT VAGY KÉP/HÓ)

35 500 Ft + áfa

MEGJELENÉS SZÁMA (DB/HÓ)

1–2 hónap

104 000 Ft + áfa

2200

min. 3 hónap

70 000 Ft + áfa

2200

min. 6 hónap

58 000 Ft + áfa

2200

HIRDESSEN NÁLUNK!

KERESSE BIZALOMMAL MUNKATÁRSUNKAT, AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

N+36-20/507-5444 | Emarketing@bmc.media.hu
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Csabai Mérleg

Különleges helyre szerveznének
látogatásokat a városvédők
Az I. világháborúban elesett katonák emléke előtt
tiszteleg a Békéscsabai
Városvédők és Városszépítők
Egyesületének
új kezdeményezése: az
egyesület tagjai ugyanis
abban a békéscsabai hősi
temetőben vezetnek majd
körbe csoportokat, amely
egyébként nem fogad látogatókat.

banfi.iren@bvgkft.hu e-mailcímen. A levélnek tartalmaznia kell a csoportvezető nevét,
telefonszámát, a látogatás
időpontját (év, hónap, nap,
óra) és a csoport létszámát.
Kérdés esetén Ugrai Gábor további felvilágosítást
is ad. Az elnök megjegyezte: korábban Romániából,
Oroszországból és Szlovákiából jelezték, hogy meglátogatnák a sírkertet. Elképzelhetőnek tartja azt is, hogy
rendhagyó történelemórákat
tartsanak a helyszínen.
Varga Diána

A Trezor gazdasági munkaközösségként
alakult
meg a nyolcvanas évek
második felében, 1993-tól
korlátolt felelősségű társa-

úgy éreztem, kötelességeim
vannak. Tizennégy éves
korom óta napi tizenkét-tizennégy órát dolgozom, az
iskoláimat levelező tagozaton végeztem. Törekedtem
arra, hogy mindenhol helytálljak, ami sikerült is: a JATE
jogi karán jelesre doktoráltam. Jogászként tevékenykedtem, utána a Dél-Alföldi
Tégla- és Cserépipari Vállalat megszűnésével munkanélküli lettem, majd az ÁÉVnél kaptam állást. 1988-ban
kezdtem vállalkozni, munkatársaimmal felépítettük az
ország legnagyobb vagyonvédelmi magáncégét."
Családja és kollégái most
így fogalmaztak: igyekeznek hozzá méltó módon továbbvinni harcos szellemét,
örökségét, értékteremtési
szándékát, és minél több
családnak megélhetést biztosítani a továbbiakban is.

SZÉPKORÚAK
90

90

Popik Józsefné (90)

a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület közreműködésével

CSABAI KALANDOZÁSOK

A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖRNYÉKE

8. Forduló – A Békés Megyei Könyvtár és környéke

A 6. forduló megfejtései:

2. A liget „Fenyves-pihenő” nevű területén
feketefenyők állnak. (A helyes
válaszért összesen 1 pont jár.)

(A kapunyílásokat helyesen ábrázoló
rajzért összesen 2 pont jár.)
3. 3 db piros hegyű ceruza áll a
Széchenyi ligeti játszótéren.
(A helyes válaszért összesen 3 pont jár.)

4.
(A helyes
rajzért
összesen
1 pont jár.)

11

29
28

8

10

4

7

9

6

5

3

12

...........................................................................
2. Mi a neve a gyermekkönyvtár – idén 36 éves –
híres-nevezetes kék lovának?
(Ő Lázár Ervin „Négyszögletű Kerekerdő”
meséjének egyik figurája.)
............................................................................
3. Milyen állat matricái díszítik a könyvtár
földszinti első ablaksorát a Csabagyöngye
Kulturális Központ felől?

.....................................

18

23

21

...........................................................

22

5. Most készül a csabai
„Hírességek
sétánya” a könyvtár
24
és a Csabagyöngye Kulturális
Központ közötti járdaszakaszon.
Ha átadják, tizennégy csabai kiválóságra
emlékezhetünk majd a járdaszintbe helyezett
emlékkövek által.
Kiknek a neveit olvashatjuk a már lerakott
táblákon? Színezzétek be a nevük melletti
négyzetet!
Dedinszky Gyula

1 13 14
2
15 16
27
25
26

1. Kössétek össze a pontokat 1-től 29-ig!
Megfejtésül a MESEJÁRAT járművét kapjátok.
Milyen jármű ez? Írjátok a pontozott vonalra!

19

Csapat neve:

20

17

Gyóni Géza

Perlrott-Csaba Vilmos

Jankay Tibor

Rell Lajos

Lipták Pál

Réthy Béla

Mohácsy Mátyás

Stark Adolf

Mokos József

Sztraka Ernő

Mokry Sámuel

Tevan Andor

és

k

1.

8. Forduló – A Békés Megyei Könyvtár és környéke

Bé

– Szerettek olvasni? – kérdezi Zsofka Bogitól és Bazsitól.
Az előbb léptek át kifelé jövet a Széchenyi liget székelykapuja
alatt, és most éppen az Élővíz-csatorna kis hídján sétálnak.
A két unokatesó megtorpan, és a mancsaikat összecsapva szinte egyszerre kiáltják: – Igen, nagyon!
– Én könyvtárba is rendszeresen járok! – teszi hozzá Bogi.
– Ennek nagyon örülök! – mondja Zsofka. – Szívesen megmutatnánk nektek a Békés Megyi Könyvtárat, de most egy ideig
sajnos nem tudunk bemenni oda nézelődni!
– De körbejárhatjuk, és közben mesélhetünk róla! – bólint Csabi.
Azzal a hídról leérve máris fordul le a csatorna melletti parkba.
– Nézzétek csak! – mutat körbe. – Balra az Élővíz-csatorna,
és jobbról a Békés Megyei Könyvtár épülete!
– Tudjátok, hogy közel 70 éve Békéscsabán nyitották meg az
ország legelső megyei könyvtárát – kérdezi büszkén Zsofka –,
és azután az épületen belül 10 év múlva a gyermekkönyvtár is
kitárta kapuit?
– Akkor – gondolkozik el Bogi hangosan – jó sok könyv összegyűlhetett itt ennyi év alatt!
– Igen – mondja Csabi –, a gyermekkönyvtárban közel 20 ezer
kötet várja kis olvasóit! Városunk mindegyik ovisa és alsó osztályos iskolása egyszerre akár három könyvet is kikölcsönözhetne, és még mindig maradna belőlük jónéhány a polcokon!
– Van „MESEJÁRAT” is! – kiáltja lelkesen Zsofka. – Amikor
Janka, a kistesóm nagycsoportos ovis volt, a gyermekkönyvtár
egyik munkatársa Kornél cicával meglátogatta őket az oviban,
és egy foglalkozást tartott nekik a könyvtárról...

Baráth Lászlóné (90)

sa

látogatható. Az egyesületet
többen keresték meg amiatt,
hogy lerónák kegyeletüket
az elesett katonák sírhelyénél, ezért a városvédők
úgy döntöttek, hogy – a városgazdálkodási cég jóváhagyásával – megszervezik
a látogatásokat, sőt, akár
„idegenvezetéseket” is tartanának.
Amennyiben a járványügyi szabályok lehetővé
teszik, csoportos látogatásokat szerveznek. A látogatási szándékot három nappal korábban lehet jelezni a

Dr. Prekop Ottó, a hazai
széf, páncél-, fegyverszekrény, pénzkazetta és
postaláda
gyártásában
elismert Trezor-Liktor Zrt.
társalapítója, vezérigazgatója, életének 65. évében végleg megpihent.

ságként, majd több mint 10
évnyi folyamatos növekedés
és bővítés után, 2004-től
részvénytárságként működik tovább. A cég ma már
nemcsak Magyarországon,
hanem Európa több országában is meghatározó
szereplője a mechanikus
vagyonvédelmi
eszközök
gyártásának, dr. Prekop
Ottó fáradhatatlan munkájának is köszönhetően.
Az üzleti élet mellett volt
egy időszak, amikor dr.
Prekop Ottó a közéletben
is megmérettette magát,
1994-ben például a Köztársaság Párt jelöltjeként indult
az országgyűlési választásokon. A Csabai Mérlegben
akkor így nyilatkozott:
„Azt láttam a korábbi
rendszerben, hogy kis tudású emberek magas pozíciókat foglalhattak el. Elkezdtem tehát tanulni, mert
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Ugrai Gábor, a Békéscsabai
Városvédő és Városszépítő
egyesület elnöke elmondta,
hogy a Lipták András utca
végén található, 1917-ben,
az országban az elsők közt
létesült hősi sírkertben magyar, orosz, szerb, olasz,
német és román katonák
nyugszanak. A temetőt az
önkormányzat a Honvédelmi
Minisztérium támogatásával
2019-ben újította fel, azóta
a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. gondozza.
Éppen azért, mert a sírkertet felújították és más
nemzetek katonái is itt nyugszanak, a város féltve őrzi a
temető állapotát, így az nem

In memoriam dr. Prekop Ottó †
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Munkácsy
Mihály
Múzeum
Munkácsy
Emlékház
Napsugár
Bábszínház
Békés Megyei
Könyvtár
Csabagyöngye
Kulturális
Központ

Zsilinszky Mihály

4. A könyvtár és az Élővíz-csatorna közötti parkban áll ez az eligazító tábla.
Rajzoljátok be az ábrába az útjelző nyilakat úgy, ahogyan azok az igazi táblán állnak!
A járványhelyzetre való tekintettel a 8. forduló megfejtéseit legkésőbb február 9-én 12.00 óráig kérjük – csapatonként
összegyűjtve – szerkesztőségünk portáján a Csabai Kalandozások feliratú gyűjtőládába bedobni, vagy olvasható minőségben
beszkennelve vagy lefotózva – csapatonként szintén összegyűjtve –, a csabaikalandozasok@bmc.media.hu e-mail címre elküldeni!
Minden csapatnak – létszámtól függetlenül – alkalmanként 10 db megfejtést kell beküldenie! (Ha több megfejtés érkezik be,
akkor az nem jelent plusz pontot! Ha kevesebb megfejtés érkezik be az adott fordulóban egy csapattól, úgy abban a fordulóban nem kapnak pontot!)
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Új bemutatókkal és online darabokkal készül
a Békéscsabai Jókai Színház
Több darab előkészületei is
folynak egyszerre a Békéscsabai Jókai Színházban,
hogy a nyitás után azonnal
előadásokkal
kedveskedhessen a teátrum. Próbálják
a Kakukkfészket, hogy kis
kihagyással, újabb három
hétig munkálkodjanak a darabon. A Családi ágy című
vígjáték már csak a nézőket
várja, miközben folynak a Trianon című rockopera próbái.
Január 27-én sajtónyilvános
olvasópróbával indult az Árgyélus királyfi című mesedarab. A Viktória az enyhítések
után egy-két felújító próbával
színre kerülhet, a Pezsgős
vacsora is hamarosan indulásra kész, így a járványügyi
korlátozások enyhítése után
a nézők azonnal birtokba
vehetik a színházat, hiszen
vígjátékot, zenés darabot,
mesét és elgondolkodtató
színművet is választhatnak
majd a teátrum sokszínű kínálatából.
Amíg nem fogadhatja nézőit a Békéscsabai Jókai
Színház, online nézhető, a
korábbiakban is nagy népszerűségnek örvendő előadásait kínálja. A folyamat
igen egyszerű: a kiválasztott
darabra jegyet lehet vásárolni, és a visszaigazolás birto-

A Kakukkfészek próbája a Jókai színházban
kában egy – a nézőnek megfelelő, szabadon választott
– időpontban, bármikor meg
lehet tekinteni az előadást az
online premiertől számított
egy hónapon belül. Tehát a
Balkán kobra, a Törvénytelen randevú és a Holló Jankó
még néhány napig, a Pszicho és az Egri csillagok február közepéig érhető el. Két
előadást, tekintettel a Valentin napi akcióra, február 15éig lehet megnézni: a felhőtlen szórakozást kínáló Hotel
Mimózát és a romantikus
lelkű nézők kedvencét, a Ta-

nulmány a nőkről-t. Február
14-én egész nap 30 százalék
kedvezménnyel váltható jegy
erre a két előadásra. Vadonatúj online premierekkel is
készül a színház: a korábban
sok előadást megért, szemtelenül szellemes, Rejtő Jenő
humorával mulattató Vesztegzár a Grand Hotelben január 29-től látható, de február folyamán több korábbi, jó
minőségben felvett előadás
is az otthoni képernyőkre kerülhet. A Mario és a varázsló online premierét február
12-re tervezi.

BÉKÉSCSABA ANNO
Korcsolyázás és séta a Körös jegén
Az idősebbek még emlékeznek azokra a régi, hideg
telekre, amikor a Körös
jegén csúszkálni, korcsolyázni, sétálni lehetett. Az
utóbbi években ilyen nem
nagyon fordult elő. Történetünkben egy 1905 január
végi, a csabai Körös jegén
rendezett eseményt idézünk fel.
A korcsolyának Csabán
már 145 éve is sokan hódoltak. Ennek bizonysága,
hogy 1875. február 6-án
megalakult a Békéscsabai
Korcsolyázó Egylet. Amikor
ünnepélyesen felavatták a
vasútállomás előtti jégpályát,
az egylet tagjai tartottak látványos bemutatót. Az első
hivatalos versenyre pontosan egy év múlva került sor,
ugyanott. Ezen gyorsasági
bajnok lett Scheifler Hugó és
Reiner Béla.
A tél örömeinek hódoltak a körgát mögötti tavak
jegén a környék lányai, fiai
is. A hokisok nagy lelkesedéssel űzték a korongot a
maguk választotta faágak
közül kikerülő hokiütővel.
Amint a hideg, fagyos éjszakák következtében a Körös
csonttá fagyott, jege ideális
helyszín volt a téli sportoláshoz, amelynek csak az
ügyesség és a gyakorlott-

ság szabott határt. A havas
téli világ ilyenkor kivirult a
korcsolyázókkal. Észrevehetően csökkent a népszerű
korzó forgalma a városháza
mögötti, két híd közötti jégparkett vonzó hatása miatt.
Ide korcsolyákkal felvértezve libbentek ki a változatos
formájú kalapok, bolerók és
prémek bájos viselői. Egyegy ilyen alkalom a hölgyek
részéről felért a korcsolyázók téli divatbemutatójával.
A Körös jege délutánonként szinte zarándokhel�lyé vált a kíváncsi publikum
számára. A jég és a festői,
havas táj látványában gyönyörködtek az arra járók és

az amatőr korcsolyázók,
akik buzgón hódoltak a jeges
sport szenvedélyének. Sokan csúszkáltak, szánkóztak
ilyenkor, a sétáló párok pedig
a látványt élvezték.
A korcsolyázó egylet több
délutáni és esti villanyfényes
korcsolyaversenyt is rendezett a városközponti Körösszakaszon, ahol látványos
volt a fények és az árnyak
játéka is.
A jégen vígan folyt a társalgás és a pletyka. S ki tudja, nem több bohókás, szép
álom szövődött-e a Körös jegén, mit a báltermek mámoros levegőjében.
Gécs Béla

