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Kétmilliárdos beruházás Szarvas Péter: A fő szempont a működés és az egészség

BSZC képzőközpont Járványügyi költségvetés készül

Herczeg Tamás: Egyre növekszik az oltakozási kedv az országban

A legmodernebb eszközökkel szerelik fel a Békéscsa-
bai Szakképzési Centrum (BSZC) új képzőközpontját 
a Kétegyházi úton, amellyel együtt épületfejlesztést 
hajtanak végre. 

Egy éve számoltunk be arról, 
hogy letették a BSZC új kép-
zőközpontjának alapkövét. 
Az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium több mint 
2,1 milliárd forintot biztosít a 
csabai képzőhelynek. A fej-
lesztés hamarosan kezdetét 
veszi, miután február 3-án 
ünnepélyesen átadták a mun-
katerületet a kivitelezőnek.

A térség országgyűlé-
si képviselője kérdésünkre 
hangsúlyozta: céljuk, hogy a 
jelenlegi és a leendő gépipa-
ri vállalkozásoknak megfele-
lő munkaerőt biztosítsanak 
Békéscsabán, amelyhez el-
engedhetetlen a szakképzési 
centrum fejlesztése. Herczeg 
Tamás kiemelte: ha olyan 
szakemberek kerülnek ki az 
iskolapadból, akik megfelel-
nek a „negyedik ipari forra-

dalom” kihívásainak, akkor 
Békés megye vonzóbb lehet 
a vállalkozók szemében.

– Azt reméljük, hogy lesz-
nek olyan nagy vállalatok, 
amelyek további fejlesztések 
mellett döntenek. A várossal 
együtt olyan befektetőkkel 
tárgyalunk, akik még nem 
vettették meg a lábukat Bé-
késcsabán és a megyében. 
Attól, hogy folyamatosan 
fejlődik a közlekedési inf-
rastruktúra és bővülnek a 
képzési lehetőségeink, azt 
reméljük, hogy megfelelő 
célpontja leszünk a cégcso-
portoknak – jegyezte meg 
Herczeg Tamás, hozzátéve, 
hogy már tervezési fázisban 
van a békéscsabai repülőtér 
fejlesztése is.

"Az tűnik az egyetlen kiútnak a járványból, ha minél többen be lesznek oltva"

A cél, hogy a jelenlegi és leendő gépipari vállalkozások-
nak megfelelő munkaerőt biztosítsanak Békéscsabán
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– Bizottsági és képviselő-
testületi üléseket most nem 
lehet tartani, ezek hiányában 
hol tart a költségvetés előké-
szítésének a folyamata? 

– Az idei költségvetés 
megalkotása bonyolult, de le-
zajlottak a városvezetői belső 
egyeztetések és az intézmé-
nyi egyeztetések. Békéscsa-

ba esetében a működési költ-
ségek mintegy 13-14 milliárd 
forintot tesznek ki, valamint 
a fejlesztéseket figyelembe 
véve 25 milliárd forintnál is 
magasabb összegű beru-
házások költségvetését kell 
megtervezni. A költségvetési 
rendelet-tervezetet a vonatko-
zó jogszabályok alapján febru-
ár 15-éig kell a képviselőknek 
megküldeni. A döntéshozatal 
előtt ők is áttanulmányozhat-
ják a tervezetet, és elküldhetik 
a véleményüket, módosító ja-
vaslataikat. Emellett – a távol-
ságtartási és a maszkviselési 
szabályok betartásával – a 
frakcióknak lehetőségük lesz 
arra, hogy személyesen is 
egyeztessünk. A veszélyhely-
zeti jogrendnek megfelelően, 
végül a költségvetési rendele-
tet vélhetően nekem kell majd 
polgármesteri döntéshozatal-
lal elfogadnom. 

– Melyek Békéscsaba idei 
költségvetésének a főbb sa-
rokpontjai? Mi kap kiemelt 
figyelmet? 

– Járványügyi költségve-
tésről beszélünk, tehát tudo-
másul kell vennünk, hogy a 
döntéseink nagyon nagy szá-
zalékát a járványügyi helyzet 
befolyásolja. Igazodnunk kell 
a központi jogszabály-vál-
tozásokhoz, a jelenlegi kihí-
vásokhoz, így kell elérnünk, 
hogy a költségvetés biztosít-
sa a város intézményeinek 
működését, valamint szol-
gálja Békéscsaba polgárai-
nak egészségét. Ez a két fő 
szempont. Az óvodáinknak, a 
kulturális intézményeinknek, 
az egészségügyi intézmé-
nyeinknek, a gyermekélelme-
zésnek, a polgármesteri hiva-
talnak működnie kell.

„Bízom benne, hogy a kicsit borús, rosszkedvű telünk 
rövidesen elmúlik, nemcsak az időjárást, hanem a jár-
ványügyi helyzetet tekintve is. Addig még kitartást és tü-
relmet kérek a csabaiaktól” – fogalmazott Szarvas Péter 
polgármester, akivel Békéscsaba idei költségvetéséről 
és a fejlesztésekről beszélgettünk.

– Folyamatban van az idősek 
beoltása. Mennyire nyitottak 
az emberek erre? 

– Az ország mintegy ezer-
kilencszáz idősotthonában, 
bentlakásos szociális intéz-
ményében már befejeződött 
a védőoltások beadása. A 
lakók és az intézmények 
munkatársai is önkéntes ala-
pon kapták meg az oltást. 
Most az időskorúak oltása 
folyik. Az a tapasztalat, hogy 
folyamatosan növekszik az 
oltakozási kedv. Egyre töb-
ben vállalják a védőoltás be-
adatását, és ez jó, mert, ha 
lesz elég vakcina, így érhető 
el a nyájimmunitás. 

– A kormányfő úgy fogal-
mazott, hogy nem jöhet eny-
hítés, amíg nincs elegendő 
oltóanyag. Hogy állunk most?

– Nagyon sok példát lá-
tunk a világban és Európában 
is, hogy a könnyítések újabb 
fertőzéshullámot indítanak el. 
Magyarországon most de-
cemberhez képest kedvező 
irányt mutatnak az adatok, de 
egy ideje stagnálnak a mu-
tatók. A kórházban ápoltak 
száma a 8000 körüli csúcsról 
visszaesett 3500–4000 közé, 
a lélegeztető-gépen lévők 
száma és a halálozások szá-
ma is csökkent a decemberi 
adatokhoz képest. Nyilván-

valóan minden egyes élet 
számít! Egyre inkább az tűnik 
az egyetlen kiútnak a járvány-
ból, ha minél többen be lesz-
nek oltva. Magyarország öt 
vakcinagyártó céggel kötött 
szerződést. Négy esetében 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ engedélyezte a ma-
gyarországi használatot, és 
három gyártó már szállít ol-
tóanyagot hazánkba. Remél-
jük, rövidesen a másik kettő 
is fog. Csak olyan vakcinákat 
kaphatnak a magyar embe-
rek, amelyek hatékonyak és 
biztonságosak. Az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelme-
zés-egészségügyi Intézet és 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ pozitív döntése is 
kell ahhoz, hogy egy oltó-
anyag használatba kerüljön.  

A legidősebbek egy része már megkapta az oltást, a 
kormány újabb kedvezményekkel segíti a családokat és 
a fiatalokat, emellett az állatvédelemre is hangsúlyt fek-
tet – az aktualitásokról Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselővel beszélgettünk.  

"Még kitartást ás türelmet kérek a csabaiaktól"



Érintett szakaszok: Bartók 
Béla út, Temető sor, Kétegyházi 
út, Kígyósi út, Kerekegyházi 
utca; Élővíz-csatorna töltése 
Körte sor és Veszei között (futó-
folyosó), Pósteleki bekötőút.

Jelen tájékoztatóban felhív-
juk szíves figyelmüket, hogy a 
Bartók Béla úti és a Temető sori 
kerékpárút felújítása részben el-
készült, a kerékpárút forgalom-
ba-helyezése még nem történt 
meg, ezért az csak saját felelős-
ségre használható! 

A Kerekegyházi út építési 
munkálatai 2020. szeptember 
16-án elkezdődtek. Az alépít-
mény elkészült, a kötőréteg és 
a kopóréteg aszfaltozását be-
fejezték. Az utca csak korláto-
zottan alkalmas közlekedésre. 
A kivitelező a munkálatokat 
szakaszosan végzi, az érintett 
lakosokat folyamatosan tájé-
koztatja. A kivitelezőt a meg-
rendelő felszólította a földutak 
folyamatos karbantartására.
A Kígyósi úton a zárt csapa-
dékcsatorna fektetése befeje-
ződött. 
A Békéscsaba–Veszei közötti 
Élővíz-csatorna töltése, az ott 
húzódó nyomvonal felújítása és 
szélesítése miatt 2021 április 
végéig le lesz zárva. A kivitelező 
mintegy 2000 méter hosszúság-
ban elkészítette a kerékpárút 
alapját és a kerékpárút szegé-
lyezését. 

Amíg a kerékpárút kivitelezé-
se folyamatban van, addig a la-
kosság 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 befe-
jezte a kivitelező. 

Felhívjuk az érintett lakos-
ság figyelmét, hogy az elkészült 
létesítményeket csak saját fele-
lősségre vehetik igénybe.

A fenti szakaszokon a téli 
szünet után a kivitelezési mun-
kák folytatódnak. 
A Békéscsaba, Gerla tele-
pülésrészen megvalósítandó, 
Csabai utca, Dobozi út–Csa-
logány utca közötti szakasz; 
Napsugár utca, Magvető utca, 
külterületi út, kerékpárút, vala-
mint a Pósteleki erdőben sétány 
építésére a kiviteli szerződést 

megkötöttük. A kivitelezés tény-
leges kezdete várhatóan márci-
us hónap. 

A kivitelezési munkálatok 
alatt kérjük az érintetteket, hogy 
kövessék figyelemmel a tájékoz-
tatókat, szíveskedjenek figye-
lemmel lenni a munkavégzés 
alatt létrehozott ideiglenes for-
galomtechnikai kialakításokra. 
A munkavégzés során kérjük a 
lakosság szíves megértését, tü-
relmét és közreműködését.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Az Alaptörvény szerint 
anyaság, betegség, rok-
kantság, fogyatékosság, 
özvegység, árvaság és 
önhibáján kívül bekövet-
kezett munkanélküliség 
esetén minden magyar 
állampolgár a törvényben 
meghatározott támogatás-
ra jogosult.

A minimálbér, illetve a bérek 
emelkedésének köszönhe-
tően idén az egészségbiz-
tosítás pénzbeli ellátásainak 
összege is növekedik. 

Februártól a minimálbér 
167 400, a garantált bérmi-
nimum pedig bruttó 219 000 
forintra emelkedett, mely 
kedvezően befolyásolja a 
társadalombiztosítási ellátá-
sok összegét is. A táppénz 
legmagasabb összege így 
napi 11 160, míg a gyermek-
gondozási díj (gyed) maxi-
muma havonta már bruttó 
234 360 forint és a hallgatói 
gyed is emelkedett.

Idén a munkavállaló, fog-
lalkoztatott, vállalkozó által 
fizetendő társadalombiztosí-
tási járulék mértéke változat-
lanul 18,5 százalék. A gyed, 
gyes, ápolási díj, és egyes 
ellátások összegéből 10 
százalékos mértékű nyug-
díjjárulékot kell levonni. A 

munkáltatót, kifizetőt, egyéni 
vállalkozót, mezőgazdasági 
őstermelőt terhelő szociális 
hozzájárulási adó (szochó) 
mértéke 15,5 százalék, 
melyből számos jogcímen 
adókedvezmény is érvénye-
síthető. 

A munkaerőpiacra lépők, 
a három, vagy több gyer-
meket nevelő munkát vállaló 
nők, a megváltozott munka-
képességű személyek, vál-
lalkozók esetében továbbra 
is jelentős kedvezménnyel 
lehet számolni. Ugyanígy 
a szakképzettséget nem 
igénylő és mezőgazdasági 
munkakörben foglalkozta-
tottak, vagy a kutatók utáni 
szochó kedvezmény is elő-
nyös a munkaadók számára.

Az öregségi nyugdíj ösz-
szegének számítási módja 
januártól lényegében nem 
változott. Idén az 1956. má-
sodik felében született kor-
osztály éri el a nyugdíjkorha-
tárt, ami esetükben a 64-ik 
életév betöltését követő 183. 
nap. A Nők 40 program foly-
tatódik, így öregségi teljes 
nyugdíjra, életkorától függet-
lenül továbbra is jogosult az 
a nő, aki legalább negyven 
év jogosultsági idővel rendel-
kezik.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békés Megyei 
Kormányhivatal
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Segítik a vállalkozókat az új rendszerre való átállásban Amit a társadalombiztosítási ellátások
változásairól tudni kell

Emelkedik a családtámogatás

Nő a minimálbér

A minimálbér változása termé-
szetesen a Békés megyében 
működő vállalkozásokra is 
hatással van. A Marzek-Kner 
Packaging Kft. a térség egyik 
legnagyobb munkáltatója. A 
vállalatcsoporton belül a mi-
nimálbéren foglalkoztatottak 
aránya mindössze a dolgo-
zók 10–15 százalékát teszi 
ki, azonban a béremelésből a 
jobban kereső munkavállalók 
sem maradhatnak ki. 

– Négy-öt százaléknyi 
béremelés az a szint, ameny-
nyit teljesíteni tud egy fele-
lős munkáltató úgy, hogy ne 
a munkavállalók számának 
csökkentésével teremtsen 
fedezetet magasabb bér-
emelésre. Mi ebben az év-
ben ötszázalékos emelést 
tudunk adni – mondta el kér-
désünkre Kása István Zoltán, 

a Marzek-Kner Packaging 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Február elsejétől emel-
kednek a minimálbérhez 
kötött állami támogatások 
összegei is. Az emeléssel 
a gyed maximális összege 
idén eléri a bruttó 234 360 
forintot, míg a diplomás gyed 
az alapképzésben résztve-
vő hallgatóknál 117 180 fo-
rintra, a mesterképzésben 
résztvevők esetében 153 
300 forintra növekszik, janu-
ár 1-jétől visszamenőleg. A 
gyermekek otthongondozási 
díja a minimálbér 88 száza-
lékára, azaz 147 312 forintra 
emelkedik. Emellett 2021-
ben legfeljebb 41 850 forintot 
igényelhetnek vissza azok a 
fiatalok, akik sikeresen tették 
le az első nyelvvizsgájukat.

Vincze Attila

Február elsejétől a minimálbér négy százalékkal, bruttó 
167 400 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pe-
dig 219 ezer forintra nőtt. A döntéssel a minimálbérhez 
kötött családtámogatások összegei is növekednek majd.

Az első szakképzési munkaszerződése-
ket ezekben a napokban írják alá azok-
nál a Békés megyei vállalkozásoknál, 
amelyek érettségivel a szakképzésbe 
érkező tanulók képzésében érdekeltek. 
Új törvény, új végrehajtási rendelet, új 
tanügyi dokumentumok, más módszer-
tannal – többek között ez jelenti a válto-
zást a szakképzésben.

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara ezekben a hetekben térítésmentes 
online előadássorozatot tart ágazatonként 
a vállalkozóknak, hogy segítse az átállást. 
Hogy mi lesz más, mint eddig, azt Mészá-
rosné Szabó Anna, a BMKIK szakképzési 
osztályvezetője ismerteti.

„Ez a szakképzési reform sokkal tudato-
sabb hozzáállást követel meg a duális gyakor-
lati képzőhelyektől, mint eddig. Megköveteli, 
hogy sokkal szorosabb kapcsolatot tartsanak 
fenn a szakképző iskolákkal. Az új rendszer-
ben már csak kifutóban van tanulószerződés 
(2024-ig), szakképzési munkaszerződéseket 
köthetnek 2021. február 1-jétől.

A gyakorlati képzőhelyeknek el kell készí-
teniük a teljes képzési időre szóló képzési 
programjukat, tanulási eredmény alapú mód-
szer alapján (TEA). Megjelent egy minőség-
központú szemlélet, amely az oktatási tevé-
kenység tekintetében egy új szintre emeli a 

cégeknél folyó szakmai képzést. Ez nagyobb 
tudatosságot igényel a vállalkozóktól. Ha 
nincs a cégnek minőségirányítási rendsze-
re, a Kamara Minőségi Szempontrendszer-
nek kell megfelelnie, amit már kidolgozott a 
kamara. Új követelmény a megfelelő szintű 
informatikai jártasság is, hiszen nagyon sok 
elemet elektronikus felületen kell rögzíteni.

Fontos kérdés, hogy a gyerek tanulni 
vagy dolgozni megy ki a vállalkozóhoz. Az 
új rendszerben tényleges munkavállalóvá 
válik a tanuló, mert szakképzési munka-
szerződést köt a teljes képzési időre, mely 
alapján munkabért kap. Ennek mértéke jó-
val magasabb, mint amit eddig a tanulók 
tanulószerződéssel havi tanulói juttatás-
ként kaptak. Most a munkabérük minimuma 
96 600 Ft kell legyen havonta, ehhez tár-
sul még az egyéb juttatás, ha van a cégnél 
ilyen. A rendszer bónusza, ha sikeres szak-
mai vizsgát tesznek, egyszeri életkezdési 
juttatásban is részesülnek, ennek mértéke 
a mindenkori minimálbér 80–180 százaléka. 
Próbaidő nincs, de a cégeknek lehetőségük 
van kiválasztási eljárásra, azaz a legmegfe-
lelőbb tanuló kiválasztására.

Az új szakképzési rendszer a vállalkozá-
sok számára új finanszírozási rendszert is 
jelent, melyben – mivel a költségek jelentő-
sen emelkednek – a támogatásuk is nő, és 
még sikerdíjjal is számolhatnak.”

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

MEGLÉVŐ  IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS  FEJLESZTÉSE

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Wenckheim turista- és ke-
rékpárút kialakítása tárgyú 
projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái 2020. 
augusztus hónapban meg-
kezdődtek.

A Dobozi úti kerékpárforgal-
mi létesítmény esetében a 
korábbiakban jelzett műszaki 
probléma miatt áttervezés és 
szerződésmódosítás is folya-
matban van. További munkála-

tokra – figyelemmel a munka-
folyamatok jellegére – mindkét 
esetben az időjárás függvé-
nyében kerül sor.

Felhívjuk az érintett szaka-
szokon kerékpárral közlekedni 

kívánók figyelmét, hogy a kivi-
telezésbe bevont kerékpárutak 
a műszaki átadás-átvételi eljá-
rások befejezéséig munkaterü-
letek, ezért csak saját felelős-
ségre használhatóak.

A kivitelező és alvállalkozó-
ja, valamint a beruházó, Békés-
csaba önkormányzata a terve-
zett munkálatokról folyamatos 
tájékoztatással él a lakosság 
felé. A kivitelezési munkálatok 

alatt kérjük, kövessék figyelem-
mel a tájékoztatókat, szíves-
kedjenek 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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja 
a lakosságot, hogy a Meglévő iparterületek infrastrukturális 
fejlesztése tárgyú projekt keretében a Berényi úti kerékpárfor-
galmi létesítmény kivitelezési munkái szünetelnek a téli időjá-
rási körülményekre való tekintettel. 



Bármi is történik, a működés-
hez szükséges forrásokat, 
valamint a járványügyi véde-
kezéshez szükséges költsé-
gek fedezetét biztosítani kell. A 
fejlesztések is folytatódnak, és 
fontos kiemelni, hogy negyed-
évente most is mód lesz a költ-
ségvetés felülvizsgálatára. 

– Hol tart most a Munká-
csy-negyed kialakítása, és 
milyen más, kiemelt beruhá-
zásokról beszélhetünk?  

– A Munkácsy-negyed a 
Modern Városok Program ré-
sze, és a kormány 100 száza-
lékos támogatásával valósul 
meg. A bábszínház itt kap új 
otthont a Beliczey kúria bőví-
tésével és felújításával. Ezzel 
kapcsolatban már a pénzügyi 
támogatásról szóló döntés is 
megszületett. A Munkácsy-
negyedben található a Kiss 
Ernő utcát és a Kórház ut-
cát összekötő híd – amelyet 
Réthy Pálról neveztem el –, 
ennek a felújítása időszakos 
útlezárások mellett történik 
meg. Emellett a Deák utcát a 
József Attila utcával összekö-
tő – általam Sztraka Ernőről 
elnevezett – híd teljes elbon-
tása és annak helyén egy új 
híd építése is a projekt része. 
A munkaterület átadása meg-
történt. A kivitelező rövidesen 
el is kezdi a munkát. Emiatt a 
Deák és József Attila utcánál 
az Élővíz-csatornán nem tu-
dunk majd átmenni a hídon. 

A Munkácsy Mihály festmé-
nyeihez kapcsolódó köztéri 
szobrokkal kapcsolatos beru-
házásokat is elindítjuk. Három 
szobor pályázatát pozitívan 
bíráltam el, egy egészala-
kos Munkácsy-szobor, va-
lamint a Rőzsehordó nőt és 
az Ásító inast bronzból meg-
formázó szobor fogja majd 
díszíteni Békéscsaba közte-
rületeit. Folytatódnak a kerék-
párút-építések is, például a 
Wenckheim-kerékpárút több 
szakasza megépül 2021-ben. 
Szintén folytatódik a Fürjesi út 
megépítése, folytatódnak az 
energetikai fejlesztések, és bí-
zunk abban, hogy a kormány-
zati együttműködés kapcsán 
további fejlesztések is elindul-
hatnak még ebben az évben. 

– A szakemberek szerint 
csak akkor lehet enyhíteni a 
korlátozásokon, ha elegendő 
oltóanyag érkezik. Addig is mit 
tanácsol a csabaiaknak?

– Az elmúlt hetekben nem 
volt könnyű Békéscsabán sé-
tálnom, mert lépten-nyomon 
megállítottak azzal, hogy a kö-

telező közterületi maszkviselés 
szabályain mikor lazítunk. Tu-
dom, hogy nagyon kényelmet-
len és kellemetlen ez a csaba-
iaknak, de polgármesterként 
felelős vagyok a város lakóiért. 
Az arányszámokat figyelem-
be véve naponta 8–10 csabai 
fertőződik meg. Amíg az ada-
tok nem azt mutatják, hogy a 
járvány lecsillapodott, addig 
fontosnak tartom a közterüle-
ti maszkviselés fenntartását 
valamennyiünk védelmében. 
Bizonytalan helyzetet okozna 
Békéscsabán az intenzív gya-
logos- és kerékpáros-forgalom 
miatt, hogyha különböző szek-
torokat jelölnénk ki a kötelező 
maszkviselésre. Ezért vala-
mennyi csabai egészségének 
védelme érdekében még fenn-
tartom a kötelező maszkvise-
lést. Ahogy mód lesz rá, ezt a 
rendelkezést el fogjuk törölni, 
addig még türelmet kérek. Re-
mélem, hogy minél hamarabb 
visszakapjuk a régi életünket 
és ezután majd igazi békeidő 
vár ránk.

Mikóczy Erika

– Az élet most sem állt meg. 
Januártól például újabb tá-
mogatások segítik a csalá-
dokat és a fiatalokat. 

– Ettől az esztendőtől 
a CSOK-kal vásárolt, és a 
CSOK segítségével épített 
lakások is illetékmentes-
sé váltak. A másik nagyon 
fontos körülmény, hogy a 
csecsemőgondozási díj ma-
gasabb összegű, hiszen a 
bruttó és a nettó bér közötti 
különbség innentől kezdve a 
családot, az édesanyát illeti 
meg. A lakásfelújításra pe-
dig igénybe lehet venni egy 
kedvező kamatozású hitelt, 
amelynek a felét – ha befeje-
ződött a felújítás – maximum 
3 millió forintig visszakap-
hatják a családok. Továbbá 
a kedvezmények sorát gya-
rapíthatja a tervek szerint az 
is, hogy jövő év januárjától 
a 25 év alattiak személyijö-
vedelemadó-mentesen dol- 
gozhatnak majd, ennek a 
részletszabályait ezután dol-
gozzuk ki.

– Az elmúlt időszakban 
talán kevesebb figyelem for-
dult az állatok felé. Milyen 
lépések történtek most ezzel 
kapcsolatban? 

– Van egy társadalmi 
igény, hogy a velünk élő 
állatok védelme erősebb 
legyen. Ennek is köszönhe-
tő, hogy Magyarországnak 
most már több mint 3 hónap-

ja van állatvédelemért fele-
lős miniszteri biztosa, Ovádi 
Péter személyében, aki járt 
Békéscsabán is. A Békés 
Megyei Kormányhivatal és 
a Viharsarki Állatőrség Ala-
pítvány között már köttetett 
együttműködési megállapo-
dás, amelyet továbbiak kö-
vetnek majd. Ovádi Péternek 
konkrét feladatai vannak az 
állatvédelmi szabályok meg-
változtatásával kapcsolat-
ban, illetve az állatvédelem-
ben kiemelt szerepet betöltő 
civil szervezetek erősítésé-
ben, a helyzetük javításá-
ban. Az ő támogatásuk egy 
külön csatornán keresztül 
hatékonyabbá tudná tenni a 
működésüket – ezt a közel-
jövőben szeretnénk is meg-
valósítani. A Magyar Falu 
Programnak egy új eleme 
is hamarosan látható lesz, 
erre a forrásra a települési 
önkormányzatok pályázhat-
nak. Sok olyan család van, 
ahol nincs pénz arra, hogy 
ivartalanítsák az állataikat. 
Az önkormányzatok pályáz-

hatnak majd arra, hogy a 
településükön élők az ivar-
talanítás orvosi költségeihez 
állami támogatásban része-
süljenek. A magyar felsőok-
tatásban ugyanakkor létre-
jött egy tudásközpont, ami 
az oktatással, neveléssel 
kapcsolatos feladatot vállal-
ja. A nemzetközi kutatások 
tapasztalatait próbálják fel-
használni, illetve állattartás-
sal, állatvédelemmel, állat-
tenyésztéssel kapcsolatos 
kutatásokat folytatnak Ma-
gyarországon is. Megjegy-
zem, hogy az az agresszió, 
ami az állatok kínzására, 
bántalmazására irányul, va-
lószínűleg kapcsolatban van 
a gyermekbántalmazással, 
a családon belüli erőszak-
kal is. A nevelés, a képzés, 
az információk átadása, az 
érzékenyítés nagyon fontos 
már a fiatal korosztályban, 
illetve a családok esetében 
is, jó, hogy erre nagyobb fi-
gyelem fordulhat majd a köz-
eljövőben.

Mikóczy E.

3Csabai Mérleg Csabai Mérleg Közélet / hirdetés

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL    FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Járványügyi költségvetés készülEgyre nő az oltakozási kedv

A Kiss Ernő utcát és a Kórház utcát összekötő híd terveHerczeg Tamás és Ovádi Péter miniszteri biztos
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

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

A jelentkezők kompetenciáinak 
felmérésével maximálisan
hatékonnyá válik a munka-

és munkaerőkeresés.

Bővebb információ:
www.kereskedelem535.hu

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Csaba u. 7.

Telefon:

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

Nyitva:

H,K,CS: 9:00-16:00

SZ: 9:00-13:00

P: 9:00-15:00

Email:

audiobcs@widex.hu

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

BÉKÉSCSABA

EGYEZTESSEN VELÜNK

IDŐPONTOT!

PRÓBÁLJON WIDEX

HALLÓKÉSZÜLÉKET INGYENESEN -

AZ ÖN OTTHONÁBAN!

A P R Ó-
H I R D E T É S

SZOLGÁLTATÁS
Lépcsőház takarítást 

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



Február 2-án kedden, estébe 
nyúlóan egyeztetett az oltási 
munkacsoport a zömében 80 
év feletti személyek korona-
vírus elleni oltásáról, a Békés 
Megyei Központi Kórház és a 
háziorvosok képviselőivel. A 
védekezés két szálon, pár-
huzamosan fut. Mint Takács 
Árpád kormánymegbízott el-
mondta: csütörtöktől vasár-
napig a harminc legnagyobb 
létszámú Békés megyei pra-
xisban oltottak a háziorvo-
sok, illetve ugyanebben az 
időszakban valamennyi me-
gyei háziorvos küldött idő-

seket a megyei oltópontokra 
is. A február elején megérke-
zett Moderna-vakcinát a me-
gyei védelmi bizottság már 
másnap eljuttatta az érintett 
háziorvosoknak, így az elő-
zetesen regisztrált, magas 
kockázati csoportba tartozó, 
idős, többségében krónikus 
betegségben szenvedő sze-
mélyek oltása is elkezdődött 
a vakcina felhasználásával. 

A kormánymegbízott az 
idősotthonokban, és bentla-
kásos szociális otthonokban 
élők oltásáról szólva kiemel-
te: Békés megye 39 tele-

pülésén, 116 intézményben 
végezték el a szakemberek 
a gondozottak és az ápolók 
oltását. Összesen mintegy 
négy és fél ezren oltatták be 
magukat a koronavírus ellen. 
Gyula, Békés, Nagyszénás, 
illetve Orosháza egy-egy in-
tézményében az érintettek 
pedig már a második, ismét-
lő oltást is felvették. Utóbbi 
szociális intézményekben az 
első körben védőoltásban 
részesült ellátottak és dolgo-
zók majdnem kivétel nélkül 
igényelték a vakcinát. Ezzel 
párhuzamosan lezajlott az 
egészségügyi dolgozók oltá-
sa, illetve az elmúlt hetekben 
megtörtént a gyermekvéde-
lemben és szociális alap-
szolgáltatásban dolgozók 
tesztelése is.

– A Békés Megyei Kor-
mányhivatal továbbra is el-

kötelezett, és mindent meg-
tesz a koronavírus-járvány 
mérséklése, az emberek 
egészségének védelme ér-
dekében. Mára egyértelmű-
en bebizonyosodott, hogy a 
koronavírus-járvány elleni 
védekezés leghatékonyabb 
módja a vakcina és csak a 
tömeges oltások megkez-
désével tudunk a járvány-
ügyi helyzetünkön javítani. 
Annak érdekében, hogy az 
életünk mihamarabb visz-
szatérhessen a megszokott 
kerékvágásba, minél több 
embernek élnie kell az oltás 
lehetőségével. Ezért arra 
biztatok mindenkit, hogy ve-
gyék igénybe az ingyenes 
védőoltást, és továbbra is 
nagyon fontos, hogy betart-
suk a védelmi intézkedése-
ket – tette hozzá a kormány-
megbízott.

Ez a fejlesztés is több irányú, 
több célú, hiszen szolgálja a 
gazdaságot, a szakképzést, 
a beiskolázást és a fiatalok 
itthon tartását – kezdte a 
megyeszékhely alpolgár-
mestere. Varga Tamás el-
mondta, hogy olyan össze-
tevők találkoztak, amelyek a 
város potenciálját és erőssé-
gét növelik.

– Az önkormányzat elkö-
telezett az ilyen projektek 
támogatásában. Azt tapasz-
taltuk, hogy a szakképzési 
centrum tagintézményeinek 
megítélése nagyon pozitívan 
változott az elmúlt években. 
Ez annak a progresszív stra-
tégiának köszönhető, amely 
a folyamatos megújulást, az 
új projekteket és képzése-
ket helyezte előtérbe. Egyre 
kívánatosabb, nagyobb vá-
lasztási lehetőséget kínál a 

szakképzési centrum vala-
mennyi tagintézménye, amit 
a beiskolázási adatok alátá-
masztanak – zárta mondan-
dóját Varga Tamás.

Az épületben hét új, eu-
rópai szinten is egyedülál-
ló tantermet alakítanak ki, 
ahol a fémipart és a hozzá 
kapcsolódó robotikát, auto-
matizálást oktatják majd a 
diákoknak. A beruházásnak 
csak egy része az ingatlan 
rendbetétele, hiszen ezzel 
együtt a térség legmoder-
nebb méréstechnikai és 
anyagvizsgáló laboratóriu-
ma, automatizációs és szi-
mulációs kabinetje készül el.

– Sok száz millió forin-
tot költünk a berendezések 
beszerzésére. Olyan esz-
közök és tudásanyag kerül 
a projektbe, amelyet az or-
szágban eddig középiskolai 
vagy technikusi szinten nem 
lehetett elsajátítani, itt lesz 

az első ilyen pont Békés-
csaba kellős közepén. Ez 
a kétmilliárdos beruházás 
alkalmas lesz arra, hogy új 
típusú képzést és képzettsé-
get biztosítson a diákoknak, 
amely segíti az új technikusi 
és az okleveles technikusi 
képzést, valamint a felsőok-
tatásba való átmenetet. Ez 
mind a jó egzisztenciát, a 
helyben maradást és a hely-
hez kötést szolgálja – fogal-
mazott a BSZC főigazgatója, 
Mucsi Balázs.

A központban gépi és CNC 
forgácsoló, gépésztechni-
kus, gépgyártástechnológiai 
technikus, CNC programo-
zó, CAD-CAM informatikus, 
ipari informatikai technikus, 
automatizálási technikus, 
galvanizáló és felületkeze-
lési szakmák és a hozzájuk 
kapcsolódó képzések okta-
tása folyik majd.

Hidvégi Dávid
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Az épületfejlesztés mellett a legmodernebb eszközökkel szerelik majd fel

Takács Árpád a megyei oltási munkacsoport vezetője

Folyamatban van az idősek beoltása

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Közös pályázatot zár hamarosan Arad és Békés megye

Elkezdődött a szépkorúak oltása Békés megyében is

A pályázat az Arad Megyei 
Tanács, mint vezető part-
ner, a Békés Megyei Önkor-
mányzat és az Arad Megyei 
Könyvtár partnerségében, 
az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap, valamint 
Magyarország és Románia 
kormányának társfinanszíro-
zásával valósul meg. 

A projekt célja Arad és 
Békés megye közigazgatási 
együttműködésének javítása, 
a kulturális identitás erősítése, 
továbbá a megyék lakossága 
közötti könnyebb ismeretszer-
zés és egymás megértésének 
elősegítése. Az intézmények-
nél felmerülő hasonló prob-
lémákra közös megoldások, 
módszertanok, protokollok 
kidolgozása, közös képzések 
nyújtása, jogszabályok össze-
hangolása, intézményfejlesz-
tés, know-how csere, informá-
ciónyújtás, a nyelvi készségek 
fejlesztése a kommunikáció 
elősegítéséért. 

A pályázatot a partne-
rek 2018. december 1-jén 
kezdték megvalósítani, ter-
vezett befejezése 2021. 
május 31-e A Békés Megyei 
Önkormányzat a projekt 
keretében már megvalósí-
tott egy workshopot, me-
lyet tanulmányúttal kötött 
egybe. A román partnerek 
részvételével négy szakmai 
ülés zajlott Békéscsabán. 
Elkészült egy háromnyelvű 
(magyar–román–angol) ki-
advány: Megyei Értékeink 
címmel, valamint a kultu-
rális identitás erősítése ér-
dekében megtervezték és 
létrehozták a Békés megyei 
brand-et. Ebben az évben 
a Békés Megyei Értéktár 
gyűjteményéből elkészült 
egy utazó értéktár kiállítás, 
amely virtuális módon, a 
modern technikát felhasz-
nálva mutatja be mindazokat 
az értékeket, melyek Békés 
megyét fémjelzik. A világjár-
vány okozta megszorítások 

enyhülésével Arad és Békés 
megye lakossága is megis-
merheti ezt a nem minden-
napi kiállítást. 

Szintén három nyelven 
(magyar–román–angol) ké-
szült el egy turisztikai ki-
advány, ami felvonultatja a 
megye látnivalóit, érdekes-
ségeit, gasztronómiai kin-
cseit, ezzel segítve mindazo-
kat, akik szeretnék felkeresni 
Békés megyét. Mindkét ki-
advány népszerűsítése Arad 
és Békés megyében is folya-
matban van. 

A tanulmányútnak és a 
szakmai üléseknek köszön-
hetően – Békés megyei 
ihletésre – múlt év decem-
berében az Arad megyei ön-
kormányzat is elkezdte ösz-
szeállítani megyei értéktárát. 
Az épített és szellemi örök-
ség, a természeti kincsek és 
fontos történelmi események, 
továbbá az ipartörténeti jelen-
tőségű megvalósítások gyűj-
teménye elkészült, és már be 
is mutatták. 

A tervek szerint évente bő-
vítik és újból megjelentetik a 
katalógust, mert az első kiad-
ványban nem tudtak minden 
értéket felsorakoztatni.

Február 4–7-e között újabb, mintegy másfélezer, magas 
kockázati csoportba tartozó, zömében 80 év feletti sze-
mély koronavírus elleni védőoltását végezték el a szak-
emberek megyénkben. A koronavírus elleni oltások 
beadásába immáron a háziorvosok is bekapcsolódtak 
– hangsúlyozta Takács Árpád, a megyei oltási munka-
csoport vezetője.

Hamarosan lezárul a „Közös problémák, közös megol-
dások” – Arad és Békés megye közigazgatási együttmű-
ködésének javítása (WorkMix) című ROHU204 azonosító 
számú projekt megvalósítása az INTERREG V-A Romá-
nia–Magyarország határon átnyúló programban. 

Még nem használható!

CsabaPark csúszda

Megkeresésünkre a beruhá-
zást koordináló Békéscsabai 
Városfejlesztési Kft. ügyve-
zetője, dr. Sódar Anita kifej-
tette: a CsabaPark az utóbbi 
hónapok fejlesztéseinek kö-
szönhetően számos új elem-
mel bővült. Rámutatott, hogy 
a dombon létesült csúszdák 
speciális eszközök, amelyek 
beszerzését és telepítési 
munkáit kifejezetten az ilyen 
jellegű eszközök terén jelen-
tős szakmai tapasztalattal 
rendelkező, dán székhelyű 
vállalat, a KOMPAN magyar-
országi képviselete végezte.

– A csúszdák hivatalos 
átadása mindaddig nem tör-
ténik meg, amíg a dombra 
tervezett kalandparki ele-
mek – sípálya, hófánk-pálya, 
drótkötélpálya kilátóval – ki-
vitelezése be nem fejeződik. 

A csúszdák a hosszt és a 
dőlésszöget tekintve ugyan-
csak kalandparki elemeknek 
tekintendők, így felügyelő 
személyzet jelenlétét, illet-
ve bizonyos védőeszközök 
használatát igénylik. Ennek 
feltételei a dombon létesülő 
elemek kivitelezését köve-
tően lesznek biztosíthatók – 
részletezte az ügyvezető. 

Az eredeti tervek alapján 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
forrásból épülő csúszda fej-
lesztése és a Modern Vá-
rosok Programban létesülő 
kalandparki fejlesztések egy 
időben készültek volna el. Az 
időbeli csúszást az okozta, 
hogy az MVP-s közbeszerzé-
si eljárások több ízben ered-
ménytelenek voltak.

Varga Diána

A közelmúltban egy a közösségi médiában közzétett vi-
deó borzolta a csabaiak kedélyét: a felvételen az látható, 
ahogy egy fiatal lecsúszik az egyik CsabaParkban talál-
ható csúszdán, majd kirepül az élményelemből. A szak-
emberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a csúszda még 
nem használható. 
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 
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Társadalmi célú hirdetés
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Elkezdődött a parkolóház építése Korszerűbb lett a megyeri művház

A gazdabolt melletti terüle-
ten egy háromszintes, lifttel 
ellátott, csaknem 300 jármű 
elhelyezésére alkalmas par-
kolóházat alakítanak ki. Dr. 
Sódar Anita, a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofit 

Kft. cégvezetője elmondta, 
hogy a területen 2021 január-
jától 2022 januárjáig folyama-
tosak lesznek forgalomkorlá-
tozások az építkezés miatt. A 
parkolóház építésével párhu-
zamosan a nagybani piacot 

elköltöztetik a Kétegyházi út 
26. szám alá. Ott egy 9 ezer 
négyzetméteres, körbeke-
rített területet alakítanak ki 
parkolókkal, szociális helyi-
ségekkel és irodablokkal.

– Sokat jelent a környé-
ken lakóknak, de az árusok-
nak, az őstermelőknek és 
a kistermelőknek is, hogy 
nem a belvárosban, hanem 
a Kétegyházi úton lesz a 
nagybani piac, ahol jobb 
körülmények között árusít-
hatnak majd – mondta Her-
czeg Tamás országgyűlési 
képviselő.

A tervek szerint a parko-
lóház használatbavételét kö-
vetően, a jelenlegi nagybani 
piac területén új, fedett-nyi-
tott vásárcsarnok épül, pavi-
lonsor lesz, de megújulnak a 
környező utcák is.

P. Á. 

Mintegy 120 millió fo-
rintból hoznak létre egy 
digilabort a Lencsési la-
kótelepen, valamint felújít-
ják a mezőmegyeri Arany 
János Művelődési Házat 
a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
"Bővülő terek, építkező kö-
zösségek" projekt révén.

A fejlesztések célja a kreatív 
ipar fellendítése Békéscsa-
bán, az általános és speciális 
igényeket is kielégítő fedett 
közösségi terek fejlesztése 
és létrehozása – ismertette 
kérdésünkre a Csabagyön-
gye Kulturális Központ igaz-
gatója, Szente Béla.

– A projektben szerepel 
egy digilabor létrehozása a 
Lencsési lakótelepen, vala-
mint a mezőmegyeri művelő-
dési ház alkotó házzá történő 
felújítása. Utóbbi az 1960-as 
évek elején épült, azóta itt 
nem volt érdemi fejlesztés. 
A tagintézmény most kívül-
ről hőszigetelést kap, és új 
ablakokat. A művelődési ház 
egy szép előtérrel is bővül, 
amely alkalmas lesz kiállító-
térnek a jövőben. Továbbá 
lesz egy új, konyhai kiszolgá-
ló rész, ahol a lakodalmakat 
jó körülmények között lehet 
majd rendezni – ismertette 
az igazgató. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy 

újabb fejlesztés történik Me-
zőmegyeren, amely önkor-
mányzati képviselőként az ő 
körzetébe tartozik. 

– Az európai uniós for-
rásokból sok jutott a város 
belterületére, de a külterü-
leten élők is igénylik lakó-
helyük modernizálását. Az 
elmúlt években több sikeres 
fejlesztés valósult meg a 
választókerületemben. A ke-
rékpárút felújítása és széle-
sítése lassan elkészül, de ha 
beérkezünk a településrész-
re, látható, hogy a baloldalon 
található sporttelep az elmúlt 
években szinte kicserélő-
dött. Felújítottuk az öltözőt 
és egy új résszel is bővült a 
terület. Megépült a műfüves 
pálya, lelátót telepítettünk, 
fitneszparkkal és játszótérrel 
bővült a komplexum, amely a 
sportesemények mellett kul-
turális programok számára 

is kiváló helyszín. Érdemes 
megemlíteni a mezőmegyeri 
idősek otthona felújítását és 
bővítését is. A leglátványo-
sabb jelenleg a művelődési 
ház felújítása, amely az ott 
élők lehetőségeit javítja, mo-
dern teret ad majd a helyi 
klubok, szakkörök számá-
ra. A Tündérkert tagóvoda 
is fejlődött: a helyiségeket 
modernizáltuk, de a jövőben 
szeretnénk továbbfejlesz-
teni az intézményt. Az ovi 
körüli parkolási lehetőséget 
bővítettük és szeretnénk le-
burkolni a jelenleg kavicsból 
kialakított területet. Folya-
matban van az utak, járdák 
felújítása és a földes utcák 
burkolása, ezekben is érin-
tett lesz Mezőmegyer, ahogy 
elkészülnek a tervek és elin-
dul a munka – fogalmazott 
Hanó Miklós.

Papp Ádám

Megkezdődtek a békéscsabai térségi vásártér kialakítá-
sát célzó projekt kivitelezési munkálatai. A Modern Vá-
rosok Programban elnyert mintegy 8,2 milliárd forintból 
a kivitelező többek között új fedett-nyitott csarnokot épít 
és teljesen korszerűsíti a pavilonsort.

A tervek szerint ilyen lesz a békéscsabai térségi vásártér, ha teljesen elkészül

A Deák és a József Attila utca közötti híd a mostaninál szélesebb lesz

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

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

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

H I R D E T É S

A Munkácsy negyed projekt 
keretében további két híd, a 
Kórház és Kiss Ernő utca közti 
híd, valamint a Deák és József 
Attila utca közti híd is teljes 
körűen megújul. 2021. január 
27-én a vállalkozó részére át-
adták a két munkaterületet. 

A beruházás során felújít-
ják a Deák utcát a József Atti-
la utcával összekötő gyalogos 
hidat. A jelenlegi hidat elbont-
ják, helyette egy szélesebb, 
kerékpáros- és gyalogosfor-
galom egyidejű lebonyolítá-
sára is alkalmas, új, korszerű 
híd építését kezdi meg a vál-
lalkozó. A híd a közelmúltban 

felújított Munkácsy-hídhoz 
hasonló modern, mégis klasz-
szikus stílusú kovácsoltvas 
hídkorlátot kap. A hídfőhöz a 
Munkácsy Mihály műve által 
inspirált „Ásító inas” tematiká-
jú szobrot helyezik majd el. A 
kivitelezés várható befejezé-
se 2022 áprilisa.

A Munkácsy-negyed má-
sik, igen leromlott állapotú 
műtárgya a Kórház és Kiss 
Ernő utcát összekötő közúti 
híd. A híd új tervei az eredeti 
állapotot próbálják megidézni, 
klasszikus hídfőkkel, hídvilá-
gítással. A hídszerkezet és a 
burkolat is megújul, valamint 

a járda is szélesebb lesz. A 
kivitelezés várható befejezé-
se itt is 2022 áprilisa.

Az építés-felújítás idejére 
forgalomkorlátozás várható a 
két híd környékén, a forgalom-
korlátozásokról folyamatosan 
tájékoztatjuk a lakosságot.

A beruházási projekttel 
kapcsolatos bejelentések, kér-
dések, észrevételek e-mail-
ben a bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu címre, 
illetve postai úton a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft., 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 10. 1. emelet 
4. számú iroda címre küld-
hetők. (Kérjük, hogy a levél-
ben tett bejelentés esetén ne 
maradjon el az értesítési cím 
pontos megjelölése.)

A „Modern Városok Program, Munkácsy Mihály öröksé-
gét ápoló és népszerűsítő fejlesztési projekt” keretében 
megvalósult a Széchenyi utcai Munkácsy-híd felújítása.
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Ötven évvel ezelőtt, 1971. 
február 1-jén vált ketté a 611. 
Számú Ipari Szakmunkás-
képző Intézet. A 611. (ma ez 
a Trefort) a Puskin térre bú-
torozott át, míg az újdonsült 
635. Számú Ipari Szakmun-
kásképző Intézet (ma a Kós 
Károly) maradt a Lenin (ma 
Baross) utcában. (2012 óta 
az épületben az Evangélikus 
Óvoda és Általános Iskola 
működik. 

– Az iskola 1971-ben ab-
ban az épületben kezdte 
meg az oktatást, melyben 
már 1901 óta folyt a tanonc- 
illetve szakképzés – meséli 
Nagy Sándor. A békéscsabai 
pedagógus 1973-ban került 
a 635-be, mint történelem-
pedagógia szakos tanár. Egy 
évig könyvtárosként, majd a 
következő évben igazgató-
helyettesként, végül igaz-
gatóként tevékenykedett az 
intézményben.

Hozzáfűzi, az 1971-es 
szétválás előtt már igencsak 

szűk volt a Lenin utcai intéz-
mény a kétezer (!) tanuló-
nak. Miután a 611. a Puskin 
térre költözött, a képzés is 
„osztódott”. A 635-ös iskola 
képzési profilját építő-, fa- és 
vegyes szolgáltatóipari szak-
mák oktatásában határozták 
meg. A 611-esbe a vas-, fém- 
és villamos-ipari szakmák 
kerültek.

Nagy Sándor elmondása 
szerint a megyei matemati-
ka, magyar, történelem, fizi-
ka versenyekről többnyire a 
635-ösök kerültek a területire 

vagy az országosra. A köz-
ismereti tárgyak mellett az 
asztalosok, festők, ácsok, 
kőművesek, fodrászok, koz-
metikusok mindig a legjob-
bak között szerepeltek az 
országos megmérettetésen. 
Aki az első tízben benne volt, 
mentesült a szakmunkás-
vizsga letétele alól. 1996-tól 
az iskola új neve Kós Károly 
Szakképző és Általános Isko-
la lett. Azt követően számta-
lan névváltoztatás ment ke-
resztül a jó, öreg ex-635-ös.

Such Tamás

A sportolók számára sem 
volt könnyű az elmúlt év, 
a csabaiak mégis szép 
eredményeket értek el, a 
város pedig igyekezett eb-
ben segíteni őket. Dr. Szi-
geti Bélával az ifjúsági és 
sportbizottság elnökével, 
a Hajrá Békéscsaba kép-
viselőjével erről és az idei 
tervekről beszélgettünk.

– Sport tekintetében mit ho-
zott az elmúlt év, és mire szá-
mítanak idén? 

– A város kiemelt figyel-
met fordít a sportolókra, és 
erejéhez mérten támogatja 
őket. A múlt évet átírta a jár-
vány, az olimpia is elmaradt. 
Négy hölgynek volt és van 
esélye arra, hogy idén Toki-
óban képviseljen bennünket. 
Márton Anita súlylökőnknek 
január végén kislánya szüle-
tett, de a kvalifikációja meg-
van, így esély van arra, hogy 
részt vegyen az olimpián. 
Kovács Barbara távgyalog-
lónk gyakorlott versenyző, 
remélhetőleg ő is kvalifikálni 
tudja magát. Mitykó Veronika 
súlyemelőnk juniorként igen 
sikeres volt és a felnőttek 
között is szépen szerepel; 
bízom benne, hogy ő is kijut 
Tokióba. Özbas Szofi dzsú-
dós tavaly igazolt Békés-
csabára, ő szintén odaérhet 
az olimpiára. A csapatsport-
ágak tekintetében férfi labda-
rúgóink nagyon jól kezdték a 

tavalyi évet. A járvány miatt 
volt, hogy ifjúsági korú lab-
darúgókkal kellett feltölteni 
a keretet, ennek ellenére jól 
állnak a bajnokságban. A 
röplabdások esetében Kö-
zép-Európa egyik legered-
ményesebb csapatáról van 
szó, bízunk benne, hogy jól 
fognak szerepelni idén is. 
Női kézilabdacsapatunk a 
világ egyik legerősebb baj-
nokságában szerepel, náluk 
a bennmaradás a cél. Az 
egyéni sportágak tekinteté-
ben nagyon jól állunk, hosz-
szan sorolhatnám a neveket, 
több sportágban is igen szé-
pen szerepeltek a csabaiak. 

– A járvány a bizottság 
munkáját is befolyásolta, ez 
miben nyilvánult meg? 

– Ebben a helyzetben is 
sikerült elvégeznünk azt a 
munkát, amit 2020-ra tervez-
tünk. Az év folyamán kétszer 
is veszélyhelyzetet rendeltek 
el, ilyenkor nemcsak a köz-
gyűlési, hanem a bizottság 
hatáskört is a polgármester-

nek kell átvennie. Sokszor 
nem tudtunk egy-egy témát 
úgy végigbeszélni, ahogy sze-
rettük volna. Viszont online 
kapcsolatban tudtunk maradni 
egymással, és több feladatot 
így is meg lehetett oldani. 

– Idén mit terveznek? 
– Sportolóink folytatják 

a munkát és a Modern Vá-
rosok Program részeként 
folytatódnak a fejlesztések a 
sport terén is. A sportcsarnok 
megújult, a röplabda akadé-
miát már korábban birtokba 
vehették a sportolók. A kikap-
csolódást, a mozgást szolgál-
ja a Wenckheim turista- és 
kerékpárút építése, ami a 
Békéscsaba körzetében lévő 
kastélyokat fogja összekötni 
egy kerékpár- és turista-útvo-
nallal. Az extrémsport-pálya 
a MÁV-pályánál kap helyet, 
és reményeink szerint folyta-
tódhat az Előre pálya felújítá-
sa, valamint a multifunkciós 
sportcsarnokot illetően is lesz 
előrelépés. 

Mikóczy Erika

A békéscsabai közgyűlés 
bizottságainak elnökeivel 
beszélgetünk a tavalyi ta-
pasztalatokról és az idei 
tervekről. A kulturális, 
köznevelési és érdek-
egyeztetési bizottság el-
nökét, Szente Bélát kér-
deztük.

– Milyen főbb feladatokat lát-
tak el tavaly? Milyen eredmé-
nyekkel zártak?

– Elsősorban a kulturális 
szférával – az intézmények-
kel, az azokkal kapcsolatos 
jogszabályokkal, határoza-
tokkal, a köznevelési terület-
tel, az érdekegyeztetéssel, a 
civil szervezetek, alapítvá-
nyok, egyesületek támoga-
tásával, valamint az ehhez 
kapcsolódó stratégiai tevé-
kenységekkel, illetve a hat 
békéscsabai nemzetiséggel 
foglalkozunk. A bizottság 
felállása után hamar sikerült 
érdemi kérdésekkel foglal-
kozni, de a koronavírus-jár-
vány felborította az életün-
ket. A jogszabályok miatt a 
közgyűlés és a bizottságok 
sem folytatták a munkát, a 
döntések polgármesteri ha-
táskörbe kerültek. Az elmúlt 
évben összesen 10 bizottsá-
gi ülés volt, amelyeken 78 
határozat és 25 véleménye-
zés született.

– A koronavírus-járvány 
miben befolyásolta a munká-
jukat?

– Nem lehetett üléseket 
tartani. Emellett a bizott-
ság saját kezdeményezés-
re ismerhet meg bizonyos 
ügyeket, ilyen volt a Jankay-
Kolozsváry-Tevan gyűjte-
mény sorsa, amely jelentős 
érték a város kulturális éle-
tében, ám másnak is helyet 
kellene biztosítanunk Békés-
csabán, például egy egysé-
ges, néprajzi kollekciónak. 
Perlrott-Csaba Vilmos a XX. 
század egyik legkeresettebb, 
csabai születésű festője, de 
munkássága nem jelenik 
meg helyben. A kihagyott hó-
napok rányomják a bélyeget 
az építkezésre; a műhely-
jellegű tevékenységek elma-
radtak.

– Milyen tapasztalatokat 
szereztek 2020-ban?

– Fontos, hogy jobban se-
gítsük a nemzetiségi önkor-
mányzatok, illetve az óvodák 
munkáját. A békéscsabai in-
tézmények nagyon jók, nagy-
szerű gárdák dolgoznak az 
intézményekben, ezt jó látni. 

A következő időszakban ér-
demes lenne az oktatási ter-
vek mögé látni, például úgy, 
hogy meghívunk egy-egy 
óvodavezetőt az intézmény 
bemutatása céljából és ha 
lehetőség van rá, mi is el-
mennénk hozzájuk. 

– Mit lehet tudni a 2021-es 
tervekről?

– Az óvodák rendben mű-
ködnek, megküzdöttek a ne-
hézségekkel, amiért minden 
dicséret megilleti őket. Talán 
több energiára lesz szükség 
a tényleges oktató-nevelői 
munkához – ha ebben fel-
adatunk lesz, minden segít-
séget megadunk. A kulturális 
területen remélhetőleg újra 
ki lehet majd nyitni, figyelni 
kell a művelődési szokások 
változására. A civil szférá-
ban elmaradt a pályázatok 
megvalósítási szakasza; 
szeretnénk, ha a programok 
létrejönnének és nem kel-
lene visszafizetni az elnyert 
támogatásokat.

V. D.

„Próbálunk online működ-
ni, de a képviselői munká-
hoz elengedhetetlen a sze-
mélyes kapcsolattartás. 
A helyzet rendeződéséig 
viszont elővigyázatosságra 
és óvatosságra van szük-
ség” – fogalmazott Miklós 
Attila, a Szövetség Békés-
csabáért frakció önkor-
mányzati képviselője, akit a 
múlt évről és az idei tervek-
ről kérdeztünk. 

– Múlt év márciusa óta a 
járvány határozza meg az 
életünket. Ilyen körülmények 
között mit tudtak tenni?  

– Az elmúlt év speciális 
volt: a közgyűlés nem ülé-
sezett rendszeresen, ritkán 
voltak online konferenciáink. 
Mivel sokan kerültek nehéz 
helyzetbe, mi karitatív tevé-
kenységet folytattunk: tisz-
títószereket, élelmiszereket 
igyekeztünk eljuttatni a rászo-
rulóknak. Békéscsabán per-
sze nem állt meg az élet, sok 
fejlesztés indult el, remélem, 
hogy ez idén is folytatódik. 

– A veszélyhelyzet idején 
a polgármester dönt közgyű-
lési hatáskörben is. Szarvas 
Péter a költségvetés kapcsán 
felajánlotta a konzultációs le-
hetőséget. Élnek ezzel? 

– Élünk a lehetőséggel, 
egyelőre várjuk az előter-
jesztést. A kormányzati elvo-
nások miatt nehéz helyzetbe 
került a város, ezért biztos, 
hogy lesznek területek, ahol 

vissza kell lépni. Az egyez-
tetésre viszünk javaslatokat. 
A város likviditása rendben 
van, de a bevételek jelen-
tősen csökkentek, elég a 
parkolási díj elengedésére 
vagy arra gondolni, hogy az 
intézmények nem tarthattak 
rendezvényeket. Bár kap a 
város 1,3 milliárd forintot, az 
nem pótolja teljesen a kiesé-
seket,  úgy látjuk, hogy leg-
alább 700 millió forintos hi-
ány lehet a költségvetésben.

– Ön szerint mivel lehetne 
stabilabbá tenni a büdzsét?

– Eddig is a felelősen 
gazdálkodó intézmények tar- 
tották egyensúlyban a költ-
ségvetést, most is feszes 
gazdálkodásra kell készülni. 
Kérdéses, hogy az egyéb 
forrásokkal hogyan gaz-
dálkodunk. Sok fejlesztés 
indult el, legutóbb a Munká-
csy-negyedre kaptunk több 
mint 1 milliárd forintot, ami 
örvendetes, jól kell vele élni. 

De Békéscsaba turisztikai 
szempontból, attrakciók hi-
ányában még mindig nem 
vonzó. A fejlesztések fonto-
sak, egyet is értünk velük, 
azonban nagyon meg kell 
nézni, mire költjük a pénzt. 
Például jó, hogy megújul a 
sportcsarnok, de nem kelle-
ne szétesnie a padlónak, be-
áznia a létesítménynek...

– Idén mire figyelnek ki-
emelten? 

– Békéscsabának nagy 
szüksége van például a bel-
ső úthálózat fejlesztésére. 
A tervezésnél a lakossági 
igények kielégítésére és a 
város gazdasági érdekeire is 
tekintettel kell lenni. Jelenleg 
80 utcának van kiviteli terve, 
ahol azonnal indulhatna az 
aszfaltozás, de a rendelke-
zésre álló forrás nagyjából 
60 utcára elég. Hogy ezt ki 
fogja rangsorolni, az egy kö-
vetkező kérdés.

Varga Diána

8 Ünnepi köszöntők Csabai MérlegKözélet Csabai Mérleg

Szigeti Béla: A sportolók a múlt 
évből is kihozták, amit lehet

Szente Béla: Dicséret illeti
a békéscsabai óvodákat

"Feszes gazdálkodásra kell készülni"Ötven éves történet
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BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai MérlegCsabai Mérleg

Elmaradtak a mulatságok Ritka lelet a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményében

Rövid a farsang Árpád-kori szablyára bukkantak

Az Árgyélus királyfi is megérkezik a Jókai színpadára

Farsang idején fellazulnak a társadalmi keretek, a sze-
replők kilétük álcázására maszkot, álöltözetet használ-
nak, jelmezek és kellékek segítségével személyesíte-
nek meg valamit vagy valakit – fogalmazott Harangozó 
Imre néprajzkutató.

Veres Krisztina, a Meseház 
vezetője megmutatta nekünk 
azt az egyszerű zajkeltő esz-
közt is, amelynek a népi ha-
gyomány szerinti célja, hogy 
hanggal zargassuk el a zord 
telet. Ezt konzervdobozból, 
egy kör formájú kartonpapír-
ból, illetve két dióból állította 
össze. Hozzátette, hogy bár 
idén elmaradtak a farsangi 
rendezvények és a kézmű-
ves foglalkozások, de otthon 
is van lehetőség álarckészí-
tésre családi programként. 
Lényegében bármiből ké-
szülhet álarc, akár még egy 
olyan mindennapi dologból 
is, mint egy tojástartó.

A farsang régi szokásren-
det hordoz magában – erről 
már Harangozó Imre nép-
rajzkutató beszélt. Felidézte, 
hogy ilyenkor megbomlanak 
a szigorú társadalmi hova-
tartozás keretei. Felkerül az 

arcra a maszk, következik 
az úgynevezett alakoskodás, 
amelynek lényege a valódi 
személyiség elbújtatása, a 
rejtett én megmutatása. 

– Ilyenkor, a „farsang far-
kán” az embereknek már 
nagyon elegük van a szürke-
ségből, a rövid napokból, a 
télből. Új életre vágyik min-
denki, de ahhoz, hogy az új 
élet elkezdődjön, a morális 
terhekkel le kell számolni. 
Ennek a rituálizálása tulaj-
donképpen a farsangi ha-
gyományaink lényege – fo-
galmazott Harangozó Imre. 

A farsang január 6-ától, 
azaz vízkereszttől hamvazó-
szerdáig, idén február 17-éig 
tart, vagyis ebben az évben 
igazán rövid időszakot ölel 
fel. Ezután kezdődik majd 
a húsvét előtti, 40 napos 
nagyböjt. 

Cs. Zs.

Békés megyében és or-
szágosan is ritka leletnek 
számít az a szablya, amely 
a közelmúltban került a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
hoz. A régészek azt feltéte-
lezik, hogy a lelet a 11–13. 
században kerülhetett a 
földbe, és kun tulajdonosa 
lehetett.

A lelet előkerüléséhez ve-
zető történet valamikor az 
1970-es évek elején kezdő-
dik, amikor egy silónak ásott 
gödörrel megbolygattak egy 
lovas sírt Vésztő környékén. 
A megtaláló elmondása sze-
rint egész ló maradványaira 
bukkantak, (ez a kun vonal-
ról szóló teóriát erősíti) ló-
szerszámokkal, valamint egy 
karddal. A szablyát a találó, 
a zablát egy rokona vitte el, 
és a többi lószerszámot is 
elhordták. Később a megta-
láló elköltözött és a leletet is 
magával vitte. Aztán az illető 
tavaly, halottak napján haza-
látogatott Vésztőre és visz-
szahozta a kincset is, amely 
először a vésztőmágori em-
lékparkba, onnan pedig a 
békéscsabai Munkácsy mú-
zeumba került.

A korszak és a népcso-
port azonosításához szükség 
lenne a többi lószerszámra 
is – magyarázta a megkere-
sésünkre Bácsmegi Gábor. A 
múzeum régésze szerint ed-
dig annyi bizonyos, hogy nem 
honfoglalás, – török –vagy 
avar kori szablyáról van szó, 
hanem az valószínűleg egy 
nagyon késői besenyő vagy 
kun harcosé lehetett. Elkép-

zelhető, hogy ez az egyetlen 
ilyen lelet Békés megyében.

Érdekessége, hogy egy 
pogány módon eltemetett 
harcos fegyvere lehetett. A 
közelben, Csongrád–Csa-
nád megyében találtak ha-
sonló, 13. századi sírokat, 
fegyverekkel, lóval – ezek 
kun jelenlétre utalnak.

Amennyiben beigazolódik 
a szablyáról, hogy valóban 
ehhez a népcsoporthoz kö-
tődik, az bizonyítékul szol-
gálhat arra, hogy a Körösök 
vidékére is telepítettek kuno-
kat – tette hozzá a régész.

A kardot mostanra resta-
urálták. A fa részek hiányoz-
nak, ennek ellenére a lelet 
igen jó állapotú. A penge 
valószínűleg nem teljes, a 
hegye lekopott, ám a végén 
látszódik a fokél. Ebből is 
látszik, hogy ezekkel a fegy-
verekkel inkább szúrtak, nem 
pedig vágtak.

Azért is lenne jó azo-
nosítani a kort és az etni-

kumot, hogy tudjuk, mire 
számítsunk: ez egy temető 
része vagy magányos sír. 
A kunoknál előfordult, hogy 
csak a vezért vagy egy ki-
emelkedő harcost temettek 
el a lovával. Ha sikerülne 
azonosítani a kard tulajdo-
nosát, az támpontot adna 
a további kutatásokhoz. Jó 
lenne tovább vizsgálódni a 
környéken, ma már vannak 
roncsolás-mentes technoló-
giák, amelyekkel ásás nélkül 
is lehetne keresni – összeg-
zett a szakember.

Magyarország középső 
területeiről egyébként sok 
kun vezéri sír került elő, ezek 
érdekes módon egy kört 
alkotnak. Közülük csupán 
egyet tárt fel Horváth Ferenc 
régész Csengele határában, 
az összes többi véletlen fel-
fedezés útján került elő.

Bácsmegi Gábor elmond-
ta: egy tárgyat vizsgálva 
látnunk kell, hogy az önma-
gában nem csinál semmit, 

mögötte mindig ott van az 
ember: ember készíti, hasz-
nálja és dobja el az adott 
eszközt. Őt kell keresni és az 
ő cselekedeteit kell megérte-
ni, megmagyarázni. Ezért is 
fontos, hogy a régész lássa 
azt a környezetet, ahonnan 
előkerül egy lelet, mert sok 
információval szolgálhat a 
szakemberek számára, így 
el tudják mesélni a tárgyak 
és tulajdonosaik történetét.

Ha bárki a saját földjén, 
portáján érdekességre buk-
kan, azt be kell szolgáltatnia 
a múzeumnak. A hatályos 
jogszabályok alapján min-
den lelet az állam tulajdona, 
tehát a helyi múzeumot ér-
tesíteni kell. Az elmúlt évek-
ben többször is érkezett civi-
lektől lelet a múzeumhoz, és 
amikor a szakemberek indo-
koltnak látták, előterjesztet-
ték az illetékes minisztérium 
felé a találói díj kifizetését a 
megtalálónak.

Tóth Bianka

A jól ismert történet Árgyélus, 
a király fia, és Tündérszép 
Ilona, a jóságos lány találko-
zásáról, szerelméről, egymás 
iránti felelősségéről szól. A 
királyfi furfanggal küzd az út-
ját keresztező ellenségekkel, 
szerelme pedig szívével és 
eszével segíti társát. Tündér 
Ilona úgy dönt, hogy lejön 
Tündérországból és halan-
dóvá válik a szerelméért. Ár-
gyélus királyfi életében eljön 
a férfivá válás ideje, Ilonáért 
pedig minden megpróbálta-
tást le tud győzni és még az 
átkok sem fognak rajta.

– Úgy fogom fel ezt a 
szerepet, mint a saját éle-

tem beavatásait, azokat az 
állomásokat, amelyeket már 
megéltem. Az első elhatáro-
zás a félelem leküzdése. Az 
első szerelem, az első kiállás 
a szerelmemért és persze 
ilyen volt az első ellenség, 
ellenfél leküzdése is – fogal-
mazott az Árgyélus királyfit 
alakító Czitor Attila.

A darab rendezője az ol-
vasópróbán felidézte, hogy 
az Árgyélus királyfi című 
népmese 1618-ban jelent 
meg először nyomtatásban, 
azóta már mintegy száz ki-
adást élt meg. Tege Antal 
szerint a népszínmű jelleg-
gel nem szakítottak, a tör-

ténet végkicsengése sem 
változik, hiszen a szerelem 
mély és őszinte erejét he-
lyezi a középpontba, ugyan-
akkor kevesebb szereplővel 
mutatják be a darabot.

– Szerintem nagyon fon-
tos, hogy egy olyan mesét 
játszunk, ami egy ősi ma-
gyar hagyományokra épü-
lő történet, de szeretném a 
commedia dell’arte különbö-
ző típusait is bevonni ebbe a 
játékba. Ez azt jelenti, hogy 
elrajzolt figurákkal, rengeteg 
hang- és fényeffekttel sze-
retném színesíteni ezt az 
egyórás előadást. A kollé-
gáktól is az a kérésem, hogy 

térjünk vissza oda, amikor 
az ember fiatalon nagyon 
élvezi a játékot, amikor nin-
csenek kötöttségek és lehet 
viccelődni – fogalmazott 
Tege Antal.

Seregi Zoltán, a színház 
igazgatója kiemelte: mindig 
fontosnak tartja, hogy ma-
gyar darabok, a gyerekdara-
bok esetében pedig magyar 
népmesék kerüljenek a mű-

sorba. Kiemelte, hogy a ko-
rábbi közös munkát folytatva, 
az Aradi Kamaraszínházzal 
együttműködve állítják szín-
padra az előadást. 

Kovács Dávid

Elkezdődtek az Árgyélus királyfi című mesedarab próbái a Jókai színházban. A teát-
rum az Aradi Kamaraszínházzal karöltve állítja a színpadra mesét, amelyen generációk 
nőttek fel. A társulat a tervek szerint március 8-án mutatja be az előadást.



A Munkácsy Mihály Múzeum 
fennállása óta a lehető leg-
izgalmasabb időszakát éli. 
Alig telt el három hónap, mi-
óta megnyitottuk a Munká-
csy Mihály – Egy géniusz di-
adala című kiállítást, amely 
Munkácsy Mihály históriáját 
járja körül. A nagyon érde-
kes, izgalmas fordulatokban 
bővelkedő élettörténet és a 
művészi fordulópontot jelen-
tő kulcsművekkel, mesterre-
mekekkel, képzőművészeti 
szuperprodukciókkal, óriási 
sikerekkel és elgondolkod-
tató drámákkal fémjelezhető 
alkotói pálya együttesen je-
lenik meg a tárlatban.

A technicizálás a próba-
üzemet tulajdonképpen egy 
tanulási folyamattá avatta, 
melynek lezárultával elin-
dult a bemutatás automati-
zált szakasza. Várható volt, 
hogy a közönség érdeklő-
dése övezi majd a kiállítást, 
igazából azt kell mondanom, 
hogy a közönség kíváncsian 
várta, hogy feltáruljanak az 
új állandó Munkácsy-kiállí-
tás kapui. 

A múzeum azonban nem 
engedheti meg magának, 
hogy a projekt befejezését 
követően nyugodtan hátra-
dőljön. Ugyanis az utazás 
TÉRben és IDŐben – Bé-
késcsaba az évezredek idő-
vonalán című kiállítás hóna-
pok óta tartó előkészületei 
ma is zajlanak, és a munka-
folyamat is rendkívül érde-
kes, tanulságos. Jó lecke…

Ahogyan a Munkácsy 
Mihály Múzeum igazgatója, 
Ando György a közelmúlt-
ban elmondta, „az intéz-

mény évszázados fennál-
lásának csúcsprojektjére 
készül a múzeum a mintegy 
ezer négyzetméteres, új 
állandó kiállításának meg-
rendezésével. A szakmai 
előkészítés szakaszában 
járó nagyvállalkozás minden 
tudományágat és múzeumi 
gyűjteményt érint. Egy maj-
dani látogatás rendkívül lát-
ványosnak és izgalmasnak 
ígérkezik. Szellemi kalan-
dozásra biztosít lehetőséget 
a tárlat, amely a Munkácsy 
Mihály Múzeum teljes mu-
zeológus csapata, minden 
néprajzkutatójának, tör-
ténészének, régészének, 
természettudósának és 
művészettörténészének ösz-
szefogásával valósul meg.” 

A kiállítás vezérfonalának 
tartott idővonal, MŰVÉSZET 
ÉS TUDOMÁNY IDŐSÍK 
megnevezéssel, a teljes kiál-
lításon végigvonul majd. Az 
események egy idősíkban 
való összekapcsolása lehe-

tőséget ad – korábban rejtve 
maradt – összefüggések fel-
tárására. Sok esetben olyan 
érdekességeket fedeztünk 
fel, amelyek megadják a 
WOW-élményt, amelyre tu-
lajdonképpen a látogatóink 
vágynak. Így kapcsolód-
hat Munkácsy mesteréhez, 
Szamossy Elekhez Tolsztoj, 
Haan Antalhoz Alfons Mu-
cha, Bolmányi Ferenchez 
Csehov, Vidovszky Bélá-
hoz Umberto Eco, Perlrott 
Csaba Vilmoshoz Coco 
Chanel, Csabai Wagner 
Józsefhez Agatha Christie, 
Mazán Lászlóhoz Czeizel 
Endre, Fajó Jánoshoz Pe-
ter Greenaway és Bobby 
McFerrin, Pátkai Ervinhez 
Miloš Forman, Schéner Mi-
hályhoz Boris Vian, Tevan 
Margithoz Pier Paolo 
Pasolini, Balázs Irénhez pe-
dig Neil Amstrong. És még 
sorolhatnám…

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész

Az első világháborúban katonai és 
harctéri szolgálatot teljesített az olasz 
fronton, teljesítményéért Nagyezüst 
Vitézségi Éremmel tüntették ki. 

A háború után fejezte be egyetemi 
tanulmányait, ezt követően Békéscsa-
bán mérnökként dolgozott 1931-ig, 
amikor ő lett a városi főmérnök egé-
szen 1958-ig. A majd 30 év alatt so-
kat tett Békéscsabáért: ő tervezte a 
városháza keresztszárnyát 1927-ben; 
az ő előterjesztésére köveztek ki több 
csabai utcát, ennek érdekében maga 
kereste fel és választotta ki a megfe-
lelő kőbányákat. 

1928-ban feleségül vette Magócsy 
Irént, a korabeli főügyész lányát; há-
zasságukból három gyermek szü-
letett: Borbála (1929–2006), Miklós 
(1931–2020) és András (1934–2006).  
A Vitézi Rendbe 1940-ben jelentke-
zett, ekkor járult hozzá a hatóság a 
névmagyarosításhoz és lett Bankó a 
családneve. 

Munkájához tartozott az is, hogy 
bemutassa az érdeklődők számára a 
városrendezési feladatokat. Az egyik 
ilyen bemutatóról a Városok Lapja 
is beszámolt 1940. április 15-ei szá-

mában: „Vitéz Bankó András városi 
főmérnök a városházán igen értékes 
előadást tartott a városrendezés kér-
déséről. Az előadást, melyet vitéz 
Jánossy Gyula m. kir. kormányfőtaná-
csos, polgármester bevezető szavai 
előztek meg, nagyszámú közönség 
hallgatta végig. Vitéz Bankó András 
előadásában külön foglalkozott a vá-
rosrendezés általános kérdésével és 
Békéscsaba városának városrende-
zési problémáival”.

Aktív tagja volt az evangélikus egy-
háznak, presbiterként egyházmegyei 
felügyelői tisztséget is betöltött, és 
az Evangélikus Gimnázium felügye-
lőbizottságában is részt vett. Bekap-
csolódott Csaba kulturális életébe az 
Auróra kör programjain. 

A második világháború alatt ő irá-
nyította az 1944. szeptember 21-én 
lebombázott Kakas Szálloda mentési 
munkálatait. A szovjet csapatok bevo-
nulása előtt Jánossy Gyula polgármes-
ter javasolta neki, hogy meneküljön 
nyugatra, de Bankó András a városban 
maradt. Az igazoló bizottság elismer-
te, hogy semmiféle háborús bűnt nem 
követett el, emiatt megtarthatta állását.

1958-ban ment nyugdíjba, 10 év 
múlva a Műszaki Egyetem, 50 éves 
mérnöki munkája elismeréseként 
Arany Diplomát adományozott neki. 
Mindkét fia mérnök lett és a város 
pedig utcát nevezett el róla. Házára, 
amely a Hunyadi tér 1. szám alatt áll, 
unokája, Bankó Miklós kezdeménye-
zésére emléktábla kerülhet. 

Ugrai Gábor
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Fejezetek  Békéscsaba történetéből

Békéscsaba 1921Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
5600 Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1. | 66-453-577

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

egyszóval: mindarra, ami a „SZLOVÁK” Békéscsabán.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legyen Ön is chauffeur! (3. rész)Ezer négyzetméteres nagyvállalkozás

Ha azt gondolnánk, az auto-
mobil vezetése a századfor-
dulón nem járt különösebb 
balesetekkel, főleg, hogy 
30–60 km/h volt a gépek 
végsebessége, nagyot téve-
dünk. És ebben nem mindig 
az emberi, volt, hogy az állati 
tényező is szerepet játszott.

Az egyik első, híresség-
gel a megyénkben megesett 
baleset a közelebbről meg 
nem nevezett Hatvani-De-
utsch báróval történt. 1906-
ban Budapestről az Alföldre 
száguldott autóján, de Bé-
késszentandráson elakadt a 
masina. A Körös-ág töltését 
az esőzések sáros kelepcé-
vé változtatták, így a milli-
omos sofőrjének a közelben 
lakó Lederer gazdától kellett 
igavonó állatokat kérnie. In-
nen a helyi vicc:

– Tudja-e kelmed, hogy 
milyen jószág az automobil?

– Hát olyan, aminek se 
lova, se rúdja, se saroglyá-
ja, de a Lederer úr hat ökre 
vontatja.

A népszerű József fő-
herceg is sokat kirándult 
vidékünkre, hogy kisjenői 
birtokára utazzon. 1909-ben 
azonban Szarvasnál balese-
tet okozott autójával, mivel a 
vele szemben haladó kocsi 
elé fogott lovak megijedtek a 
járműtől. Az azon ülő két em-
ber súlyosan megsérült, de 
kárpótlást fizetett nekik ön-
szántából. A visszaúton Kon-
dorosnál érte meleg helyzet, 
szintén lovaskocsival, itt a lo-
vak nem mertek elindulni az 
autó mellett, így a főherceg 
maga vezette át a zablánál 
fogva a lovat a kocsival az 
úton.

Hasonló baleset érte 
gróf Wenckheim Frigyes 
egyik fiát 1910-ben, amikor 
szintén Szarvas közelében 
nekiment egy lovas szekér-
nek, amely felborult a rajta 
utazó apával és leányával. 
A sérült lányt a gróf a saját 
kocsiján a szarvasi kórház-
ba vitte azonnal. Ugyan-
csak ebben az évben érte 

autóbaleset Zsilinszky Mi-
hály egykori államtitkárt, 
Munkácsy unokahúgának 
férjét Bécsben. Ugyanis a 
Kärtner Strasse sarkán át 
akart kelni a túloldalra, és 
amikor az úttestre lépett, 
egy automobil nagy sebes-
séggel elgázolta.

A balesetekben sok a kö-
zös vonás. Nem létezett se-
bességszabályozás, nem 
volt irányjelző, a vezetők 
tülköléssel („töff-töff”) jelez-
ték közeledtüket. A szervó 
ismeretlen volt, fékútjuk 30 
km/h-nál is nagyon hosszú 
volt. Ehhez még hozzá kell 
venni, hogy az 1890/I. tör-
vény 107. paragrafusa be-
vezetésétől baloldali közúti 
közlekedés volt érvényben 
1941-ig. Így tehát nagy se-
bességgel tudtak ugyan 
haladni, de nehezen manő-
vereztek vagy álltak meg. 
A szabályok hiányos volta 
miatt pedig a közlekedés 
résztvevői nem tudtak egy-
másra kellő figyelmet fordí-
tani, és nem is voltak „felké-
szítve” egymásra.

Szalay Ágnes

Edison akkumulátoros automobilja 1911-ből (Vasárnapi Újság)

Történetek a századforduló Békés vármegyei autós 
közlekedéséből – Híres emberek balesetei

Bankó András Békéscsabán született 1891-ben Baukó András néven. Itt 
végezte alap- és középfokú iskoláit, majd 1911-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetemen folytatta tanulmányait. 

Vidovszky Béla Szüleim című alkotása a kiállítás képző-
művészeti anyagának egyik legérdekesebb darabja

Bankó András városi főmérnök



– A Heti Mérleg első száma 1991. októ-
ber 2-án jelent meg, a fejlécet és a lap 
tervét ön készítette el. Hogyan került 
kapcsolatba az induló városi lappal? 

– Pap János polgármester úr keresett 
meg 1991 nyarán azzal, hogy a koráb-
bi Csabai Hírmondó helyett egy új lapot 
szeretne indítani a város, amelyben he-
tente tájékoztatnák a lakosságot a leg-
fontosabb történésekről, eseményekről. 
Felkért arra, hogy tervezzem meg a fej-
lécet és készítsek laptervet. Megismer-
kedtem Sztojcsev Szvetoszláv alapító 
főszerkesztővel, neki mutattam meg az 
első vázlatokat, terveket. Amikor eldőlt, 
hogy melyik fejléccel indul majd az újság, 
elkészítettem a laptervet. Elmondtam, 
hogy nem fekete-fehér újságban gondol-
kozom, hanem olyanban, ami kicsit kitű-
nik. Akkor még a Kner Nyomdában dol-
goztam, ott tekercsben volt olyan papír, 
amit lényegében borításként használtak 
a gyorssajtó-gépeknél. Ez egy nagyon 
szép, világos sárga színű papír volt, amit 
Diósgyőrben gyártottak… Később aztán 
ez is átalakult, amikor már nem gyártot-
ták ezt a papírt, akkor úgy nyomtatták rá 
a színt a „sárga újságra”. 

– Kezdetben hol és hogyan zajlott a 
nyomdai előkészítés? 

– Az első két-három újság szedése 
még a Kner Nyomdában történt. Akkori-
ban a szerkesztőség a Szent István tér 9. 
szám alatt működött, ahol két kicsi iroda 
volt, az egyikben a Heti Mérleg, a másik-
ban az A and M Gyorsnyomda munka-
társa dolgozott, és az én feladatom volt 

tipográfia. Igazán családias hangulatban 
tudtunk együtt dolgozni, mindet meg tud-
tunk beszélni, az életem és a szakmai 
munkám egy igen szép időszaka volt ez. 
Amikor elkészültünk, az újságot elvittük 
a Mozi Nyomdába, ahol kinyomtatták. 
Ezután sok-sok változáson, fejlődésen 
ment keresztül minden, de számomra ta-
lán ez volt a legemlékezetesebb időszak. 

– Béla bácsi nevéhez fűződik a Mér-
leg egyik legkedveltebb rovata a Békés-
csaba anno is. Ez hogyan indult? 

– Ez már 1993-ban történt. Mondtam 
Szvetónak, hogy jó lenne egy olyan rova-
tot indítani az újságban, ami helytörténeti 
dolgokkal foglalkozik, hogy ismerjék meg 
a csabaiak, milyen volt régen a városunk. 
Úgy tűnik, ez jó ötlet volt, már a kezdetek-
től nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, 
és a járvány előttig gyakran megállítottak 
az utcán is emiatt. Gyakorlatilag 28 éve 
készül ez a rovat, amelyben nemcsak 
az egykori épületeket mutattuk be, ha-
nem azt is, milyen volt az élet egy-egy 
időszakban, anno. Bevallom, az indulás-
kor nem gondoltam volna, hogy ez több 
évtizedig is a laphoz köt majd. Nekem a 
nyomdászat és a helytörténet az életem, 
örülök, hogy ennél a lapnál mindkettőt al-
kalmam volt megmutatni. 

– Ön elkészítette a világ legkisebb 
újságait több alkalommal is, kétszer a 
Mérleg mini változata lehetett ennek a 
címnek a birtokosa. 

– Lényegében szakmai kihívásként és 
hírverésként, a Tevan centenárium évé-
ben, 1989-ben elkészítettem az elsőt, 

a Békés Megyei Népújság 55 x 80 mil-
liméteres változatát. Aztán egyre kiseb-
bek és kisebbek következtek, 1990-ben 
a Typográfia (45 x 65 mm), 1992-ben a 
Heti Mérleg (40 x 60 mm), 2000-ben a 
Csabai Inter Reklám (21 x 31 mm), 2006-
ban a Csabai Mérleg (19 x 27 mm), majd 
2015-ben a Gutenberg (17 x 25 mm). 
Ezeket az Aacheni Nemzetközi Újság-
múzeum ritkaságai közt őrzik és a main-
zi Gutenberg Múzeum állandó kiállításán 
láthatók. Emellett 1992. október 12-ére, 
Amerika felfedezésének 500. évforduló-
jára az irányításommal a Kner Nyomdá-
ban bélyegblokkon elkészítettük a világ 
legkisebb bélyegét is. 

– Mit jelent önnek most a Csabai 
Mérleg? 

– Rengeteg szép emléket őrzök, és 
megtisztelőnek érzem, hogy a mai na-
pig számítanak rám, a mai napig írhatok 
az újságnak. Bár a járvány korlátoz, de 
ma sem tudok tétlenül ülni, él bennem a 
kíváncsiság, a kutatás vágya, és hogy 
átadjam az embereknek is a tudást. 

Mikóczy Erika

A fényképezés is olyan, 
mint a futball, mindenki 
ért hozzá, csak egy jó gép 
kell hozzá. Vagy mégsem? 
Juhos János fényképész-
mesterrel, a Békési Ipar-
testület elnökével beszél-
gettünk.

– Ma egyre több a fotóstanu-
ló. Persze sokan nem lesz-
nek hivatásosak, mégis, ez a 
legérdekesebb hobbi, amiről 
még papírt is lehet szerezni.

– Miután sokak számára 
elérhetővé vált a fényképe-
zés, megnőtt a képek iránti 
igény. Ez az önmegvalósí-
tásnak is az egyik eszköze 
és legalább olyan jó szóra-
kozás, mint egy koncerten 
lenni vagy focizni. Például 
az emberek hosszú órákra 
elindulnak a természetbe 
fényképezni. S ha mindezt 
az utómunkával még szépen 

rendbe is szedik, akkor az 
építi a lelket.

– Jó, hogy ilyen sokan 
fényképezőgépet ragadnak?

– Szerintem igen, mert ez 
fiatalon tart és nekünk is van 
mihez viszonyítani magun-
kat. Ha tartjuk a versenyt, 
akkor a legjobbak közt lehe-
tünk, ha viszont nem, akkor 
be kell hoznunk a lemara-
dást. Mindig is érdeklődve 
követtem a szakma fejlő-
dését; szerintem ez a világ 
legszebb foglalkozása. Ha 
újraszületnék, akkor is fény-
képész lennék.

– Jó húsz éve, az egyik 
újságíró kollégám azt mond-
ta, hogy „hamarosan digitális 
gépeket kapunk, így idővel 
nem lesz szükség a munká-
tokra.”

– Azt a tudást, ami a fotó-
sok fejében, szemében van, 
nem lehet egy hétvége alatt 

megtanulni. Autót is minden-
ki tud vezetni, mégsem lesz 
bárkiből hivatásos gépko-
csivezető. Mindig könnyebb 
a pálya széléről bekiabálni, 
mint bent lenni. Nagyon fon-
tos, hogy ki milyen mélyen 
műveli ezt a szakmát, illetve 
a fényképészetnek is több 
szegmense van. Van példá-
ul egy olyan tanulónk, aki a 
kuncsaftokkal szemben za-
varban van, de a kezdetektől 
fogva olyan szépen retusál, 
hogy megemelem előtte a 
kalapom. Mindig lesznek a 
szakmában olyanok, akik-
nek az új technika kell, és 
meg is tudják venni. Ők leg-
inkább a modern eszközök-
kel tudnak előrejutni. Azon-
ban ismerek olyan fotóst, aki 
sosem a felszereléséről volt 
híres, és mégis gyönyörűen 
dolgozik.

Such Tamás

A Csabai Mérleg előző szá-
mában írtunk arról, hogy 
közgyűlési hatáskörben a 
Békéscsaba Kultúrájáért ki-
tüntetést a Tabán Táncegyüt-
tesnek és Scholtz Endre 
festőművésznek ítélte oda 
Szarvas Péter polgármester. 
A táncegyüttes fotóját előző 
lapunkban elvétettük, amiért 
az érintettek és olvasóink el-
nézését kérjük. 

A Tabán feladatának te-
kinti a Kárpát-medencében 
élő magyar és nemzetiségi 
néptánc-hagyományok gyűj-
tését, őrzését, színpadra állí-
tását. A művészeti vezetőjük 
Farkas Tamás, az együttes 
vezetője Farkas Ágnes.
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1748/ Kanyaró- és vérhasjárvány szedte áldozatait Csabán
Botyánszky János bírósága évében. Ez időben 
113 csecsemő  halt meg, és alig akadt a kiskorúak 
között, akit ez a betegség elkerült. Idős Tessedik 
Sámuel evangélikus lelkész vezette a közel 4000 
lélekszámú gyülekezet életét. Szigorú munkálkodá-
sa alatt formálódott igazán közösséggé a sokfelől 
toborzott nép.

1815/ Elhunyt Draskóczi Milecz Mihály. A nagytekintélyű
evangélikus főlelkész és nemes ember 6-án halt 
meg. Lelkészi működése alatt kezdett épülni a nagy-
templom, amelynek felszentelését sajnos már nem 
élte meg. 

1874/ Megjelent a Békésmegyei Közlöny. Az A/3 méretű,
6 oldalas újság létrehozója dr. Báttaszéki Lajos 
(1844–1921) köz- és váltóügyvéd, közíró és lapkiadó. 
Az újság nyomtatását a gyulai Dobay János csabai 
fióknyomdájában végezték. Egy szám ára 10 kraj-
cár volt. Az újság vezércikke, az akkor fontos kér-
dést taglalta, hogy Gyula vagy Csaba legyen megyei 
székhely. 

1895/ Megnyílt a telefonállomás. Maczák L. György bírósága
idején létesült az első telefonállomás Csabán, és 
harmadikként az országban. A hálózat építését a 
Nagyváradi Posta Távírda Igazgatóság Balla Pál fő-
mérnök terve szerint kivitelezte. A munka egy esz-
tendeig tartott. Helye az akkori Vasút utca, ma And-
rássy út 12. szám alatti postahivatalban, dr. Szondy 
főorvos házában létsült. A megyében százharminc 
előfizetőt tartottak számon, Békéscsabán kilencen 
vezették be a telefont.

1910/ Gutenberg utca Csabán. A Kiss Ernő utcából nyíló 
hosszú, keskeny utca 1865-től a Gyík utca nevet 
viselte. 1910 februárjában Csaba legnagyobb ut-
canév-revízióját tárgyaló közgyűlésén Budai János 
képviselő, nyomdász javaslatára az utca új neve 
Gutenberg lett. Ezzel Magyarországon Miskolc után 
Békéscsaba volt a második város, ahol a könyv-
nyomtatás feltalálójának nevét viselte egy utca.

2002/ Kézbesítő milliomos. Némedi József békéscsabai
kézbesítő az RTL Legyen ön is milliomos! játéká-
ban nagyfokú tájékozottságával, megérdemelt sikert 
aratva, a játék győzteseként bruttó húszmillió forint 
boldog tulajdonosa lett.

Gécs Béla

O
FEBRUÁR

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Gécs Béla ötlete volt a sárga szín

„A világ legjobb foglalkozása” Tabán Táncegyüttes

.................................................................................................
Békéscsaba városi lapja, a Heti Mérleg 1991. október 2-án jelent meg először. 
A lap 1999-ig hetilapként, attól fogva Csabai Mérlegként, kéthetente jut el a 
csabaiak postaládájába. Idén lesz 30 éves az újság, a jubileum alkalmából az 
év folyamán 30 ember mond el egy-egy történetet, alkot véleményt a Csabai 
Mérlegről. Áprilisban tölti be a 84. életévét Gécs Béla, aki ma is ugyanolyan kí-
váncsisággal és tenni akarással éli az életét, mint 1991-ben, amikor a Heti Mér-
leg indulását készítette elő nyomdászként, grafikusként és tipográfusként.
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  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Üzleti Negyed
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kikötő
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Hosszabbítás
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Református
 istentisztelet
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 BCS–Szombathely
 kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Üzleti Negyed
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kikötő
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Hosszabbítás
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Református
 istentisztelet
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Valaki jár
 a fák hegyén
21.25 Aggódunk érted 7.

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Kikötő
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Gázfröccs
  8.40 Praktikák
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Épí-Tech
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör
18.30 Üzleti Negyed
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Orosházi FKSE–
 Veszprémi KKFT
 kézilabda-mérkőzés

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

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

21.00 Orosházi FKSE–
 Veszprémi KKFT
 kézilabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Gázfröccs
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

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

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kvantum
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

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

21.55 Méhlegelők
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Diagnózis
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Gázfröccs
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kvantum
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Diagnózis
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 3.
18.00 Hírek
18.10 Főzzünk együtt!
18.30 Egy nap a világ IV/2.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Portréfilm 3.
21.50 Így nem játszunk mi

22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Gázfröccs
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Diagnózis
  8.10 Hosszabbítás
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Diagnózis
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Nyitott Egyetem 4.
18.00 Hírek
18.10 Főzzünk együtt!
18.30 Egy nap a világ IV/3.
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró

21.00 Portréfilm 4.
21.50 Így nem játszunk mi
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kikötő

21.00 Orosházi FKSE–
 Veszprémi KKFT
 kézilabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kikötő
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 Gázfröccs
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
10.40 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.10 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Hosszabbítás

21.00 Orosházi FKSE–
 Veszprémi KKFT
 kézilabda-mérkőzés
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Hosszabbítás
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kikötő
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.50 BRSE–Kaposvár
 röplabda-mérkőzés
12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Madarat tolláról 6.
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kikötő
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Elnémult harangok

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kikötő
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Forgószínpad
  9.10 Kvantum
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.50 Orosházi FKSE–
 Veszprémi KKFT
 kézilabda-mérkőzés
12.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Madarat tolláról 7.
17.35 Főzzünk együtt!
17.50 Békéscsaba–
 Boglári Akadémia
 kézilabda-mérkőzés
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Cirkuszmisszió
 Fesztivál 1.
22.00 A szenátor fodrásza

22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság 

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

22.25 Az utolsó hadifogoly
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Biketour in Europe
 2018/7.
24.00 Képújság 

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Hosszabbítás
  9.00 Református
 istentisztelet
  9.40 Híradó
10.00 Evangélikus
 istentisztelet
10.40 Főzzünk együtt!
11.00 Diagnózis
11.40 Képújság
13.50 Békéscsaba Előre–
 Dorogi FC
 labdarúgó-mérkőzés
16.00 Szomszéd vár
16.40 Főzzünk együtt!
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Kikötő
18.00 Hírek
18.10 Hosszabbítás
18.30 Kvantum
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Cirkuszmisszió
 Fesztivál 2.
22.05 A föld sója

22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.30 Diagnózis
24.00 Képújság 
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2021. február 15., hétfő

2021. február 22., hétfő

2021. február 17., szerda

2021. február 24., szerda

2021. február 19., péntek

2021. február 26., péntek

2021. február 16., kedd

2021. február 23., kedd

2021. február 18., csütörtök

2021. február 25., csütörtök

2021. február 20., szombat

2021. február 27., szombat

2021. február 21., vasárnap

2021. február 28., vasárnap

A        MŰSORA • 2021. február 15–28.

KITEKINTŐ: Másfél milliárd forintból fejlesztik a fürdőt Szarvason

Dankó Béla országgyűlési 
képviselő online tájékoz-
tatón jelentette be, hogy 
másfél milliárd forintból fej-
lesztik a szarvasi fürdőt, a 
beruházás előkészítéséhez 
a település eddig 125 millió 
forintot kapott.

– Nem véletlen, hogy a 
harmadik fürdőfejlesztést 
jelentjük be a térségben, hi-
szen a vendéglátás százez-
reknek jelent megélhetést, 
a járvány előtt pedig a turiz-
mus-vendéglátás a GDP há-
rom százalékát adta. Amel-
lett, hogy a kormány komoly 
támogatást nyújt az ágazat-

nak a túléléshez, nagyon 
fontosak azok a fejleszté-
sek, amelyek a szektorba 
érkeznek, hiszen ezek ala-
pozzák meg a jövőt, a minél 
rugalmasabb újrakezdést. 
Nagyon jók Szarvas város 
környezeti adottságai, sok 
a turisztikai attrakció; 2010-
hez képest megháromszoro-
zódott a szálláshelyek szá-
ma, míg a vendégek száma 
meghatszorozódott – indo-
kolta a beruházást.

Az országgyűlési képvi-
selő arra is kitért, hogy fon-
tos lenne a meglévő fürdőt 
fejleszteni, hiszen az mére-

tében, és szolgáltatásaiban 
sem a turisták, hanem a he-
lyiek igényeinek kiszolgálá-
sára lett tervezve. A mostani 
fejlesztés eredményétől azt 
várja, hogy a szállások még 

inkább ki legyenek használ-
va, hosszabbodjon a sze-
zon, még többen látogassa-
nak Szarvasra és még több 
embernek lehessen munkát 
adni.

Babák Mihály, Szarvas 
polgármestere elmond-
ta, hogy a város gazdag 
40–45 fokos termálvízben, 
amelynek gyógyhatását a 
mozgásszervi megbetege-
dések esetén kiválóan le-
het alkalmazni. A 15 ezres 
lakosságszámmal rendel-
kező Szarvas jellemzően a 
mezőgazdaságra támasz-
kodik. Sok a kerékpárút a 
környéken, így a környező 
településekkel összefogva 
a kerékpáros turizmusra is 
építeni lehet – részletezte a 
városvezető. 

Rámutatott arra is, hogy 
a fürdőfejlesztést 2000-ben 
kezdték el, akkor megépült 
egy sportmedence és fel-
újították az 1902-ben épült 
gyógyfürdőt. A létesítményt 

most három szabadtéri me-
dencével bővítenék, amelyek 
minden korosztályt kiszolgál-
nának; ezen felül csúszdát 
és jacuzzis ülőrészt is tervez-
nek; a medencék közül az 
egyik sodróvizes lesz; vala-
mint egy üveghidat is kialakí-
tanak majd. Könnyid László, 
a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség vezérigazgató-helyette-
se a fürdőket a hazai, ezen 
belül a vidéki turizmus húzó-
ágazatának nevezte. Kiemel-
te, hogy a statisztikák alap-
ján a magyarok az elmúlt egy 
évben inkább itthon üdültek, 
és az emberek megtanulták 
felfedezni azokat a rejtett 
szépségeket és kincseket, 
amelyek Magyarországon 
vannak. 

Varga Diána

Békés és Gyomaendrőd után újabb fürdőfejlesztést je-
lentettek be a megyében: ezúttal a szarvasi, 1902-ben 
eredetileg tisztasági fürdőnek épült létesítményt bővíte-
nék három új medencével és több látványossággal.

A Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő
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Az olimpiai bronzérmes, 
világbajnoki aranyérmes 
súlylökő, Márton Anita, 
múlt év augusztusában 
sajtótájékoztatón jelentette 
be, hogy babával gyarapo-
dik a családjuk.  

A 32 éves sportoló febru-
árra várta első gyermekét, de 
Luca picit hamarabb január 
31-én, vasárnap délután szü-
letett meg. A Kopp Békéscsa-
bai Atlétikai Club sportolója  
hivatalos közösségi olda-
lán így jelentette be a hírt: 

„16 óra 53 perckor megér-
kezett a nagyvilágba Lucus, 

3910 grammal ès 51 centi-
méterrel. Igazi kis cukigolyó.”

Az NB II-es labdarúgó csa-
patnak rosszul kezdődött 
a 2021-es éve, ugyanis az 
első tétmérkőzésén veresé-
get szenvedett hazai pályán, 
január 31-én. A Békéscsa-
ba 1912 Előre ellenfele az 
FC Ajka volt, amelyet ősz-
szel 1–0-ra legyőzött Nikola 
Pantovic szabadrúgás góljá-
val. A lilák a mérkőzés alatt 
nem találták a téli szünet 
előtti formájukat, így a Vesz-
prém megyeik még az első 
félidő 28. percében vezetést 
szereztek Csizmadia Zoltán 
révén, majd a második félidő 
4 perces hosszabbításában 
Tóth Gergely duplázott, kiala-
kítva a 3–0-s végeredményt. 

A Preisinger Sándor vezette 
együttes célja, hogy az NB II 
élmezőnyében végezzen. Az 
együttes hazai mérkőzéseit a 
7.Tv-n és a behir.hu portálon 
élőben közvetítjük.

A Békéscsabai Előre 
NKSE megszerezte az első 
győzelmét a 2020/21-es sze-
zonban, miután idegenben 
39–25-re legyőzte az NB II-
es tápiószelei Euro-Novex 
USE-t a Magyar Kupában. 
Vida Gergő együttese a fölé-
nyes 14 gólos sikerrel tovább 
jutott a 4. fordulóba, ahol az 
Érd lesz az ellenfele. A csa-
bai lányok még nem nyertek 
mérkőzést az NB I-ben és 
pont nélkül a tabella utolsó 

helyén álltak, de egyértelmű 
céljuk a bennmaradás. Az 
csapat február 7-ei bajnoki 
meccse elmaradt, a csapat-
ban fellépő koronavírus-fer-
tőzések miatt. Az együttes 
hazai mérkőzéseit addig 
biztosan élőben közvetítjük a 
7.Tv-n és a behir.hu online fe-
lületein, amíg nem térhetnek 
vissza a szurkolók a sport-
csarnokokba.

A Békéscsabai Röplabda 
SE a Vasas 3–0-s legyőzé-
se után rövid szünetre ment 
még múlt év végén. A csa-
pat a siker után az Extraliga 
alapszakaszának 1. helyén 
állt 31 ponttal, de januárban 
a Nyíregyháza megelőzte, 
miután egymás után két győ-
zelmet aratott. A klub egy új 
átló igazolását is bejelentet-
te, Katerina Zhidkova sze-
mélyében. A BRSE először 
a lapzártánk után, február 

hetedikén játszott mérkőzést 
a bajnokságban a Szent Be-
nedek ellen. A csabai röplab-
dázók nemzetközi szereplése 
januárban véget ért, miután 
a nyolcaddöntőben kies-
tek a CEV Kupából az olasz 
Saugella Monza ellen. Az 
együttes a Magyar Kupában 
még tavaly a DVTK elleni ket-
tős győzelmével bejutott az 
elődöntőbe. A négyes döntőt 
március 13–14-én rendezik 
Budapesten, az első napon 
az elődöntőket, másnap a 
helyosztókat. Az ellenfél a 
Kaposvár és a címvédő Va-
sas párharcából kerül ki. Az 
együttes hazai bajnoki mér-
kőzéseit élőben közvetítjük.

Az NB II keleti csoportjá-
ban szereplő Békéscsabai 
KK 54 nap után játszott elő-
ször tétmérkőzést még múlt 
év decemberében a bajnok-
ságban. Az újrakezdés nem 

indult jól a piros-fehéreknek, 
ugyanis vereséget szenved-
tek a listavezető Nyíregyháza 
otthonában, majd a Békési 
SZSK U23-as csapata ellen. 
Az évzárás ugyan nem, de 
az évkezdés kiválóan sike-
rült, hiszen a Mezőberény, a 
Gyula, a Kiskunfélegyháza 

és Szolnoki Olaj KK ellen is 
győztek. A csabaiak a lapzár-
tánk után újra a Szolnokkal 
játszottak, amiről a 7.Tv és a 
behir.hu is a helyszínen tudó-
sított. Jancsika Árpád csapa-
tának célja, hogy feljusson az 
NB I/B zöld csoportjába.

Hidvégi Dávid

Mozgalmas év előtt áll a 
Békés Megyei Kano Judo 
SE junior világ- és Euró-
pa-bajnok cselgáncsozó-
ja. Özbas Szofi hazai kör-
nyezetben szerepel majd 
nyáron a budapesti világ-
bajnokságon, valamint 
bízik abban, hogy kvalifi-
kálni tudja magát a tokiói 
olimpiára. 

Özbas Szofi előtt fontos fel-
adatok állnak, hiszen sze-
retne kijutni a július 23-án 
kezdődő tokiói olimpiára. A 
sportoló a súlycsoportja 27. 
helyét foglalja el a világrang-
listán, amely kvalifikációt 
érne az ötkarikás versenyre. 
A június 3-án kezdődő buda-
pesti világbajnokság azon-
ban még befolyásolhatja a 
résztvevők névsorát.

– Ez egy olyan nagy hord-
erejű verseny lesz, amely az 

olimpia előtti legutolsó meg-
mérettetés. Ott még bárki 
beérhet a kvalifikációt ille-
tően. Hazai pályán leszünk, 
ennek megvan az előnye. 
Nagyon remélem, hogy jól 
fog sikerülni a verseny, bí-
zom Szofiban és a tudásá-
ban – fogalmazott Gyáni Já-
nos, a Békés Megyei Kano 
Judo SE elnöke.

Özbas Szofi elmondta: 
változásokkal teli év volt 

számára 2020, de elégedett 
az eredményeit tekintve. Az 
ifjú tehetség hozzátette: fel-
készült az előtte álló felada-
tokra, de van hova fejlődnie 
a következő hónapokban, 
főleg mentálisan.

Özbas Szofi legközelebb 
február 18-a és 20-a között 
lép majd a tatamira, amikor 
Tel-Avivban szerepel olimpi-
ai kvalifikációs versenyen.

Papp Ádám

Vida András elmondta, hogy 
mint sok-sok kosarasnak, 
Kobe Bryantnek is Michael 
Jordan volt a példaképe. Kö-
zös volt bennük a sporthoz 
való hozzáállás, mentalitás; 

másrészt Bryant mozgá-
sában, testtartásában föl 
lehetett fedezni Jordanhez 
hasonló vonásokat. A ko-
sárlabdához hozzátartozó 
játékelemeket: a cselezést, 
irányváltásokat, kitámasztá-
sokat, ugrásokat, dobásokat 
minden játékos próbálja a 
legjobbaktól, azaz tőlük el-
sajátítani. Kobe Bryantnek 
négy gyermeke volt, támo-
gatta a fiatalok sportolását 
és sosem felejtette el, hogy 
honnan indult, mert az az 
igazi ösztönző erő.

A csabai származású 
Rudner Gábor hét éve a Szol-
noki Olaj Kosárlabda Klub 

egyik oszlopos tagja. Békés-
csabán a trénerei Vágvölgyi 
Árpád és Vida András voltak. 
Ahogy fogalmazott, telje-
sen lesokkolta a hír, amikor 
megtudta, hogy Kobe Bryant 
már nincs köztünk. Sok társa 
csakis miatta kezdett el ko-
sárlabdázni, és neki is a nagy 
kedvencei közé tartozott; jó 
lett volna, ha edzőként máig 
továbbadhatná óriási tudását.  

Such Tamás
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Király Patrikék (j) idei első tétmeccse rosszul sikerült

A BRSE a Nyíregyháza ellen hangolt a bajnokságra2021-ben szárnyalnak a csabai kosarasok

Rudner Gábor

Közel kilenc éves fotó, a balszélen Vida András, középen, piros felsőben Rudner Gabi 

Kobe Bryant

Az Előre NKSE továbbra is nyeretlen a bajnokságban

Újraindultak a bajnokságok a téli szünet után
A Békéscsaba 1912 Előre, a Békéscsabai Előre NKSE, 
a Békéscsabai RSE és a Békéscsabai KK folyamatosan, 
hétről-hétre játssza a mérkőzéseit a bajnokságokban és 
kupákban. Az egyesületek különböző célokért küzdenek 
a maguk pontvadászatában.

Rudner Gábor: Sok társam csakis
Kobe Bryant miatt kezdett el kosarazni

Megszületett Márton Anita kislánya

Özbas Szofi az olimpiára készül
Egy éve hunyt el helikopter-balesetben Kobe Bryant 
kosárlabdázó és 13 esztendős lánya, Gianna Maria. 
A legendás NBA-játékos 41 éves volt. A világklasszis 
sportolóról Vida András utánpótlásedzővel és a csabai 
származású, hét éve Szolnokon kosarazó Rudner Gábor-
ral beszélgettünk. 
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G L O K Á L I S   S A R O KA csabaiak 2,6 millióval segítettek Notesz Lacinak

„Nagyon szép dolog ez!”
Nagy László, azaz Notesz 
Laci, aki nélkül az elmúlt év-
tizedekben nem volt jelentő-
sebb rendezvény, kulturális 
vagy sportesemény, most 
anyagi segítségre szorult, ami 
a csabaiak összefogásának 
köszönhetően meglett.

Notesz Lacit Békéscsabán 
szinte mindenki ismeri. Szinte 
minden kiállításon, mérkőzé-
sen, nagyobb eseményen ott 
volt, és csak úgy sorolta az 
adatokat, a tudnivalókat. Múlt 
év őszén már arról mesélt ne-
künk, mennyire nehezen vise-
li, hogy egyre kevesebb prog-
ramra mehet el, és hogy az 
egészségével is gondok van-
nak. Január végén pedig arról 
értesültünk, hogy még tovább 
romlott az állapota, az Ady 
Endre utcai otthonban tudná-
nak gondoskodni róla, viszont 
szüksége lenne 350 ezer fo-
rint támogatásra, hogy beke-
rüljön. Dr. Ambrus Zoltánné, 

Ferencz Rezső, Major Gyula, 
Pásztor József és Tóth Márton 
tett közzé egy felhívást, ame-
lyet a behiren a Békéscsabai 
Médiacentum is közzétett. 

Lacit olyan sokan szeretik, 
hogy alig egy hét leforgása 
alatt több mint 2,6 millió forint 
gyűlt össze 203 adományo-
zótól és 2 vállalkozótól. 

– Ez az összeg lehetővé 
teszi, hogy Laci bekerüljön az 
Ady Endre utcai intézménybe, 
2 ágyas szobába, emellett a 

mindennapjai megélését is 
segíti hosszabbtávon is. Az 
összeg felhasználását a jö-
vőben is Tolnai Ferenc hi-
vatásos gondnok felügyeli a 
gyámügyi jogszabályoknak 
megfelelően. Örömteli volt az 
összefogás, amellyel kicsit 
talán pótolni tudjuk a család 
hiányát Lacinál – fogalmazott 
dr. Ambrus Zoltánné.

Ehhez Laci már csak any-
nyit tett hozzá: nagyon szép 
szép dolog ez!

BÉKÉ SCSABA HA Z AVÁR
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata pályázatot 
hirdet a felsőfokú tanulmányo-
kat folytatók támogatására a 
„Békéscsaba hazavár!” felső-
oktatási hallgatói ösztöndíj el-
nyerésére, valamint a diplomás 
pályakezdők támogatására a 
„Békéscsaba hazavár!” életkez-
dési támogatás elnyerésére.

A „Békéscsaba hazavár!” 
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj 

pályázati kiírása

Elnyerhető támogatás: Az ösz-
töndíj összege félévenként 5 hó-
nap 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 ösz-
töndíj összege egyszeri 300 000 
Ft, amely az ösztöndíjszerződés 
megkötését követő 15 napon belül 
kerül átutalásra a pályázó által meg-
jelölt pénzforgalmi számlára.
A pályázatok benyújtásának he-
lye: Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Szociálpoliti-
kai Osztály 5600 Békéscsaba, Sza-
badság tér 11–17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email címre.
A pályázatok beérkezésének ha-
tárideje: 2021. március 16.

A pályázati űrlap Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 
igényelhető vagy letölthető Békés-
csaba város honlapjáról. Kérjük, 
hogy a borítékra írják rá: „Békés-
csaba hazavár!" életkezdési támo-
gatás pályázat vagy „Békéscsaba 
hazavár!" felsőoktatási hallgatói 
ösztöndíj pályázat. A pályázati 
döntésekről szóló értesítés vár-
ható ideje: 2021. április 20.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőok-
tatási hallgatói ösztöndíj és a „Bé-
késcsaba hazavár!” életkezdési 
támogatás elnyerésének feltét-
eleiről bővebben a bekescsaba.
hu oldalon a pályázati hírek között 
olvashatnak. 

Városi írtások
Melegszik a klíma. Olvad-
nak a gleccserek. Ausztriá-
ban a síparadicsomok már 
téli vadvízi túrákat szervez-
nek, mert nincs hó. Nyáron 
a földeken egyre nagyobb 
a szárazság, a békési gaz-
dák kétségbeesetten öntö-
zik a terményüket. Közben 
pusztul az élővilág. A vá-
roslakók egyre gyakrabban 
nyári hőszigetekben síny-
lődnek, szigetelik házukat, 
légkondicionálják lakásukat, 
ahonnan reflexből osztják és 
kommentelik a Földanyánkat 
óvó petíciókat.

Eközben városi fák tűnnek 
el. A favágások idénye ilyen-
kor télen van, amikor a növé-
nyek felkészülnek a tavaszi 
virágzásra és a nyári életük-
re. Ilyenkor túlélnek. Most 
nem élvezzük az árnyéku-

kat, a madaraik csiripelését, 
az oxigénellátásban játszott 
szerepük is feledésbe merül. 
Egy társasház lakói úgy hatá-
roznak, hogy kivágják őket. A 
„bűnük”, hogy gyökérzetükkel 
nekimennek az 50 éves asz-
faltnak és hullik a levelük.  

Fura szabályok szerint 
élünk. Ha a terület tulajdono-
sa vagyok és van rá pénzem, 
írthatom a fát? Én döntök a 
fa sorsáról? Mint egy elhasz-
nált tárgyról? Egy elkorhadt 
öreg padról, amit elbontok 
és csinálok egy újat? Az élő 
fa árnyéka, levegője nem is-
meri a telekhatárokat: nem 
Hrsz.-függő. Ezt megtehet-
jük? Szerencsére nem. Dön-
téshozóink fontos helyükön 
ülve, mérlegelik a szándé-
kunkat. Nem vághatunk ki 
fákat kedvünk szerint. Ha 
környezet- vagy természet-

védelmi oka van, megtiltha-
tó. Lehet más okból proble-
matikus egy egészséges fa 
kivágása, mint a természet 
védelme? Nem. 

Egy városi fa önmagá-
ban nem csak esztétikus, de 
élete során tisztítja és hűti a 
levegőt, megköti a szén-di-
oxidot, árnyékol, termeli az 
oxigént, élőhelyet biztosít, 
táplálja a talajt, elvezeti a hir-
telen jött csapadékvizeket. 
Mindezt ingyen.  

Egyetlen egészséges fa 
sem halhat meg. Még ha 
pótoljuk sem. Nem történhet 
meg egy közösségben, hogy 
annak egy része szabadidőt 
és energiát nem kímélve er-
dőt vet, fákat ültet és gondoz, 
közben a másik része önké-
nyesen kiírtja a sajátjának 
vélt növényeket.

Rövid távú érdekeink mi-
att ne pusztítsuk a közösség 
szükségleteinek kielégítésé-
hez rendelkezésre álló javakat. 

Gondolkodjunk globáli-
san, cselekedjünk lokálisan.

Duray Balázs

Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsa-
bára és csabaiként tudjuk-e ezeket a változásokat befo-
lyásolni? A rovat a nagyvilágból érkező impulzusok által 
alakított és arra reflektáló helyi ügyeinket vizsgálja az 
ökológiai fenntarthatóság szemüvegén keresztül.
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BÉKÉSCSABAI  JÓKAI  SZÍNHÁZ B É K É S C S A B A  A N N O
A városrendező Sztraka Ernő emlékezetéreKét újdonsággal kedveskedik nézőinek a színház

Sztraka Ernő mérnöknek az 
alapvető munkákból a legne-
hezebb jutott osztályrészül 
– Európa legnagyobb falujá-
nak városias rendezése. Ha-
lálának 115. évfordulója felé 
közeledve, tisztelettel emlé-
kezünk róla. 

Sztraka Ernő Békéscsa-
bán született 1830. február 
28-án. Elemi iskoláit édes-
apja, Sztraka Károly keze 
alatt végezte. Szarvason és 
Eperjesen járt gimnáziumba, 
majd 18 évesen felcsapott 
honvédnak, 1848 novembe-
rében részt vett az elvesztett 
kassai ütközetben. 1851-ben 
jogi diplomát, majd 1854-55-
ben, Bécsben mérnöki diplo-
mát szerzett. Először Gyulán 
dolgozott, majd 1861-ben ke-
rült Békéscsabára. 

Sztraka Ernő nevéhez fű-
ződik: a község mérnöki fel-
mérése, az építési szabályzat 
elkészítése, vízlevezető-csa-
tornák létesítése, a Széchenyi 
és Petőfi liget létesítése, Csa-
ba térképének elkészítése, a 
nagy árvízvédelem megszer-
vezése, a körgát tervezése és 
a hidak építése. Kiemelkedő 
építészeti munkái közé tar-
tozik a városháza, a Fiume 
szálló, a Vigadó és színház 
művezetése, Vasút úti és fő-
téri bérházak, az első vágó-
híd és számtalan magánház 
tervezése, építése. 

Fábry Károly, Csaba rég-
múlt történéseinek megörökí-
tője, A csabai nagy árvíz és 
egyebek című, közel száz éve 
kiadott könyvében, a városhá-
za építésének előzményeit a 
jegyzőkönyvek szerint így írta 
le: a csabai községi előjáró-
ság nyilvános építési pályáza-
tot nem hirdetett meg a város-
háza építésére. Az építésre 
alakult 11 tagú „bizottmány” 
1871. július 3-án jelentést tett 
és javasolta „…Sztraka Ernő 
mérnök bizassék meg úgy, 
hogy ha terve és költségveté-
se elfogadtatik, kap 400 frtot, 
ha nem: 250 frt. jutalmat.” 
Sztraka Ernő nagy megtisz-
teltetésnek tekintette a meg-
bízást és elkezdte a tervezési 
munkát. „Az új városháza ter-
vét és költségvetését Sztraka 
Ernő mérnök az 1871. novem-
ber 13-án tartott közgyűlésen 
terjesztette be, mely szerint 

– zsaluk, festés és kályha nél-
kül – az egész 74 046 frt. és 
6 kr.-ba kerülne.” A közgyűlés 
Sztraka tervét elfogadta. „A 
terv felülbírálatára Ybl Miklós 
híres Pesti építész-mérnök 
kéretett fel, az eredeti tervet 
némely módosításokkal kivi-
telre alkalmasnak találta, de 
megjegyezte, hogy az osz-
tályokat célszerűbben lenne 
beosztani, ha a szomszéd 
Sailer-ház megszerzésével 
tágíttatnék.” „A képviselőtes-
tület ezt a nagy áldozatot nem 
akarta meghozni, kiutalt Ybl 
M.-nak szép és nagy munká-
jáért 100 frtot…” Eszerint a 
városháza patinás épületének 
terve a homlokzattal együtt 
Sztraka Ernő mérnöki, építé-
szeti munkáját dicséri...

Sztraka Ernő élete 76 
éves korában, 1906. február 
20-án ért véget.

Gécs Béla

Két újdonságot is láthat-
nak hamarosan a Jókai 
Színház honlapjának láto-
gatói: Valentin-nap alkal-
mából a Dario Niccodemi: 
Hajnalban, délben, este 
című vígjátékát tekinthetik 
meg, amely egy szerelem 
egyetlen napba sűrített tör-
ténetét beszéli el. A darab 
rendezője: Tege Antal, sze-
replői: Földesi Ágnes Villő 
és Czitor Attila. Az előadás 
online premiere február 12-
én (pénteken) 20.00 órakor 
lesz, de egy hónapig jegyet 
vásárolhatnak rá, és szaba-
don választott időpontban 
élvezhetik az előadást. A 
szerelmesek napján más, 
hasonlóan érzelmes darabot 
is nézhetnek: a Tanulmány 
a nőkről és a Hotel Mimóza 
még megtalálható a Jókai 
Stream-ház repertoárján, 
ahogyan február közepéig 
elérhető a Pszicho, az Egri 
csillagok és a Vesztegzár a 
Grand Hotelben is, 26-ától 
pedig a Mario és a varázsló 
kerül fel a választható elő-
adások közé. Márciusban 
legalább két újabb darab vá-
lik elérhetővé a nagyközön-
ség számára. 

Különleges „szolgálta-
tással” szeretnénk a Jókai 
Színház weboldalára csábí-
tani a közönségünket. Óhaj-
online címmel indítottunk út-

jára egy sorozatot, amelyet 
egy menüvel nyitottunk meg: 
ide töltjük fel azokat a mű-
sorszámokat (verseket és 
dalokat), amelyekkel Önök 
szerezhetnek örömet bará-
taiknak, hozzátartozóiknak. 
Amelyik produkcióra többen 
szavaznak, azokat forgatjuk 
le először, így máris felhasz-
nálhatják majd, hogy szeret-
teiket meglepjék velük. Ter-
mészetesen e kínlatunkkal 
a közösségi médiában is 
jelen leszünk. Bízunk ben-
ne, hogy az Óhaj-online is 
éppen olyan népszerű lesz, 
mint amennyire adventi mű-
sorszámainkat szerették! 

Színházunk honlapján, az 
online színház menüponton 
részletes tájékoztatást ta-
lálnak arról, hogyan tudnak 

jegyet vásárolni előadása-
inkra, majd hogyan tekinthe-
tik meg a kiválasztott dara-
bokat, amelyekről egyetlen 
gombnyomásra elolvashat-
ják a korábban megjelent 
kritikákat, tudósításokat, 
megnézhetik az előadások 
fotóit. Az információ arra is 
kiterjed, mi a teendő akkor, 
ha technikai nehézség lép 
fel a megtekintés alatt, így 
teljes biztonsággal válthat-
nak jegyet a színművekre.

Színházunkban folynak 
az évad következő előadá-
sainak próbái, hogy a nyitás 
után azonnal új darabokkal 
fogadhassuk a közönséget. 
Legalább olyan türelmetle-
nül várjuk ezt a napot, aho-
gyan a közönségünk – addig 
is találkozzunk a világhálón!


