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Palkovics László: Békéscsaba és Gyula a hazai repülőgépipar központja lesz

Központi kérdés a csabai repülőtér és a BSZC fejlesztése
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
február 18-án, a Békéscsabai Szakképzési Centrumban
(BSZC) tartott egyeztetést követően arról tájékoztatott:
két éve dolgozik a kormány a magyarországi hadiipar
újraélesztésén, e tekintetben hat területre osztották Magyarországot. Az egyik terület a repülőgépipar, amelynek központja Békéscsaba és Gyula lesz.
Palkovics László emlékeztetett arra, hogy az Airbus
Helicopters két éve döntött
úgy, hogy Gyulán építi meg
következő
gyáregységét.
Ahhoz, hogy ez sikeres legyen, infrastrukturális, illetve
energetikai
beruházásokat
kell végrehajtani. Kitért a békéscsabai reptérre tervezett
fejlesztésre is. Mint mondta,
alapvetően cargo- és üzleti
utak lebonyolítására alkalmas
létesítményt szeretnének kialakítani, amely alkalmas
sport- és egyéb tevékenységek befogadására is.
A miniszter fontosnak
nevezte a beruházáshoz
szükséges oktatást, köztük
az egyetemi-, illetve a szakképzéseket, melyekben partner lehet a Gál Ferenc és az
Óbudai Egyetem, a Debre-

ceni Tudományegyetem és a
Szegedi Tudományegyetem.
Kitért a Békéscsabai Szakképzési Centrumban indítandó repülőgép-ipari képzésre,
valamint a megfelelő oktatói,
illetve eszközbéli hátterére.
Rámutatott arra is, hogy vis�sza kell hozni a két városba
az itt született, de elvándorolt
szakembereket.
Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője a munkahelymegtartást célzó támogatások fontossága mellett rámutatott, hogy KözépBékés térségének akkor
lesz megtartó ereje, ha a
szakképzést az elképzeléseknek megfelelően alakítják, illetve ha az ipari vállalkozások számára a térség
vonzó. Ennek eléréséért a

Takács Árpád, Görgényi Ernő, Szarvas Péter, Palkovics László, Mucsi Balázs, Herczeg Tamás és Kovács József
kormány, az érintett önkormányzatok és a helyi civilek
mindent megtesznek.
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere örömét fejezte ki, hogy a kormány kiáll a térség fejlesz-

tése mellett, amely tud és
akar előre lépni. Hangsúlyozta: ebben a projektben
az önkormányzatok feladata az előkészítés és a tervezés. A csabai reptér és
a szakképzési centrum fej-

lesztését központi kérdésnek nevezte, hozzáfűzve:
szeretnék, ha a reptér regionális szerepet töltene be,
hiszen az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése
az egész térség fejlődését

segítené. Nemcsak le- és
felszállópályát, hanem korszerű irányítástechnika, valamint kiszolgáló létesítmények építését is tervezik.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

„A járványadatoktól és az oltástól „Maradjunk továbbra is óvatosak,
függ az újraindítás”
elővigyázatosak!”

Herczeg Tamás: Fontos, hogy minél nagyobb legyen a társadalom átoltottsága

Szarvas Péter: Nem kötelező, de viseljünk maszkot, ha többekkel találkozunk a szabadban

Békés megyében is változó a járványgörbe, elkezdődött az
Országgyűlés tavaszi időszaka, támogatást kapnak a járvány miatt nehéz helyzetbe került cégek, vállalkozók – többek között erről beszélgettünk Herczeg Tamás országgyűlési képviselővel, aki a civilek elismerésére díjat is alapított.

Február 18-ától nem kötelező a maszkviselés Békéscsaba közterületein, de Szarvas Péter továbbra is azt
kéri mindenkitől, hogy legyen óvatos, elővigyázatos,
hiszen a járvány még mindig tart, sőt, az utóbbi napokban már a harmadik hullámról szólnak a hírek. Békéscsaba polgármesterét a rendeletről és az aktualitásokról kérdeztük.

– Február 15-én indult az
Országgyűlés tavaszi ülésszaka, ahol Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott:
azt akarjuk, hogy erősebben
jöjjünk ki a járványból, mint
ahogy belementünk. Mi kell
ehhez?
– A legfontosabb, amit
minden járványügyi szakértő
és egyre több közélettel foglalkozó ember is hangsúlyoz,
hogy minél nagyobb legyen a

társadalom átoltottsága. Ha
ez megtörténik és kialakul
a nyájimmunitás, akkor az
újraindítás egyre szélesebb
és szélesebb körű lehet. Így
pedig elérhetjük, hogy az év
végére az ország nemzeti
jövedelem-termelése elérje
a „békeidők”, tehát a koronavírus-járvány előtti időszak
eredményeit.
– A járványhelyzet és a beoltott emberek számának is-

meretében mire számíthatunk
a következő időszakban?
– Az országos korlátozások
február végéig biztosan életben maradnak, a helyi településvezetők által megfogalmazott szabályok azonban addig
is módosulhatnak: Békéscsabán például február 18-ától a
közterületeken, a buszvárók
kivételével, már nem kötelező a maszkviselés. Békés
megyében a mutatók jónak
mondhatók, az egyhetes időskálán mért megbetegedési
adatok tekintetében csak három megye áll jobban nálunk.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

– Polgármester úr úgy fogalmazott, hogy a türelmetlenségnél fontosabb az elővigyázatosság. Miért döntött
mégis úgy, hogy eltörli a kötelező maszkviselést a közterületeken?
– November elejétől kellett maszkot viselnünk a közterületeken, és januárban
már érzékelhető volt, hogy

ez a csabaiak számára egyre kellemetlenebb. Természetesen megértem, hogy
ez nem kényelmes viselet,
főleg azoknak, akik a munkájuk ellátása során egész
nap maszkot viselnek, és
még az utcán sem vehették
le. Mégis fontosnak tartottam a rendelet fenntartását,
mert a járványügyi adatok

azt mutatták, hogy Békés
megyében, és ezen belül
arányosan Békéscsabán is
sok új fertőzött volt. Január közepétől azt észleltük,
hogy az adatok javulást mutattak. Közben elkezdődtek
és most is folynak az oltások
a Békés Megyei Kormányhivatal és a Békés Megyei
Központi Kórház szervezésében, az önkormányzat
közreműködésével, tehát nő
azok száma, akik védettek.
Figyelembe vettem továbbá
azt is, hogy az átfertőzöttség elég nagyarányú.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON
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Megszépítik a fényesi körforgalmat

Dísznövényeket ültetnek
Fényesen szebbé akarják
varázsolni a küllemében
elhanyagolt körforgalmat
az ott élő emberek. A településhez illeszkedő dísznövények beültetése a cél.
A kialakítás látványában
kéri a lakosság véleményét
Csányi Illés önkormányzati
képviselő, Tolnai Ferenc, a
Fényes és Térsége Egyesület elnöke, valamint Dinya
Gábor ötletgazda. Mint kiemelték, tavasszal, ahogy
beköszönt a jó idő, a kerékpáros- és gyalogosforgalom
az arrafelé futókkal együtt
eléri a napi 500–700 lélek-

számot az ott lakókon felül.
Ezért is tartják fontosnak,
hogy egy virágos rendezett,
körforgalommal üdvözöljék a
Fényesre betérőket. Az ön-

kormányzat növényzettel és
világítással járul hozzá a kezdeményezéshez, amennyiben karbantartják az ott élők
a megszépült körforgalmat.

Oltakozásra biztat az egyesület
A Szeretlek Békéscsaba
Egyesület tagjai közel fél
éve osztanak maszkot Békéscsabán. Eddig összesen
több mint 43 ezer darabot
adtak a piac környékére látogatóknak, valamint az intézményeknek. Az utóbbi
időben az oltás fontosságára is igyekeznek felhívni
a figyelmet. Az egyesület
elnöke, Frankó Attila kiemelte: arra biztatnak mindenkit, hogy regisztráljon a
vakcinainfo.gov.hu oldalon,
és oltassa be magát. Most a
maszk mellett egy-egy figye-

Elfogták a buszmegállók rongálóit

lemfelhívó kártyát is adtak a
járókelőknek.
Hozzátette:
fontosnak tartják hangsúlyozni a vakcina szerepét,

hiszen mindannyian azt
szeretnénk, ha az élet minél
hamarabb visszaállna a normális kerékvágásba.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Több tanulót kívánnak bevonzani a szakképzésbe
Február 1-jétől a minimálbér megemelkedett 161 000 Ft-ról 167 400 Ft-ra. Ez
magával hozza a szakképzési munkaszerződést kötő tanulók munkabérének
emelkedését is, melynek minimális ös�szege 96 600 Ft-ról 100 440 Ft-ra emelkedik. Ez bruttó összeg, melyből 18,5
százalék társadalombiztosítási járulékot
kell fizetni, így a tanulók ennek levonása
után 81 859 Ft-ot kapnak a számlájukra
minden hónapban. Ez az összeg adómentes és nem terheli egyéb közteher,
szociális hozzájárulási adó vagy szakképzési hozzájárulási kötelezettség.
A törvényalkotói szándék egyértelmű:
minél több tanulót bevonzani a szakképzésbe.
A gazdaság nem fogadta kitörő örömmel ezt az összeget, hiszen a felnőtt
munkavállalók nagy része teljes munkaidőben sem keres többet a minimálbérnél. Nagyon nehéz ilyen magas összeg
mentén a diákok között differenciálni, de
a tanulószerződéses tanulók és szakképzési munkaszerződést kötők között
is feszültséget jelent a különbség.
Egy biztos: a tanulók számára jelentős motivációs tényező a szakképzési
állami ösztöndíj bevezetése, a munkabér pedig érzékelhetően hozzájárul az
életük fenntartási költségeihez.

Mint ismert, ettől a tanévtől megváltozott a szakképzés szerkezete és intézményrendszere is. A szakmai oktatás
két szakaszból áll: az ágazati alapoktatásból és a szakirányú oktatásból. Az
ágazati alapoktatás a szakképző intézmény szervezésében valósul meg és
ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati
alapoktatás – mint ahogy neve is mutatja – ágazati alapismeretek átadására
szolgál, ez azt jelenti, hogy a tanuló 8.
osztályban nem szakmát választ, hanem
ágazatot. Ezáltal a szakmaválasztás későbbre tolódik. Az ágazati alapvizsga
után a tanuló vagy az iskolai tanműhelyben folytatja tovább szakmai tanulmányait, vagy szakképzési munkaszerződést köt külső gyakorlati képzőhellyel.
Teljesen új dolog, hogy a cég nem csak
a szakmai gyakorlat, hanem a szakmai
elmélet oktatását, vagy annak megszervezését is magára vállalhatja.
Négy ágazat kivételével a szakgimnáziumok neve technikumra változott és 5
éves időtartamú lett. Az eddigi 3 éves
szakközépiskola új elnevezése szakképző iskola, melynek időtartama maradt 3
éves, de a tanuló a végzés után nem maradhat az iskolában nappali tagozaton pl.
érettségit adó képzésben, ezt csak esti,
vagy levelező munkarendben teheti meg.
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Több buszmegállót, a rendezvényhajót és
egy épületet is megrongáltak Békéscsabán
február 16-a és 18-a között. A térfigyelő kamerák felvételein három fiatal férfi volt látható, a gyanú szerint ők okozták a tetemes
kárt úgy, hogy csúzlival járták a várost és az
üvegekre céloztak. A rendőrök mindhármukat előállították február 20-án, kora délután
a Békéscsabai Rendőrkapitányságra, ahol
rongálás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették őket. A
rendőrség ezúton is köszöni a fiatalok azonosításához nyújtott lakossági segítséget!

„T B ”- S A R O K
Tudnivalók az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságról
Az egészségbiztosítás keretében nyújtott egészségügyi ellátásokat a biztosítottak és az egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személyek vehetik igénybe.
A biztosítottak, így például
a munkavállalók, vállalkozók, megbízási szerződéssel
foglalkoztatottak a társadalombiztosítás keretében minden ellátásra jogosultságot
szerezhetnek. A jogosultak
a táppénz, baleseti ellátás,
csecsemőgondozási
díj,
gyermekgondozási díj, vagy
öregségi nyugdíj mellett természetesen az egészségügyi szolgáltatást is igénybe
vehetik.
A nyugdíjasok, megváltozott munkaképességű személyek, a szociálisan rászorultak,
kiskorúak, tanulók, nappali tagozatos főiskolások, egyetemisták és más nyilvántartásba
bejelentett személyek szintén
jogosultak az egészségbiztosítás által finanszírozott
egészségügyi ellátásokra.
Abban az esetben, ha
megszűnik a munkaviszony,
vagy a tanuló, hallgató diákigazolványa már nem érvényes, akkor az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosult-

ság is érvényét veszti, ezért
ha az érintett arra más jogcímen nem szerez jogot, havonta 8 ezer forint egészségügyi szolgáltatási járulékot
kell fizetnie.
Fontos tudni, hogy ha a felhalmozott egészségügyi szolgáltatási járuléktartozás meghaladja a járulék összegének
hatszorosát, vagyis 48 ezer
forintot, akkor érvénytelenné
válik a TAJ szám. Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi
szolgáltatás a továbbiakban
térítésmentesen nem vehető
igénybe és a tartozást is rendezni kell.
Ügyelni kell arra is, hogy a
külföldön munkát vállalóknak

biztosításuk létrejöttét és annak megszűnését 15 napon
belül be kell jelenteniük a kormányhivatalhoz.
A bejelentés alapján az
EGT tagállamaiban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél,
vagy egyezményes államban
(például Szerbia, Montenegró,
India, Japán) foglalkoztatottak
Magyarországon mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály

Közélet
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„A járványadatoktól és az oltástól „Maradjunk továbbra is óvatosak,
függ az újraindítás”
elővigyázatosak!”
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Azonban a kórházban ápoltak száma országosan újra
négyezer fölé ugrott, és az
utóbbi napokban ismét volt,
hogy száz fölé emelkedett az
elhunytak száma. A csökkenő
adatokat növekedés váltotta
fel, egyes szakemberek szerint
már a járvány harmadik hulláma is elérte Magyarországot.
Ezért is nagyon fontos, hogy
minél többen oltakozzanak.
– A kormány bértámogatást biztosít több, a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került ágazatnak. Kiket érint ez?
– Az ágazati bér támogatás célja a nehéz helyzetbe
került vállalkozások támogatása, a munkahelyek megóvása főképp a vendéglátás,
turizmus,
rendezvényszervezés, fuvarozás területén.
Békés megyében február
10-éig 535 vállalkozás részesült támogatásban, ezzel
3042 munkahely megőrzéséhez járult hozzá a kormányhivatal. A program keretében
több mint egymilliárd forintnyi
összeg kifizetésére került
sor. Tudjuk, a szolgáltatási
szektort nagyon nehéz helyzetbe sodorta a világjárvány.
Ez az a terület, ahol a legnagyobb a visszaesés, ezért az
itt dolgozók foglalkoztatását
fogja leginkább segíteni a
nagyon várt újraindítás.
– Újabb előrelépés történt
az állatvédelem kapcsán is. A
kormány egy online kérdőívet
tett közé. Mi ennek a célja?
–
Az
allatvedelem.
kormany.hu oldalon online
lehet válaszolni az állatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre. Az Agrárminisztérium,

illetve Ovádi Péter miniszteri
biztos, aki a Nemzeti Állatvédelmi Program fejlesztéséért
és megvalósításáért felel,
számos kérdést fogalmazott
meg az emberek és az állatok együttélésével kapcsolatban. Ezekben a kérdésekben
– a lakossági állásfoglalás figyelembevételével – célszerű lesz módosítani akár az
állatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályokat, az állatvédelemre fordítható forrásokat,
az állatvédelem szervezeti
kereteit is. A változtatások
előkészítésére szolgál ez az
online konzultáció.
– Ön a választókerületében található településeken,
köztük Békéscsabán is közösségi díjat alapított a civil
szervezetek munkájának elismerésére. Miért érezte ezt
fontosnak?
– Nagyon sok közösséggel
dolgoztam együtt az elmúlt
évtizedekben, és magam is

sok civil szervezetnek voltam
a tagja. Úgy gondolom, hogy
ezek a közösségek, egyesületek roppant sokat tudnak
hozzátenni egy-egy település
életéhez, megtartó erejéhez,
akár a kultúra, a szociális
ágazat, a közbiztonság, a
természetvédelem vagy az
állatvédelem területén. Arra
gondoltam, hogy az adózott
képviselői
jövedelmemből
minden, a választókerülethez
tartozó településen egy-egy
ilyen díj létrehozását kezdeményezem. Azok a közösségek kaphatják meg a díjat,
amelyekről a helyben lakók
azt mondják, hogy a legtöbbet
tettek a településért. Rájuk
egyrészt online formában lehet szavazni, másrészt pedig
a polgármesteri hivatalokban
elhelyezett lapokon. Bővebb
információ a herczegtamas.
hu/kozossegert-dij oldalon található erről.
Mikóczy Erika
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Bízva a csabaiak bölcsességében és óvatosságában,
úgy döntöttem, hogy február
18-án 0.00 órától a közterületeken és nyilvános helyeken
– a buszmegállók kivételével – nem kell maszkot viselni. Azonban arra kérem a
csabaiakat, hogy maradjunk
elővigyázatosak, vigyázzunk
magunkra, vigyázzunk egymásra! Bár a járványügyi
adatok átmeneti javulást
mutattak, még egyáltalán
nincs vége a járványnak. Az
óvatosság indokolt akkor is,
ha egy kicsit szabadabban
tudunk a közterületen közlekedni. Azt kérem mindenkitől, hogy – bár nem kötelező
– viseljünk maszkot, különösen, ha többekkel találkozunk, hiszen ezzel tudunk
vigyázni magunkra, változatlanul ezzel tudjuk a járvány
negatív hatásait csökkenteni.
– Polgármester úr a
CsabaParkban található kutyafuttató megnyitását is engedélyezte.
– Szerencsére nagyon sok
kutyabarát él Békéscsabán,
és nagy népszerűségnek

A békéscsabai vállalkozások túlélése a tét

Februártól júniusig elengedik a bérleti díjat
Elengedi a kormány a vendéglátóhelyek, szállodák,
konditermek és több tucat
más szolgáltató bérleti díját februártól június 30-ig.
Az intézkedés kizárólag
az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában
álló helyiségeket bérlő
vállalkozásokat érinti. A
cégek örülnek a bérletidíjmentességnek, az önkormányzatoknak viszont ez
bevételkiesést jelent.
Az egyik békéscsabai cukrászda a korlátozások alatt
is nyitva tart, igaz, helyben
fogyasztani ott sem lehet,
de elvitelre bárki vásárolhat
édességet. Balogh László
tulajdonos megkeresésünkre elmondta, hogy ugyan
továbbra sem könnyű a helyzetük, azonban a cukrászda
bérleti díjának teljes elengedése nagy segítséget jelent a
vállalkozás számára.
– Az önkormányzat a
pandémiás időszakban már
korábban is segítséget nyújtott nekünk azzal, hogy
kedvezményes bérleti díjat

számított fel. A teljes bérleti
díj elengedése februártól június 30-áig több mint félmillió
forint költségmegtakarítást
jelent számunkra – fogalmazott Balogh László.
A kormányrendelet szerint
az állami és önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek
bérlői közül többek közt a
vendéglátó-ipari, a szállodai,
a sport- és szabadidős szolgáltatóknak, de a mozi- vagy
fürdő-üzemeltetőknek, uta-

zásszervezőknek sem kell
bérleti díjat fizetniük.
Kozma János, az önkormányzati
bérleményekért
felelős Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
szerint a bérleti díjak június
végéig tartó elengedésével
egyes vállalkozások akár
egy-kétmillió forintot is megtakaríthatnak. Az intézkedés
azonban az önkormányzat
számára több millió forintos
bevételkiesést jelent.

– A bérletidíj-mentesség
összesen közel 40 bérlőt érint
társaságunknál és több mint
20 millió forint bevételkiesést
jelent számunkra ezekre a
hónapokra vonatkoztatva –
hangsúlyozta Kozma János.
A kormány által hozott
rendelet szerint a már kifizetett bérleti díjakat március
közepéig vissza kell utalni.
Fontos kitétel még, hogy a
mentesség a rendelet hatálybalépése előtt megkötött
szerződésekre vonatkozik,
és azon belül is csak azokra,
melyek esetében már tavaly
november 4-én is ott működött a vállalkozás. A bérleti
díjak elengedése Békéscsaba idei költségvetésére is hatással lesz.
– A tavalyi évben is átalakítottuk a költségvetést, az
idei büdzsé pedig már eleve
veszélyhelyzeti költségvetés.
Ennek megfelelően próbáltunk tartalékokat beépíteni,
amelyek a kiesett bevételek pótlására szolgálnak –
mondta dr. Bacsa Vendel,
Békéscsaba jegyzője.
Vincze Attila

örvend a CsabaPark kutyafuttatója. Szeptemberben és
októberben sokan tartózkodtak ott, tehát a hely csoportosulásra adott lehetőséget.
Úgy gondoltam, csökkentjük
a járványügyi kockázatokat
azzal, ha bezárjuk a kutyafuttatót, és nem engedünk
látogatni egy olyan helyszínt,
ahol a kutyasétáltatók akár
egymást is megfertőzhetik.
Most ismét kimehetnek kutyáikkal a gazdik, és ugyan
ott sem kötelező a maszk viselése, kérem, ha egymással beszélgetnek, vegyék fel
a továbbiakban is.
– Szintén a CsabaParkban
található az a domb, amit lezártak a látogatók előtt. Milyen munkák indokolták ezt?
– A domb teljes területe
egy nagy fejlesztés helyszínét képezi. Múlt évben
megépült az a négy, sárga
színű csúszda, amelyet egy
nemzetközi
tapasztalattal
rendelkező cég épített meg.
Emellett lesznek még fejlesztések: torony, drótkötélpálya, hófánk-pálya épül, a
síelni tanulók számára gyakorlópálya és más attrakciós
elemek is készülnek. A mun-

katerületet átadtuk a kivitelezést végző cégnek, ami azt
jelenti, hogy ott nem lehet
közlekedni, mert a kivitelező
felvonult, szerszámokat, gépeket és olyan eszközöket
helyez el a kerítésen belül,
amelyek akár veszélyesek is
lehetnek. Mostantól körülbelül egy évig az egész domb
munkaterületnek
minősül,
tehát nem látogatható. Addig
is a csabaiak megértését és
türelmét kérem.
– Egy kormányrendelet
szerint bizonyos esetekben
nem kell bérleti díjat fizetni
az önkormányzati tulajdonú
helyiségekben. Kiket érint
pontosan ez a szabályozás?
– Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a járvány
elhúzódása miatt nem tudnak működni, és helyiséget
bérelnek, a bérleti díj fizetése
komoly nehézséget okoz. Az
önkormányzat tavaly és most
is adott kedvezményeket a
bérlőinek, ha nem is száz
százalékot. Most bizonyos
vállalkozási tevékenységek
esetében, ha állami vagy önkormányzati ingatlant bérel
valaki, február, március, április és május hónapban nem
kell bérleti díjat fizetnie. A
kormányrendelet megjelenését követően értesítettem az
önkormányzat ingatlanokkal
foglakozó szervezeti egységét, illetve a vagyonkezelő
zrt.-t, hogy a kormányrendeletnek szerezzenek érvényt.
Mivel február elején már többen befizették a szerződés
szerinti bérleti díjat, ezt a
kormányrendelet értelmében
vissza kell fizetni a bérlők
számára.
Mikóczy E.

Óriási szükség van rájuk

Köszönet az ápolóknak
Ápolók nélkül ellehetetlenülne a gyógyítás: köszönet illet mindenkit, aki nap
mint nap a betegek ápolásának fizikailag és lelkileg
sem könnyű terhét felvállalva segíti a kórházakban,
rendelőkben, szociális intézményekben a rászorulókat. Egyebek mellett erre
hívták fel a figyelmet a magyar ápolók napján.
Az 1848/49-es szabadságharc tábori kórházainak főápolónőjeként dolgozó, az
első katonakórházakat megszervező, a sebesült katonák
ápolására a világ figyelmét
felhívó Kossuth Zsuzsanna
születésének
évfordulóját,
február 19-ét 2014-ben nyilvánította az Országgyűlés a
magyar ápolók napjává.
A betegek és hozzátartozók látják az ápolók nehéz
és felelősségteljes munkáját
– emlékeztetett a Békés Megyei Ápolók Egészségéért
Alapítvány. Orvosok tapasztalják meg, hogy legyen szó
akár nappali, akár éjszakai
műszakokról, milyen sok mú-

lik az ápolókon, akik a nehéz
fizikai és lelki megterhelést,
járványhelyzetben akár a
fertőzésveszélyt is felvállalva
végzik munkájukat a betegek
állapotának, életminőségének javításáért. Az alapítvány
nemcsak a Békés megyei,
hanem az országban dolgozó
valamennyi ápoló munkájára
igyekezett ráirányítani a figyelmet. Hangsúlyozták: nagyon fontos, hogy miközben
az ápolók a betegek egészségéért dolgoznak, eközben
a saját maguk egészségére
is odafigyeljenek, vegyenek
részt a szűréseken, legyen lehetőségük testileg és lelkileg
feltöltődni. Az ápolók egészségének megőrzése a saját
családjaik mellett a társadalomnak is érdeke.
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FEJLESZTÉSEK BÉKÉSCSABÁN
Három elemből álló fejlesztés valósult meg 930 millió forintos támogatásból
Konzorciumvezetőként három fejlesztési elemből álló
beruházást hajtott végre
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a „Békéscsabán, a Szarvasi úton
kerékpárút, az Ipari úton és
a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs
utcában
kerékpárforgalmi
létesítmény létesítése” című
projekt keretében, 930 millió
forintos, vissza nem térítendő európai uniós támogatás
segítségével.
Azonosítószám:
TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002
A három területre kiterjedő fejlesztés célja volt a kerékpáros
közlekedési módot választók
részarányának emelése, a térség levegő-szennyezésének
és zajterhelésének mérséklése, valamint a város gazdasági
területei optimális megközelíthetőségének biztosítása a

vállalkozások és a munkavállalók számára. A fejlesztések
további célja volt az is, hogy
nagyban hozzájáruljon a közlekedők biztonságának növekedéséhez is.
Szarvasi úti kerékpárútépítés. A Szarvasi út Kápolna utca–Csorvási út közötti
szakaszán megvalósult kerékpárforgalmi létesítmény kapcsolatot teremtett a Szarvasi
út mentén nyugati irányban
elhelyezkedő munkahelyek és
a város lakóterületei között.
Egyidejűleg megteremti a kapcsolatot a szomszédos, a 44es, a 47-es és a 470-es főút
mentén kiépült, kerékpárutakkal összekötött településekkel. A Szarvasi út a 446. számú, másodrendű főút átkelési
szakasza. A projekttel érintett
szakaszt a 120-as vasúti fővonal felett vezették át, amely
megvalósításában konzorciumi tagként a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. is részt vett.

Az Ipari úton és a Tevan
Andor utcában gyalog- és
kerékpárút, valamint közvilágítás kiépítése. A megépült
gyalog- és kétirányú kerékpárút
kapcsolatot teremt a Berényi úti
kerékpárúttal, a városközponttal, Mezőmegyer városrésszel,
valamint a Békési úti kerékpárúttal és ezáltal Békés várossal.
Ugyanakkor az Északi Iparterületen foglalkoztatottak számára a fejlesztés révén biztosítva
lett a biztonságos gyalogos- és
kerékpáros-közlekedés, amely
egyidejűleg eredményezte a
közösségi közlekedésben résztvevők biztonságát is. Ezt erősíti
a hiányzó közvilágítás kiépítése,
amely illeszkedik a korszerű,
energiatakarékos városi rendszer kialakítására irányuló törekvéshez is. A projektelem keretében az Ipari úton 223 méter
zárt csatorna és 266 méter nyílt
csapadékvíz-árok készült. A
Tevan Andor utcában 520 méter
folyóka létesült.

Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény. A Szabolcs utcában az Ihász utca
és a Szerdahelyi utca közötti
szakaszon a kerékpárforgalmi
létesítmény megvalósításával
a hálózati folytonosság egyik
legjelentősebb
hiányossága
szűnt meg. A fejlesztés révén
létrejött a kapcsolat a békéscsabai vasútállomás és autóbusz-pályaudvar, valamint a
város lakóterületei, továbbá a
Szarvasi út mellé települt vállalkozások között. Folytatása a
vasút-korszerűsítéssel együtt,
a Szabolcs utcában megépült,
Andrássy út és Ihász utca
közötti gyalog- és kerékpárútnak, amely jelenleg a város legjelentősebb közösségi
közlekedési csomópontjához
csatlakozik. A Szabolcs utca–
Szerdahelyi utca csomópont
kapcsolódik a vasúti aluljárón
át az Erzsébethely városrész
irányába, a Franklin utcában kiépült kerékpárforgalmi létesít-

ményhez, a városközpont felé
pedig a Szerdahelyi–Kazinczy–Illésházi utcákban megépült kerékpárúthoz. Megteremti a kapcsolatot a 44-es, a
47-es, és a 470-es főút mentén
kiépült kerékpárutakkal összekötött településekkel.
A beruházás során 4,1939
km hosszú kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg.
(Létesítmény-típusonként: kerékpárút 1,3405 km, kerékpáros
nyom 0,1887 km, elválasztott

gyalog- és kerékpárút 0,3354
km, elválasztás nélküli gyalogés kerékpárút 2,3293 km.)
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult
meg. A projektről bővebb információt a www.bekescsaba.hu
oldalon olvashatnak. További
információ kérhető: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit
Kft. Tel.: 36-66/241-791.
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Békéscsaba és Gyula a hazai
repülőgépipar központja lesz

Az Airbus Helicopters épülő gyáregysége Gyulán
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Kovács József, Gyula és térsége országgyűlési képviselője arról beszélt, néhány éve
még nem gondolták volna,
hogy ilyen volumenű gazdasági és ipari fejlesztés indul el a
régióban, ugyanakkor örömét
fejezte ki ezzel kapcsolatban.
Görgényi Ernő, Gyula polgármestere pedig arra emlékeztetett, hogy a városban 1979-ben
épült utoljára termelőüzem,
vagyis nemzedékek nőttek fel
úgy, hogy nem láttak iparfejlesztést. Kiemelte: a projekt
fontos eleme, hogy az ipar és
a szakképzés együtt fejlődik,
így emelve a munkabéreket is.

Takács Árpád Békés
megyei kormánymegbízott
hangsúlyozta, hogy a fejlesztés kiemelt kormányzati
beruházás, vagyis minden
szakhatósági
engedélyezést, szakvéleményi kérdést
soron kívül folytatnak le, illetve az engedélyeket is úgy
adják ki, hogy a beruházást
minél hamarabb átadhassák
a helyieknek.
Mucsi Balázs, a Békéscsabai
Szakképzési
Centrum főigazgatója kérdésünkre elmondta: jelenleg a gépészeti központ
létrehozásán dolgoznak a
Kétegyházi úton, ahol a legmodernebb gépekkel zajlik

majd az oktatás. Magyarországon egyedülálló képzést
nyújtanak a jövőben. Az új
típusú kompetenciacsomaggal pedig olyan tudást adnak át, amelynek révén az
idetelepülő, jellemzően repülőgép-, hadi-, és gépipari beszállítóknak, valamint
gyártóknak biztosít munkaerőt. Mint elhangzott, a beruházás nagy kihívást jelent,
a területátadás megtörtént,
a gépek beszerzése folyamatban van, ezt követően
az oktatók képzése történik
meg, jellemzően Franciaországban és Németországban, angol nyelven.
Varga Diána

Köztéri szobrok a Munkácsy-negyedben

A Modern Városok Program részeként a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-negyed
fejlesztési projektben köztéri szobrok felállítását is tervezik Békéscsaba frekventált pontjain. Az alkotások a
festőóriás, neves alkotásait jelenítik meg.
Mint arról korábban beszámoltunk, az önkormányzat pályázatot írt ki a szobrok elkészítésére. A felhívásra 34 pályamű
érkezett, melyet 9 főből álló
helyi, illetve a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. által
delegált, szobrászokból és
művészettörténészből álló független zsűri bírált. Az alkotásokat a lakosság is megtekinthette, azonban közgyűlési döntés
nem született a szobrokról.
Szarvas Péter polgármester február 6-án jelen-

tette be, hogy mely tervek
terv alapján készülhetnek el
azok a szobrok, amelyek a
Munkácsy-negyedben kapnak majd helyet.
– A közgyűlés jogkörét ellátva hoztam polgármesteri
döntést arról, melyik három,
Munkácsy Mihály alkotásait
megidéző szabadtéri szobor
kerülhet majd a művész életében, munkásságában nagy
szerepet játszó épületek és
parkok közelébe – fogalmazott a polgármester.

Közölte, hogy három alkotást választott ki: egy egész
alakos Munkács Mihály szobrot, amely a festő nevét viselő
múzeumnál kap majd helyet,
egy bronzból készülő, egész
alakos, az Ásító inast ábrázoló
pályamunkát, amely várhatóan a Deák utcát a József Attila
utcával összekötő hídnál kap
helyet, valamint egy, a Rőzsehordó nőt megformáló munkát,
amely a tervek szerint az Aradi
vértanúk ligetében áll majd.
A szobrok várhatóan 2022
első felében kerülhetnek a helyükre, és a kormányzati támogatásból megvalósuló, Munkácsy Mihály örökségét ápoló
kulturális negyed kedvelt látványosságai lehetnek a jövőben.
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Csabai Mérleg

A CsabaPark dombja év végéig nem látogatható

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő szolgálati bérlakásokban történő
elhelyezésre
•
Andrássy út 55–57. V. 41. (egyszobás, összkomfortos,
24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
•
Andrássy út 55–57. VI. 47. (egyszobás, összkomfortos,
24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások a közfeladatot
ellátó intézményeknél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állók részére és a békéscsabai székhelyű, telephelyű sportszervezet és annak leigazolt sportolója részére adható bérbe.
A pályázat benyújtására elsősorban elektronikus úton vagy
postai úton van lehetőség.
A pályázat polgármesteri hivatalba történő beérkezésének
határideje: 2021. március 5., 12.00 óra (a határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen).
A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Szociálpolitikai Osztály,
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
A pályázat benyújtásának elektronikus címe: szocialis@
bekescsaba.hu
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a
polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán igényelhető és
letölthető a bekescsaba.hu weblapról a pályázati hírek menüpontban.
A döntés várható időpontja: 2021. márciusa
Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai
osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506.

A Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője, dr. Sódar Anita közleményben hívta fel a figyelmet
arra, hogy a CsabaPark dombja munkaterület, ezért
nem látogatható.
A CsabaPark fejlesztésé"
hez kapcsolódóan a domb
teljes területe a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések
alapján
munkaterületként
átadásra került a kivitele-

A https://bekescsaba.hu/aktualitasok/zold-hirek oldalon
Békéscsaba önkormányzata folyamatosan tájékoztatja a
lakosságot egyebek mellett a fásításokkal, zöldterület-fejlesztésekkel, esetleges fakivágásokkal kapcsolatos információkról. Íme az első hírek egyike:

168 fát ültettünk

A Kétegyházi úton közlekedők bizonyára már észrevették, hogy a volt állatvásártér előtt a közelmúltban
fasortelepítést végeztünk.
A fásításkor 168 darab kétszer iskolázott, 12/14 cm törzskörméretű kőris facsemetét ültettünk, hármas sorban. A
Kétegyházi úti fatelepítéssel a Sportok Háza szomszédságában létesített napelem-park kivitelezési munkálataikor kivágott fákat pótoltuk, közel négyszeres mennyiségben. A nagyteljesítményű napelem-park – a városvezetés
környezetvédelmi törekvéseinek megfelelően – úgynevezett zöld energiát állít elő, ugyanis segítségével nemcsak
a város villamosenergia-felhasználása csökken, de ezzel
együtt a széndioxid-kibocsátás is. A Modern Városok
Program „SMART GRID rendszer kialakítása I. ütem”
elnevezésű projekt részeként megvalósuló park csak
egy része annak a komplex energetikai beruházásnak,
amelynek célja, hogy Békéscsaba a fenntartható fejlődés
útjára lépve a jövőben is élhető, zöld város maradjon.

Ünnepi hulladékszállítási rend Békéscsabán
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja önöket, hogy Békéscsabán a kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése a március 15-ei nemzeti
ünneptől függetlenül, a megszokott rend szerint történik.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6.00 óráig
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a
gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról,
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhatnak.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

érdeklődők megértését és
szíves türelmét kérjük" – tájékoztatott dr. Sódar Anita.
További információ kérhető
a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-től.
cím: 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 10.,
telefon: 66/241-781,
e-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Zöld hírek
a bekescsaba.hu-n
Az önkormányzat honlapján február közepétől már
zöld hírekkel is találkozhatnak az olvasók.

ző vállalkozás részére. A
dombra további kalandparki
attrakciók kerülnek kiépítésre, például sípálya, hófánkpálya, drótkötélpálya kilátóval, amelynek az előkészítő

kivitelezési munkái zajlanak.
A domb teljes területe munkaterületnek minősül, ezért
a területre engedély nélkül
belépni tilos. A kivitelezés
teljes ideje alatt – a balesetek, egyéb személyi sérülések elkerülése érdekében
– a domb területe nem látogatható, várhatóan 2021
év végéig. A lakosság és az

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Wenckheim turistaés kerékpárút kialakítása
tárgyú projekt keretében
a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái 2020 augusztus hónapban megkezdődtek.
Érintett szakaszok: Bartók Béla út, Temető sor,
Kétegyházi út, Kígyósi út,
Kerekegyházi utca; Élővízcsatorna töltése a Körte sor
és Vesze között (futófolyosó),
Pósteleki bekötőút.

Jelen tájékoztatóban felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a Bartók Béla úti és a
Temető sori kerékpárút felújítás részben elkészült, a
kerékpárút forgalomba helyezése még nem történt meg,
ezért az csak saját felelősségre használható!
A Kerekegyházi út építési
munkálatai 2020. szeptember
16-án elkezdődtek. Az alépítmény elkészült, a kötőréteg
és kopóréteg aszfaltozását
befejezték. Az utca csak korlátozottan alkalmas közlekedésre. A kivitelező a munkálatokat szakaszosan végzi, az
érintett lakosokat folyamatosan tájékoztatja. A Kétegyházi
úti kerékpárútépítés is folyamatban van. A kivitelezőt a
megrendelő felszólította a
földutak folyamatos karbantartására.
A Kígyósi úton a zárt csapadékcsatorna fektetése befejeződött.

A
Békéscsaba–Veszei
közötti Élővíz-csatorna töltése, az ott húzódó nyomvonal felújítása és szélesítése
miatt 2021 április végéig le
lesz zárva. A kivitelező kb.
2500 m hosszúságban elkészítette a kerékpárút alapját és
a kerékpárút szegélyezését.
Amíg a kerékpárút kivitelezése folyamatban van,
addig a lakosság számára
a töltésen futó szakasz nem
használható. A Fényes városrész és a Lencsési lakótelep közötti közlekedés a Magyar utcán lehetséges.
A Pósteleki bekötőút felújítási munkáinál az aszfaltozást befejezte a kivitelező.
Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét, hogy az elkészült létesítményeket csak
saját felelősségre vehetik
igénybe.
A fenti szakaszokon a téli
szünet után a kivitelezési
munkák folytatódnak.

Békéscsaba, Gerla településrészen megvalósítandó Csabai utca, Dobozi
út–Csalogány utca közötti
szakasz; Napsugár utca,
Magvető utca, külterületi
út, kerékpárút, valamint a
Pósteleki erdőben sétány
építésére a kiviteli szerződést megkötöttük. A terület-előkészítési munkák
elkezdődtek. A kivitelezés
tényleges kezdete várhatóan március hónap.
A kivitelezési munkálatok
alatt kérjük az érintetteket,
hogy kövessék figyelemmel
a tájékoztatókat, szíveskedjenek figyelemmel lenni a
munkavégzés alatt létrehozott ideiglenes forgalomtechnikai kialakításokra. A
munkavégzés során kérjük
a lakosság szíves megértését, türelmét és közreműködését.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Meglévő iparterületek infrastrukturális fejlesztése
tárgyú projekt keretében a
Berényi úti, valamint a Dobozi úti kerékpárforgalmi
létesítmény építési munkái
a kedvező időjárásra tekintettel továbbfolytatódnak.
A Berényi úti kerékpárúton (a Széna utca és a

mezőmegyeri aluljáró között)
megkezdődik a padkarendezés, és a végleges forgalomtechnikai elemek kiépítése.
A Dobozi úti kerékpárúton
(a kerékpáros-átvezetés és a
Gém utca között) bontási és
földmű-építési munkák vannak folyamatban.
A kivitelezés során részleges forgalomterelések, lezárások várhatóak.
Felhívjuk az érintett szakaszokon kerékpárral közlekedni

kívánók figyelmét, hogy a kivitelezésbe bevont kerékpárutak a műszaki átadás-átvételi
eljárások befejezéséig munkaterületek, ezért csak saját
felelősségre használhatóak.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a tervezett munkálatokról folyamatos tájékoztatással él a
rendelkezésre álló csatornákon keresztül.

A kivitelezési munkálatok
alatt kérjük, hogy kövessék
figyelemmel a tájékoztatókat,
szíveskedjenek figyelemmel
lenni a munkavégzés alatt létrehozott ideiglenes forgalomtechnikai kialakításokra.
A munkavégzés során és
annak befejezéséig kérjük
az érintettek szíves megértését, türelmét és közreműködését.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Színes

Csabai Mérleg

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A duplájára emelkedett a beoltottak száma
Békés megyében

A kormánymegbízott kifejtette: a Békés Megyei Központi
Kórház, illetve az orosházi
Dr. László Elek Kórház és
Rendelőintézet, valamint a
kormányhivatal munkatársaiból álló mobil oltócsoportok
február 18–21-e között a megye 39 településén 116 idősotthonban és bentlakásos
szociális intézményben már
az ismétlő, második körös
oltást is beadták az ellátottaknak és az ott dolgozóknak. Ezen túlmenően négy
olyan intézményben ahol a
járványügyi korlátozások korábban nem tették lehetővé,
a gondozottak és alkalmazottak első körös oltása is
megtörtént.
Ezzel egyidejűleg az oltópontokon és a háziorvosi

praxisok egy jelentős részében is oltottak a szakemberek. Száztíz háziorvos
AstraZeneca-vakcinával oltotta a pácienseket. A háziorvosok a 60 év feletti krónikus betegségben szenvedő
személyeket az oltópontokra
irányították, ők Pfizer-vakcinát kaptak. Ezen túlmenően
még hatvankét – zömében a
Békéscsabai-, illetve a Békési járásban lévő – háziorvos
vett részt a Szputnyik V-vakcinával oltandó személyek
eligazításában – ismertette a
részleteket Takács Árpád.
Így február 18–21-e között
megduplázódott a beoltottak

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Hamarosan újabb felhívásokra pályázhatnak
a települések

Fotó: Békés Megyei Kormányhivatal /Lehoczky Péter

Az elmúlt hétvégén a megyében működő 190 háziorvosi praxis mindegyike
irányított már pácienseket
az oltópontokra, és Békésben is elkezdődött az oltás
a Szputnyik V-vakcinával
is. Múlt vasárnapra már
megduplázódott a megyében a koronavírus ellen
beoltott személyek száma
– hangsúlyozta Takács Árpád, a megyei oltási munkacsoport vezetője.
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száma Békés megyében.
A Békés Megyei Kormányhivatal továbbra is elkötelezett és mindent megtesz a
koronavírus-járvány mérséklése, az emberek egészségének védelme érdekében. A
védekezés leghatékonyabb
módja a vakcina és csak a
tömeges oltások megkezdésével tudunk a járványügyi helyzetünkön javítani.
Annak érdekében, hogy az
életünk mihamarabb vis�szatérhessen a megszokott
kerékvágásba, minél több
embernek élnie kell az oltás
lehetőségével – tette hozzá a
kormánymegbízott.

Zárul a 2014–2020-as fejlesztési ciklus, ezzel egyidőben
pedig indul a 2021–2027-es,
várhatóan néhány hét múlva
megjelennek az új felhívások, pályázhatnak a települések, újabb fejlesztések
kezdődhetnek.
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke
elmondta, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetően Békés megyében mindeddig 518 pályázat
nyert 71,64 milliárd forint értékben, mindez Békéscsaba
fejlesztési keretein túl.
– Ugyan a kezdetekkor 58
milliárd forintos keret állt rendelkezésünkre, ezt jócskán
túlléptük, mert a megyei önkormányzat több alkalommal
kezdeményezte pályázati lehetőségek újranyitását, ami
újabb projektek beadását tette lehetővé. Eddig közel 72
milliárd forintot költöttünk el,
de még vannak folyamatban
pályázatok, így 80 milliárd
forint körül zárhatunk majd –
jegyezte meg Zalai Mihály.
Mint kiemelte, a TOP célja az volt, hogy olyan beruházások valósuljanak meg,
amelyek a gazdaságfejlesztést célozzák, új adóbevéte-

leket teremtenek, új munkahelyeket hoznak létre, vagy
a meglévők megtartását segítik elő. Ezt szem előtt tartva megépült a megyében 21
ipari park, 6 inkubátorház,
megvalósult 21 turisztikaiés 41 piacfejlesztés. A másik
cél az életminőség javítása,
a környezet- és klímavédelem volt. Ennek részeként
megvalósult 33 szociális
intézmény fejlesztése, 131
önkormányzati
tulajdonú
épület energetikai felújítása,
86 óvodai, bölcsődei beruházás, 34 egészségügyi
fejlesztés, megépült vagy
megújult több mint 68 kilométer kerékpárút.
Most elindult a 2021–
2027-es fejlesztési ciklus, a

TOP Plusz, amelynek három
fontos
alapdokumentuma
van, a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési
program és az Integrált Területi Program (ITP).
– A koncepció és a program elkészült, utóbbit most
véleményezik a települések.
Az ITP a TOP Plusz forgatókönyve, aminek március
15-éig kell elkészülnie. Még
nem tudjuk, hogy mekkora
összegből fogunk gazdálkodni, arra számítunk, hogy
legalább akkora forrás érkezik a megyébe, mint az előző
ciklusban. Változás az előzőekhez képest, hogy most
Békéscsaba is a megyei
program része, épp ezért
az elmúlt időszakban sokat
tárgyaltunk a megyeszékhellyel. Az új programban
hasonló felhívások várhatók,
mint a TOP-ban voltak, ami
újdonság, hogy lehet majd
pályázni belterületi utak,
járdák felújítására, iskolák
– általános és középiskolák
– korszerűsítésére, eszközfejlesztésére illetve szakrendelők
korszerűsítésére
– fogalmazott Zalai Mihály,
hozzátéve, hogy két kiemelt
célja lesz a programnak, a
gazdasági infrastruktúra és a
turizmus fejlesztése.

GLOKÁLIS SAROK
Vízönrendelkezés

ÚJRA CIVIL ÖSSZEFOGÁS A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN!

IV. Civil Véradás
Békéscsabai Területi Vérellátó
5600 Békéscsaba, Gyulai út 20.

2021. március 22-én (hétfőn) 8.00–18.00 óra között
2021. március 23-án (kedden) 8.00–16.00 óra között
2021. március 25-én (csütörtökön) 11.00–18.00 óra között
A koronavírus járványra tekintettel újra fontossá vált a véradás folyamatosságának biztosítása!㻌㻌
További információk az www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon.

Köszönjük, hogy véradásával segít az arra rászorulóknak!㻌㻌

Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsabára és csabaiként
tudjuk-e ezeket a változásokat befolyásolni? A rovat a nagyvilágból érkező
impulzusok által alakított
és arra reflektáló helyi
ügyeinket vizsgálja az
ökológiai fenntarthatóság
szemüvegén keresztül.
Most hideg van és esik az
eső. A hidrológiai helyzetre
való tekintettel a Fekete-Körösön I. fokú készültség van
érvényben a Kettős-Körösön
és a Sebes-Körös alsó szakaszán. Jelenleg 11 vízügyi
igazgatóság területén, 61
szakaszon van belvízvédelmi készültség.
Ilyenkor nemcsak mi, lakosok, de vagyontárgyak, épületek, ingatlanok, üzemek,
kulturális örökségünk, természeti értékeink is veszélybe

kerülnek. Csökkenteni kell
az elöntés veszélyét, meg
kell óvni értékeinket, vagy ellenállóbbá tehetjük épített és
természeti környezetünket.
A hatóságok a töltések
emelésével, erősítésével,
az árhullám oldaltározóban,
vésztározóban való kivezetésével biztosítják az árvizek biztonságos, kártétel
nélküli levonulását, miközben a belvizeket szivattyúkkal átemelt csatornákon keresztül vezetik le.
A csabai határban gazdálkodó földművesek is segíthetnek az árvízi kockázat
csökkentésében. A művelési
mód helyes megválasztásával az árvizeknek való kitettség csökkenthető. Az ártéri,
hullámtéri területhasználatok
ökológiai és természetvédelmi szempontok szerinti
módosítása, a növényzet
átalakítása és fenntartása

hatékony védekezés lehet az
árvizek ellen.
Pár hónap múlva beköszönt az aszály és a forróság. Hiányozni fog ez a
vízmennyiség. A megoldást
tudjuk, pofonegyszerű: tartsuk meg a vizet. Raktározzuk el. Békéscsabának
vízönrendelkezővé kell válnia. Zöldfolyosókkal és vízrendszerekkel tudja hosszú
távon biztosítani az életet
adó vizet.
A klímamodellek szerint
az évszázad közepére már
20–25-tel fog növekedni a
forró napok száma. Hőségriadók várhatók, az extrém
terhelést már nem bíró életek
hunyhatnak ki. Egyre sürgetőbbé válik a túlélési technikák kidolgozása. A gazda
megtartja a téli csapadékot,
hogy terményét és jószágát
táplálni tudja. A városok kék
infrastruktúrákat
építenek,
amelyekkel a lehulló csapadékot tartják vissza. Azonban nemcsak a városban,
de a vadon élő állatinknak
is menedékre, táplálékra és
vízre lesz szükségük.
Az okos és előrelátó kertvárosi hordókba, tartályokba
gyűjti ilyenkor az esővizet.
Tudja, hogy nagy szükség
lesz rá nyáron. Ő így gondolkodik globálisan és cselekszik lokálisan.
Duray Balázs

Kultúraköszöntők
/ Bringázzunk együtt!
8 Ünnepi

Koszorúzás a múzeumkertben

Szűk körű emlékezés

Koszorúzással egybekötött szűk körű megemlékezést
tartottak a Munkácsy Mihály Múzeum kertjében a festőóriás születésének 177. évfordulója alkalmából.
Az eseményen kiemelték,
hogy a múzeum 70 évvel ezelőtt vette fel Munkácsy Mihály nevét.
– Erre 1951-ben egy központi határozat nyomán
került sor, hiszen az alkotó
gyermek- és fiatalkora ös�szekapcsolódott Békéscsabával. Ezt a Munkácsy-kultuszt a múzeum mindenkori
dolgozói folyamatosan igyekeznek erősíteni – mondta el
Martyin Emília, az intézmény
muzeológiai osztályvezetője.
Békéscsabán három köztéri szobor is emléket állít
majd az alkotónak. A Rőzsehordó nő című festmény
alapján készülő alkotás az
Aradi vértanúk ligetében, az
Ásító inas a Deák-József Attila utcai gyalogoshídnál, míg
az egész alakos Munkácsyszobor a múzeum lépcsőjén
kap helyet.

– Kuriózumról beszélhetünk, hiszen a gesztus magyarországi
viszonylatban
sem jelentéktelen. A szobrok
Munkácsy Mihály életének
és pályájának három érdekes mozzanatát ragadják ki
– fogalmazott Gyarmati Gabriella művészettörténész.
A megemlékezésen Nagy
Ferenc alpolgármester a festőfejedelem és a város jövőbeni összefonódásáról is
beszélt.
– Békéscsaba az utóbbi
néhány évben kezdte ös�szekötni a mindennapjait
Munkácsy Mihállyal. Ezt példázza a Munkácsy-negyed
projekt is, amelynek során
az alkotó neve szorosabban
összekapcsolódik városunk
idegenforgalmi és kulturális
céljaival – mondta el az alpolgármester.
D. Nagy Bence

Csabai Mérleg

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Takács Péter: Harminc éve itt tettük közzé az első programjainkat

.................................................................................................
Békéscsaba városi lapja, a
Heti Mérleg 1991. október
2-án jelent meg először.
A lap 1999-ig hetilapként,
azóta Csabai Mérlegként,
kéthetente jut el a csabaiak
postaládájába. A 30 éves
jubileum alkalmából az év
folyamán 30 ember mond
el egy-egy történetet, alkot véleményt az újságról. Most Takács Pétert, a
Lencsési Közösségi Ház
vezetőjét kérdeztük.
– Akárcsak az újság, a
Lencsési Közösségi Ház is
idén lesz 30 éves. Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre?
– A Lencséi Közösségi
Ház 1991. június 1-jén kezdte
meg a működését, én pályázat útján lettem a vezetője.
Már a vezetői pályázatom-

ban megfogalmaztam azokat
a célokat, amelyeket aztán
igyekeztünk megvalósítani.
Fontos volt a kis közösségek
működtetése, a képzések,
tanfolyamok indítása és a
nagyobb tömegeket vonzó
rendezvények
szervezése
is. Mivel rendkívül korlátozottak voltak az anyagi lehetőségeink, nagy segítség
volt, hogy a Heti Mérlegben
térítésmentesen jelenhettek
meg a programjaink. Itt is
meghirdettük például a babamama klub megalakulását, a
jóga tanfolyamunk indítását,
a kertbarátkör megalakulását… Nyilván, ahogy az idő
haladt előre a közösségi ház
és az újság tevékenysége is
terebélyesedett, formálódott.
Intézményünk két bővítésen
is átesett, míg 1991-ben 150

Takács Péter, Klampeczki Béla (†), Kutyej Pál, a háttérben
Velkey Gábor és dr. Kerekes Attila a közgyűlésen, egy
több mint húsz éve készült fotón

négyzetméteres volt az épület, ma már 350, és a feltételeink is minden tekintetben
kedvezőbbek.
– Ön 1994-től 25 éven át
volt a közgyűlés tagja, most
bizottsági kültag. A testületben a média támogatásáról
is döntött.
– Azt az elvet vallottam,
hogy virágozzék minden virág. A polgároknak joguk van
ahhoz, hogy hiteles információkhoz jussanak az ország és
a város ügyeiről, eseményeiről. E tekintetben jó, ha minél
több helyről érkezik tájékoztatás. Amikor képviselő lettem,
nem sokkal utána kezdődött
el például a közgyűlések élő
közvetítése. Egyébként folyamatosan kiálltam a média
minden platformjának támogatása mellett, támogattam a
Békéscsabai Médiacentrum
létrejöttét is.
– Volt-e olyan írás, tudósítás az elmúlt évtizedekben,
ami különösen fontos volt
önnek?
– A Mérlegben – és a helyi sajtóban – mindig korrektül beszámoltak az általam
tartott tájékoztatókról, tudósítottak az aktuális eseményekről. Fontosak számomra
a nagy történelmi évfordulók,
1996-ban volt a millecentenárium, 1998-ban pedig a
forradalom és szabadság-

Takács Péter napjainkban,
egy 1996-os, emlékezetes
Heti Mérleggel
harc 150. évfordulója. Abban
a megtiszteltetésben volt
részem, hogy a megemlékezéssel foglalkozó bizottságok
munkáját összefoghattam. A
Heti Mérleg az események
beharangozásában és a tudósításokban is élen járt. Van
egy olyan momentum, ami
szintén fontos volt nekem.
Az országban talán az elsők
voltunk – és ebben volt némi
szerepem –, hogy 1996-tól,
egy helyi rendelettel november 1-jét a hősök és mártírok
emléknapjává nyilvánítottuk.
Az első ilyen alkalmon, a Hősök temetőjében én mondhattam beszédet, amelyről a
Heti Mérleg a címlapon számolt be – ez egy szívemhez
közelálló emlék.
Mikóczy Erika

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Valentin-nap a közösségi háznál

Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológust kérdeztük

A Lencsési szíve

Hogyan lehet jó egy házasság?

A győztesek: Bereczné Marhás Andrea és barátai
Nagy sikert aratott a Lencsési
Közösségi Ház Valentin-napi
kezdeményezése. Mivel a
közösségi házban a veszélyhelyzet miatt nem lehet közösségi programokat tartani, készítettek egy hatalmas
szívet, amelynél február 13án és 14-én fotózkodhattak
családok, barátok és termé-

szetesen a szerelmesek.
A fényképezkedők között egy
Skumi-tálat sorsoltak ki.
A sorsolás online zajlott,
amikor Takács Péter – az
idén 30 éves Lencsési Közösségi Ház vezetője – nemcsak a nyertes nevét húzta
ki, hanem a Valentin-nap történetét is ismertette.

Amikor megtaláljuk a párunkat és kimondjuk azt
a bizonyos igent, talán
mindnyájan úgy gondoljuk: ez egy életre szól. Aztán jönnek a hétköznapok,
a munka, a gyerekek, a
gondok, és van, hogy még
egy erősnek hitt kötelék is
szétfoszlik. Vajon mi a titka
a jó házasságnak? Hogyan
lehetünk évek, évtizedek
után is jó társai egymásnak? Erről a házasság
hetében Szicsek Margit
tanácsadó szakpszichológust kérdeztük.
Már közhelyszámba megy,
hogy az ember társas lény.
Ez valóban így van, szeretjük
megosztani az örömeinket,
a bánatainkat. Ráadásul, ha
ketten cipeljük az élet nehézségeit, és ha meg tudjuk
osztani az élet szépségeit,
az nagyon jó érzés.
– A magyar kutatások
azt mondják, hogy a házasságban élő emberek tovább
élnek,
egészségesebbek,
tehát a házasságnak van
egyfajta védő szerepe. De
nézzük a buktatókat. Füst
Milán úgy fogalmazott, hogy
a házasság olyan, mint egy
négylábú asztal. Mind a
négy lábnak jónak kell lennie
ahhoz, hogy az asztal stabilan álljon. Az első láb, hogy
szeressék egymást a párok
– kezdte Szicsek Margit.
Mint mondta, szintén lényeges kérdés, hogy mikor
köttetik egy házasság. Ha
az első nagy fellángolásnál,
amikor az a bizonyos rózsaszín köd még nem szállt fel,
akkor valószínűleg nem fi-

Szicsek Margit

A kutatások szerint a házas emberek tovább élnek

gyelnek a párok arra, hogy
illeszkednek-e egymáshoz,
hiszen azt gondolják, hogy
ez a magas hőfok ki fog tartani. Ha már hosszabb ideje
együtt vannak, a kapcsolat
lejtmenetben van, de mégis
összeházasodnak, az szintén problémák forrása lehet.
Az lenne jó, hogy amikor az
a bizonyos köd már felszállóban van, akkor elkezdene
azzal foglalkozni a pár, hogy
mennyire illeszkedik az értékrendjük, az életstílusuk.
Fontosnak nevezte azt is,
hogy ne akarjuk átformálni a
másikat. Rengeteg dologban
különbözhetünk, de lehet
találni olyan megoldásokat,
ami mindkét félnek jó.
– Szálljak magamba, tegyek fel kérdéseket, hogy miért elfogadhatatlan számomra, ami régen nem volt az. Ne
duzzogjak, ne morogjak, hanem beszéljük meg a dolgokat. Ha csak duzzogunk magunkban, abból előbb-utóbb
egy magába fordulás lesz,

általában a férfi részéről,
mert megpróbálja elkerülni
a konfliktusokat, és elindulhat az eltávolodás – jegyezte
meg Szicsek Margit.
Mint mondta, a harmadik
lényeges kérdés a szexuális
illeszkedés. A kapcsolat elején ez általában jól működik.
Viszont tudomásul kell venni:
ahogyan az életnek vannak
ciklusai, úgy a házasságnak
is. Egészen más egy frissen
összekerült pár szexualitása,
más, amikor megszületik az
első gyermek, hiszen hormonálisan átalakul az anya,
és elsősorban anyává válik
ebben az időszakban. De a
nagyon apává váló férfiaknál
is megindul egy hormonális
változás, ebben az időszakban ők is inkább a gyermek
felé fordulnak.
– Fontos viszont, hogy
ez alakuljon vissza, tehát
ne költözzön át az anyuka a
gyerekszobába, és főleg ne
maradjon ott akár a gyermek
6–7 éves koráig, hanem ta-

láljon vissza a hálószobába.
Mondják ki, fogalmazzák
meg a párok: hiányzik a jelenléted, az ölelésed – fogalmazott a szakpszichológus,
hozzátéve, hogy ha szeretjük
egymást, ezt is meg tudjuk
beszélni és az életciklusunkhoz tudjuk alakítani.
A negyedik, hogy a házasság egy gazdasági szövetség is. Ha az egyik fél
nagyon spórolós, a másik
pedig könnyelműen költekezik, abból rengeteg konfliktus
adódhat. Ez is már az elején
látható, így érdemes közösen
megnézni, milyen kiadásaink
vannak, mit engedhetünk
meg magunknak és mit nem.
Szicsek Margit összegzésül elmondta: fontos tehát,
hogy mind a négy lábra egyformán figyeljünk, és amikor
valamelyik láb elkezd inogni,
beszéljük meg, ne söpörjük a
szőnyeg alá a gondokat. Így
hosszú évtizedekig is jó maradhat a házasság.
Mikóczy Erika

Filmes podcastot indított a Békéscsabai Médiacentrum
A podcast műfaja Magyarországon is egyre népszerűbb. Békés megyében elsőként, a Békéscsabai Médiacentrum munkatársai ebben a műfajban indítottak
filmes beszélgetőműsort Apa mozit hajt címmel.

A podcast a behir youtube csatornáján érhető el folyamatosan, új adással minden
pénteken 17.00 órától jelentkezik a két műsorvezető

A Békéscsabai Médiacentrum két munkatársa olyan
podcast készítésébe fogott,
ahol kötetlen formában beszélgetnek a filmes világ friss
és klasszikus alkotásairól, de
a trendekről és a zsánerekről
is szó esik.
– Ebben a műsorban vélemények hangzanak el, időnként talán egészen sarkosan.
Ez nem baj, hiszen ezek vagyunk mi. Egy műsor attól
lesz autentikus, hogy abban
időnként elhangzanak olyan
dolgok, amivel nem minden-

ki ért feltétlenül egyet – fogalmazott D. Nagy Bence, a
podcast ötletgazdája.
A podcast az Apa mozit
hajt címet kapta, ugyanis
mindkét műsorvezető gyakorló apuka, ez pedig az induló sorozat hangvételében
is kiemelt szerepet kap.
– A műsoron belül apaként is megnyilvánulunk, ös�szetett és nagyon érzékeny
húrokat pendíthetünk meg
egy-egy adás alatt. A háttértudást, a szakmai szempontokat Bence szállítja, én

pedig úgymond a népítéletet
képviselem, leheletnyi lazasággal – összegezte Sipos
Gábor, a podcast másik műsorvezetője.
A filmes beszélgetések
minden héten új témát járnak
körül, és a podcast nem utolsósorban friss színt is jelent
a médiacentrum palettáján.
– Ez a platform hiányzik
a Békés megyei médiából,
mi ebben is élen szeretnénk
járni, ezért is biztosítottunk
teret a kezdeményezésnek.
Bízunk benne, hogy a hallgatóknak is ugyanúgy fog
tetszeni, ahogy nekünk tetszik – emelte ki Diós Zsolt, a
Békéscsabai Médiacentrum
ügyvezetője.
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Fejezetek Békéscsaba történetéből

Hamvazószerdától húsvétig
Bár napjainkban igen kevesen tartják, egy évszázaddal
ezelőtt még bűnnek számított
megszegni. Miről is beszélünk pontosan? A címből már
sokan rájöhettek, hogy nem
másról, mint a nagyböjtről.
A Magyar Néprajzi Lexikon
meghatározása szerint: „a
nagyböjt
hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig tartó
időszak, az egyház tanítása
szerint a húsvét előkészületi ideje”. A negyven napos
böjt a 4. századtól alakult ki,
a római egyházban pedig a
7. századtól vált általánossá
hamvazószerdától kezdeni.
Békéscsabán, nagyböjtben
böjtös nap volt a szerda, a
péntek és a szombat. Ezeket
hústalan, zsírtalan napokként
tartották meg. Ahol zsírtalan
ételeket készítettek, ott az
evőeszközöket,
edényeket
is alaposan elmosták: „hogy
egy csepp zsírocska se maradjon rajtuk”. Az ételeket
tökmagolajjal, vajjal készítették. Elterjedt böjti étel volt a
tojásos leves, paradicsomleves, krumplipaprikás, sűrű
tarhonya, kisütött vajjal zsírozott haluska. De ilyenkor
ették a lekvárfőzéskor kinyert
ciberét is. Böjti reggelinek és
vacsorának számított a cukrozott feketekávé vagy tea,
lekváros, tejfölös kenyér. A
böjt alatt sok tejterméket, tejtermékből készített ételt kellett fogyasztani, így ehhez a
legtöbb családban kellett egy
saját tehén. Sokszor csak
azok tudták betartani a böjtöt,
akiknek otthon volt legalább
egy tehenük. Az előbbiekben
leírt étkezési rend a katolikus

Legyen Ön is chauffeur! (4. rész)
Történetek a századforduló Békés vármegyei autós
közlekedéséből – A határ
két oldalán

szlovákokra vonatkozott, de
az evangélikus szlovákok is
nagyon hasonlóan táplálkoztak. Tartózkodtak a hústól,
sok, a tehéntartás mellett készíthető tejterméket fogyasztottak. A tanyán magukban
élő férfiak is betartották a
böjtöt és nem ettek húst. Vajjal, esetleg szalonna kisütött
zsírjával főztek. Étkezésük
attól is függött, hogy men�nyire voltak önállóak a főzésben, és a háztartást télen a
városban vezető gazdas�szony mennyire látta el őket.
A csabaiak az 1900-as évek
elején, böjt idején külön, ebben az időszakban használt
edényekben főztek és vajjal
vagy olajjal sütöttek. (A zsíros fazekakat eltették és csak

Kiállítás a váróban

A Vasúttörténeti Alapítvány egyik hagyományos rendezvénye az Országos Vasutas Fotókiállítás, amely városról városra vándorol. Ebben az évben a VOKE Békéscsabai Vasutas
Művelődési Házával közösen hirdették meg a „Képek az ország vasútjairól” című pályázatot, amelyre 36 vasutastól 163
kép érkezett be. Ezek közül 83 alkotást nyilvános vetítésen,
44 felvételt pedig kiállításon mutattak be. Összesen 13 pályázót díjaztak. A kiállítás a hónap végéig a békéscsabai vasútállomás várótermében tekinthető meg.

APRÓHIRDETÉSEK
SZOLGÁLTATÁS
Lépcsőház takarítást vállalok számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
INGATLAN
Egyedülálló 70 év feletti nyugdíjas férfinek bútorozott
szoba olcsón kiadó, ház körüli munkavégzésért.
Tel.: 20/418-1508.

húsvétkor vették elő.) Később
azonban, bár továbbra is
tartották a húsnélküliséget,
áttértek a zsírral való sütésfőzésre. Az 1960-as évekkel
bekövetkező társadalmi, gazdasági és életmódbeli változások hatására pedig a böjti
étrend betartására már nem
fektettek nagy hangsúlyt, nagyon sokan felhagytak vele.
A pénteki böjt azonban egészen sokáig megmaradt. A
nagyböjthöz időjárás-jóslás
is kapcsolódott, mely szerint
a száraz nagyböjt a termékeny év hírnöke: Suchí póst
— úródni rok!
Salamon Edina,
a Munkácsy Mihály
Múzeum néprajzos
muzeológusa

Az 1910-es években az országban lakó nemzetiségek és a magyar kormány
feszült viszonya rányomta
bélyegét a későbbi háborúra, és a trianoni békeszerződésre. A háború előtti és
utáni megyénkbeli példák jól
érzékeltetik ezt a viszonyt,
ráadásul mindkettőben szerepel az automobil is.
A nagy háború" előtti
"
magyar-román viszony feszültségét jól jellemzi, hogy A brassói Árpád-szobor
az 1896-ban, a Brassó fe- képeslapon
letti Cenk-hegyen felállított
Árpád-emlékművet 1913. táblájának, államjelzésének
szeptember 27-én 2 elköve- és a nemzetközi gyakorlat
tő dinamittal felrobbantotta. szerinti nemzeti zászlónak
Éppen ekkor utazott át az a kitűzését. Megjegyezzük,
országon – érintve Csabát 2 hónap múlva az erősen
is – Take Ionescu vezető ro- sérült brassói szobor össze
mán konzervatív politikus, is omlott.
aki régről fogva erőteljesen
A trianoni szerződést
hangoztatta Erdély romá- követően a viszony még
nok általi megszállásának keserűbbé vált, különösen
igényét.
a határkijelölő bizottságok
Csabához érve Dobroczki munkája révén, akik hónapoJános rendőr megállította kon át dolgoztak az új hatáa politikus automobilját, és rok gyakorlati megvonásán.
az azon elhelyezett román 1924-ben egy ilyen bizottlobogókat levetette, arra hi- ság vezetőjét érte baleset
vatkozva, hogy ezeket Ma- a közelben. Meunier francia
gyarországon nem használ- tábornok a Magyar-Román
hatja. A hír gyorsan eljutott a Határmegállapító Bizottság
magyar és a román belügy- elnöke volt 1921. auguszminiszterhez, előbbi pedig tus 2-a óta, és feladata volt
ezután olyan körrendeletet a délkeleti hármashatárpont
adott ki, amely engedélyezte helyszíni kijelölése a maa nemzetközi úti igazolván�- gyar-jugoszláv és magyarnyal ellátott autók számára román határrészeken. Az
a saját hazájuk rendszám- 1922–24 között zajlott ese-

1910-ben postára adott
Fotó: Gallery Hungaricana
ményt követően az addig
Nagyváradon a feleségével
lakó ezredes, munkája befejeztével, 1924. november
22-én automobilon indult
Magyarország felé egy román százados a sofőrje és
felesége társaságában. De
Nagyszalonta
határában
egy parasztszekér miatt,
amely nem tért ki az autó útjából, a sofőr félrerántotta a
kormányt, az automobil egy
fának ütközött, az utasok
pedig kirepültek a járműből
(mert nyitott volt az utastér).
Sérülés nélkül megúszták a
dolgot, kerítettek egy másik
kocsit és Kötegyánon keresztül jöttek Békéscsabára, hogy innen Budapestre,
majd haza utazzanak. Ilyen
„egzotikus” vendégei voltak
egy álmos szombat délelőtt
a csendes Békéscsabának.
Szalay Ágnes

Csabai életképek

A kommunista diktatúrák áldozatainak békéscsabai emlékhelyei

Az Országgyűlés 2000-ben elfogadott határozata értelmében, hazánkban február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja, azaz ezen a napon emlékezünk meg
azokról, akiket a kommunista hatalom bármilyen módon
meghurcolt.
Békéscsabán az 1919-ben
magalakult Magyar Tanácsköztársaság kommunista elnyomása szerencsére csak
egy hónapig tartott (utána
sem lett jobb őseinknek, hiszen a román megszállás
következett), de az 1948ban újra hatalomra jutó szélsőbaloldali diktatúra teljes

erejével sújtott le őseinkre.
Városunkban több olyan emlékhely található, amelynél
le tudjuk róni kegyeletünket,
ezeket mutatjuk be a teljesség igénye nélkül.
A Szabadság tér 2. szám
alatt volt megtalálható a
kommunista diktatúra idején
a rendőrség operatív osztá-

lya, itt vallatták az áldozatokat. Szintén a Szabadság
téren található a kommunista diktatúrák áldozatainak
emlékműve, mely a falak
közé kényszerített embert
ábrázolja.
A Munkácsy utca 4.
szám alatti emléktábla az
ÁVH egykori épületére hívja
fel a figyelmet. A városháza
árkádsorán található Molnár
Sándor emléktáblája, azé a
köröstarcsai parasztemberé,
akit hamis vádak alapján végeztek ki 1950-ben a békéscsabai bíróság udvarán.
Csaba Gyula evangélikus
lelkész emlékét az evangélikus gimnázium falán található tábla örökíti meg, őt a
kommunista hatalom kínozta
és gyilkolta meg.
A békéscsabai köztemetőkben is találhatunk olyan
sírokat, melyekben a kommunizmus áldozatai nyugszanak. A Berényi úti temetőben Mány Erzsébet,
Farkas Mihály (kivégzésük
helyszínén, a Kazinczy utcán emléktábla található),
az 1956-ban Budapesten
elesett Zsíros Mihály és

Potocska János (a békéscsabai Harcicsapat hadnagya),
míg a Szarvasi úti katolikus temetőben a november
4-én elesett Koszna János.
Az 1956-ban bevonuló
szovjet hadsereg halálos
sortüzének esett áldozatul
a Szabadság tér 6. szám
előtt Kovács János és a
Szent István tér 5. szám
előtt Haraszti Imre (az ő életét kioltó golyónyomok a mai
napig megtalálhatóak az
épület ajtórácsán és az ajtó
mögötti lépcső kovácsoltvas
díszítésén).
Az
Andrássy
Gyula
Gimnázium (volt laktanya)
fiúkollégiumának a falán
látható Lukács Mátyás kárpátaljai magyar emléktáblája, akit a szovjet katonák
vertek félholtra az épületben.
A kommunizmus embertelenségéről és áldozatairól
az 56-os Emlékszobában
lehet a legtöbbet megtudni,
ahol a békéscsabai és megyei eseményeket, szereplőket állítja központba a kiállítás két létrehozója Fekete Pál
és Vánsza Pál.
Ugrai Gábor
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Biztonságos internet

Csak tudatosan!

Legendás csabai klubok : A Jazz kocsma
A jazz szó számunkra a szabadságot szimbolizálta"
"

Sorozatunkban jónevű ex-,
illetve még pulzáló csabai
klubokat mutatunk be. Ezúttal a Luther utca végén
szárnyaló Jazz kocsmát
szúrjuk kultúrvillánkra.

Egy hazai felmérés szerint a gyerekek több mint felét
érte már online bántalmazás, az idősek közül pedig sokan szinte mindent elhisznek, amit az interneten olvasnak – többek között erre hívták fel a figyelmet szakemberek a biztonságos internet napján.
A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy felkészítse
a fiatalokat a tudatos internethasználatra, hogy online
is biztonságban legyenek.
Most a koronavírus-járvány
miatti bezártság csak növeli az online térben eltöltött
időt, így a felhasználók még
jobban ki vannak téve a kockázatoknak.
A digitális oktatás kihívás
elé állította a szülőket, a tapasztalatok azt mutatják,
hogy így még nehezebb ellenőrizni a gyermekek online
térben töltött idejét. Gyeraj
Mihály, a TopLaptop Kft.
szervizvezetője, aki maga
is édesapa, kérdésünkre elmondta, hogy elsősorban
a szülőknek kell szűrniük
azokat a káros tartalmakat,
amelyeket a gyermekek az

internetezés során megtalálhatnak, és ehhez ma már
nagyon jó szoftverek állnak
rendelkezésre.
A szakemberek szerint
a közösségi platformok komoly veszélyeket rejthetnek
magukban. Sok szülő nincs
tisztában azzal, hogy milyen
oldalakra regisztrál a gyermeke, ezzel pedig az online
zaklatás esélye is megnőhet.
A fiatalokon túl azonban
az idősebb korosztályra is
nagy figyelmet kell fordítani, ugyanis ők a koruknál
fogva hajlamosabbak elhinni bármit, amit olvasnak a
világhálón, ezért a szenior
felhasználók a legnagyobb
„álhírfogyasztók”. Ők sincsenek teljes biztonságban,
rájuk is figyelni kell.
Vincze Attila

Az 1998–2006 között hivatalosan Kéksziget borozó
néven praktizáló Jazz hamisítatlan, valójában egyetlen
uderground színtere volt a
huszonévvel ezelőtti, bőven
60 ezer fölötti népességű
Békéscsabának.
Kenyeres Zoltánné (Erzsi),
a Luther utcai, nagy belmagasságú polgári ház bérlője,
főpultosa, illetve mindenese
alapvetően egy olyan klubot
akart tető alá hozni, ahol a
gyermekei: Zsuzsa és Zoli
egy remek közösséghez
tartozhatnak. Szabad kezet
adott a gyerekeknek – csendesen tűrte és támogatta,
ami körülötte zajlik.
(Noha a kezdeteknél Zoli
volt vagy 10, de a helyiség
atmoszférája egy nagyon
tartalmas puttonyt akasztott
a hátára, amellyel megfelelő csapást vághatott az élet
nevű alkonyatban.)
Közel másfél évtized után,
Erzsinek leginkább a sokszínűség, a barátság, a nyugodt beszélgetések jutnak
az eszébe. – Ritkán üvöltött
annyira a zene, hogy ne lehessen egymás szavát hallani – fogalmaz.

Egyre jobban hiányzik a közösség
Az iskolapszichológusokra mindig is szükség volt,
most pedig különösen jól
jönne a segítség azoknak
a középiskolásoknak, akik
már hónapok óta digitálisan tanulnak.
Serdülőkorban sok probléma
felmerül: a beilleszkedés, a
tanulás, a motiváció, a szorongás, a hangulatingadozások mind-mind problémát
jelentenek. Fajzi György iskolapszichológus a jelenlegi vírushelyzet kapcsán elmondta, hogy a diákok eleinte
örültek a digitális oktatásnak
és könnyen alkalmazkodtak,
azonban már túl régóta tart
ez. A legnagyobb probléma,
hogy nem tudnak találkozni
a kortársaikkal, illetve megszűnt a napi struktúra az
életükben.
Mint mondta, a diákok
egyre nehezebben veszik rá
magukat, hogy egyedül tanuljanak és elvégezzék a kapott feladataikat. Itt is nagy
különbségek vannak, ahol
adott egy támogató, megértő
szülői háttér, ott jobban boldogulnak a napi dolgokkal is.
– Érzékeny ez az életkor,
hiszen az identitásuk, önazonosságuk most alakul ki.
Elsősorban a kortársak vis�szajelzéseiből tudják meg,
hogy mennyire határozottak,
bátrak, vonzóak, viccesek,
népszerűek, kik fogadják el

Az alacsonyabbik pulton Erzsi hatalmas szürke
macskája (Gertrúd) aludt. Ha
negyedóránként, néha-néha
megmozdult, a gyanútlan vendég azon nyomban kért még
vagy két sört, hogy némileg
lefojtsa az ijedtségtől egyre
szaporábban verő pulzusát.
„Tulajdonképpen a jazz
szó számunkra a szabadságot szimbolizálta – mondja
Zerinváry Barbara – Mi több,
Zsuzsi anyukája nagyon szerette azt a műfajt. Bíró József
(Joe) édesapjának pedig óriási lemezgyűjteménye volt.”
A nem mindennapi közösségi tér – akkor még alig volt
használatos a köznyelvben
ez a gyönyörű kifejezés –
olyan volt, mint egy század

eleji fővárosi kávéház. Egymást inspirálták a be-betérő
művészek.
A csabai törzsközönségen
kívül Debrecenből, Egerből, Szentesről, Szegedről,
Mezőtúrról, Mezőhegyesről
érkeztek a költők, filozófiai
gondolkodók, muzsikusok,
filmesek, fotósok.
„Olykor nagy jammelés
zajlott az udvaron – folytatja
Barbara. – Olyan volt, mint
a ’93-as Sziget: azokkal az
emberekkel vagy a szabad
ég alatt, akikkel közösséget
tudsz vállalni. Hasonlóak
a gondolataitok, de mégis
inspiráljátok egymást, mert
mindenkiben van valami
egyediség. Bárki mellé leülhettél, mert kvázi a barátod

Innováció a Kollaborban
A Békés Megyei Könyvtárban működő Kollabor
Koszecz Sándor vezetésével élen jár az innovációban, az újdonságok
bevezetésében. Most az
„innovációs
homokozóról”, valamint a legújabb
szerzeményükről, a Prusa
3D-s nyomtatóról beszélgettünk vele.

őket. Most alakul ki, hogy
mire képesek a tanulás terén,
mi az érdeklődési körük az
életben. Életbevágóan fontos
lenne számukra a kortárscsoport és az a közösség,
ami tanév közben alakul ki
és szilárdul meg: az osztály.
Fontosak a közös élmények,
kirándulások, ezek most mind
elmaradnak – ismertette a
szakember.
Fajzi György elmondta,
hogy a fiatalok már szinte
csak írásban kommunikálnak,
online, és nem élőszóban.
Ez egyszerű, nem kell megmutatniuk magukat, nem kell
felöltözniük, elindulniuk, tehát
kényelmes. Ez azonban csak
kiegészítésnek jó, nem pótolja a személyes találkozást.
– A probléma az online
léttel, hogy könnyen kizárólagossá válhat, és egy idő után
függőséget is kialakíthat.

Főleg, ha nincs más lehetőségük a találkozásra, vagy a
családban nincs más, számukra érdekes dolog. Egyre
több fiatal tölti a szabadidejének 80–90 százalékát a
számítógép/telefon előtt. Ezt
sok szempontból veszélyesnek tartom. Akik erre hajlamosak, függővé válhatnak,
és elhanyagolnak miatta
sok mindent: az egészséges
életmódot, a mozgást és a
személyes kapcsolatokat, találkozásokat – ismertette.
Fajzi György hozzátette,
hogy ebben az életkorban
a fiatalok hajlamosak kipróbálni olyan dolgokat, amik a
későbbiekben függőséghez
vezetnek, és ez így van az
internethasználattal is. E tekintetben is oda kell tehát figyelni rájuk, oda kel figyelni
egymásra.
Gyemendi Réka

volt. Tök hippi volt az egész
feeling.”
A jazzmuzsikán kívül acid
jazz, rock, punk, de akár komolyzene is betöltötte az atmoszférát. Többek között ott
kezdte bontogatni szárnyait a
Dobszerda is.
Egyébként minden jóravaló csehónak volt vagy három
neve, mint ahogy a Jazznek
is: Kéksziget borozó (hivatalos); Jazz kocsma (amely
szájról-szájra terjedt); Gyep
kocsma (erről szinte senki
sem hallott).
De mint minden szépséges mesének, a Jazznek is
vége lett egyszer. A helyén
ma a Center egyik kocsi-kihajtója van.
Such Tamás

– Megérkezett a Kollaborba
a legújabb technikai eszköz, a Prusa mininyomtató,
amely önmaga nyomtatja ki
egyéb alkatrészeit. Milyen
műanyaggal dolgoznak a
Prusával?
– Az általános nyomtatószál, az úgynevezett PLA
nevű anyag, aminek kukoricakeményítő az alapanyaga,
biopolimernek is mondják.
Ez használati tárgyakhoz
kiváló, ráadásul ipari komposztálási környezetben lebomlik. Gyakran dolgozunk
a PETG nevű anyaggal is.
A PET műanyagot ismerjük
az üdítőitalok kapcsán, és
tudjuk, hogy nagy problémát,
környezeti terhelést jelentenek ezek a palackok. Itt a G
egy glikol nevű anyagot jelöl,
ami módosítja az anyag tulajdonságát, és azt nyomtathatóvá teszi. De lehet akár
ABS-el, vagy nylon szállal
is dolgozni. Legutóbb pedig vettünk olyan filamentet,
amely 80 százalékban réz-

Koszecz Sándor
tartalmú. Ettől ugyan nem
lesz fémnyomtatás, de maga
a nyomtatott felület nagyon
erőteljesen fém hatású. Van
olyan filamentünk is, amelyben fűrészpor, tehát faanyag
jelenik meg. Természetesen
ez sem lesz fa, de egy fatartalmú anyag.
– Mit terveznek a továbbiakban?
– Mi egy oktató-, rendezvény- és közösségi tér vagyunk, tehát nagyon várjuk
már a nyitást. Az oktatás,
az élménypedagógia mellett
az innovációs kultúra, és annak a terjesztése is nagyon
fontos számunkra. Most a
legfontosabb feladat a 3D-s
nyomtatott termékek készítése és újabb termékek előkészítése. Tervezünk olyan
beszélgetéseket, amelyeket

az online térben fogunk elindítani, de remélhetőleg már
Kollaborban fogunk befejezni. Lesz a startup kultúráról
egy rövid előadássorozatunk, indítunk egy úgynevezett innovációs homokozót is, ami a startup kultúra
alapfogalmainak, a gyakorlatban való működésének
a megbeszélésére irányul.
Május közepén pedig egy
konferenciát tervezünk, ami
a Kollabor hátterére, eszközrendszerére és szellemiségére épül, ezt mindenképpen
személyes részvétel alapján
szeretnénk
megvalósítani.
Valamint készülünk a nyári
táborokra is.
– Az innovációs homokozót hogyan valósítják meg?
– Nagyon rövid felvezető
előadások után ezekre az
eseményekre nem hallgatókat várunk, hanem beszélőket. Kis beszélgető-köröket
hozunk létre, ahol a témafelvetéssel egy témavezető
indítja a beszélgetést, és a
végén összefoglaljuk az elhangzottakat. Ez azért nagyon fontos, mert egy ilyen
beszélgető-körben mindenki
aktív cselekvővé válik. Mindenkinek a gondolata és a
véleménye ott van a közösben. Ha ezek olyan témák,
amelyek érdeklik a jelenlévőket, akkor ezekkel az első
lépésekkel a belső motiváció
felé lehet indulni.
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KITEKINTŐ: Látványos szakaszába ért a sarkadi sportcsarnok építése
Több évtizedes álom válik valóra Sarkadon, ahol mindig
is hiányzott egy modern, minden igényt kielégítő városi
sportcsarnok. A településen eddig három tornacsarnok
volt, egy a gimnáziumban, egy a Gyulai úti és egy a Kossuth utcai általános iskolában; utóbbi mellé épül egy új,
míg a régi épület más funkciót kap. Az 1,4 milliárd forintos beruházásban a Sarkadi Általános Iskola székhely
intézményét is korszerűsítik.
A Kossuth Utcai Általános
Iskola 143 éves, kétszintes
épülete megújul, többek között energiatakarékos, fenntartható fűtési rendszer létesül és a vizesblokkokat is
teljesen felújítják, valamint
az eternit palával fedett héjazatát cserepeslemez fedésre
cserélik a vízzárás és a súlycsökkentés céljából. Ezzel
együtt a pincét is elbontják és
megújul a világítás energiatakarékos rendszerek alkalma-

zásával, későbbi napkollektoros/napelemes csatlakozási
lehetőség kiépítésével.
Az újabb, lapostetős, háromszintes szárnyban négy
terem összenyitásával olyan
aulát alakítanak ki, amely
alkalmas lesz rendezvények
tartására, a közlekedőterekben és a tantermekben pedig
új burkolat készül.
Az oktatási intézmény eddig elavult, fél tornateremmel
rendelkezett. A 205 m2-es
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pedagógiai foglalkozásokat
tarthatnak, hiszen a projekt
része egy új módszertan
bevezetése az oktatásban,
amelyben
a
gyermekek
egyéni képességei kerülnek a fókuszba. Az új városi
sportcsarnokot oktatási idő-

ad majd otthont, és szolgálja
a városban és a térségben
élők sportolását is – hangsúlyozta Mokán István polgármester, hozzátéve, hogy a
fejlesztésben eszközbeszerzés is szerepel.
Amint elkészül az új csarnok, új helyet kap a futókör és
a labdarúgópálya is. Az iskola
mellett található régi bölcsőde
épületét elbontják, a helyén
pedig a város új parkot létesít, amely szebbé teszi majd
a buszpályaudvar környékét.
Az iskola felújításával és a
sportcsarnok elkészítésével
várhatóan júliusban végeznek
a kivitelezők, így az augusztusi átadás után az új tanévet
már a megújuló épületben
kezdhetik a diákok.
Hidvégi Dávid
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épület még az 1900-as évek
első felében létesült, a jövőben pedig új funkciót kap.
A Sarkadi Általános Iskola
intézményvezetője, Pappné
Szabó Erzsébet elmondta: olyan előadóterem lesz
benne, ahol például dráma-

ben az iskolások használják
majd, de azon kívül is szolgálja a sarkadi járásban élők
mindennapjait.
Az iskola felújítására és a
sportcsarnok felépítésére közel 1,4 milliárd forintot biztosít
a kormány. A csarnok tartóés a tetőszerkezete már elkészült.
– Az új, 1350 m2-es tornacsarnok teljesen szabványos, kézilabdapályát magában foglaló épület lesz, és
egyszerre három osztály párhuzamos testnevelés óráját
teszi lehetővé. A csarnok külső kapcsolatokkal is rendelkezik majd, hiszen nemcsak
az intézmény oldaláról lesz
megközelíthető. Az oktatáson kívüli időszakban városi
és térségi rendezvényeknek
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Környezettudatosság

Schneider István szívébe zárta a csabai feljutást

BRSE vászontáskák Hetvenöt éves az egykori csapatkapitány

Egyedi, kreatív mégis környezettudatos – ezek a szavak
jellemzik leginkább a BRSE legújabb projektjét. A saját
tervezésű, műanyagmentes vászontáskák a tervek szerint tavasszal már a klub szimpatizánsai számára is megvásárolhatók lesznek.
A Békéscsabai Röplabda
Sportegyesület egy másik
oldalát mutatta meg új kezdeményezésével. A klub a
hazai sportklubok között elsőként műanyagmentes vászontáskákat készített, saját
mintákkal és feliratokkal. A
szatyrokat a felnőtt együttes
játékosai, az utánpótlás- és
az első csapat edzői is használják a mindennapi bevásárlások alkalmával. A klub
fontosnak tartja a környezettudatosságot és a példamutatást, ezért készültek el a
vászontáskák.
– Mérkőzéseink továbbra is
zárt kapuk mögött zajlanak,
ezért fontosnak tartottuk,
hogy szimpatizánsaink és a
klub között valamilyen módon kapcsolatot alakítsunk
ki. Egy kreatív ajándékötleten kezdtünk el dolgozni

2020 végén, és a vászontáskára esett a választás,
amely amellett, hogy a környezetre nem káros, nagyon
hasznos a mindennapokban. A könnyen tisztítható
vászontáskák
tervezése
és kivitelezése még december közepén kezdődött
el. A szatyrokból jelenleg
raktárunkban három különböző grafikájú és két féle
színű található meg. A termék a terveink szerint már
tavasszal elérhetővé válik
szimpatizánsaink számára,
de akik a BRSE közösségi
felületeit nyomon követik és
részt vesznek nyereményjátékainkban, azok már hamarabb juthatnak hozzá az
egyedi vászontáskákhoz –
emelte ki Szendi Rita technikai vezető.
Papp Ádám

Ha azt mondjuk, békéscsabai sikerkorszak, akkor
sokaknak az 1993/94-es
vagy az 1988-as Magyar
Kupa-győztes Előre jut
az eszébe. Ezek a sikerek
azonban elmaradtak volna, ha nincs az a csapat,
amely 1974-ben feljutott az
első osztályba. 75. születésnapja alkalmából a lilák
akkori csapatkapitányával,
Schneider Istvánnal beszélgettünk.
– Hogyan került az Előre
Spartacushoz?
– A Csanádapáca színeiben az ifiben játszottam
néhány meccset, majd bemutatkozhattam a felnőtt
csapatban. Ezután Szombati
Gyuri bácsi invitált a Békéscsabai VTSK-hoz, ahol 16
évesen rögtön bemutatkozhattam a felnőtt csapatban.
Amikor 18 éves lettem, akkor
leigazolt a Kecskeméti Dózsa
NB I/B-s gárdája, három évig

Nagyon várják már a nyitást

játszottam ott. Ekkor hoztak
egy központi döntést, hogy az
elszármazottaknak haza kell
térniük, így 1968 tavaszán
visszajöttem Békéscsabára.
Visszatértem a csapatba is,
és még abban az évben novemberben feljutottunk a másodosztályba, amit akkor NB
I/B-nek neveztek.
– Az Előre történetében
mondhatjuk, aranybetűkkel
írják az 1973/74-es szezont,
hiszen a csapat a második helyen feljutott az élvonalba. Az utolsó meccsen
Szentendrén játszottak, a
Budai Zoltán (az aranycsapat legendája) vezette Kossuth KFSE otthonában. Miként emlékszik vissza erre a
meccsre?
– Babolcsay György irányította a csapatot. Ötezres
csabai szurkolói gárda kísért
el minket, óriási hangulat
volt. A meccs után leszedték
rólunk a szerelést, készült is
egy legendás fotó, amelyen

már csak szuszpenzorban
vagyok egy drukker nyakában. Nagyon nagy élmény
volt, 2-0-ra nyertünk. Az első
gólt a beadásomból fejelte
be Vágási Sanyi, majd Zsíros
Gyuri a második félidő vége
felé lőtt egy nagyon szép,
hosszúsarkos gólt. Akkor
még nem volt televíziós közvetítés a másodosztályban,
így rádión keresztül hallgatták a meccset az itthoniak.
1974 őszén nagy skalpokat
szereztünk. Itthon 1–0-ra legyőztük a Ferencvárost, míg
a Videotont idegenben vertük 1–0-ra.
– Ráadásul a mérkőzéseken rengeteg néző volt kint.
– Volt egy statisztika, a
helyszíni nézők vonatkozásában csak a Ferencváros
előzött meg minket, hisz
nyolc meccsen 120 ezer nézőnk volt a Kórház utcában,
ami gyakorlatilag 15 ezres
átlagot jelentett. Az egyéni problémám az volt, hogy

eléggé későn jutottunk fel az
első osztályba, már 28 éves
voltam ekkor, így keveset
játszottam az élvonalban.
Ebben az időszakban olyan
fiatal játékos egyéniségek
bontogatták a szárnyaikat,
mint Pásztor József, Kerekes
Attila és Paróczai Sándor,
akik válogatott játékosok lettek. Később a Békéscsabai
Taskban játszottam még
egy ideig, aztán Láza Jani,
Dobó Jani és én elnökségi
tagok lettünk. Az Előre elnökségi tagja voltam, amikor
az együttes 1988-ban megnyerte a Magyar Kupát és
akkor is, amikor 1994-ben
majdnem megnyerte a bajnokságot… A foci valahol
mindig az életem része maradt, amíg nem jött a járvány,
minden meccsre kimentem.
Drukkolok, nekik, szeretném,
ha feljutna a csapat. (Az interjú teljes terjedelemben a
behir.hu oldalon olvasható.)
Hidvégi Dávid

A mai gyerekek eleget mozognak
A Lencsési lakótelep népessége az elmúlt időszakban megcsappant. Léptennyomon azt hallani „régen
tele voltak a játszóterek,
focipályák, pingpongasztalok... Bezzeg most csak a
kütyüket nyomogatják.”

A Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének
(MAFORSZ) megyei vezetését a MuscleFit edzőtermek
vezetői vállalták, a helyi elnökségi posztot Süli Tibor tölti be. Kelemen Attila és Süli József Békés megye legnagyobb teremhálózatát vezetik, Békéscsabán már évek
óta sikeresen működik az edzőtermük. Hónapok óta zárva tartanak, már nagyon várják a nyitást.
Kelemen Attila megkeresésünkre elmondta, hogy a két
termükkel recepciósoknak,
edzőknek és takarító személyzetnek biztosítottak napi
munkalehetőséget, azonban
az állami 50 százalékos bértámogatás ellenére meg kellett válniuk az alkalmazottaktól. Ahogy fogalmazott, nem
igazán értik a korlátozásokat,
mert szerintük nincsenek
egyensúlyban, hiszen míg a
plázákban létszámkorlátozás
nélkül mozoghatnak az emberek, addig edzőterembe
nem járhatnak még korlátozott létszámban sem.
Nemcsak az üzemeltetők, hanem az egész iparág

nehéz helyzetbe került, így
az edzők és a gépgyártással foglalkozó vállalatok is.
A táplálék-kiegészítő cégek
üzletei nyitva vannak, de a
termek most nem rendelnek
tőlük, így ők is megérzik a
bezárást. A MAFORSZ mindent megpróbált az érdekérvényesítésre, de eddig nem
érte el a fő célt, így a termek
nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Február 1-jétől május
31-éig az önkormányzati
vagy állami ingatlanokban
edzőtermet üzemeltetőknek
nem kell bérleti díjat fizetniük, a legtöbben azonban magánszektorban bérlik a helyiséget és továbbra is fizetnek,

bár van, hogy a tulajdonos
engedményeket tesz.
A versenysportolók hivatalosan is edzhetnek, ha érvényes igazolással rendelkeznek, azonban nem üzemel
minden terem a számukra,
hiszen a legtöbb helyen nem
tudnak pár emberért kinyitni.
A fitneszstúdiók a szabadidős
sportolókból éltek meg, és
már nehezen viselik a november óta tartó zárlatot.
– Két termünkben nagyjából ezer vendégünk volt havonta. Az emberek naponta
telefonálnak és érdeklődnek
arról, hogy mikor nyithatunk.
Nem érzik jól magukat, nem
tudnak mozogni, mentálisan
is padlón vannak, hiszen sokan életvitelszerűen jártak le
hozzánk. Tele vagyunk kérdőjelekkel, az lenne a legnagyobb segítség, ha valamilyen
formában már kinyithatnánk –
tette hozzá Kelemen Attila.
Hidvégi D.

Hogy ez igaz-e vagy sem, arról
Lukács József torna mesteredző, testnevelő tanárt kérdeztem, már csak azért is, mert a
saját példánkon mást tapasztalunk. Gyermekünk heti 5–6
edzésre jár (plusz a meccsek).
Ebből kifolyólag, amikor ideje
engedi, naphosszat gépezhet.
Nem egyszer megunja, és
olyankor le „kell” menni vele
focizni. Szerintem ma sokkal
többen járnak különböző sportkörökbe, mint évtizedekkel ezelőtt. ráadásul így be van osztva a gyerekek órarendje.
Lukács József elmondta,
hogy valóban több a sportszakkör, és több egyesületben
lehet sportolni, mint régen, és
nem szabad megfeledkezni

arról, sem, hogy jó néhány
éve létezik az iskolákban a
mindennapos testnevelés. Ezáltal az életkori sajátosságnak
tekinthető mozgásvágyat az
iskola jobban leköti, mint bármikor. Ráadásul számtalan
felmérés igazolja, hogy ha a
testnevelés órai mozgással
kikapcsolódnak a tanulók, akkor a következő órán sokkal
jobban tudnak koncentrálni.
– Az kétségtelen, hogy a
számítógépes őrület nagyon
időigényes elfoglaltság. A
gépezés azonban a gyereke-

ket csak pszichésen és nem
fizikailag köti le. A grundfeeling lecsengőben van, az
azonban kétségtelen, hogy
lényegesen többen járnak
sportegyesületekbe – fogalmazott Lukács József.
A mesteredző elmesélte,
hogy néhány éve megfordult
egy finnországi általános iskolában, ahol még mindig csak
két testnevelés óra van egy héten. Ellenben a szülők a gyerekekkel szinte minden délután
síelnek, nyáron pedig futnak.
Such Tamás
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BÉKÉSCSABA HAZAVÁR

HIRDETÉS

ÁRVERÉS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a
„Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők támogatására a
„Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen
kívánja értékesíteni a Békéscsaba, Erzsébet-lakópark mellett található 10 db építési telkét.

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

Telekterület nagyságok: 419 m2, 442 m2, 474 m2.
Az ingatlanok kikiáltási ára/db: bruttó 2 300 000 Ft-tól bruttó
2 900 000 Ft-ig. Az árverések ideje: 2021. március 4. napja, telkenként külön időpontban. Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba,
Szent István tér 7.) földszinti, Munkácsy tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra, hasznosításra
kínált ingóságok és ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala StratégiaiFejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863.

Ingatlan adatok:
1. helyrajzi szám: 1495/4,
terület: 662 m2, az árverés
időpontja: 2021. február 25.
9.00 óra.
2. helyrajzi szám: 1495/5,
terület: 680 m2, az árverés
időpontja: 2021. február 25.
9.30 óra.
3. helyrajzi szám: 1495/9,
terület: 647 m2, az árverés
időpontja: 2021. február 25.
10.00 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára
bruttó 8 000 000 Ft, azaz
bruttó nyolcmillió forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
4. helyrajzi szám: 1495/8,
terület: 850 m2, az árverés
időpontja: 2021. február 25.
10.30 óra.
5. helyrajzi szám: 1495/7,
terület: 850 m2, az árverés
időpontja: 2021. február 25.
11.00 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára:
bruttó 10 000 000 Ft, azaz
bruttó tízmillió forint a hatályos
áfatörvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne:
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) földszinti, Munkácsy tárgyalója. A hirdetés
részletes
szövege
a város internetes honlapján

A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási
hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege félévenként 5 hónap időtartamra (szeptembertől januárig és februártól júniusig)
havi 40 000 Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő
félévtől négy félévig, de legfeljebb az oklevél megszerzéséig jár.
A „Békéscsaba hazavár!” életkezdési
támogatás pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri
300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő
15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.
A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., vagy a szocialis@
bekescsaba.hu email címre.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. március 16.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy „Békéscsaba hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat.
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje:
2021. április 20.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj és a
„Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésének
feltételeiről bővebben a bekescsaba.hu oldalon a pályázati
hírek között olvashatnak.

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

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Békéscsaba Egészségügyéért”
kitüntetés javaslattételére. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről
szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A rendelet szerint: Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés
adományozható Békéscsaba városban legalább 10 éve dolgozó
– az egészségügy területén magas színvonalú szakmai munkát
végző személynek, vagy közösségnek. A kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség. Évente legfeljebb két
kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
•
Békéscsaba város önkormányzati képviselői,
•
a nemzetiségi önkormányzatok,
•
a Családügyi és Népjóléti Bizottság,
•
a városban működő, az egészségügyi ellátás területén
tevékenykedő intézmények, illetve azok közösségei,
•
szakmai, érdekképviseleti szervek,
•
civil szervezetek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
•
az ajánlott személy pontos adatait,
•
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2021. március 31-éig kell beküldeni a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályára. (Békéscsaba, Szabadság
tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb információ a szaszak@bekescsaba.
hu e-mail címen vagy a 66/886-505 telefonszámon kérhető.

(www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra,
hasznosításra kínált ingóságok és
ingatlanok elérési útvonalon
található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető.
További
felvilágosítással
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál.
Telefonszám: 66/523-863.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható „Békéscsabai Hűségdíj” kitüntetés javaslattételére.
Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati
rendelete szabályozza.
A rendelet szerint Békéscsabai Hűségdíj
adományozható:
a) a Békéscsaba városban az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel
tevékenykedő azon háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: háziorvosok) részére, akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
b) a Békéscsaba városban az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel
tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon
szakdolgozók részére, akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak;
c) a Békéscsaba városban az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel
tevékenykedő azon háziorvosok részére, akik az
egészségügy területén 30 éve dolgoznak;
d) a Békéscsaba városban az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel
tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon

szakdolgozók részére, akik az egészségügy területén 30 éve dolgoznak;
e) a Békéscsaba városban az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő, az egészségügyi alapellátást befejező háziorvosok részére, ha az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak;
f) a Békéscsaba városban az egészségügyi
alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel
tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő, az
egészségügyi alapellátást befejező szakdolgozók
részére, ha az egészségügy területén legalább 25
évet dolgoztak.
A kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi
feddhetetlenség. A kitüntetés adományozására
javaslatot tehetnek: Békéscsaba város önkormányzati képviselői; a nemzetiségi önkormányzatok;
a közgyűlés bizottságai; a városban működő intézmények, illetve azok közösségei; szakmai, érdekképviseleti szervek; civil szervezetek. A javaslatnak
tartalmaznia kell: az ajánlott személy pontos adatait; az adományozás alapjául szolgáló tevékenység
részletes ismertetését, méltatását. A javaslatokat
2021. március 31-éig kell beküldeni a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályára. (Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. II. em. 26.) Bővebb információ a szaszak@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a
66/886-505 telefonszámon kérhető.
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Hetvenöt évvel ezelőtt történt

A németek kitelepítése
Hetvenöt éve, 1946. január
19-én gördültek ki az első
szerelvények a budaörsi
vasútállomásról
azokkal
a magyarországi németekkel, akiket a második
világháború után a kollektív bűnösség elve alapján
fosztottak meg magyar állampolgárságuktól, jogaiktól, vagyonuktól. 1946 és
1948 között zajlott a németek tömeges kitelepítése
hazánkból.
Fehér István történész szerint Magyarországon 1945ben mintegy 380 ezer német
nemzetiségű ember élhetett.
A kitelepítés lebonyolítására
felállított Népgondozó Hivatal adatai szerint a magyar
kormány 1946 és ’48 között
mintegy 185 ezer németajkú
embert fosztott meg jogaitól, vagyonától, s telepített
ki a romokban álló Németországba, 1946/47-ben mintegy 135 ezer főt az USA által
megszállt területekre, majd
1948 végéig 50 ezer embert
a Szovjetunió által megszállt
övezetbe. A Szeged környéki fiatal lányokat például
az ukrajnai szénbányákba
vitték úgynevezett málenkij
robotra.

Hetvenöt éve a csanádi
egyházmegye négy katolikus közösségét érintette
leginkább a németek kitelepítése: Almáskamarást, Eleket, Kübekházát és Újszentivánt. Készült egy feljegyzés,
amelyből kiderült, hogy Almáskamaráson 2222, Eleken 5754, Kübekházán 500,
Nagykamaráson 143, Újszentivánon 549 német katolikus hívő élt a kitelepítések
megkezdésekor.
A
német
származású
Reibel Mihály, Elek katolikus
plébánosa sorai jól illusztrálják
az akkori helyzetet: „ma elegendő, ha valakinek szép háza
vagy gazdasága van, hogy a
vagyonából kiforgassák”, arra
hivatkozva, hogy német.
Levéltári dokumentumok
tanulsága szerint Békés-

csabán is összeírtak több
száz német származású lakost a háború után.
A legutóbbi népszámláláskor a megyeszékhelyen
mintegy 500-an vallották
magukat német nemzetiségűnek – tudtuk meg Bíró
Józseftől a városi német
nemzetiségi önkormányzat
elnökétől.
A nemzetiségi önkormányzat emléktáblát kíván
állítani a városban a német kitelepítettek emlékére.
Több lehetséges helyszín
is felmerült. A táblát SzériVarga Géza A kommunista
diktatúrák áldozatainak emlékművénél szeretnék felállítani.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata

Mini portréfilm-sorozat a behir.hu oldalon

240 másodpercnyi hírnév

Új mini portréfilm-sorozatot
indított a Békéscsabai Médiacentrum berkein belül a
behir.hu. Videóinkban elsősorban Békés megye ismeretlen ismerőseit mutatjuk
be maximum 240 másodpercben, hiszen négy perc
bőven elegendő ahhoz,
hogy bárkiről is „leolvadjon” a külső máz és kirajzolódjon az ember. A sorozat indításaként Johnny
Moonlight mesélt magáról.
Johnny Moonlight, a romantika nagykövete 1994-től bő
két évtizeden keresztül bestoppolta a földgolyóbist,
három éve azonban végleg
eldöntötte, hogy hazajön.
Elmondása szerint kinőtte
a csabai lakótelepi lakását,
ráadásul, amivel foglalkozik,
ahhoz tér és nyugalom kell.
Mindezt a kétegyházi házában találta meg.
A külsőre átlagos házikó számos csudát rejteget
a falai közt. Hangszerek,
zenei szakkönyvek, saját
festmények, Star Wars plakátok, ufó-babák (bevallottan ufóhívő, mint az Edda
frontembere, Pataky Attila)
uralják a teret. Egyszóval

egy kaotikus keringő az
egész zeneszoba, mégis
„egyben van”. Johnny elsősorban zenész, miközben
kevesen tudják róla, hogy a
produkciójával kapcsolatban
mindent ő gyárt: zene + szöveg, make-up, grafika, selfie
nyilatkozó ember, promózás,
önmenedzselés. Igazi selfmade man, azaz saját maga
tótumfaktuma.
Kérdésemre, hogy miért
épp Komár-Koós-Korda slágereit énekli, elmondja, hogy
ezek az előadók főleg olyan
dalokat énekelnek, amelyeket amerikai, olasz előadóktól
vettek át és magyarosítottak.
– Megfogott a számokhoz
kapcsolódó elegancia, nyugalom, romantika. Ráadásul
ez a zene hiánycikk a mai

zeneiparban. Eleinte a király
nem is érdekelt, de Angliában, talán a hajviseletem és
a barkóm miatt elneveztek
Elvisnek – mondta Johnny,
aki az utóbbi időben havi
rendszerességgel
online
koncertekkel szórakoztatja a
közönséget a Facebookon,
és elkészítette új lemezét is,
amely régi értékeket fogalmaz meg buliköntösben.
Az ember, aki Elvis a hátán minden bulit című, 240
másodperces videó a behir
youtube csatornáján tekinthető meg. Stáblista: BerényiNagy Vanda – vágó, producer; Such Tamás – kéretlen
kérdező, Ujházi György –
képrögzítő. A cím Máthé
Csongor fejéből pattant ki.
Such Tamás

Rovarhotel a Széchenyi ligetben
Az apró, ízeltlábú állatok
természetes élőhelyei rohamosan csökkennek, éppen
ezért a Zöld Csütörtök Természetvédő Kör a napokban
készíti fel a Széchenyi ligeti
rovarhotelt a tavaszi startra. Mint azt Boldog Gusztáv
a kör szakmai vezetője elmondta, sok olyan rovar ta-

lálható a környezetünkben,
amely az öreg fák adta lehetőségeket használja ki. Ilyen
fákból azonban egyre kevesebb található, hiszen már az
erdészetekből is kiszorultak.
A Széchenyi ligetben szándékosan hagytak meg olyan
fatörzset, ami a rovaroknak
továbbra is szállást jelenthet.

a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület közreműködésével

CSABAI KALANDOZÁSOK
MUNKÁCSY MIHÁLY MÚZEUM

10. Forduló – A Munkácsy Mihály Múzeum

A 9. forduló megfejtései:

– Jaj, de szép oszlopos ház! – mutat Bogi az utca túloldalán álló
épületre. – Ez is olyan mesebeli, mint a Csabagyöngye Kulturális
Központ! Csak ez nem az óriási üvegablakai, hanem az alakja miatt!
– Az építőkockáimból bármikor fel tudnám építeni kicsiben! – dülleszti a mellét Bazsi. – Azok között is vannak ilyen formájú elemek!
– Az ott – mondja Zsofka – a Munkácsy Mihály Múzeum.
– Miért éppen Munkácsy Mihály? – kérdezi Bogi. – Hiszen annyi
minden van már róla elnevezve Békéscsabán! Munkácsy-negyed,
Munkácsy-híd, Munkácsy Hotel, Munkácsy tér...
– Munkácsy torta! – nyalja meg a szája szélét Bazsi. – Nyam-nyam!
– Mert ez a világhírű festőművész – magyarázza Csabi –, hajdanán itt
Csabán, a rokonainál töltötte a gyermekéveit. 8 évesen már asztalos
inas lett. Festéket tört, festett, mázolt, enyvezett, felmosott, takarított...
– Hát – húzza el a száját Bogi –, nem volt valami jó sora szegénynek!
– Így gondolta ezt a kis Miska is! – folytatja Csabi. – Már akkor érezte,
hogy ez az élet nem neki való! Felnőttkorára aztán – megfelelő szorgalommal és tehetséggel – világhírű festőművész vált belőle! Luxemburgi grófnő feleségével még sokszor hazalátogatott Csabára a rokonaihoz és a barátaihoz. Békéscsaba Munkácsy városa!
– A múzeum épülete idén 107 éves – mondja Zsofka. – Eleinte a
Közművelődés Házának hívták, majd pontosan 70 évvel ezelőtt felvette Munkácsy Mihály nevét.
– Akkor bemegyünk? – kérdezi Bazsi izgatottan.
– Sajnos most zárva van a vírushelyzet miatt – mondja Zsofka –, de
megígérem nektek, ha majd újra megnyitja a kapuit, eljövünk veletek!
– Megnézzük együtt a Munkácsy-kiállítást – veszi át a szót Csa bi –,
ahol a művész eredeti festményei mellett több használati tárgyát is
bemutatják. Azután pedig végigjárjuk a régészeti-, természetrajzi-,
paleontológiai-, történeti-, néprajzi-, iparművészeti- és képzőművészeti
gyűjteményeket is!
1. A CSAKK logójának rajzáért és a színezéséért összesen 2 pont jár.
2. A CSAKK a Csabagyöngye nevű szőlőről kapta a nevét.
(A helyes válaszért összesen 1 pont jár.)
3. Stark Adolf emléktáblája áll a
Csabagyöngye Kulturális Központ falán.
(A helyes válaszért összesen 1 pont jár.)
4. 8 darab világítótest áll a CSAKK körül, tehát 8 db
függőleges vonalat kellett a zöld négyzetbe rajzolni!
(A helyes válaszért összesen 1 pont jár.)
5. (A helyes megfejtésért összesen 7 pont jár.)

3. A múzeum munkatársainak sokszor
ilyen cserépdarabokból kell kirakniuk
a megtalált régészeti leletet.
1. Munkácsy Mihály egész alakos- vagy mellszobra áll a
Színezzétek be az edénybe illő
múzeum kertjében? A helyes válasz melletti négyzetet
hiányzó darabot!
színezzétek kékre!
3.
2.
Egész alakos szobor
Mellszobor
1.

10. Forduló – A Munkácsy Mihály Múzeum

2. Húzzátok át azt a három tárgyat, amelyek nem
munkaeszközei egy festőművésznek!
4.

5.

6.

4. A múzeum természettudományi gyűjteményében rengeteg,
a környéken őshonos vadon élő kitömött állatot láthattok.
Karikázzátok be a két
egyforma kacsa árnyképét!
A.

C.

B.

D.

E.

Csapat neve:

.......................................................................................
A járványhelyzetre való tekintettel a 10. forduló megfejtéseit legkésőbb március 9-én 12.00 óráig kérjük – csapatonként
összegyűjtve – szerkesztőségünk portáján a Csabai Kalandozások feliratú gyűjtőládába bedobni, vagy olvasható minőségben
beszkennelve vagy lefotózva – csapatonként szintén összegyűjtve –, a csabaikalandozasok@bmc.media.hu e-mail címre elküldeni!
Minden csapatnak – létszámtól függetlenül – alkalmanként 10 db megfejtést kell beküldenie! (Ha több megfejtés érkezik be,
akkor az nem jelent plusz pontot! Ha kevesebb megfejtés érkezik be az adott fordulóban egy csapattól, úgy abban a fordulóban nem kapnak pontot!)
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Kérjen egy jó produkciót a Jókai színház művészeitől!
Indul az Óhaj-online!

Szeretné meghallgatni kedvenc versét egy ismert békéscsabai színművész előadásában? Örömmel venné, ha küldenénk önnek
egy kedves dalt? Most nem
akadály a távolság, hiszen
bárhol is él, az internet segítségével elmondhatja nekünk, mit is látna-hallana
szívesen. A Békéscsabai
Jókai Színház társulatának
előadásában versekkel, novellákkal, dalokkal szerezhet örömet magának és
kedves családjának, ismerőseinek. A közelgő nőnapra, családi ünnepekre,

különleges alkalmakra adja
ajándékba művészeink előadását! A legkisebbekre is
gondoltunk,
gyermekversek, mesék is szerepelnek
a felajánlott művek között.
Kínálatunkat érdemes időről időre ismét felkeresni,
hiszen a produkciók sora
folyamatosan bővül.
Látogasson el a Jókai
színház honlapjára, és válasszon produkciót! Adja
meg a saját elérhetőségét és
a megajándékozott e-mail
címét, és színházunk elküldi
a választott dalt, verset vagy
prózát videó formájában.

Továbbra is elérhetőek
online nézhető előadásaink: A Hajnalban, délben,
este című vígjáték Földesi
Ágnes Villő és Czitor Attila
szereplésével március 12éig látható, de egy új bemutatóra is készülünk. A nagy
érdeklődést kiváltó Mario és
a varázsló online premierje
február 26-án 20.00 órakor
látható, és egy hónapon keresztül tekinthető meg. A különleges előadás főszereplője Gulyás Attila lesz.
Békéscsabai Jókai Színház: közérthető művészet –
minőségi szórakoztatás!

BÉKÉSCSABA ANNO
A Népegylet és Áchim L. András politikai színrelépése I.
Az agrárszocialista mozgalom önálló utat választott
a mindinkább kiéleződő
egyenlőtlenségek miatt. A
szerveződő Békéscsabai
Általános Népegylet az
alapszabályának elfogadása után lépett a tettek mezejére Áchim L. Andrással,
a népegylet vezéregyéniségével és elnökével.

A Népegylet új otthona, a Lenkey utcában, 1927-ben

A népegylet alakuló ülését
1903. április 26-án tartották
meg Pollák Arnold Berényi
úti kocsmájában, ahol ez alkalommal mindjárt ötszázan
léptek be a tagok sorába. Az
összegyűltek Békészki Mátyást elnöknek, Nigrinyi Jánost jegyzőnek választották.
A tagok sorába lépett Áchim
L. András, aki Békéscsaba
IX. kerülete, Erzsébethely
(Jamina) képviselő-testületi
tagjaként, 33 évesen kapcsolódott a politikai életbe. Elindította az Igaz Eszme című
irodalmi, szociáldemokrata
irányultságú lapot, melyet
Majer Jenő és Nigrinyi János
szerkesztettek.
A népegylet nagy tömegeket megmozgató erő lett
Békéscsabán, ahol kiéleződtek a társadalmi egyenlőtlenségek. A csabai közgyűlésben jellemző volt a
politikai gyűlölködés. Áchim
létrehozta a Magyarországi

Független Parasztpártot, és
programja
megvalósítása
érdekében kiadta a Parasztújságot. Minden alkalmat
megragadott – szóban és
írásban – arra, hogy a békéscsabai és az országos
úri politikai vezető osztályt
valóságosan bemutassa.
Csaba az agrárszocialista
mozgalmak egyik fészkévé
vált. 1905-ben az országgyűlési választásra Áchim
pártja fellobogózott kocsikon, a Szarvasi úton haladt
a főtér felé. A választáson
Áchim nem kapott abszolút
többséget. Pótválasztásba
került id. Zsilinszky Endrével,
aztán február 16-án Áchim
L. András lett 282 szavazattöbbséggel Békéscsaba országgyűlési képviselője.
Az országos lapok címoldalon mutatták be Áchimot,
mint az első olyan embert
a magyar törvényhozás történetében, aki szocialista

képviselőként került a törvényhozó urak közé. Áchim
első parlamenti beszédében
így fogalmazott: „engedjék
meg, hogy én, mint a nép
egyszerű soraiból származó
képviselő, a nép kívánságait
és a magam egyszerű véleményét elmondjam.”
Általános és állandó helyeslés közepette követelte
a nemzeti hadsereg és az
általános választójog megadását, „minden igaz magyar embernek.” Áchim soha
senkitől nem riadt vissza az
igazságért folytatott küzdelemben, sem a parlamentben. Ádáz politikai harc indult
ellene és politikája ellen. Ennek folyományaként, osztályellenes lázadás miatt Áchim
mandátumát és választási
jogát egy évre felfüggesztették. A nép azonban továbbra
is bízott benne, újból a népegylet elnöke lett.
Gécs Béla

