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Egyénileg emlékezhetünk

A járvány ellenére 2021 is a fejlesztések éve lesz Békéscsabán

Március 15.

Szarvas Péter: Muszáj bizakodónak lennünk!

Díszkivilágításban városháza egy múlt évi ünnepen
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének napjáról – a tavalyihoz hasonlóan – idén is csak
egészen szűk körben, csendesen emlékezhetünk meg.
A koronavírus-járvány harmadik hullámára, a megbetegedések növekvő számára,
és az emiatt érvénybe lépett
újabb szigorításokra való tekintettel Békéscsabán sem
lesz ünnepség. Aki szeretne,
egyénileg tiszteleghet a honvédő hősök emléke előtt, nem
megfeledkezve arról, hogy

a közterületeken is kötelező
a maszkviselés jelenleg az
egész országban.
A város vezetői is szűk körben koszorúznak majd, valamint Békéscsabán – a korábbiakhoz hasonlóan – egyes
emblematikus épületek díszkivilágítást kapnak a forradalom
és szabadságharc tiszteletére.

A múzeum épülete a magyar kultúra napján

Az idei évünket a koronavírus eddig ugyanúgy
befolyásolja, mint a tavalyit. A járvány átszövi a
mindennapjainkat, átszövi
nemcsak az egészségügy,
hanem az önkormányzat
működését, az óvodák, iskolák, az ifjúság vagy a kulturális intézmények mindennapjait, a sportéletet,
a civil életet. Sok mindent
át kell gondolnunk, de muszáj bizakodónak, lennünk,
hogy – talán nem is olyan
sokára – visszatérhet minden a megszokott kerékvágásba. Addig is vigyázzunk
magunkra és egymásra –
fogalmazott Szarvas Péter
polgármester, akivel az idei
költségvetés
részleteiről
beszélgettünk.
– A veszélyhelyzeti jogrend
idején polgármester úr dönt
közgyűlési hatáskörben is, így
most ön fogadta el Békéscsaba 2021. évi költségvetését.
Számos egyeztetés előzte
meg a rendelet megalkotását.
Ez hogyan zajlott?
– A közgyűlés tagjai közül
mindenkit bevontam a rendeletalkotási folyamatba. Időben, a döntés előtt tíz nappal
megkapták a rendelet-tervezetet. Azt követően három kiscsoportban konzultációt ajánlottam a képviselők számára,
amellyel ők éltek is. Konstruktív viták voltak a rendelet

egyes részleteit illetően, és
módosító indítványok érkeztek
például a Hajrá Békéscsaba
Egyesülettől, amelyeket a lehetőségekhez mérten beépítettünk a rendeletbe.
– Melyek a 2021-es költségvetés legfontosabb elemei?
– Az önkormányzat idei
évi költségvetése 40,7 milliárd főösszeggel számol. 13,3
milliárd forintot működésre,
27,4 milliárdot beruházásokra, felújításokra szeretnénk
fordítani. A működési költségekből finanszírozzuk 19 intézményünket, az óvodáinkat,
szociális intézményeinket, a
háziorvosi szektort, a gyermekélelmezést, a kulturális
intézményeinket és a polgármesteri hivatalt is. A működési költségek másik részéből
pedig lényegében városüze-

meltetési feladatokat látunk el:
finanszírozzuk a közvilágítást,
fizetjük a helyi autóbusz-közlekedést, füvet nyírunk, fákat
tartunk karban, kátyúzzuk
az utakat, valamint játszótereket, járdákat, kerékpárutakat tartunk tisztán. Emellett
természetesen a sportéletre
a fiatalokra vagy a szociális
segélyezésre is gondoltunk.
Szerettünk volna 13,3 milliárd forintnál többet fordítani a
város működésére, azonban
csak addig nyújtózkodhatunk,
ameddig a takarónk ér. A beruházásokra 27,4 milliárd forint
az előirányzat, tehát elmondhatjuk, hogy 2021 is a fejlesztések éve lesz. 48 projekt zajlik Békéscsabán, valamennyi
beruházás vagy európai uniós, vagy a magyar kormánytól
érkezett támogatásból, vagy

pedig – kisebb részben – saját
forrásból fog megtörténni.
– Melyeket emelné ki a 48
folyamatban levő beruházás
közül?
– Számos olyan fejlesztésünk van, amely jól látható valamennyi békéscsabai számára. Családbarát intézkedésként
bővítjük a Lencsési bölcsődét,
befejeztük a Manóvárovi felújítását, elindul a Lencsésin a
Napsugárovi felújítása, valamint Gerlán felnőtt és gyermek
háziorvosi rendelő épül. Városszerte folytatódnak a kerékpárút-építések, most a Kétegyházi
úton zajlanak munkálatok, az
Élővíz-csatorna mentén épül
4 kilométeres kerékpárút, de
folytatjuk a Dobozi úton is a kerékpárút-építéseket.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Herczeg Tamás: Most az a fontos, hogy minél többen megkapják az oltást
A járványhelyzetre való tekintettel március 8-ától újabb
korlátozások léptek érvénybe. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő szerint az adatok ismeretében muszáj volt
lépni, hogy utána érzékelhető könnyítések jöhessenek.
– Az átoltottság tekintetében
hiába állunk második helyen
az európai unióban, sajnos
romló tendenciát mutatnak
a járványügyi adatok. Lépni kellett, ezért a kormány
újabb intézkedéseket hozott.
A tavaszi szünet végéig, tehát
április 7-éig zárva tartanak
az óvodák, és az általános
iskolákban áttérnek az online oktatásra, azzal, hogy a
gyermekfelügyelet az intézményekben biztosítva lesz.
További szigorítás, hogy
közterületeken
mindenhol
kötelezővé válik a maszkviselés. Ez alól a hat évnél
fiatalabbak, az autizmus
spektrumzavarral, az értelmi
és pszichoszociális fogyatékossággal élők a kivételek. A
gyógyszertárak, élelmiszer-

üzletek, drogériák, benzinkutak, barkácsboltok, dohányboltok, állateledelt árusító
üzletek, újságárusok kivételével minden kereskedelmi egységnek zárva kell tartania. A
szolgáltatói szektorban 19 tevékenységi kör, egyebek mellett a magánegészségügyi-,
szociális-, pénzügyi-, postai,
járműszervíz-szolgáltatások
továbbra is működhetnek.
A korlátozásokkal egyidejűleg, kompenzációként, a
kormány a bértámogatást
kiterjeszti azokra az ágazatokra is, amelyeket most érint
a bezárás. Remélhetőleg az
átmeneti korlátozások és az
átoltottság növekedése miatt
hamarosan javul a helyzet
és utána megtörténhet az ország újraindítása.

– Mit lehet tudni az oltóanyagokról?
– Jelenleg ötféle vakcinával történik az oltás Magyarországon. Nem tudunk
olyanról, hogy kockázata lenne bármelyik nálunk használt
oltóanyagnak. Ahogy azt a
szakemberek hangsúlyozzák:
ezek a vakcinák a súlyos megbetegedéstől, illetve a halálozás kockázatától megvédik
a beoltottakat. Örülök, hogy
már a politikai paletta szereplőinek nagy többsége és az
ismert tudósok, művészek,
sportolók, hírességek is arra
biztatnak, hogy regisztráljunk
az oltásra, amely egyébként
többféle helyszínen történik.
Vannak oltócsoportok, amelyek a szociális intézményekbe mennek; vannak oltópontok sok-sok oltóhellyel; illetve
a háziorvosi rendelőkben is
zajlik a vakcináció. Egyrészt
az idősebb embereket, másrészt pedig a krónikus beteg-

ségtől szenvedőket hívják be,
és a rendelkezésre álló oltóanyag mennyiségétől függően egyre bővül a kör.
– Talán egyre nehezebb
szembenézni azzal, ami
körülöttünk zajlik, nehéz feldolgozni…
– Veszélyhelyzet van, valóban veszélyben vagyunk.
Növekszik a megbetegedé-

sek, a kórházban ápoltak,
a lélegeztetőgépen lévők
száma, és sajnos a halálozási mutatók is aggasztóak.
Vannak már olyan országok,
amelyek bejelentették, hogy
segítséget kérnek más államoktól, mert az egészségügyi ellátórendszerük nem
bírja azt a terhelést, ami nehezedik rájuk. Reményeink

szerint egy viszonylag rövid
időszakról van most szó,
amíg az intenzívebb szigorításokkal bírnunk kell a következő heteket. Ha az oltás jó
ütemben halad, akkor érzékelhető könnyítések jöhetnek.
Most az a fontos, hogy minél
több embert beoltsanak.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON
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Könnyebbséget jelenthet

Kibővített bértámogatás
A kormány a bértámogatás kiterjesztésével jelentős
támogatást nyújt a bezárással érintett gazdasági ágazatok szereplőinek.
A kibővített bértámogatás
részleteit egy kormányrendelet szabályozza. Az új szabályok értelmében az érintett
ágazatok március hónapra
vehetik igénybe a bértámogatást. Az érintett tevékenységet
végzőknek márciusban nem
kell majd bérleti díjat fizetniük
az állami vagy önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok
esetében. A már megfizetett
bérleti díjakat március 16-áig
vissza kell fizetni.
A rendelet részletesen
meghatározza azokat a tevékenységi köröket, amelyekre
ez a támogatási forma vonatkozik. Az érintett tevékenységi körök az alábbiak: iparcikk
jellegű bolti vegyes kiskereskedelem; audio-, videoberendezés kiskereskedelme;
textil-kiskereskedelem; villamos háztartási készülék kiskereskedelme; bútor, világítási
eszköz, egyéb háztartási cikk
kiskereskedelme; könyv-kiskereskedelem; papír-, írószer-,
irodaszer- és nyomtatványkiskereskedelem; zene-, videofelvétel kiskereskedelme;
sportszer-kiskereskedelem;
játék-kiskereskedelem; ruházat kiskereskedelem; lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem;
óra-, ékszer-kiskereskedelem;
egyéb m.n.s. új áru kiskeres-

kedelme (kivéve az optikai és
mezőgazdasági tevékenység);
használtcikk bolti kiskereskedelme; szabadidős, sporteszköz kölcsönzése; videokazetta, lemez kölcsönzése; egyéb
személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (kivéve
építési és szerelési munkához
kapcsolódó cikk kölcsönzése);
egyéb foglalás; szerencsejáték, fogadás, kivéve a totózó
és lottózó; szórakoztató-elektronikai cikk javítása; lábbeli,
egyéb bőráru javítása; bútor,
lakberendezési tárgy javítása;
óra-, ékszerjavítás; egyéb személyi, háztartási cikk javítása
(kivéve kerékpár javítása); fodrászat, szépségápolás; m.n.s.
egyéb személyi szolgáltatás; dísznövény, vetőmag,
műtrágya,
hobbiállat-eledel
kiskereskedelme; oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás; járművezetés oktatás;
m.n.s. egyéb oktatás; oktatást
kiegészítő.
A kormányrendelet egy további fontos rendelkezése,
hogy a KATA szerint adózó vállalkozások és vállalkozók és a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók is mentesülnek a KATA,
illetve a szociális hozzájárulási
adó fizetési kötelezettség alól.

A város idei költségvetése 40,7 milliárd forint

Szarvas Péter: Járványügyi költségvetés készült
Szarvas Péter március
3-án ismertette a legutóbbi, közgyűlési hatáskörben
meghozott polgármesteri
döntéseit. A legfajsúlyosabb téma a város 2021-es
költségvetése volt.
– 2021-re járványügyi költségvetést kellett megalkotni. A
koronavírus az egész tavalyi
évre rányomta a bélyegét, és
sajnos még most sincs vége.
Jóval kevesebb bevételünk
lesz idén, mint amennyivel
„békeidőben” számolhattunk
volna – kezdte a városvezető.
Szarvas Péter hangsúlyozta, hogy 40,7 milliárd
forint Békéscsaba 2021-es
költségvetése, amelyből 13,3
milliárdot működésre, 27,4
milliárd forintot pedig beruházásokra és felújításokra
használnak fel. 2021-ben 48
beruházás zajlik a Terület-és
Településfejleszti Operatív
Programból, valamint a Modern Városok Programból
elnyert támogatás révén, illetve önerőből.
– Sok fejlesztés van folyamatban és kezdődik el idén.
Elindul például a 2,5 milliárdos járda-, és a 7 milliárdos
útfejlesztési program. Továbbra is fejlesztjük a város
közvilágítását, elkezdődik a
bábszínház építése, valamint több helyszínen kerékpárút-építés indul. Emellett
óvodakorszerűsítést és böl-

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Több szakmában, több jelentkező –
Zajlanak a szakmai versenyek
Több szakmában, mintegy félszázzal több diák
jelentkezett idén Békés
megyében az országos
szakmai versenyek területi írásbeli előválogatóira: 40 szakmában 603-an
vesznek részt az SZKT és
OSZT versenyein.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK) a területi kamarák közreműködésével szervezi a megmérettetést, a koronavírus-járvány
miatt kihirdetett, hatályos
egészségügyi és járványügyi szabályok, intézkedések betartása mellett.
Figyelnek a távolságtartásra, maszkhasználatra,
a megfelelő szellőztetésre,
kézfertőtlenítőt
biztosítanak, maximalizálják a létszámot egy adott teremben.
Az írásbelik hagyományosan január első napjaiban zajlottak volna, ám
a járvány miatti csúszás
eredményeként
március

1-jén kezdődtek, s a második fordulók, az ún. válogatók elmaradnak. A MKIK a
döntőt az eredeti időpontban és helyszínen tervezi
megrendezni, kivéve azokat a szakképesítéseket,
amelyeknél a Hungexpo
területén nem biztosítható a teljes szakmai vizsga
alóli mentesség, ezeket a
szakképesítéseket várhatóan külső helyszíneken
bonyolítják. Vannak tehát
még nyitott kérdések, de
ami biztos: aki az előválogatón egy bizonyos szint
fölött teljesít, mentesül az
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írásbeli szakmai vizsga
alól, ill. azt jeles osztályzattal zárhatja.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 10
fő/terem szabály betartása
miatt 6 helyszínen szervezi a versenyt: a kamara két
épületében, a BSZC Nemes Tihamér Technikum
és Kollégiumban, a BSZC
Vásárhelyi Pál Technikum
és Kollégiumban, a BSZC
Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégiumban és a BSZC
Zwack József Technikum
és Szakképző Iskolában.

A költségvetési rendeletet február 26-án írta alá Szarvas
Péter polgármester és dr. Bacsa Vendel jegyző
csődebővítést is tervezünk –
emelte ki a polgármester.
Mint mondta, az útfejlesztéseknél azon földes utcák
élveznek előnyt, ahol már elkészült az engedélyes terv és
elkezdődhet a munka.
Fontosnak nevezte, hogy a
város működőképessége továbbra is biztosított legyen, az
önkormányzat 19 intézménye
működjön (óvoda, kulturális,
szociális, egészségügyi intézmények, polgármesteri hivatal
és a gyermekélelmezés). Erre
a 13,3 milliárd forintos működési kiadásból 7,7 milliárd
szükséges. A költségvetésben
most 91 millió forint a tartalék
szerepel. A polgármester emlékeztetett arra, hogy tavaly a
koronavírus miatt 840 millió
forint tartalékot képeztek.
Szarvas Péter leszögezte: 1175 fő dolgozik önkormányzati fenntartású intézményben,
igyekeznek
mindenkinek a munkahelyét

megőrizni és véghezvinni a
kormány által kötelezővé tett
bérfejlesztést azok számára,
akik jogosultak rá.
Beszélt arról is, hogy az
önkormányzat 2021-ben közel 100 millió forintot biztosít a
rászorulók számára különféle
segélyezési formákban, valamint a tervek között szerepel
a hajléktalanszálló bővítése
és korszerűsítése is.
Szarvas Péter jelezte, hogy
mintegy kétmilliárd forintos
hiány van a város költségvetésében, ezért a kormányhoz
fordulnak ellentételezésért.
– Nem mondunk le arról, hogy a kormányzattal
tárgyaljunk, egyeztetéseket
folytassunk. Bízunk benne,
hogy ellentételezést kapunk
az iparűzési adó, a gépjárműadó, a parkolási díjak,
illetve a bérleti díjak miatti
bevételcsökkenés okán –
emelte ki a városvezető.
Szarvas Péter jelezte,

hogy idén is folytatódik a
zöldfelületek karbantartása,
a mintegy 62 ezer fa gondozása, valamint a faállomány
bővítése. Amennyiben egy
beruházás vagy akár balesetveszély miatt fákat kell
kivágni, igyekeznek többet
ültetni helyettük.
A költségvetésen kívül a városvezető kitért arra is, hogy a
Csabagyöngye szőlőültetvény
gondozásával tavaly egy külsős vállalkozót bíztak meg, 1
+ 4 éves szerződéssel. Szarvas Péter elmondása alapján
a vállalkozó a város vagyonának jó gazdája volt, így a következő 4 évre is megkapta a
terület gondozását.
Szarvas Péter tájékoztatott továbbá arról, hogy 2 pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A Kazinczy utcai
rendelőintézet felújítására,
40 millió forintra pályáztak,
továbbá tervezik egy „extrém
bringapark” létrehozását is.
Utóbbi az Országos Bringapark Projekt részeként elérhető, 30 millió forintos beruházás esetén az összérték
felére lehet pályázni.
A polgármester elmondta
azt is, hogy az önkormányzat – az Alföldvíz Zrt. legnagyobb arányú tulajdonosaként – 603 millió forintot utalt
át a társaság részére, amely
forrást a magyar kormánytól
kapták tőkeemelésre.
Papp Ádám

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 tovább folytatódnak.
A Berényi úti kerékpárúton (a Széna utca és a
mezőmegyeri aluljáró között) folyamatban van az útcsatlakozások aszfaltozása
és a burkolati jelek festése.
A Dobozi úti kerékpárúton
(a kerékpáros átvezetés és a
Gém utca között) bontási és
földmű-építési munkák vannak folyamatban.
A kivitelezés során részleges forgalomterelések, le-

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

ÁRVERÉS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni
a következő ingatlanát: az Orosházi úton található, Békéscsaba 9863 helyrajzi
számon nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.
Területe: 1439 m2.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 5 280 000 Ft, azaz ötmillió-kettőszáznyolcvanezer
forint, a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés ideje: 2021. március 25., csütörtök 11.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti, III. számú, Munkácsy Mihály tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu)
Aktualitások/Eladásra szánt 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: 66/523-800 /3870 mellék.
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Fontos, hogy megkapják az oltást
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Muszáj bizakodónak lennünk!
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Az egészségügyben március elsejétől lépett érvénybe az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
szabály. Mit lehet tudni a Békés megyei helyzetről ezzel
kapcsolatban?
– Békés megyében a központi kórház és az orosházi
kórház tekintetében az országos átlagnál több orvos
és egészségügyi dolgozó
írta alá az új egészségügyi
jogviszonyról szóló szerződést. A jogszabály egyébként a hálapénz megszűnését szolgálja, valamint az
orvosok bérének a dinamikus emelkedését is jelenti.
– Palkovics László innovációs és technológiai minisz-

ter a közelmúltban jelentette
be a Békéscsabai Szakképzési Centrumban, hogy Békéscsaba és Gyula a hazai
légi járművek gyártásának
csomópontja lehet. Ez mit jelenthet a térségnek?
– A helikoptereket gyártó
Airbus Gyulára telepedésével számos alvállalkozó vagy
olyan cég idejövetelét remélhetjük, amellyel valóban
a légi jármű gyártásának a
központja lehetünk Magyarországon. Kulcsmozzanat ebben a történetben, hogy olyan
szakembereket is képezni kell,
akik majd ezen a területen dolgoznak. Ezzel kapcsolatban
remélhetőleg jó híreink lesznek a közeljövőben, ugyanis
a szakképzési centrum nemcsak az infrastruktúrát, illetve

az oktatást segítő eszközöket
tekintve fejlődik, hanem új,
speciális szakirányok is megjelennek a palettáján. A Gál
Ferenc Egyetemnek indulnak
majd új képzései, illetve a Szegedi Tudományegyetem és a
Gál Ferenc Egyetem együttműködése olyan új tudásterületeken ad majd lehetőséget
a tanulásra, amelyek fontosak
az itt élőknek. Másrészt az is
lényeges, hogy munkaerővel el tudjuk látni azokat az
új, vagy akár régi, gépipari
területen működő vállalkozásokat, amelyektől azt remélhetjük, hogy nagyobb lesz a
foglalkoztatás, és magasabb
béreket kaphatnak a Békés
megyében élők. Készülünk a
járvány utáni időkre.
Mikóczy E.

A Beliczey-kúria felújításával és bővítésével új otthont
kap a bábszínház, és zajlik a
Munkácsy Emlékház felújítása. Májusban befejeződik
a közvilágítás korszerűsítése, amelynek részként 7400
LED-es lámpatestet szerelünk
a régi lámpatestek helyére
a város minden pontján. Így
nagyobb lesz a fényerő és a
biztonságérzet az utcáinkon,
ráadásul kisebb lesz Békéscsaba villanyszámlája is. Zajlanak a járdafejlesztési és az
útfejlesztési program előkészületei, idén nyáron már itt
is indulhat a munka. Jelenleg
azt vizsgáljuk – a képviselőkkel történt egyeztetések után
–, hogy a javaslatok közül mi
az, ami belefér a rendelkezésre álló keretbe. Továbbra is
kiemelten kezeljük a fásítást,
a város felelősen gazdálkodik
Békéscsaba faállományával,
közterületen 62 ezer fa van
az önkormányzat gondozásában. Egy olyan új programot
is elindítottunk, amely a kutyás gazdikhoz kapcsolódik: a
közterületen kutyaürülék-ös�szegyűjtő eszközöket fogunk
kihelyezni. Ezzel, illetve azzal
is tisztábbá szeretnénk tenni a
várost, hogy a közterületi hulladékgyűjtő-edények számát
növelni fogjuk, és a régi, betonkukákat kicseréljük. Ahol
indokolt bővíteni szeretnénk
a kerékpártárolók számát is,

A város továbbra is kiemelten kezeli a fásítást
hogy ne a fákhoz láncolják
az emberek a bicikliket. Tíz
közterületi kamerával bővül a
rendszer, bízunk benne, hogy
ezzel például a kerékpárok is
nagyobb biztonságban lesznek. Egyébként tavaly és a
napokban is hozzájárult a
közterületi kamerarendszer
egyes károkozások után a
bűnösök felderítéséhez. Számos tekintetben – például a
közvilágítás, a kerékpárutak
vagy az út- és járdafelújítások
– gondoltunk természetesen
Gerlára, Fényesre, Jaminára,
Mezőmegyerre is. Bár takarékosan, beosztóan kell bánni
a kereteinkkel, a város idén is
szépülni fog.
– A kulturális intézményeknek ez az időszak különösen
nehéz. Van-e lehetőség arra,
hogy az önkormányzat valamilyen módon segítsen nekik?
– A kulturális intézményekben dolgozók akkor boldogok,
akkor nyugodtak, ha tevékenykedni tudnak a választott
szakmájuknak megfelelően. A

színházban és a bábszínházban a színészek hiányolják a
nézők tapsát, a könyvtár az
olvasókat, a múzeum sem fogadhat látogatókat, valamint a
Csabagyöngye és intézményei
sem szervezhetnek most programokat. Mi azt tudjuk nyújtani,
hogy minden egyes kulturális intézményünk esetében a
munkahelyek megtartását és
az alapjövedelem biztosítását
megígértük, erre a keret rendelkezésre áll. Bízom benne,
hogy a járvány harmadik hullámának végeztével ismét tudunk majd színházba menni,
koncertre járni, megnézni egy
kiállítást a barátainkkal, vagy
elmehetünk a könyvtárba olvasni, kölcsönözni, egy-egy
irodalmi rendezvényre, illetve
elvihetjük gyermekeinket, unokáinkat a bábszínházba. Muszáj bizakodónak lenni, muszáj
hinni abban, hogy a járvány
véget ér, és újraindulhat az élet
minden téren. Addig is vigyázzunk magunkra és egymásra.
Mikóczy Erika

TEGYE PRÓBÁRA EGY TESZTVEZETÉSEN!
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Március közepétől indulnak el az Építők útján, valamint a Csányi utca,
Ilosvai utca-Erdélyi sor szakaszon a kivitelezési munkálatok
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a beruházást a „Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel” című, TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002
azonosítószámú projekt keretében valósítja meg.
A beruházások 770 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatás segítségével valósulnak meg.
A kettő építési szakaszból
álló kiviteli munkálatok
befejezésének végső határideje: 2021. december 1.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.
február 28.
A projekt célja a Lencsési
lakótelep és a város gazdasági – nyugati – területei
könnyebb megközelíthetőségének, a munkahelyek
gyorsabb elérhetőségének,
valamint a munkahelyek
városközpontot elkerülő útvonalon történő megközelítésének, elérésének biztosítása.
A beruházás során megvalósuló fejlesztési elemek:
Az Építők útja tervezett
útépítés I. ütemének kezdőpontja a meglévő Kétegyházi
út és Építők útja csomópont.
Innen 900 m hosszban a
Csányi utca csatlakozásáig
fog megtörténni a korszerűsítés, illetve az új út építése.
A jelenlegi út 230 méteres
szakaszának
felújítására
és részbeni szélesítésére kerül sor, a további rész
új útként fog megépülni a

körgát vonalát követve. A
lezárt hulladéklerakó melletti szakaszon a jelenlegi
nyílt csapadékvíz-csatorna
átépítésre kerül zárt csatornává, valamint korszerűsítve
lesznek a hozzá csatlakozó
csapadékvíz-csatorna szakaszok is.
A fejlesztés során a
Kétegyházi úttól az Építők
útja beépített szakaszán, új,
önálló gyalog- és kerékpárút
valósul meg 280 m hosszban, ezt követően a kerékpárforgalmi létesítményt nyitott kerékpársávként, az útburkolat két szélén jelölik ki
a megépülő új úton.
A tervezett gyűjtőút teljes
hosszában új közvilágítást
kap, amely a kerékpárforgalmi létesítmény miatt is
indokolt.
A Kétegyházi úton és a
Lencsési úton a meglévő
kerékpárutak csomópontokon történő átvezetésére,
valamint az átvezetésekkel
együtt új gyalogos-átkelőhely kialakítására is sor kerül a Kétegyházi útnál és a
Lencsési úton az Ilosvai utca
felé. A Lencsési úthoz tör-

FELHÍVÁS

BÉKÉSCSABA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA
kitüntetés javaslattételére
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII.14.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza a helyi pedagógusok munkájának
elismerésére létrehozott kitüntetés adományozásának
módját, feltételeit.
Évente két kitüntetés adományozása történik pedagógusnapon.
A kitüntetés csak magánszemélynek adományozható,
amelynek feltétele:
• Békéscsaba városban legalább 10 éve az oktatás, nevelés terén végzett magas színvonalú szakmai munka,
• szakmai elismertség mind a felterjesztett saját intézményében, mind városi szinten,
• szakmai, emberi feddhetetlenség.
A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, a
közgyűlés oktatási ügyekkel foglalkozó bizottsága, a nevelőtestületek, az iskolaszékek, a nemzetiségi önkormányzatok, a munkáltató.
A javaslat tartalmazza:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását,
• a javaslathoz mellékelni kell a Rendelet 2. melléklete
szerinti, értelemszerűen kitöltött és a javasolt személy által aláírt adatvédelmi nyilatkozatot, amely elektronikusan
elérhető a www. bekescsaba.hu/aktualitások weboldalon.
A javaslatokat 2021. március 31-éig papíralapon a
Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport
Osztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.), és egyidejűleg elektronikus formában is az orodan@bekescsaba.hu
e-mail címre kell megküldeni. A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése dönt.

ténő útcsatlakozás szintén
megépül. Az útcsatlakozás
kialakítása során átépítik a
Lencsési úti gyalogjárdát és
a kerékpárutat az útcsatlakozás környezetében.
A projekt részeként szélesítik a Csányi utcát, új
aszfaltburkolatot is kap az
Arany János utcától az új,
Építők útjához csatlakozó
szakaszán, ahol szintén nyitott kerékpársávot festenek
fel. Ezt a szakaszt továbbra
is csak célforgalmú tehergépjárművek használhatják.
Szintén új aszfaltburkolattal látják el az Ilosvai utcát,
ahol az egyirányú gépjármű-forgalommal szemben is
igénybe vehető kerékpáros
nyom lesz felfestve. A kerékpáros nyom kijelölése az
Ilosvai utca folyatásában az
Élővíz-csatornán átvezetve,
az Erdélyi soron, a Szőlő utcánál ér véget.
A fejlesztéssel érintett
útvonalakon, a megvalósítás
előrehaladásának
megfelelően, szakaszosan számítani kell forgalomkorlátozásra, első szakaszban az alábbiakra:
• a Csányi utcának az
Arany János utca és Körgát
utca közé eső szakaszán
a kivitelezésért felelős vállalkozó a munkálatok ideje
alatt igyekszik fenntartani a
forgalom zavartalanságát,
azonban
előreláthatólag

március 12-én, az aszfaltozási munkák miatt napközben számítani kell teljes útlezárásra;
• az elkövetkezendő időszakban az Ilosvai utca teljes
hosszán
burkolatfelújítási
munkákat végeznek, a vállalkozó a munkálatok ideje
alatt itt is igyekszik fenntartani a forgalom zavartalanságát, de előreláthatólag március 11-én és 16-án
aszfaltozási munkák miatt
számítani lehet teljes útlezárásra a fent említett utcaszakaszon;
• az Építők útja építésének
és a Lencsési úti csatlakozás kiépítésének előkészítő
munkái is megkezdődnek a
közműfeltárásokkal, a hírközlési- és elektromos-vezetékek átépítésével. Március
második felében megkezdik
az átépítendő csapadékvízcsatornák kivitelezését és
az útépítés földmunkáit;
• az építési munkákkal
érintett szakaszokon 30 kmes sebességkorlátozás van
érvényben, útszűkületekre
kell számítani; az aszfaltburkolat terítésekor teljes
útlezárás mellett jelzőőrök
segítik a munkagépek és
szállítójárművek mozgását.
Az építéssel érintett szakaszokon a munkagépek
jelenlétén kívül, az építési
anyagok beszállítása miatt,
a tehergépjármű-forgalom

megnövekedésére is számítani kell.
A balesetek elkerülése
végett az ideiglenes forgalmi
rend betartására fokozottan
figyeljenek. Kérjük az erre
közlekedőket, vezessenek
óvatosabban és figyelmesebben, vegyék figyelembe
a kihelyezett közúti táblák
utasításait. Az érintettek türelmét és megértését kérjük.
A területeken dolgozó felelős kivitelezők:
• STRABAG Építőipari Zrt.
– 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Csányi utca, Ilosvai utca–Erdélyi sor)

• DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. – 6750 Algyő, Kastélykert u. 171. (Építők útja,
Lencsési úti csatlakozás)
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul
meg. A projektről bővebben
a www.bekescsaba.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: 66/241-791.
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és
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; Élővíz-csatorna töltése
Körte sor és Vesze között (futófolyosó),
Pósteleki bekötőút.
Jelen tájékoztatóban felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a Bartók Béla úti és a
Temető sori kerékpárút felújítása részben elkészült, a kerékpárút forgalombahelyezése még nem történt meg, ezért
csak saját felelősségre használható!
A Kerekegyházi út építési munkálatai
2020. szeptember 16-án elkezdődtek.
Az alépítmény elkészült, a kötőréteg
és kopóréteg aszfaltozását befejezték.
Az utca csak korlátozottan alkalmas
közlekedésre. A kivitelező a munkálatokat szakaszosan végzi, az érintett
lakosokat folyamatosan tájékoztatja. A
Kétegyházi úti kerékpárútépítés is folyamatban van. A kivitelezőt a megrendelő
felszólította a földutak folyamatos karbantartására.
A Kígyósi úton a zárt csapadékcsatorna fektetése befejeződött. A kerékpárút

alapozása is elkezdődött a teljes, 970
méteres hosszúságban.
Békéscsaba–Veszei közötti Élővízcsatorna töltése, az ott húzódó nyomvonal felújítása és szélesítése miatt 2021
április végéig le lesz zárva. A kivitelező mintegy 3000 méter hosszúságban
elkészítette a kerékpárút alapját és a
kerékpárút szegélyezését. Március elsején megkezdték a kötőréteg aszfaltozását.
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, nemesített padka építése folyik.
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 Magvető utcában az ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok elkezdődtek.
A projekt részét képezi egyedi tervezésű komplex fedett pihenőhelyek
létesítése (Gerla, Póstelek, Munkácsy
Emlékház, Bányatavak – madárles építésével, Szabadkígyós). A létesítmények kitűzésével megkezdődött a kiviteli
munka.
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
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Közélet

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Újabb beruházások indulhatnak hamarosan

Hat oltópont működik a megyében, múlt héten
több mint nyolcezer Sinopharm-vakcina érkezett

A Békés megyei települések fejlesztési elképzeléseit is áttekintették a
megyeházán tartott megbeszélésen, ahol részt
vett Nemesi Pál kormánybiztos.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) folytatásaként elindult
a TOP Plusz, a 2021–27-es
fejlesztési ciklus, melynek
két kiemelt célja lesz, a gazdasági infrastruktúra és a turizmus fejlesztése. A Békés
Megyei Önkormányzat jelenleg a program előkészítésén
dolgozik, a TOP Plusz három
fontos
alapdokumentuma
közül elkészült már a területfejlesztési koncepció és
a területfejlesztési program.
A TOP Plusz forgatókönyvének, az Integrált Területi
Programnak – ami tartalmazni fogja a pályázatok elbírálásának szempontjait – április
végéig kell elkészülnie.
– A TOP-hoz képest változás, hogy az új fejlesztési
ciklusban Békéscsaba Megyei Jogú Város is része a
megyei programnak, ezért
folyamatosan egyeztetünk
a megyeszékhellyel. Az
még kérdéses, hogy a TOP
Pluszban Békés megye
mekkora összegből gazdálkodhat, az előzetes információk szerint legalább akkora
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Múlt csütörtökön újabb
több mint 8200 adag
Sinopharm-vakcina érkezett a Békés Megyei Kormányhivatalba. A március
elején megérkezett, mintegy 3600 személy oltására elegendő Moderna- és
AstraZeneca-védőoltást
már felhasználták a háziorvosok és az oltópontok –
tájékoztatott közleményében a kormányhivatal.
Nemesi Pál kormánybiztos a megyeházán
forrás érkezik, mint az előző
ciklusban – tudatta Zalai Mihály megyei elnök.
Az új programban is hasonló felhívások várhatók,
mint a TOP-ban voltak, ami
újdonság, hogy valószínűleg
lehet majd pályázni belterületi utak, járdák felújítására,
iskolák – általános és középiskolák – korszerűsítésére,
eszközfejlesztésére illetve
szakrendelők korszerűsítésére. A felhívások várhatóan
már az első félévben megjelennek, hiszen az a cél,
hogy a források több mint
felét már ebben az évben kiszerződjék.
Az elmúlt hetekben Nemesi Pál, a Dél-alföldi
Gazdaságfejlesztési
Zóna

fejlesztéséért felelős kormánybiztos több alkalommal
is Békés megyébe látogatott.
A megyeházán a Békés megyei települések fejlesztési
elképzeléseit vették sorra,
áttekintették a TOP projektjeinek állását, a lassan haladó pályázatokat, valamint arról egyeztettek, hogy a TOP
Plusz projektek milyen lehetőséget nyújtanak a megye
településeinek
A TOP Pluszban eddig járásonként 20-30 milliárd forint értékű fejlesztési igényt
gyűjtöttünk össze. Nagyon
sok jó elképzelés van a megyei településeken, azon
dolgozunk, hogy ezeket közösen megvalósítsuk – tette
hozzá Zalai Mihály.

Mezőkovácsházán a szakrendelőben kialakított oltóponttal bővült Békés megye
oltópont-hálózata, így most
már hat oltóponton (Békéscsabán, Gyulán, Orosházán, Szarvason, Szeghalom,
Mezőkovácsházán) vehetik
fel a vakcinát az oltásra
regisztráltak.
Több fronton és egyre
gyorsuló ütemben zajlik a koronavírus elleni védekezés, az
elmúlt napokban újabb több
mint 16 ezer ember vehette
fel a védőoltást. A közelmúltban befejeződött az oltásra
jelentkezett kórházi orvosok,
egészségügyi szakdolgozók

ismétlő második oltása. Folyamatos a háziorvosok által
oltópontokra irányított 60 év
feletti, előzetesen regisztrált
krónikus betegségben szenvedő személyek oltása, ők
Pfizer-vakcinát kaptak, kapnak. A 60 év alatti krónikus
betegeket a múlt héten SMSben értesítették arról, hogy
melyik kórházi oltóponton és
mikor vehetik fel az oltást. A
hétvégén országszerte 74
ezer regisztráltat vártak, akiket AstraZenecával oltottak
be a szakemberek.
A múlt csütörtökön reggel érkezett Sinopharm-

védőoltásokat a megyében
működő háziorvosi praxisok
kapták meg. Ennek köszönhetően valamennyi háziorvos praxisonként újabb 40
hatvan év feletti személy
beoltására kapott lehetőséget. Ezzel egyidejűleg 30
háziorvos már a szépkorúak
Moderna ismétlő oltását,
98 praxisban pedig már az
érintettek Pfizer második
körös oltását végezte. A
közelmúltban a békéscsabai
oltóponton már Szputnyik
V-vakcinával is több mint félezer személyt oltottak be a
szakemberek.

Megújultak az energiacímkék Előtérben a környezetvédelem

– Most ismerkedünk vele,
egyelőre próbáljuk átlátni a
dolgot, pont hűtővásárlás
előtt állunk, és nézegetjük
az új jelölést – mondta Kiszel Csilla.
Egy házaspár mosógépvásárlásnál szembesült azzal, hogy az új szabályok
szerint már más energia-besorolásba került az általuk
kiválasztott készülék. Ahogy
Botyánszkiné Zita fogalmazott: a régebbit jobban értették, de majd ebbe is beletanulnak.
Az energiacímkék megújítására azért volt szükség,
mert az eddigi rendszer már
nem adott pontos tájékoztatást. A legfontosabb változás, hogy márciustól eltűnnek a „+” jelek és marad az
A-tól G-ig terjedő skála. A
műszaki szakemberek hangsúlyozzák, hogy az új jelölések miatt a vásárlóknak nem
kell megijedniük, nem lettek
rosszabb fogyasztásúak a
készülékek, csak a szabá-

Egyre nagyobb figyelmet fordít Békéscsaba önkormányzata a környezetbarát megoldásokra, mint például a megújuló energiaforrások használata, a fásítás vagy az illegális hulladéklerakók felszámolása. A témában a város
környezetvédelemért felelős tanácsnokával, Opauszki
Zoltánnal beszélgettünk.

Fotó: MTI

Március elsejétől kötelező az új energiacímkék
használata a műszaki boltok egyes termékein és a
webáruházak
termékismertetőiben. A vásárlók
az új jelölésekkel először
többek között a hűtőkön
és fagyasztókon, mosógépeken, tévéken, monitorokon és a fényforrásokon
találkozhatnak.
lyok szigorodtak. Ezen felül
az új energiacímkékről az
eddigiekhez képest több
hasznos információ is leolvasható.
– Az új energiacímkék
például tartalmazzák, hogy
az ECO-program hossza a
mosó- vagy mosogatógépnél mennyi ideig tart, a régi
címkén ez nem volt rajta. De
megmutatják azt is, hogy
mennyi a pontos energiafogyasztás száz mosási, vagy
mosogatási ciklus esetén.
Régen ezt egy évre határozták meg, de rájöttek, hogy

ez attól függ melyik család
hányszor mos, hány tagú a
família, viszont a száz mosási ciklusos jelölés most
ezt teljesen egyértelművé
teszi – fogalmazott Farkas
Zsolt, egy belvárosi szaküzlet ügyfélmenedzsere.
Az új jelölésekkel a vásárlók először többek között
a hűtőkön és fagyasztókon,
mosógépeken,
tévéken,
monitorokon és a fényforrásokon találkozhatnak, de
később bővülhet majd a termékek köre.
Vincze Attila

– A Modern Városok Programban Békéscsabán egy
komplex energetikai program
is megvalósul, amelynek része a SMART GRID rendszer kiépítése. Ez mit foglal
magában?
– Országosan is egyedülálló, mintaértékűnek tekintendő a SMART GRID projekt,
amelyre összességében közel
20 milliárd forint támogatást
kapott Békéscsaba a Modern
Városok Program részeként.
Ez több projektelemből áll.
Magában foglalja a közvilágítás fejlesztését, a lámpatestek
cseréjét, LED-esítését. Ezt
követi az okos eszközök telepítése, megvalósul például az
a sokak által joggal igényelt
alkonykapcsoló, amely lehetővé teszi, hogy a közvilágítás
valóban akkor kapcsolódjon
be, amikor annak az ideje
van. Ugyancsak a projekt
részeként információs oszlopokat helyeznek ki a város
több pontjára, illetve környezeti érzékelő-szenzorokat is
telepítenek. Említhetném azt
is, hogy egy intelligens parkolás menedzsment-rendszert
alakítunk ki, továbbá, hogy a
sportcsarnok környezetében
kivitelezési fázisban van az a

naperőmű, amely a jövendőbeli sportcentrum energiaellátását lesz képes biztosítani.
Ugyancsak a sportcsarnok
környezetében a geotermikus energiát is hasznosítani
kívánjuk, a termálvíz hőjét a
sportcentrum fűtésére, hő-ellátására szeretnénk fordítani.
Negyedik tételünk az elektromos-busz program, amelynek
részeként 8 busz beszerzése
történhet meg. Ötödik elemként pedig egy SMART GRID
vezérlőközpont létesül, amely
azt a célt fogja szolgálni,
hogy a különböző, megújuló
energiából előállított energiáink vezérlését, betáplálását
biztosítsa az önkormányzati
rendszerbe, és ezzel az intézményeinket ki tudjuk szolgálni.
– Milyen állásponton van
az önkormányzat a fásítások
tekintetében?
– A városvezetés, a közgyűlés számos tanújelét
adta már az elmúlt időszakban annak, hogy elkötelezett
ezekben az ügyekben. Önkormányzati forrásokat is rendelünk a fásítási programok
mellé. De arról is kell beszélnünk, hogy amikor beruházások valósulnak meg a városban, és adott esetben néhány

fát is kivágnak, akkor ezeket
mindig többszörösen kell pótolni az előírások szerint.
– Az önkormányzat gondoskodik az illegális hulladéklerakók felszámolásáról is.
– Békéscsaba a korábbi
években is sok millió forintot
költött saját forrásból a sajnálatos módon létrejött illegális
hulladéklerakók felszámolására. Tavaly, a kormány kezdeményezésére olyan pályázati forrás is elérhetővé vált,
amely lehetővé tette, hogy
külső forrást szerezzünk erre
a célra. Közel 3 millió forintot nyert az önkormányzat
ezen feladatok ellátására. Az
elmúlt hetekben pedig volt
egy olyan pályázati felhívás,
amely gazdálkodó szervezetek, illetve civil szervezetek
számára nyitotta meg annak
a lehetőségét, hogy ők is bekapcsolódjanak az illegális
hulladéklerakók felszámolásába. (Az interjú teljes terjedelemben a behir.hu oldalon
olvasható.)
M. E.
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ÉPÍTÉSI TELKEK
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait: a Békéscsaba,
Kőrösi Csoma Sándor utcában található 4 db építési telkét.

SMART GRID rendszer kialakítása
Békéscsabán, I. ütem
Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata együttműködési megállapodást
írt alá 2016. április 26-án, amelynek célja, hogy segítse
Békéscsaba fejlődését. A Modern Városok Program keretében a városban egy komplex energetikai program
valósul meg.

Az ingatlanok adatai:

1. helyrajzi szám:
1495/5, terület: 680 m2,
az árverés időpontja: 2021.
március 25. 9.00 óra.
2. helyrajzi szám:
1495/9, terület: 647 m2 ,
az árverés időpontja:
2021. március 25. 10.30 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára:
bruttó 8 000 000 Ft, azaz
bruttó nyolcmillió forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
3. helyrajzi szám:
1495/7, terület: 850 m2,
az árverés időpontja:
2021. március 25. 9.30 óra.
4. helyrajzi szám:
1495/8, terület: 850 m2,
az árverés időpontja:
2021. március 25. 10.00 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
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István tér 7.) földszinti Munkácsy Mihály tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.
hu) az 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 Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési
Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

Ennek része a SMART GRID rendszer, a geotermikus
hőhasznosítás, a SMART közvilágítás, valamint az intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszerek kiépítése. A projekt becsült összköltsége:
3 662 805 400 Ft.
A SMART GRID projekt közvetlen céljai:
• A megújuló termelés részarányának növelése: Békéscsaba Megyei Jogú Város és ezen belül a Városi Sportcentrum
meglévő és tervezett épületeinek villamosenergia-szükséglete a lehető legnagyobb mértékben megújuló energiaforrásból
legyen ellátva.
• Villamosenergia-költségek optimalizálása: az önkormányzat villamos-energia beszerzésre fordított kiadásai a lehető
legnagyobb mértékben csökkenjenek.
• Széndioxid-kibocsátás csökkentése: Békéscsaba Megyei
Jogú Város villamosenergia-felhasználás következtében történő környezetterhelésének (CO2 kibocsátás) csökkentése a
lehető legnagyobb mértékben.
A SMART GRID rendszer főbb műszaki jellemzői:
• 3 db napelem-park kiépítése: 2 db parkoló feletti kialakítású napelem-park, 1960+640 panel, 1 db földre helyezett
napelem-park, 1152 panel,
• akkumulátoros energiatároló építése 2,4 MWh kapacitással,
• BHTR állomás,
• okoshálózati központ kivitelezése,
• a beépített névleges teljesítmény: 1294 kWp,
• az energiatároló rendszer jellemzői: 1,2 MW teljesítmény
és 2,4 MWh kapacitás.
A kivitelező INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi
Zrt. (2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.) eddig az alábbi munkálatokat végezte el:
A Park1 (Omaszta utca és Bodza utca által határolt önkormányzati tulajdonú terület) helyszínen a napelem-tartó szer-

kezetek elhelyezése megtörtént. A tartószerkezetre a napelem
panelek felszerelése megkezdődött és folyamatosan halad.
A Park2 (vívócsarnok melletti önkormányzati tulajdonú terület) helyszínen az alaptest alapozása megtörtént, a napelem-tartó tartószerkezetek elhelyezésre kerültek, a napelem
panelek felszerelése megkezdődött. A pillérek felállítása
megtörtént, a gerendák furatolása befejeződött.
A Park1 és Park2 közötti tervezett út széleinél az aknák
kiásása és a zsaluzás megtörtént, az aknák elkészültek.
A Park3 (Bodza utca és Görbe utca által határolt önkormányzati tulajdonú terület) helyszínen a napelemtartó asztalok elhelyezésre kerültek, a napelem panelek felszerelése
tartószerkezetre elhelyezésre került. A kerítés oszlopai felállításra kerültek, a mezők felhelyezése folyamatban van.
Konténerpark területén az akkumulátorkonténerben
villamosszerelési munkálatok folynak.
A „Látogató konténer” kivételével mindegyik betonház és
konténer a helyszínen van.
A sportcsarnok keleti és nyugati oldalán a szükséges húzóaknák kialakítása megtörtént. A sportcsarnok térkövezett
részén a kábelezéshez szükséges nyomvonalak kialakítása
irányított fúrásokkal megtörtént, a megfelelő mennyiségű cső
nevezett szakaszokon behúzásra került.
Az SGK épületek körül a földelőhálózat a tervek szerint
kiépült.
A területen dolgozó felelős kivitelező az INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.
A helyszíni munkák felelős vezetője: Vajda Zoltán építésvezető.
További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. | Tel: 66/241-78.
E-mail cím: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

Színes
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Utoljára osztott maszkot az egyesület

Fél év alatt 50 ezer darab
Civil szervezetként mindent megtettünk a vírus elleni küzdelemben
– mondta Frankó Attila,
a Szeretlek Békéscsaba
Egyesület elnöke március 6-án, amikor befejeződött a fél éven át tartó
maszkosztásuk.
Külön
kiemelte, hogy a maszkosztó kampány során az
egyesület egyetlen tagja
sem fertőződött meg koronavírussal.
tat mindenkit, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Az egyesület folytatja a munkáját,
a továbbiakban ismét vér-

adásokat szerveznek majd,
valamint az online irodalmi
esteket is folytatják.
D. Nagy Bence

Új útburkolati jelek
Népszerű a Penza-lakótelepen található KRESZ-park a
kisgyermekes családok körében, éppen ezért az útburkolati jelek kissé megkoptak.
Március elején azonban jó hírt
közölt dr. Szigeti Béla, a körzet önkormányzati képviselője, az ifjúsági és sportbizottság elnöke. A KRESZ-park
útburkolati jeleit a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.
dolgozói újrafestették, így a
gyerekek ismét biztonsággal
gyakorolhatnak a közlekedési
táblákkal és jól látható felfestésekkel ellátott parkban.

Így közlekedtek Ti

Marika néni a szomszéd
lépcsőházban lakik. Különleges képessége van.
Marika néni elégedett.
Marika néni mindig mosolyog, és mindig megkérdezi, hogy vagyunk. Ez még
nem lenne különleges, de
meghallgatja a választ is.
Még Málnát is meghallgatja, pedig az nem könnyű.
Kedélyesen
elbeszélget
vele a pónikról és a cicákról. Megnézi az ovis rajzait.
Marika néni nem gazdag,
szűkös a lakása, lapos a
bevásárlószatyra, és régi a
tévéje.
Marika néni mégis elégedett.
Nem panaszkodik a boltban a kiszolgálásra, nem sokallja a villanyszámlát, nem
szidja az újságkihordót.
Marika néninek van egy
fia, egy menye, meg három
lányunokája. Gyakran meglátogatják
hétvégenként,
még hétköznap is be-benéz hozzá valamelyik. Nem
unják az idős hölgyet, mert
nem oktatja ki őket. Meghallgatja a történeteiket,
megeteti őket egy kis levessel, megdicséri a ruhájukat.
Felvarrja a leszakadt gombot, megfoltozza a kilyukadt
nadrágzsebet.
Vannak barátnői is, és nem
a temetőbe járnak együtt, hanem felülnek egy buszra, kicsit utazgatnak. Kinéznek va-

lami érdekes célpontot, vagy
csak egyszerűen elmennek
a végállomásra, megisznak
egy kávét, és visszajönnek.
Máskor akció-körutat szerveznek, ami abból áll, hogy
körbejárják a boltokat, és levadásszák az akciós lisztet,
olajat, fokhagymát, aztán ös�szejönnek és főznek. Ebéd
után kártyáznak.
Ha épp nem jönnek a csajok, akkor leül egy padra, és
várja, hogy jöjjön valaki, akivel beszélgethet. Ha megunja, kis zacskóba szemetet
szed a parkban. De ezt sem
azzal a „mindenki kapja be,
aki eldobálta” ábrázattal, hanem könnyeden, csak hogy
rend legyen.
Kérdezem, hogy csinálja. Azt mondja, sokat meg-

élt már. Bujkáltak a háború
idején, éheztek az ötvenes
években, nehezen boldogultak később is, de az apja
mindig arra tanította, hogy
azt nézze, ami van, és ne
azt, ami nincs. Azt mondja, ilyen jó világ még soha
nem volt, mint most. Nem
érti, hogy miért sírnak az
emberek. Nem potyog az
égből bomba, van ennivaló, bemész a turiba, és felöltözhetsz, mint egy dáma.
Ha templomba akarsz menni, mehetsz, ha külföldön él
a testvéred, beszélhetsz
vele. Minden nap van a tévében adás. És mégis mindenki sír.
Ha öreg leszek, én is Marika néni szeretnék lenni.
Sinkó Melinda

Miért nem merünk énekelni?
Az emberek alapvetően
szeretnek énekelni, de nem
nagyon mernek, ezért inkább nem fakadnak dalra.
Ha valaki mégis – mondjuk az utcán, munkahelyen
énekel –, akkor pedig furcsán néznek rá.

Az ORFK – Országos Baleset-megelőzési Bizottság 2021ben „Így közlekedtek Ti” címmel hirdetett rajzpályázatot. Békés megye 67 általános iskolájából és 69 óvodájából 2969
rajz érkezett, a zsűri március 5-én, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon értékelte a munkákat. Az alkotások közül
Ván Hajnalka művészettörténész, Lehoczky Péter a Békés
Megyei Hírlap munkatársa és Csépai Ingrid rendőr alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának alosztályvezetője választotta ki azokat
az alkotásokat, amelyek a legszemléletesebben mutatják be
a pályázat üzenetét. A legjobban sikerült alkotásokat digitális
kiállítás formájában lehet majd megtekinteni, az eredmények
kihirdetése pedig a Facebook közösségi oldalon történik. További információk erről a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Portálján olvashatók.

Vendég jegyzet: Marika néni

– Édesapáméknak csak rádiójuk volt. Ettől függetlenül
a világ legtermészetesebb
dolga volt számukra, hogy
mindig együtt énekelt a család. Akkoriban a gyerekek
nem egy akrobatikus dolognak érezték, ha használják
a hangjukat – fogalmazott
a békéscsabai származású
Rálik Szilvia operaénekes.
Mint mondta, manapság
szinte alig van olyan dal, amelyet generációktól függetlenül
együtt lehetne énekelni, pedig a gyerekek kicsi korukban
még szinte mindenre fogékonyak. Példaként említette,
hogy amikor az unokaöccse
csecsemő korában nagyon

sírt, akkor az A part alatt című
gyermekdallal mindig meg lehetett nyugtatni.
– A zenének fantasztikus
ereje van! Gyógyítja a testet, a
lelket, és az előadónak, valamint a befogadónak is felszabadultság érzést okoz. Olyankor egy másik dimenzióba
kerül az ember. Arra buzdítok
mindenkit, hogy ne szégyelljen énekelni bárhol, bármikor!
– tette hozzá Rálik Szilvia.
Horváth Elek békési nagybőgőtanár szerint Isten mindenkinek adott énekhangot,
hogy őt dicsőítse. Miután
azonban az embereket megtámadta a sötétség, elkezdték szégyellni a hangjukat.
– Én mindig dúdolok vagy
fütyülök magamban. Egyszer
megesett, hogy az édesanyám mellett is elmentem
az utcán. Szegénykém úgy
megsértődött…
Nyomban
mondtam neki, hogy ne haragudjon, de a zene annyira
lekötött – mesélte.

Lenkefi Péter: Az emberek tartanak a szerepléstől

Fotó: Bernscherer Tibor

Frankó Attila hangsúlyozta,
hogy most már az oltásé
a főszerep: mind az öt hazánkban elérhető vakcina
biztonságos, ezért arra biz-
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Rálik Szilvia: Bárhol, bármikor énekelhetünk
Lenkefi Péter, az exÉdesKeserű zenekar énekese
azt vallja: az emberek gyakorlatilag a szerepléstől tartanak,
ami teljesen ősi dolog.
– Statisztikailag kimutatott
tény, hogy jobban félünk a
közbeszédtől, mint a haláltól.
A legtöbb ember nem mer
mások előtt szerepelni. Például ha azt mondják, hogy
„most énekeld el a Hull pelyhes fehér hót”, akkor sokan
szinte teljesen lefagynak –
jegyezte meg.

Hozzáfűzte: a közszereplés, a retorika nem része a
kultúrának, azaz nem kön�nyű a tudásunkat kifejezni a
tömegek számára. Szerinte
is az a fő baj, hogy ma már
nem létezik a családi együtténeklés. Pici gyerekként
még bátrak vagyunk, de később egyre jobban gyülemlenek fel bennünk a gátlások,
és a félelem, hogy a külvilág
megítél. Pedig énekelni, zenélni jó!
Such Tamás

Horváth Elek: Mindig dúdolok magamban
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Csabai Mérleg

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Helyi ételek tárháza

Receptfüzet készül

A 2018-ban év séfjének megválasztott Barna Ádám és a
Békéscsabai Turisztikai Egyesület együttműködésében
receptfüzet készül a csabai konyha remekeivel.
Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület
elnöke megkeresésünkre elárulta: tavaly indultak egy
Hungarikum
pályázaton,
amelynek célja, hogy bemutassák a helyi tradicionális
konyhát. Hozzátette: több
mint harminc oldalas receptfüzetet állítanak össze képekkel, leírásokkal, ám ezen
felül videó-sorozat is készül.
A békéscsabai vendéglők
és a lakosság segítségével
kutatták azt, hogy melyek
azok az ételek, amelyek egyértelműen jellemzik a csabai
konyhát.
– Több vendéglővel vagyunk együttműködésben;
el tudtunk indítani egy olyan
közös gondolkodást, amely
elősegítheti, hogy a helyi, hagyományos ételek a jövőben
még több helyen fellelhetőek legyenek – jegyezte meg
Opauszki Zoltán.
Az újragondolt töltött káposzta elkészítését még

tavaly
februárban
mutatta be Barna Ádám a
CsabaParkban megtartott
műhelyfoglalkozásán.
– Ez a töltött káposzta
édes káposztából, sok zöldfűszerrel, paprikával és paradicsommal készül. Ötven
perc alatt megvan, de a főzési idő mindössze tíz-tizenöt
perc. Látva, hogy mennyire
változik az ízlés és az igény,
szerintem van létjogosultsága ennek az ételnek is –
mondta a mezőberényi származású Barna Ádám.
A séf és az egyesület a
közelmúltban a receptfüzet
mellé több mint 15 ételről
készített rövidebb videókat,
amelyek célja az volt, hogy
a felvételek segítségével otthon bárki könnyen elkészíthesse azokat.
Barna Ádám hangsúlyozta: szerinte fontos a nyitottság, mivel a tradíciók és a receptek állandóan változnak.
Hidvégi Dávid

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET

Fodor József: A kilencvenes évek eleje intenzív időszak volt
.................................................................................................
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 csabaiakhoz. A 30 éves jubileum
alkalmából az év folyamán
30 ember mond el egy-egy
történetet, alkot véleményt
az újságról. Most Fodor
Józsefet (Fodit), a P1 Media Group tulajdonos-vezérigazgatóját kérdeztük
(akivel régi ismeretségünk
okán tegeződünk).
– A rendszerváltás után önkormányzati képviselőként, az
első kelet-európai kultúrbörze,
az Oriens szervezőjeként,
szinte az ifiházban élő programszervezőként, majd a Csabai Garabonciás Napok, később pedig a Városházi Esték
szervezőjeként is írtunk rólad
a Heti és Csabai Mérlegekben. Hogyan emlékszel vissza
erre az időszakra?
– Fiatal felnőttként, a
rendszerváltást követően kerültem a képviselő-testületbe, illetve kezdtem dolgozni
az ifjúsági házban. Ebben az

időszakban hívtuk életre az
Orienst olyan produkciókkal,
amelyeket korábban nem
láthatott a közönség. 1992ben pedig már a Csabai Garabonciás Napokat kezdtem
szervezni – a kilencvenes
évek elején ez így egy nagy
levegővétel, egy igen intenzív időszak volt. Az akkori
szabad, csabai miliőben rengeteg kreatív dolgot tudtunk
elindítani. A kilencvenes
évek elején a középiskolás
korosztály városi szintű rendezvényei megszűntek. Korábban a KISZ (Kommunista
Ifjúsági Szövetség), majd a
DEMISZ (Demokratikus Ifjúsági Szövetség) szervezett
különböző programokat a fiataloknak. A rendszerváltás
után azonban nem igazán
voltak olyan rendezvények,
amelyek az ifjúságot ös�szehozták volna. A Csabai
Garabonciás Napokkal ezt
az űrt igyekezetünk betölteni
úgy, hogy ebbe integráltuk a
korábbi, városi szintű sportés művészeti rendezvényeket, mellé pedig szórakoztató programokat tettünk. Új
elemként jelent meg a diák-

A Csabai Garabonciás Napok anno...

polgármester-választás, ahol
lényegében a nagy választások képeződtek le a középiskolások szintjén. Ebben
a tanévben a járvány miatt
elmaradt a 29. Csabai Garabonciás Napok, de bízom
benne, hogy ősszel a szokásos menetrend szerint megtarthatjuk majd. A Városházi
Estéket 1996-ban indította
el az önkormányzat, elsőket
még nem mi szerveztük, ezt
később vettük át Ujj Évával
és Szente Bélával.
– Emlékeid szerint ezt a
sokirányú
tevékenységet
tudta-e segíteni valamiben a
Heti Mérleg, majd a Csabai
Mérleg?
– A kilencvenes években,
Sztojcsev Szvetoszláv alapító főszerkesztő és az újság
munkatársai elképesztő lelkesedéssel és nagy szakmai
alázattal álltak a munkához.
Bár a lap indulásakor az
SZDSZ-Fidesz koalíció adta
a városvezetés többségét,
az újság összességében
politikailag mértéktartó és kiegyensúlyozott tájékoztatást
nyújtott; az egyensúlyra való

törekvésével a Heti Mérleg
egy gyöngyszem volt. A lap
az első pillanattól kezdve
nagy figyelmet fordított arra
is, hogy a városi rendezvényeket kiemelten kezelje.
Rendszeresen adott hírt a
Városházi Estékről és a Csabai Garabonciás Napokról is,
minden alkalommal.
– 2006 óta Pécs az otthonod, odaköt a családod és a
munkád, de Békéscsabától
továbbra sem szakadtál el.
Milyen szálak fűznek még
ide?
– Édesapám sajnos pár
hónapja elhunyt, de édesanyám Békés megyében él
– ő az egyik legfontosabb
szál. Békés megyéhez, Békéscsabához köt a régi baráti köröm, és persze ideköt a
Csabai Garabonciás Napok
is. Ez utóbbi részemről talán
úgy írható le, hogy egy olyan,
felelősséggel járó szolgálat,
amit nem lehet csak úgy abbahagyni vagy lezárni, hiszen
folyamatos a diák-utánpótlás,
no meg a Gara egy nagy szerelem is.
Mikóczy Erika

Csabai Garabonciás Napok – ebben a tanévben elmarad
A több ezer fiatalt megmozgató Csabai Garabonciás Napokat a pandémiás intézkedések következtében ebben a tanévben 2020 ősze helyett 2021 márciusára tették,
azonban a járványhelyzet miatt azt most sem lehet megtartani.

A szervezők bíznak benne, hogy idén ősszel ismét megtarthatják majd a Garát

Békés megye és Magyarország legnagyobb diákrendezvénye a nagy múltra
visszatekintő
Csabai
Garabonciás Napok. A békéscsabai középiskolásokat
megmozgató fesztivál is a
koronavírus áldozatai közé
sorolható az idei tanévben.
Aki ott volt a 28. Garabonciás
Napokon és az eredményhirdetésen, az biztosan megérti
a diákok csalódottságát, pláne azokét, akik végzősként
még utoljára szerettek volna
részt venni a programokon.
Az elmaradt rendezvény
miatt meghosszabították a
28. diákpolgármester man-

dátumát. A Gara szervezői
és Szarvas Péter polgármester arra kérte a jelenleg
diákpolgármesteri tisztet betöltő Kádár Kendét, hogy a
fennmaradó időszakban is
töltse be ezt a pozíciót.
A tervek szerint, amennyiben a járványhelyzet engedi,
a soron következő, 29. diákfesztivált a 2021/22-es tanévben tartják meg. A várható
időpont szeptember vége,
október eleje.
– Az önkormányzat elkötelezett a rendezvény jövőjét illetően. Gondolkodunk
azon, a későbbiekben hogyan lehetne esetleg kárpó-

tolni azokat a kampánystábokat, jelölteket és diákokat,
akik nagyon készültek ebben a tanévben is a Csabai
Garabonciás Napokra – fogalmazott Varga Tamás alpolgármester.
Perjési Debóra a szervezők nevében hozzátette: ha
minden rendben lesz, és lecseng a járvány, az ősszel
ugyanúgy szeretnék megszervezni a programokat,
mint eddig. Terveznek fáklyás felvonulást, happeninget, záró felvonulást, kampánykoncertekkel és persze
Garaboncity-vel .
Sipos Gábor
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Fejezetek Békéscsaba történetéből

Oszmán feliratos gyűrű Csárdaszállásról

Történetek a századforduló Békés vármegyei
autós közlekedéséből –
Transzverzális utak

gyűrűfej leggyakrabban ovális, de előfordulnak kör, illetve csepp alakú példányok is.
Az eddig talált darabok
mindegyike a Hódoltság területéről került elő, és az
eddigi kutatások szerint a
17. század második felétől
jelentek meg. Bár az ehhez
hasonló gyűrűk nagy részén

egy rövid fohász mellett név
is szerepel, tulajdonosát,
még ez idáig egyiknek sem
sikerült azonosítani. Valószínűleg ezeket a tárgyakat
olyan emberek viselték, akik
valamilyen hivatali tisztséget
töltöttek be a törökök által
megszállt területeken.
Máthé Genovéva

A könyvtárunk kicsit másképp

Fotó: BMK

Könyvek, ameddig a szem
ellát – nem mondhatjuk,
hogy ez a látvány idegen
lenne a Békés Megyei
Könyvtárban. Az azonban
már különös lehet, hogy a
kötetek nem a megszokott
helyen, a polcokon sorakoznak, hanem a padlón...
Mintha valamilyen költöztetés folyna.
Nem is járunk messze az
igazságtól, ugyanis a könyvtárban zajlanak a felújítási
munkálatok, melynek részeként korszerűsítik az épület
fűtését, kicserélik a nyílás-

Békés megye egyes útjai ma sem a legjobbak,
ahogy régen sem voltak
azok. Hogy vannak veszélyes útszakaszok, az sem
újkeletű, de legalább ma
táblák figyelmeztetnek az
ilyen helyekre. De mi volt
100 évvel ezelőtt a helyzet
ezen a téren?
Reklámgrafika Chevrolet márkájú automobilhoz (1927)
A XX. század elejére az
alföldi városokat elérték tóval
Bencsik
István guldozó
automobilisták
egyfajta
„gyorsforgalmi” lovaskocsijának, az ütkö- ellen. 1909-ben tervezték
utak, azaz transzverzális zés ereje akkora volt, hogy az országos sebesség(átlós irányban, vagy ke- Bencsik felesége átrepült szabályozás bevezetését,
resztben összekötő) utak, az automobilba. Ugyaneb- amelyre 1910-ben sor is
amelyek a fontosabb alföl- ben az évben kérvényezte került. A Szarvas–Bédi településeket kapcsol- Békés vármegye törvény- késszentandrás
közötti
ták be a közúti „vérkerin- hatósági bizottsága az au- szakasz azonban a magésbe”. Szentandrás és tomobilok menetsebessé- gas töltés miatt továbbra
Szarvas között az útvonal gének szabályozását (és is balesetveszélyes volt,
ráadásul töltésen haladt az mind több vármegye is így mert ijedős lovak mellett
árvízvédelem miatt, talán tett). 1909-ben a várme- nem lehetett elhaladni.
éppen ezért ez volt az I. al- gyei utakat meg is tekin- Ezért az addigi fakorlátot
földi transzverzális út leg- tette egy küldöttség.
vaskorlátra cserélték ki.
veszélyesebb szakasza.
Hogy a transzverzális A Kondoros belterületén
A századelő híradása- út egyes szakaszai és a haladó veszélyes útkanyaiban sokszor szerepelt, sebesség nem megfelelő rulatot pedig 1913-ban kíkülönösen a baleseti kró- megválasztása
mennyi- vánták kiegyenesíttetni.
nikákban. Az egyik első re indokolt lett volna, azt
Aztán 1926-ban adott
eset 1907-ből való, ami- többen nehezményezték. arról hírt az újság, hogy új
kor a nyílegyenes sza- Páczai Mihály öcsödi re- típusú jelzőtáblát vezetnek
kaszokon „vágtató gőz- formátus tanító a Szarvas, be az utakon, és a veszészörnyetegek”
egyike Szentandrás, Öcsöd és lyes útszakaszok előtt 200
Bankó János kondorosi Kunszentmárton
közötti m-re háromszög alakú
lakos
lovaskocsiját
is szakaszok veszélyességét táblákat helyeznek el. A
elütötte és elhajtott a emelte ki, míg a várme- közúti közlekedés szabáhelyszínről.
1908-ban gyei közgyűlésben Áchim lyai szerint ma is ez a veBékésszentandrásnál Koh- L. András éles hangú ki- szélyjelző táblák alakja.
ner Antal ment neki au- rohanást intézett a száSzalay Ágnes
Forrás: Körösvidék

Tavaly nyáron egy oszmán
feliratos bronz pecsétgyűrű
került be a Munkácsy Mihály
Múzeumba, Csárdaszállás
határából, Dombi Zoltán múzeumbarát fémkeresős jóvoltából. A gyűrű ovális fején, vésett vonalkák között
egy oszmán felirat látható,
melynek fordítása – Prof. Dr.
Bilgin Aydın-nak (İstanbul
Medeniyet University) köszönhetően – a következő:
Isten [Allah] szolgája Ahmed.
Az ilyen és ehhez hasonló
gyűrűk legnagyobb számban, a Nemzeti Múzeum
gyűjteményében találhatók,
illetve egy-két darab ismert
vidéki múzeumok gyűjteményében. Aranyból és ezüstből
készült változatai is vannak,
valamint gyakori a karneolkőből csiszolt gyűrűbetét is.
Formailag is változatosak, a

Legyen Ön is chauffeur! (4. rész)

zárókat, az ingatlan homlokzati hőszigetelésen esik át
és a létesítmény napelemes
rendszert is kap. A könyvek

tehát valóban költöznek, de
csak ideiglenesen, az ablakcsere miatt.
V. D.

Csendes emlékezés

Csabai életképek

A Deák utcai híd rövid története

Csaba Gyula mérnök
Az 1901-ben átadott Apponyi
utcai (ma József Attila utca)
fából készült gyalogoshíd a
harmincas évek derekára
igen rossz állapotba került.
Jánossy Gyula polgármester
jelentése szerint „hogy ha
azon iskolás gyerekek vagy
katonák mentek át mostanában, mindig félni kellett, nem
omlik-e össze a faalkotmány”.
A város, mivel a felújítási
munkák nagyon sokba kerültek volna, új, vasbetonból
készült híd építését határozta el, melyet az állam pénzügyileg támogatott. A hidat
Csaba Gyula városi mérnök
tervezte, aki az építkezés

műszaki ellenőre is volt. Az ő
javaslatára a híd alapozásánál az akkor még újdonságnak számító fúrt cölöp-alapozást használtak.
A Békésmegyei Közlönyben 1936. augusztus 15-én
jelent meg az „Építik az Apponyi uccai hidat” cikk, melyből kiderült, hogy 15 nap
alatt kellene végezni (ez nem
sikerült – a szerk.) a munkálatokkal, és a „régit pótlásképpen használják”, bár az
átszerelési munkálatok miatt
egy napig a Gyulai és a Bajza utcai hidat kell használniuk a csabaiaknak.
Szeptember 20-án egy
hosszabb cikkben számolt
be az újság az „új Apponyiuccai gyalogjáróhíd” építéséről. Ebből kiderült, hogy a
vaskorlátokat pipacsvörösre
festik és a „hidat hat oszlop
fogja tartani”, de a vízből
csak négy emelkedik ki. A
legérdekesebb munkának a
betonöntés bizonyult, ezt
negyven munkás kezdte el
hajnali öt órakor, akik kedvező időjárás miatt délre el
is végezték a pályatest kiöntését. Erre az eseményre

invitálta az újság az olvasóit:
„Maga az öntés meglehetősen érdekes munka, melynek bizonyára nagy közönsége lesz (ingyért szórakozás)”.
A munkálatok azonban
elhúzódtak és csak novemberben lehetett használni az
új hidat, de rögtön gondok
is akadtak a közlekedéssel.
Csakúgy, mint napjainkban,
1937-ben is tilos volt kerékpárral áthajtani a hídon
– ennek ellenére többen is
átmentek rajta, „de felírja a
rendőr, ha tettenéri őket”.
A
legmegdöbbentőbb
eset akkor történt, amikor

valaki lóval ment át az új
hídon és az ott közlekedő „kis diákok nem tudták,
visszaszaladjanak-e, vagy
sem, s félénken lapultak a
hidkorláthoz”.
A Modern Városok Program keretében ezt a hidat
elbontják, és egy újat építenek a helyére. Csaba Márton (Csaba Gyula fia) és a
Békéscsabai Városvédő és
Városszépítő Egyesület kezdeményezésére, az új hídra
emléktábla kerülhet, ezzel
is megőrizve a régi híd emlékét.
Ugrai Gábor

A tervek szerint a felújítás után így néz majd ki a Deák
és József Attila utcai híd

Ebben az évben, a járványhelyzet miatt a korrábbiaktól
eltérő módon emlékeztek Békéscsabán, február 25-én a
kommunista diktatúrák áldozataira.
A Munkácsy Mihály Múzeum
munkatársa, Forrainé Kovács Márta, valamint Ugrai
Gábor, a Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola történelem tanára korabeli képeket és történéseket
tartalmazó, online füzetet állítottak össze az érdeklődőknek. A fotókat Vánsza Pál és
a Munkácsy Mihály Múzeum
archívuma biztosította.
Habár szűk körben, de többen is megemlékeztek. Herczeg Tamás országgyűlési
képviselő, valamint Szarvas
Péter polgármester, dr. Bacsa Vendel jegyző és dr.
Kiss Gyula aljegyző is megkoszorúzta a kommunista

diktatúrák áldozatainak emlékművét.
A polgármester kiemelte,
hogy a kommunizmus időszaka hazánk legsötétebb
korszaka volt, amely rengeteg áldozatot követelt.
– Emberek millióit végezték ki és nyomorították meg
világszerte. A tiszteletadás
részvétnyilvánítás az önkormányzat részéről, egyben
mementó is, hogy egy ilyen
politikai rendszerre nincs
szüksége a világnak, nincs
szüksége Magyarországnak
és nincs szüksége Békéscsabának – fogalmazott
Szarvas Péter.
Gyemendi Réka
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Oviba kétkeréken – közel száz alkotás érkezett a pályázatra

O

MÁRCIUS

1871/ Történelmi döntés. 150 éve, március 6-án, miután
Petrovszky Pál bíró elfoglalta a székét, a képviselőtestület tagjai határoztak az új városháza felépítéséről. A városháza tervének előkészítésére Sztraka
Ernő kapott megbízást. A terv felülbírálatára Ybl
Miklóst kérték fel, aki a tervet néhány módosítással
kivitelezésre alkalmasnak találta.
1879/ A Vigarda ünnepélyes megnyitója. Március 8-án
este került sor az első színielőadásra a 600 néző befogadására alkalmas színházteremben. Krecsényi
Ignácz színtársulata a Villám Bandi című szép-színművet és a Szép Galathea című operettet mutatta be
nagy sikerrel.
1902/ Zsilinszky Mihály a királynál. Csaba országgyűlési
képviselőjét a hónap első napjaiban kihallgatáson fogadta a király. Ez alkalommal köszönte meg a képviselő a felségnek a Rudolf gimnázium iránt tanúsított
jóindulatát. A király ugyanis a gimnázium múzeuma
részére több tárgyat ajándékozott örök letétképpen a
boldogult Rudolf trónörökös ereklyéi közül.
1906/ Március 15. A forradalom emlékünnepének hajnalára
nagy meglepetésre ébredt Békéscsaba. Fehér hótakaró lepte be a várost, metsző hideg szél fújt, kövér
hópelyhek szállingóztak. A zord időjárás ellenére később fiatalok lepték el a Kossuth teret, szavalatok,
beszédek hangzottak el, megkoszorúzták Kossuth
Lajos szobrának talapzatát. Este a Polgári Kör vacsorával egybekötött ünnepséggel, szónoki beszédekkel, s műsorral emlékezett nemzeti ünnepünkre.
1920/ A román hadsereg kivonulása. 20-án véget ért a
román megszállás. Délután a város főterén felsorakoztak a magyar nemzeti hadsereg idevezényelt
osztagai, szemben velük – távozásra készen – a román katonaság. Várostörténeti pillanat volt, amikor
a román katonaság csendben elvonult a városháza
előtt, s a házakra felröppentek a magyar zászlók.
1938/ Utcanév-revízió. Békéscsaba város képviselő-testülete Jánossy Gyula polgármester elnökletével elfogadta a következő utcanév-változtatásokat: a Békési
út Mussolini, a Gyulai út gr. Klebelsberg Kuno, a Berényi út Gömbös Gyula, az Orosházi út a II. Rákóczi
Ferenc utca nevet kapta.

László Mira kerékpárt nyert rajzával
Lezárult a Békéscsabai
Médiacentrum kerékpáros
rajzpályázata. Az „Oviba
kétkeréken” című felhívásra nyolc csabai óvodából
közel száz rajz érkezett.
Az óvodások a legszebb
alkotásokért járó díjakat
március 3-án, a médiacentrum melletti parkban
kapták meg.
Diós Zsolt, a Békéscsabai
Médiacentrum Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a 7.Tv, a
behir.hu és a Csabai Mérleg
is folyamatosan beszámol
a várost érintő kerékpáros
fejlesztésekről. Ezúttal egy
óvodásoknak kiírt rajzpályázattal népszerűsítették ezt a
környezettudatos közlekedési
formát. Berényi-Nagy Péter a
zsűri nevében azt emelte ki,
hogy változatos technikákkal,
nagyon szép alkotások készültek, amelyekért mindenkit
dicséret illet.

A legjobbaknak járó díjakat Herczeg Tamás, a térség
országgyűlési képviselője adta át. Az első helyezett a Kölcsey utcai óvodából a hatéves
László Mira lett, aki egy új kerékpárt vihetett haza. A második helyezett Horváth Léna
Hella (Kazinczy lakótelepi
óvoda), a harmadik helyezett
Bátori Nikoletta (Kazinczy la-

kótelepi óvoda) és a különdíjas Bánszki Dóra (Lenkey
óvoda) lett, ők egy-egy kerékpáros ajándékutalvánnyal és
egy-egy kerékpáros képeskönyvvel gazdagodtak.
Herczeg Tamás megjegyezte: bízhatunk abban,
hogyha a szülők és az óvodapedagógusok már kisgyermekkorban megtanítják,

hogyan szabad kerékpározni,
akkor biztonságosan, balesetmentesen tudnak majd
biciklizni a gyermekek akkor
is, ha már nagyobbak, illetve
felnőttek lesznek.
A legjobb pályaművek egy
rendhagyó kiállításon, a Békéscsabai Médiacentrum ablakain tekinthetők meg (Szabadság tér 20–22.).

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Dombon a Kádár-tanya!

Murzsicz László, a gyűjtő
Murzsicz László 20 éve
bérfüstölő. A mezőmegyeri
férfi eredendően traktoros,
később hentes, favágó,
libatömő, kamionsofőr is
volt. A számtalan foglalkozás mellett megannyi hobbinak hódol. Többek között
ilyen a tárgyi emlékek gyűjtése is. (Tegeződünk.)

A közelmúltban mini portréfilm-sorozatot indított a Békéscsabai Médiacentrum. Videóinkban elsősorban Békés megye ismeretlen ismerőseit mutatjuk be – 240 másodpercben, hiszen négy perc bőven elég ahhoz, hogy
bárkiről is „leolvadjon” a külső máz és kirajzolódjon az
ember. Legutóbb Kádár Ferkó kapott 240 másodpercet.
Édesapja szerint mindig is
keményen dolgozott: besegített a házimunkába, a
családi földön, gondozta
az állatokat, egyedül csak
a traktorra nem ülhetett fel.
Azt mondták neki, bármi lehet, csak traktoros ne! Így

is történt, Kádár Ferkó a
’90-es években fényképész,
majd idővel országos hírű
vándorfotográfus lett. A traktor azonban csak előgurult
valahonnan.
Kádár Ferkóék tavaly,
Sikonyban, az Ókörös partján

vásároltak egy egyhektáros
tanyát. A sors pikantériája,
hogy a föld megműveléséhez Ferkó épp az édesapja
segítségével szerzett be egy
Dutra traktort.
Mint mondta, egy újabb
mérföldkőnek tartja a négykerekű megvásárlását, hiszen így tulajdonképpen a
családja tradícióját folytatja.
A nagyapjának, az édesapjának, a nagybátyjainak, az
unokaöccseinek is volt/van
traktoruk, illetve most már
neki is.
A Dombon a Kádár-tanya!
című miniportré megtekinthető a behir youtube csatornáján. A Dombon a Kádár
tanya! stáblistája: BerényiNagy Vanda – vágó, producer; Such Tamás – kéretlen
kérdező; Ujházi György –
képrögzítő, és D. Nagy Bence, aki a hangját adta mindehhez.
S. T.

Murzsicz Lászlóval lépésben
haladunk az udvarról a folyosón keresztül a kiskonyhába.
Mérlegek, mángorló, káposztagyalu, keresztfűrész – ilyet
már csak a rajzfilmekben
láthatunk –, darálók, hasi
töltő, katonai kulacsok, tagló, azaz anyósfésű, őrbotos
vagy posztolócsizma, surranók, csengők, kolompok,
bőrszíjjal rendelkező kaszafenőkő-tartó, palatábla, mini
petróleumlámpa, megsárgult
család fotók, tejesbödön, és
még számtalan tárgy alkotja
a Murzsicz-birodalmat. Szinte mindegyik szerszámról
van néhány kedves szava.
Közben folyton azt kérdi, tudom-e, hogy ennek, vagy annak mi a neve.
– Veszélyes fák kitermelésével is foglalkoztam, és nem
egyszer láncfűrésszel hagyatéki tárgyakat kellett szétdarabolnom. Ilyenkor fáj a
szívem. Ráadásul rengeteg,
sokak számára értéktelen
tárgy megy a kukába. Például van egy sómerő-kanalam,

látszik, hogy valaki nagyon
sokat dolgozott rajta.
– Mi volt a gyűjteményed
első darabja?
– Egy pelyva-villa. Épp
az egyik háznál dolgoztam, amikor a háziasszony
ki akarta hajítani. Nyomban
rászóltam, „hölgyem, inkább
engedek a munkadíjból, de
ezt nem hagyom itt!”. Aztán
szépen elkezdett gyarapodni
a készlet. Sokan elhozzák
a „rasbáikat”, amit amúgy
kidobnának, viszont nekem
kincset érnek. Például van
egy ágyúgolyóm is. Jó 60
éve, amikor a gyulai várat felújították, többek között ilyen
lövegeket is kivettek a falból.
Majd ezeket a golyókat egy
nagy kupacban összegyűjtötték. Az az ember, akitől
kaptam, akkor még kisgyerek volt. Elcsente, betette a
buggyos gatyája zsebébe,

de annyira nehéz volt, hogy
sántikálva ment haza. Aztán
ez is nálam kötött ki.
– Jó orrod van mindehhez?
– Szerintem igen. Egy kút
mellett például találtam egy
kézi malomkövet. Mondtam
is a komámnak, „nézzél már
rá, ez nem idevalósi, ez nem
betonból van!” Majd kifordítottam: „hohó, gyere csak
Laci bácsihoz”. Egy másik
esetben fönn voltam egy
tízméteres akácfa tetején,
bámészkodtam, és egyszer
csak láttam, hogy a trágya
alól félig kilóg egy keréknek
látszó tárgy. „Jani bácsi ez
mi?” – kérdeztem a gazdát.
Azt mondta, valami kerék.
Végül kiderült, hogy ez egy
T34-es tank láncfeszítő kereke volt. Hazahoztam, letakarítottam és lefestettem
terepszínűre.
Such Tamás
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Szakmai igazgató a kéziseknél

„Remélem, idén megszerzik a hatodik bajnoki címüket is”

Fotó: feol.hu

Mátéfi Eszter csabán A BRSE bejutott az Extraliga elődöntőjébe

Az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 2022. június 30-áig szóló szerződést kötött Mátéfi Eszterrel, ennek
értelmében a korábbi sikeredző szakmai igazgatóként
tér vissza a lila-fehér klubhoz – közölte a csabai klub.
A romániai születésű Mátéfi
Eszter olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó és edző, az 1996.
évi nyári olimpiai játékokon
a bronzérmes magyar női
válogatott tagja volt. 130 alkalommal játszott a román,
58 alkalommal a magyar válogatott színeiben.
2007 júliusa és 2010 novembere között volt a békéscsabai csapat vezetőedzője,
irányításával két bajnoki negyedik helyet, valamint Magyar Kupa-bronzérmet szerzett az együttes.
Mátéfi Eszter edzői pályafutása során szövetségi
kapitányként vezette az ifjúsági, a junior és a felnőtt női
válogatottat is, emellett ült a
Dunaújváros és a Kisvárda
kispadján. Ez utóbbi helyen
szintén betöltötte a szakmai
igazgatói posztot, mint aho-

gyan a Dunaújvárosi Akadémián is, ahonnan 2020 áprilisában távozott.
Az elmúlt évek legeredményesebb békéscsabai edzője
az újonnan létrehozott szakmai igazgatói posztot tölti
majd be a klubnál. Átfogó feladatköréhez tartozik többek
között a klub teljes szakmai
munkájának a felügyelete, a
szakmai koncepció kidolgozása, a játékoskeretek kialakítása, valamint a korosztályos csapatok munkájának a
segítése.
Az egyesület vezetése
sportszakmai és stratégiai
szempontból is szükségesnek látta a szakmai igazgatói poszt létrehozását, erre
pedig a klub szempontjából
a legjobb választás a békéscsabai közeget és a női mezőnyt remekül ismerő Mátéfi
Eszter volt.

A Swietelsky-Békéscsabai
Röplabda SE március elsején ismét győzelmet
aratott a balatonfüredi
Szent Benedek RA ellen, a
női röplabda Extraliga negyeddöntőjének harmadik
mérkőzésén. A csabaiak
a sikerükkel bejutottak a
bajnoki elődöntőbe.
A BRSE az első találkozón,
hazai pályán 3–0-ra győzött, idegenben 3–1-re, majd
újabb 3–1-es győzelem következett. A balatonfürediek
ellen játszott mérkőzések
külön érdekessége volt,
hogy az ő mesterük most
Kormos Mihály, a Békéscsaba korábbi sikeredzője. A
BRSE most Tóth Gábor irányításával küzd.
– Jelen pillanatban az a
legfontosabb, hogy a csa-

pat bejutott az elődöntőbe
és magunk mögött hagytunk
egy apró sérülésekkel teli
időszakot. A két fiatal centeremnek gratulálok, hiszen
téthelyzetben bizonyították,
hogy lehet rájuk számíta-

ni. Sok sikert kívánok a füredieknek a folytatásban
– fogalmazott Tóth Gábor a
Szent Benedek RA-val játszott mérkőzések után.
Kormos Mihály az értékelésében elmondta, hogy

a fürediek jó ideig tudták
tartani a tempót, azonban
a BRSE többször is bajnoki
címre esélyes csapatként
játszott. Kiemelte, hogy
szép teljesítményeket látott
a mérkőzőseken, majd sok
sikert kívánt a Békéscsabának. „Remélem, idén megszerzik a hatodik bajnoki címüket is!” – tette hozzá.
A korábbi évek jó eredményeinek
köszönhetően
a következő szezonban
automatikusan a Bajnokok
Ligája főtábláján szerepelhet a női röplabda Extraliga
aranyérmese. A bajnoki címért a már elődöntőbe jutott Swietelsky-Békéscsabai
Röplabda SE, a Fatum
Nyíregyháza, a Vasas Óbuda, valamint a Kaposvár
és MTK párharc győztese
küzdhet majd.

Atlétika: Kovács Barbara országos bajnok
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club gyaloglója egyéni
csúccsal nyerte a 3000 méteres gyaloglást a közelmúltban tartott országos bajnokságon, és megfelelően hangolt a közelgő olimpiai kvalifikációs versenyre.
Kovács Barbara nem teljesen
egészségesen állt rajthoz,
így különösen nagy bravúr
volt a sikere. Fél távig vezetett, majd a honvédos Récsei
Rita iramot váltott és az élre
állt. Kívülről úgy látszott,
hogy a csabaiak versenyző-

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLAT

jén kijön a megfázás, de nem
így történt, mert az utolsó három körben kemény iramot
diktálva, magabiztosan nyerte a bajnokságot. Ez pedig
erőt és önbizalmat adhat a
közelgő olimpiai kvalifikációs
versenyéhez.
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Naptári évenként egyszer
bárki kérheti a nyugdíjbiztosítási adatainak igazolását.
A nyugdíj adategyeztetési eljárás kiemelt célja, hogy az
ügyfelek a nyilvántartásban
szereplő adataikról részletes
és pontos tájékoztatást kapjanak. A hatóság az eljárás
során beszerzi a nyilvántartásban esetlegesen nem szereplő adatokat és korrigálja a
téves, hibás információkat. A
nyugdíj-megállapítás folyamata így gyorsabbá és egyszerűbbé válik.
Az 1965 előtt született korosztály esetében a hivatalból
indult adategyeztetési eljárás
az ügyek döntő többségében
már befejeződött. Így őket már

csak a nyugdíjkorhatár betöltése előtt három évvel keresik
hivatalból adategyeztetésre.
Évente egy alkalommal viszont – Ügyfélkapun keresztül –, életkortól függetlenül
bárki kérheti a nyugdíjbiztosítási adatainak igazolását. Az
illeték és költségmentes eljárás a https://nyugdijbiztositas.
tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/
honlapon, a „Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” elnevezésű űrlap becsatolásával kezdeményezhető.
Ha a kérelmező korábban
az Európai Unió más tagállamában, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó
államban vagy szociálpolitikai, illetve szociális biztonsági egyezményben részes

államban (például Kanada,
Ausztrália, Japán, Montenegró, Oroszország, Szerbia,
Ukrajna) is dolgozott, a „Kérelem nemzetközi” elnevezésű
nyomtatványt kell beküldeni.
A nyugdíj adategyeztetési
eljárás minden esetben határozattal zárul, ez tartalmazza az elismerhető szolgálati
időt, a Nők 40 kedvezményes
nyugdíjához a jogosultsági
időt, a korkedvezményes időt
és a nyugdíj alapjául szolgáló
kereseteket is.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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KITEKINTŐ: Folytatódnak a fejlesztések a battonyai szerb nemzetiségi iskolában
A magyar kormány támogatásával tovább folytatódnak
a több éve tartó fejlesztések a Battonyai Két Tanítási
Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda intézményében.
A közeljövőben 300 millió forintból egy új tornacsarnok
épül fel, valamint további 50 millió forintból bővítik és
korszerűsítik az oktatási intézményt.
Több mint tíz évvel ezelőtt
kezdődött el egy komolyabb
épület-felújítás a szerb nemzetiségi iskolában, akkor a fűtéskorszerűsítés, nyílászáró-,
valamint burkolatcseréknek
köszönhetően a 19. századi
épület teljesen megújult. A
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
egyik kiírásának segítségével
az intézmény óvoda részét is
bővítették, ami tavaly szeptemberre közel 130 millió forintból valósult meg. Ekkor
egy közel 80 négyzetméternyi

tornaszoba is épült mellékhelyiségekkel, de egyéni fejlesztőhelyiséget és új csoportszobákat is kapott az intézmény.
Hamarosan, a kormány
támogatásával tovább folytatódhatnak a fejlesztések. A
közelmúltban Battonyára látogatott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára, valamint
Zalai Mihály, a Békés Megyei
Közgyűlés elnöke, akiket
Boros Csaba, Battonya polgármestere és Varga István
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kiderült, hogy több mint ötven
millió forintból tovább korszerűsödhet az intézmény.
Soltész Miklós elmondta,
hogy a magyar kormány az
elmúlt tíz évben megötszörözte a nemzetiségek tá-

mogatását, ebből részesült
korábban Battonya is. Hozzátette: olyan fejlesztések
jönnek, amelyek a battonyai
gyerekeket szolgálják.
A helyi szerb közösségnek évek óta számtalan
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Tamás, a település jegyzője
fogadott Alexov Lyubomirral,
az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószólójával és
Szutor Lászlónéval, a Szerb
Országos Önkormányzat elnökével. Az épületbejáráson

olyan fejlesztési javaslata
van, amely a nyelv, a nemzetiségi identitás és a kultúra megőrzését segíti elő. A
Békés Megyei Önkormányzat pedig nagy hangsúlyt
fektet az itt élő nemzetiségek támogatására.
Mint elhangzott, az iskola
udvarán egy új tornacsarnok
építésére is megvan már
a költségvetési forrás, erre
márciusban indul majd a közbeszerzés, így akár már nyáron elkezdődhet a mintegy
300 millió forintos beruházás. Ugyan az új tornaterem
a szerb nemzetiségi iskola
területén helyezkedik majd
el, azt azonban a battonyai
román általános iskolával közösen használhatják.
Vincze Attila
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Járvány idején is fontos, hogy segítsen, aki tud

Véradás a Csabagyöngyében

Nagyszabású véradást szervezett március elsején, a
Csabagyöngyében a Szeretlek Békéscsaba Egyesület a
Békés Megyei Kormányhivatallal és a Magyar Vöröskereszttel együttműködve. A szervezők kiemelték: a koronavírus-járvány idején még nagyobb szükség van a
véradókra.
A Szeretlek Békéscsaba
Egyesület az eltelt évek
alatt közel 1050 liter vért
gyűjtött. Frankó Attila, az
egyesület elnöke hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy
segítsünk az embertársainkon. Mint mondta, emellett
a véradás egészséges is:
csökkenti a szívinfarktus, a

stroke kockázatát, felfrissíti a
vérkeringést.
– Járvány idején is óriási
szükség van a véradókra,
ezért ebben az évben két
nagy véradónapot szervezünk: a március 1-jei napon
kívül szeptember 11-én is
lesz ilyen, valamint májusban és decemberben kisebb

véradásokat szervezünk –
fogalmazott Frankó Attila.
Ezúttal közel százan adtak vért. Az egyesület az
ajándékcsomag mellett extra
nyereményekkel is készült: a
szerencsések egy sportautóval vehettek részt egy városi
élményautózáson vagy élményrepülőzést nyerhettek.
Tóth Zoltánné, a Magyar
Vöröskereszt megyei igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a járvány idején
különösen nagy a véradás
jelentősége. Mivel az állandó
véradóik közül is többen betegek, szükség van újakra is,
akik tudnak segíteni.
– Mindig megnyugtatjuk a
véradóinkat, hogy maximálisan betartjuk a járványügyi
szabályokat. Vért adni csak
egészséges embereket hívunk, a bejáratnál végrehajtunk egy előszűrést – ismertette az igazgató.
Véradó az lehet, aki betöltötte 18. életévét, és a súlya
eléri az 50 kg-ot, emellett pedig egészséges és segíteni
szeretne.
Gyemendi Réka

Bővítenék a holokauszt áldozatainak emlékfalát

Még 1500 ember neve hiányzik

A második világháborúban Békés megyéből 6500 embert
hurcoltak el, akik közül ötezret öltek meg Auschwitz–
Birkenauban, más haláltáborokban és a munkaszolgálatban. Emléküket megőrizve, 2016-ban átadták a Széchenyiligeti zsidó temető bejáratánál a holokauszt áldozatainak
emlékfalát, amelyet most bővíteni szeretnének.
– Az emlékfalon eddig 3500
mártír nevét tudtuk megörökíteni, mintegy 1500 honfitársunk neve még hiányzik. Egy
névtábla elhelyezése 1000
forintba kerül, ezért kérünk
mindenkit, aki csak teheti, hogy egy vagy akár több

névtábla elhelyezéséhez járuljon hozzá. A Békéscsabai
Zsidó Hitközség számlaszáma: K&H Bank: 1040260926051903-00000000 – hívta
fel a figyelmet Horváth Sándor, a Békéscsabai Zsidó
Hitközség elöljárósági tagja.

Az áldozatok azonosításához a hitközség számára
nagy segítség dr. Balogh
István Békés békétlenség: A
Békés megyei zsidók története című kötetének naprakész adatbázisa.
Horváth Sándortól megtudtuk, hogy a világ számos
pontjáról, sok áldozat leszármazottja kereste már fel az
emlékfalat. Elmesélte azt is,
hogy egyszer az egyik áldozatnak hitt személy kereste
meg őket mondván: „Bocsánat, én élek, mégis rajta vagyok a falon”. Kiderült, hogy
a vészkorszakban kisgyermekként valóban elvitték
vonattal Békéscsabáról, de
valakinek sikerült kimenekítenie külföldre, és bő 70 éve
nem járt Magyarországon.
A hitközség még körülbelül 1500 zsidó honfitársunk
nevét szeretné pótolni az
emlékfalon úgy, hogy minden
áldozat nevét egy-egy gránittáblára vésetnék, ehhez kérik
az önök segítségét is.
S. T.

BÉKÉSCSABA HAZAVÁR
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás pályakezdők
támogatására a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása
Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj 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.

APRÓHIRDETÉSEK
SZOLGÁLTATÁS
Lépcsőház takarítást vállalok számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.
INGATLAN
Penzán, 3 szobás lakás, 19,5 millióért eladó. Tel: 20/455-8622.

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.

Civilek a járvány idején: Átadták a Békés megye 2020 legjobb
civil jogásza és könyvelője díjakat
A Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ
második alaklommal rendezte meg Békéscsabán a sajtóreggeli elnevezésű eseményét, melyen átadták a 2020
legjobb civil jogásza és civil könyvelője díjat, illetve bemutatkozott öt megyei civil szervezet.
A Békéscsabai Család és
Karrier Pontban megtartott
rendezvényt a szervezők az
óvintézkedések miatt hibrid
módon rendezték meg, vagyis egyes civil szervezetek online jelentkeztek be.
Elsőként Schriffertné Lócskai Henriett, az Egyensúly

AE Egyesület elnöke adta át
a Békés megye 2020 legjobb
civil jogásza és 2020 legjobb
civil könyvelője díjakat. A
tavalyi év legjobb civil jogászának dr. Vízkeleti Krisztián
békéscsabai ügyvédet választották, míg a 2020 legjobb
civil könyvelője díjat Borbély

Dr. Duray Balázs, a Zöld 14 Egyesület elnöke

Ferenc, a Juéla Könyvelő Kft.
képviseletében vehette át.
A megjelent civil szervezetek vezetői közül elsőként
Mikó Melinda mutatta be a
békéscsabai Játszótér Közhasznú Alapítványt. A szervezet legfőbb célja a fiatal generáció hasznos időtöltésének
segítése. Az alapítvány vezetője ismertette a Kell egy
hely! elnevezésű projektjüket,
melynek részeként a fiatalok
számára, velük közösen kívánnak nyitott közösségi teret
létrehozni.
Borgula Györgyné, a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke kiemelte a
helyi vállalkozókkal kialakított
kiváló kapcsolatukat, továbbá
örömmel számolt be arról,
hogy munkájuknak köszönhetően 2023-ban szlovák tájház nyílik a településen.
Dr. Duray Balázs a Zöld
14 Egyesület bemutatásakor
a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozta a fiatalok
nevelése során. Az egyesület
a Levendulás kertben megren-

Dr. Vízkeleti Krisztián és Borbély Ferenc kapták a díjakat
dezett nyári táborokkal és a
Vackor közösségi kert működtetésével járul hozzá a folyamathoz – mondta el az elnök.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület munkáját
Kocsis Klára ismertette. Az
egyesület 399 tagot számlál, ez a hasonló szervezetek
között országos szinten is
kiemelkedő szám – emelte ki
a vezető. Beszámolt a tava-

lyi rendezvényeikről, melyeket átszervezve igyekeztek
maradéktalanul megtartani.
2021-ben is kiemelt feladatuknak tekintik a tudásátadást, melyet kiadványokkal
és eseményekkel kívánnak
megvalósítani.
Végezetül Kesjár Mátyás,
a Csabaszabadiért Polgárőr
Egyesület elnöke mutatta be
a szervezet mindennapjait.

Előadásában betekintést engedett egy kistelepülés életébe, hangsúlyozva az önkéntes tevékenység fontosságát.
Az eseményen résztvevő civil szervezetek vezetői
beszámoltak a járványhelyzet okozta nehézségekről,
azonban mindannyian példamutató módon, optimistán
nyilatkoztak és a problémák
megoldását mutatták be.
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Klasszikusok, kortársak és örökzöldek a színház honlapján
Szív küldi szívnek szívesen
– nem kell ahhoz alkalomra
várni, hogy tudassuk szeretteinkkel: gondolunk rájuk.
A Békéscsabai Jókai Színház honlapján egyre gyarapodó listából választhatják
ki, milyen műsorszámmal
örvendeztetnék meg családtagjaikat,
ismerőseiket.
Örökérvényű klasszikusok –
Arany, Radnóti, József Attila
költeményei – szólalnak meg
a csabai színészek hangján,
és megzenésített versek,
sanzonok és dalok is várják
az érdeklődőket, amelyeket
e-mail formájában eljuttathatnak azoknak, akiket kedves
üzenettel szeretnének meglepni. Érdemes újra és újra
visszatérni portálunkra, értékes produkciókat láthatnak!
A közönségünk legalább
fele nő – hogy is maradhatott
volna el a hölgyek köszöntése? Seregi Zoltán igazgató
úr – megköszönve a bérletesek hűségét, akik a nehéz
időkben is bizalmukról biztosítottak bennünket – néhány
kisorsolt és természetesen
előre értesített, bérlettel rendelkező hölgyet keresett fel
az otthonában, hogy személyesen köszönje meg elkötelezettségüket. A Békéscsabai
Jókai Színház társulata hálás
azoknak a nézőinek, akik a
veszélyhelyzet alatt is támo-

Seregi Zoltán igazgató személyesen köszöntött néhány
bérletes hölgyet nőnap alkalmából
gatják a teátrumot. Szeretné
a kapcsolatot szorosabbra
fűzni, és bérleteseit hamarosan egyedi ajánlatokkal,
kedvezményekkel, exkluzív
programajánlattal keresi meg.
Online elérhető előadásaink közül továbbra is ajánljuk
a Hajnalban, délben, este és
a Mario és a varázsló című
műveket Földesi Ágnes Villő
és Czitor Attila, valamint Gulyás Attila főszereplésével.
Újonnan kerül színre március
12-én (pénteken) 20.00 órakor Rákosi Viktor klasszikusa, az Elnémult harangok,
amelyet 2018 decemberétől
láthattak nézőink ugyancsak
Czitor Attila főszereplésével:
a darab a múlt század eleji magyar-román együttélés

feszültségét mutatja be, s
rámutat a közösség éltető,
megtartó erejére. A hónap
második felében, március
26-án (pénteken) 20.00 órától láthatják online premieren
Szente Béla Szárnyad árnyékában című drámáját, amely
a megyeszékhely „újratelepítésének” 300. évfordulójára
készült, szerzője kifejezetten
a Békéscsabai Jókai Színház számára írta. Az ősbemutatót Seregi Zoltán, a teátrum direktora rendezte. A
nagyszabású előadásban a
társulat sok-sok művészét,
a Balassi Táncegyüttes tagjait és színészhallgatóinkat is
viszontláthatják. Mindkét darabra a színreviteltől egy hónapon át válthatnak jegyet.

Százötven éve született Áchim L. András (II. rész)
„Akinek életére a nemzet
számot tart, azt már születése pillanatában kiválasztja” – mondta egyszer Ady
Endre. Szerinte, Áchim L.
András már születésekor a
kiválasztottak közé tartozott. Áchim 1871. március
16-án jött világra. Édesanyját, Prisztavok Ilonát
gyermekágyi láz vitte el. A
csecsemőt egy szegény parasztasszony nevelte. Apja
újranősült. Rajtár Ilona 17
évesen, 43 hold földdel és a
Mészáros utcai házzal lépett
a házasságba. Az esküvőt
1894. november 23-án tartották nagy lakodalommal.
Mivel az új asszony nem
tűrte a mostohagyermeket
a tanyasi házánál, András
Csabára került Kovács Mihály gyógyszerész családjába, ott nevelkedett.
Elvégezte a gimnázium
négy osztályát, nem tanult tovább. Kikerült a gerendási tanyára, betegeskedő apja rábízta a gazdaságot. Kedvére,
mert vágyott a parasztgazda
lenni. A munka mellett sokat
olvasott, jelentős könyvtára
volt, felülemelkedett a gazdag parasztság mohó szerzési vágyakozásán.
Szarvason, Tessedik városában magába szívta a
műveltséget a gazdasága
felvirágoztatásához. A gaz-
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Áchim szülőháza az emléktáblával, a Kastély utcában
daság vezetése mellett élte
a jómódú gazda ifjak életét.
Munka közben elbeszélgetett a napszámosokkal, érdeklődéssel hallgatta elbeszéléseiket, családi gondjaik
elszomorították. Szerelmes
lett egy szép csabai lányba, feleségül akarta venni,
azonban ez nem jött össze.
Bánatában, 1890-ben önként jelentkezett katonának,
de elutasították. Később
protekcióval bevonulhatott
Mezőhegyesre a méneshez.
Két év múlva a csabai méneshez került, 1894-ben őrmesterként szerelt le.
Apja, idősebb Áchim
András hosszas betegeskedés után, 1896. januárjában meghalt, tekintélyes
vagyont, vastag takarékkönyvet hagyva alig 25 éves
fiára. Az Áchim vagyon 200
hold föld, gépi felszerelések,
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nagy állatállomány és négy
cseléd volt.
Áchim L. (Liker) András
25 évesen tagja lett Jamina
képviseletében a békéscsabai képviselő-testületnek, 34
évesen pedig az Országgyűlésbe került. Áchim parlamenti bemutatkozó beszédéről általános tetszéssel
írtak a fővárosi lapok. Külön
kiemelték férfias szépségét.
Nevezték Paraszt-Apollónak
is szép hangjáért.
„Hatalmas szál ember,
arca üde, szeme eleven, beszédes, nemcsak az asszonyok, de a férfiak tekintete
is megakad az Alföld e szép
fián” – írta Benedek Elek,
első parlamenti beszéde
Áchim után.
Gécs Béla
(Áchim L. Andrásról további
információkat tudhatnak meg
következő számunkból.)

