Csabai Mérleg
Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

Többen vannak kórházban

Egyre fiatalabbak

A kép illusztráció 		

Fotó: MTI/Balázs Attila

A Békés Megyei Központi Kórház főigazgatója arra hívta
fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány harmadik
hullámában jóval többen kerültek kórházba.
Dr. Becsei László kérdésünkre elmondta: Békés megyében viszonylag magas az
oltakozási kedv; folyamatos
az oltás a kórházi oltópontokon és a háziorvosi rendelőkben. A vakcinák beadása
továbbra is a terveknek megfelelően megfelelően halad.
A főigazgató hangsúlyozta, a járvány harmadik hullámában azt tapasztalják, hogy
napról napra több olyan beteg
érkezik, akit a fertőző osztályra kell felvenni. Ezzel párhuzamosan az intenzív osztályon kezelt betegek száma is
növekszik, az őszi, második
hullámhoz képest duplájára
emelkedett a napi beérkezők és az intenzív osztályon
kezeltek száma. Hozzátette:
egyre fiatalabb korosztályt
érint a koronavírus-megbete-

"

gedés, és gyakran súlyos légzési elégtelenséggel, kétoldali tüdőgyulladással érkeznek
a kórházba az érintettek.
Dr. Becsei László szerint
a megyei kórházban elegendő intenzív ágy, lélegeztető-gép és humán erőforrás
áll rendelkezésre a betegek
kezelésére, de mint mondta,
a fertőzöttek számának növekedését meg kell fékezni.
Ezzel kapcsolatban két lehetőséget lát: az átoltottság
további növelését, valamint
a korlátozó intézkedések betartását. Kiemelte, hogy a
maszkviselési kötelezettséget, a higiénés szabályokat
és a szociális távolságtartást
azoknak is be kell tartaniuk,
akik már mindkét védőoltást
megkapták.
Varga Diána
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Egyeztetések zajlanak a kieső bevételek további ellentételezéséről

"Köszönet illeti az oltások szervezőit"

Nem egyszerű előkészíteni, megszervezni azt, hogy
egy-egy békéscsabai, oltásra regisztrált lakos időben megkapja az értesítést,
megjelenjen a rendelőben
vagy az oltóponton, mindent
adminisztráljanak,
utána pedig minden szervezet megkapja a pontos
információkat erről. A legnagyobb tisztelet és köszönet illeti mindazokat,
akik ebben a folyamatban
részt vesznek, akár irányítóként, akár közreműködőként – fogalmazott Szarvas
Péter polgármester, akivel
a járványhelyzet aktualitásai mellett a fejlesztésekről beszélgettünk.
– Folyamatosan hívják oltásra Békéscsabán is azokat,
akik regisztráltak. Hogyan
zajlik mindez?
– Az oltási munkacsoport
ülésére március végén a megye nagyobb városainak a
polgármestereit is meghívták. Örömmel tettem eleget
a kormánymegbízott úr meghívásának, mert így jobban
tájékozódhattam a megyei
helyzetről, másrészt pedig
elmondhattam a csabai tapasztalatokat. A mentősök,
a kormányhivatal, a központi kórház vezetői, valamint a
háziorvosok által elmondottak alapján világossá vált,
hogy rendkívül bonyolult feladat az oltások előkészítése,
megszervezése és lebonyolítása. A betegek értesítése,

Szarvas Péter: Aki még nem regisztrált oltásra, kérem, mérlegelje a lehetőségét
oltása, dokumentálása mellett az ötféle vakcina eltérő
mennyiségben történő szétosztását is meg kell szervezni, ráadásul különböző protokollok működnek az egyes
vakcinák esetében. Tudjuk,
hogy nagyon fontos az átoltottság növelése, bízom
benne, hogy egyre többen
regisztrálnak a védettség
érdekében. Hiszek abban,
hogy a vakcina felvétele segíti a járvány átvészelését.
Én is átestem a fertőzésen,
tudom, hogy mit jelent ez a
betegség fizikálisan – még
ha nekem enyhébb tüneteim
is voltak – és azt is tudom,
mit jelent lelkileg. Azokban a
napokban én is belegondoltam, hogyan vészelném át,
ha rosszabbodna az állapotom. Arra biztatok mindenkit,
aki még nem regisztrált ol-

tásra, hogy mérlegelje ennek
a lehetőségét.
– Mi a helyzet jelenleg a békéscsabai intézményekben?
– A két bentlakásos önkormányzati idősek otthonában
nincs koronavírusos beteg,
és már a második oltásukat
is megkapták azok, akik kérték. Mintegy 90–95 százalékban regisztráltak az oltásra
egyébként az alkalmazottak
és az ellátottak is. Látták,
hogy az első körben beoltottakkal semmi probléma nem
történt, így a második körben
már nagyon sokan jelentkeztek. A bölcsődéinkben és az
óvodáinkban is elkezdődött
az óvodapedagógusok és a
kisgyermeknevelők
oltása.
Első körben nem értük el a
90 százalékos jelentkezési arányt, de azt gondolom,
hogy itt is egyre többen jelent-

keznek majd. A hajléktalanszállón, a családok átmeneti
otthonában, a bölcsődékben,
óvodáinkban is minden rendben van, a szociális rendszerünket orvosi szempontból
tehát nem zavarja semmi.
– Tavaly decemberben a
koronavírus okozta bevételkiesések kompenzálására
közel 1,4 milliárd forint kormányzati támogatást kapott
az önkormányzat. Mekkora
segítséget jelent ez?
– Több mint egy éve itt
van velünk a járvány. Ez az
önkormányzat költségvetésében úgy jelenik meg, hogy
a tavalyi és az idei kieső bevételeink együttesen bőven
meghaladják a 2 milliárd forintot, sőt, inkább a 3 milliárd
forinthoz közelítenek.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Jó hír, hogy az elmúlt hónapokban nőtt az oltási hajlandóság"

Nagyon sok függ attól, hogy milyen ütemben jönnek
a vakcinák, milyen ütemben halad az oltás, és hogy
összesen mennyien igénylik majd azt

Az intenzív oltási kampány hamarosan érzékelhető változást hozhat. Abban bízunk, hogy közel van már az az időszak, amikor nem romlanak tovább a járványügyi adatok.
Jelenleg már két és félmillió fölött van azoknak a száma,
akik az első oltást megkapták. Hogy a lassú, megfontolt,
óvatos nyitás elemei hogyan álljanak össze, időben miképpen realizálódjanak, azt szerintem két dolognak kell
eldöntenie: egyrészt a járványügyi adatoknak, másrészt
pedig a magyar társadalom átoltottságának – fogalmazott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, akivel a
járványhelyzetről és a fejlesztésekről beszélgettünk.
– Látjuk a napi járványadatokat, ugyanakkor látjuk azt is,
hogy zajlanak az egyezetések a nyitás lépéseiről. Erről
mit lehet tudni?
– Az elmúlt bő egy év tapasztalatai alapján ugyan lehet
előzetes számításokat végezni
a következő időszakot illetően, de a vírusmutációk miatt
nagyon sok a bizonytalansági
tényező. Folyamatosan figyeljük az adatokat, reményt ad,

hogy a napi új megbetegedések száma némileg csökkenni
kezdett, és egyre többen oltatják be magukat. Április elején
elkezdődött a pedagógusok
oltása is, és vannak elképzelések arról, hogy az iskolák
mikor nyissanak. Kérdés, hogy
azoknak a védettsége, akik
csak ezután regisztrálnak, kialakul-e addigra, amikorra a
kormányzat az iskolák nyitását
tervezi. Nagyon sok függ attól,

hogy milyen ütemben jönnek
a vakcinák, milyen ütemben
halad az oltás, és hogy összesen mennyien igénylik majd
azt. A virológusok, járványügyi
szakemberek, a modellszámításokat végző matematikusok
egymástól eltérő számokat
mondanak, ha arról kérdezzük őket, mikor alakulhat ki az
úgynevezett nyájimmunitás. A
betegségen már túlesettek, és
emiatt a fertőzéstől egy ideig
védetté válók mellett a néhány
millió beoltott embertől 5-6
millióig is megfogalmaznak
számokat. Mindent összevetve lehetetlen konkrétumokat
mondani arról, hogy két-három hét múlva pontosan mi
történhet a járványt illetően.
Figyelni kell az aktuális adatokat, a felbukkanó mutációk
terjedését, az átoltottság szintjét. Szerencsére hazánkban

az oltási hajlandóság január
óta nagymértékben nőtt, a felnőttek több mint fele szeretné,
hogy beoltsák, ami jó hír. A
beérkező vakcina mennyiségétől függ, hogy mennyi idő
alatt kaphatják meg a regisztráltak az oltást. Örülök annak,
hogy – az Európai Unióban az
elsők között – nálunk ma már
a kismamák is felvehetik az oltást. Korábban magam is kezdeményeztem Gulyás Gergely
miniszter úrnál és György István államtitkár úrnál levélben
és személyes konzultáción is,
hogy ha az orvostudomány álláspontja szerint a várandósok
oltása megtörténhet, akkor az
haladéktalanul kezdődjön is
el, hiszen esetükben az anya
életéről és a megszületendő
gyermek életéről is szó van.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON
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ÁRVERÉS

Formatervezési különdíj

Mérőcella

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. árverésen kívánja
értékesíteni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő alábbi ingatlanát:
az Almáskerti Ipari Parkban található, Békéscsaba
20528/18 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 3162 m2
területű, ipartelep megnevezésű építési telket.
Az ingatlan címe: Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 8/3.
Az ingatlan induló kikiáltási ára: bruttó 25 296 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2021. április 9. péntek 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
(Békéscsaba, Irányi utca 4–6.) 1. emeleti tárgyalója.
Az árverésről Békéscsaba város és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. honlapján is tájékoztatják az érdeklődőket
(www.bekescsaba.hu – Aktualitások, Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok – Eladó építési telek
az Almáskerti Ipari Parkban), illetve (www.vagyonkezelozrt.
hu – Ingatlan ajánlatok – Eladó építési telek az Almáskerti
Ipari Parkban), valamint a behir.hu honlapon.
További felvilágosítással a Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt. munkatársánál lehet érdeklődni munkanapokon 8.00
és 16.00 óra között a 20/93-34-000 telefonszámon.

Ifjabb Losonczi István cégvezető és a mérőcella
Tavaly ősszel Magyar Formatervezési különdíjat nyert
a békéscsabai Losonczi Innovation Kft. egy fővárosi
designer céggel közösen. Az Axis Pro fantázianevű mérőcella ma már teszt-üzemmódban működik a cég Almáskerti Ipari Parkban található üzemcsarnokában.
Az 1995-ben indult Losonczi
Innovation Kft. fő irányelve a
folyamatos fejlődés. Íratlan
ars poeticájuk azonban az,
hogy mérnökeik nemcsak
fejben ismerik a gyártás menetét, hanem olykor az általuk megtervezett készüléket
saját kezűleg kell összeszerelniük.
Ifj. Losonczi István cégvezető esetében mindez épp
fordítva történt. Miután 2016ban csatlakozott a szülei által alapított vállalkozáshoz,
levette a nyakkendőt, és az
első másfél évet a műhelyben töltötte. Azt vallja, hogy
a főnöki székből nem lehet
megtanulni, mi zajlik lent, és
szerinte a kollégák is akkor

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Széchenyi Kártya Program – Keressen bennünket, segítünk!
A Széchenyi Kártya Program Kríziskonstrukciói év végéig biztosan a vállalkozók rendelkezésére állnak. A
kormány június 30-áról december 31-éig meghosszabbította ezen hitelek igénybevételének a lehetőséget.
A Széchenyi Kártya Program Krízishitelei a jelenlegi
helyzet főbb problémáira
adhatnak megoldást:
• Széchenyi Kártya Folyószámlahitel PLUSZ a
napi működési költségekre,
évi fix 0,1 százalékos kamattal,
• Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel a munkahelyek megőrzésére, évi fix
0,1 százalékos kamattal,
• Széchenyi Likviditási
Hitel a vállalkozás működtetéséhez szükséges forgóeszköz beszerzésekre, évi
fix 0,2 százalékos kamattal,
• Széchenyi Beruházási
Hitel PLUSZ a beruházások

finanszírozására, évi fix 0,5
százalékos kamattal,
• Széchenyi Turisztikai
Kártya kifejezetten a turisztikai ágazatban tevékenykedő cégek működésének
fenntartására,
• Agrár Széchenyi Beruházási Hitel Plusz az agrárvállalkozások fejlesztési,
beruházási
elképzelései
megvalósulásának segítésére, évi fix 0,5 százalékos
kamattal.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások
számára a napi kiadásaik
finanszírozása az elsődleges: a Program keretében
2020-ban megkötött hitel-

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba.
Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
Felelős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Diós Zsolt.
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Telefon: 20/226-2920, 66/740-700.
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

szerződések 97 százaléka,
a szerződött hitelösszeg
tekintetében pedig az ügyletek 95 százaléka volt folyószámla- vagy forgóeszközhitel.
A részletes igénybevételi
feltételek a www.kavosz.hu
oldalon elérhetőek.
Ha a Széchenyi Kártya
Program termékeit keresi,
elsőként keressen bennünket! Kollégáink mindenben
a segítségére lesznek!
Önkéntes kamarai tagjaink a Széchenyi Kártya
igénylésekor mentesülnek
a 17 000 forintos eljárási díj
megfizetésétől.
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5600
Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Kérjen
időpontot
a
66/324-976-os telefonszámon!

fogadják el, ha egynek érzik
maguk közül.
A tavalyi Magyar Formatervezési Díjon elért különdíjukat
egy jó esztendőnyi komplex
team-munka előzte meg. Az
Axis Pro mérőkészülék gépészeti, mechanikai, informatikai paramétereit Losoncziék
gyártották le, a „csomagolást”, azaz a formát a Remion
Desing Kft. alkotta meg.
A desinghet.hu így definiálta az Axis Pro-t: „Az
újonnan kifejlesztett digitális
mérőcellát úgy illesztették
a munkafolyamatba, hogy
időveszteség nélkül történhessen meg a minőség ellenőrzése.”
Such Tamás

Különleges meglepetés

Born Miklós 90 éves

Born Miklóst, a Balassi Táncegyüttes legendás művészeti vezetőjét, koreográfusát
köszöntötték születésnapja
alkalmából egy erkélykoncerttel húsvét hétfőjén. Őt
az együttes élén tanítványa,
idősebb Mlinár Pál váltotta,
aki kérdésünkre elmondta:
mestere és közte húsz év
korkülönbség van, nem ritkán
közösen is ülték meg a születésnapjukat. Ezúttal azonban
a járvány miatt az ünnepségnek a hagyományostól eltérő
formáját kellett választaniuk,

ezért úgy döntöttek, hogy a
táncegyüttes korábbi tagjait
összegyűjtve, a Békés Banda zenei aláfestésével köszöntik az idős mestert. Born
Miklós az otthona ablakából
fogadta a jókívánságokat.
Mint mondta, sokakat tanított
határon innen és túl, feltett
szándéka volt, hogy szülővárosában táncoljon, tanítson,
és ezt véghez is vitte, annak pedig nagyon örül, hogy
ma már nem csak a Balassi
az egyetlen táncegyüttes
Békéscsabán.

„T B ”- S A R O K
Kedvező nyugdíjszámítási szabályok
Az öregségi nyugdíj kiszámításánál az 1988. január
1-jétől a nyugdíjazás kezdő időpontjáig elért nyugdíjjárulék alapjául szolgáló
kereseteket, jövedelmeket
kell figyelembe venni.
Idén az 1956 második félévében született korosztály
éri el a nyugdíjkorhatárt,
ami esetükben a 64. életév
betöltését követő 183. nap.
Öregségi teljes nyugdíjra
életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább
negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.
Az öregségi nyugdíj ös�szegét idén változatlanul az
elismert szolgálati idő és a
figyelembe vehető havi átlagkereset alapján kell megállapítani. A nyugdíj összegét
ennek megfelelően a ledolgozott évek, gyermekneveléssel
eltöltött és egyéb, jogszabályban meghatározott időszak
alapján kell kiszámolni. Például, ha valaki 30 év nyugdíjjogosultsághoz figyelembe
vehető szolgálati időt szerzett, öregségi nyugdíjának
összege az ellátás alapjául
szolgáló havi átlagkereset 68
százaléka lesz. 40 ledolgozott év esetén 80, 50 év elérésekor pedig 100 százalékos
mértékű az ellátás.

A havi átlagkereset megállapítása során a nyugdíjazást megelőző naptári év
előtt elért keresetet, jövedelmet a nyugdíjazást megelőző
naptári év kereseti szintjéhez
kell igazítani, ezt nevezzük
valorizációnak.
Idén a valorizációs szorzószámok ismét kedvezően
alakultak. A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos
közleménye szerint tavaly
decemberben a bruttó átlagkereset 449 400 forint volt,
10,6 százalékkal magasabb,
mint egy évvel korábban.

2020.
január–decemberben a bruttó átlagkereset
403 600, a nettó átlagkereset pedig 268 400 forint
volt, mindkettő 9,7 százalékkal nőtt az előző év azonos
időszakához viszonyítva. Az
átlagkereset növekedés nagyon kedvező a nyugdíjak
vonatkozásában is.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Közélet / hirdetés
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Nőtt az oltási hajlandóság
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A fejlesztések a járvány
idején sem állnak le. A kormány tavaly döntött arról,
hogy Békéscsaba, több éves
bontásban 7 milliárd forintot
fordíthat a földes utcák leaszfaltozására, illetve a rossz
minőségű utak felújítására.
Milyen szempontok alapján
született döntés arról, hogy
mely utcákat érintheti ez?
– Az a bő 7 milliárd forint,
amit 2022 végéig kap meg a
település, egyrészt arra költhető, hogy Békéscsabán a
meglévő, nem aszfaltos utak
szilárd burkolatot kapjanak,
másrészt pedig a rossz minőségű aszfaltozott utak javítására is sor kerülhet. A polgármesteri hivatalhoz befutó
és az önkormányzati képviselők által felmért lakossági
igények alapján dolgozta ki a
városvezetés, a városfejlesztési kft., valamint a hivatal
azt, hogy mely utcák kerülnek be a javítandó, illetve az
új burkolattal ellátandó utcák
halmazába. Ennek az évnek
a második felében egészen
biztos, hogy elindulnak a
munkálatok. Azt tudni kell,
hogy két év alatt természetesen nem lehet minden utcát
aszfaltburkolattal ellátni és
minden rossz minőségű utat
megjavítani, de bő két év alatt
így is olyan útfejlesztési program valósulhat meg, amilyen
soha nem volt még ebben a
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városban. Fontos körülmény,
hogy mindez lakossági önerő
és önkormányzati hozzájárulás nélkül, nemzeti forrásból
jön létre. Ha ehhez hozzátesszük, hogy jó ütemben haladnak a kerékpárút-fejlesztések, illetve 2,3 milliárd forintot
kapott az önkormányzat arra,
hogy a járdáit javítsa, valamint új járdákat építsen, akkor ez már jelentős előrelépést jelent.
– Mit jelenthet Békéscsabának, ha mindez elkészül?
– Békéscsaba ezzel óriásit
léphet előre, de lehetnek még
szakmailag jól alátámasztott
kéréseink a kormányzat felé,
hogy – akár a Modern Városok Program részeként – a
jövőben újabb forrásokhoz
jusson a város útépítésre,
útjavításra. Hozzá kell tenni,
hogy eközben épül az M44es gyorsforgalmi út további
10 kilométeres szakasza Tiszakürttől, és készülnek a
tervek arra nézvést, hogy az

M5-ös úthoz becsatlakozzon
majd az M44-es. Az M47-es
nyomvonal-kijelölése folyamatban van; hónapok óta
várunk a megalapozott szakmai döntésre, hogy melyik
nyomvonal lesz majd az, ahol
az M47-es Szeged–Békéscsaba, és Békéscsaba–Berettyóújfalu közötti szakasza
megépül. A kormányzat sokat
költ az úthálózatok javítására,
jó ütemben haladunk tehát
afelé, hogy jobb közlekedési
infrastruktúránk legyen. Mindemellett a közelmúltban lezárult a közbeszerzési eljárás
a
Békéscsaba–Lőkösháza
közötti vasútvonal felújítása
ügyében is, a munka hamarosan ott is elkezdődhet. Ez
azt jelenti, hogy a városban
történő útfejlesztéseken túl
Békéscsaba megközelíthetősége is folyamatosan javul,
ami mindnyájunknak, az itt
élőknek és az itt befektetni
szándékozóknak is jó.
Mikóczy E.

Ez azt jelenti, hogy fontos
közcélokra jóval kevesebb
összegeket tudunk fordítani, mint amennyit szerettünk
volna. A kiadási előirányzatokat szűkítenünk kellett nagyon sok területen, ilyen például a városüzemeltetés, a
sport, a kultúra, a civilek támogatása. Ebben a nagyon
nehéz helyzetben sokat
segített a kormánynak az a
döntése, hogy decemberben
majdnem 1,4 milliárd forintot
kaptunk. Az összeget lényegében címkézve adták, de
szerencsére működésre is
nagy hányadot fordíthatunk
belőle. Zajlanak az egyeztetések a kormány képviselőivel arról, hogy kaphatunk-e
további ellentételezést a
kieső bevételeink miatt. A
döntés később várható.
– A jelenlegi helyzetben is
igyekszik segíteni a város a
rászorulókon, hárommal bővült például az önkormányzati bérlakások száma.
– Fontos feladatunk a rászorulók segítése. Szociális
téren alapvetően a segélyezés és a lakhatás az a két terület, ahol a legaktívabb az
önkormányzat. Szeretnénk
bővíteni a szociális lakások
számát, idén három új lakást
adtunk át Lorántffy utcában,
ahová rövidesen három család költözhet be. Nem mondtunk le arról, hogy ebben az

Közcélokra a tervezettnél kevesebbet tud fordítani a város
évben vagy jövőre tovább
növeljük a szociális lakások
számát. Ehhez természetesen források kellenek, ezért
is fontos, hogy az önkormányzat bevételei nőjenek.
– Rövidesen út- és járdafejlesztés indul Békéscsabán. Mely területekre terjed
ki ez a beruházás?
– Békéscsaba történetének legnagyobb volumenű
út- és járdafejlesztési programja áll előttünk. Több mint
9 milliárd forintot kaptunk
a kormánytól arra, hogy ez
megvalósulhasson. Minden
földes utcát azonban még
így sem fogunk tudni leburkolni, és minden rossz állapotú járdát sem fogunk tudni
kijavítani. Első ütemben 46
földes utcának a leburkolása történik meg, jelenleg
itt a közbeszerzési eljárás
zajlik. A fejlesztés első ütemében a kiválasztás azon

nyugodott, hogy érvényes,
engedélyes kivitelezési tervvel rendelkezzen az utca, és
megfeleljen a hatályos helyi
építési szabályzatnak. Második ütemben további utcák leburkolásáról döntünk
majd, ezeknek az előkészületi munkálatai zajlanak. A
járdák kapcsán inkább korszerűsítésről beszélhetünk.
A rendelkezésre álló forrás
legnagyobb hányadát járdafelújításra fordítjuk. Itt is, mint
az utcák esetében, minden
egyes helyi választókerületi
képviselővel tárgyaltunk és a
közeljövőben is lesznek még
egyeztetések. Óriási fejlődés Békéscsaba életében
ez az út- és járdafejlesztés,
amelyre ráadásul 100 százalékos mértékű támogatást
kaptunk a kormánytól. (Az
érintett utcákról bővebben
az 5. oldalon olvashatnak.)
Mikóczy Erika

4 Smart közvilágítás

Csabai Mérleg

SMART KÖZVILÁGÍTÁS BÉKÉSCSABÁN
A Modern Városok Programja keretében zajlik, és hamarosan véget ér a SMART közvilágítás kiépítését célzó
beruházás Békéscsabán. A projekt keretében intelligens
közvilágítási hálózat, alkonykapcsolós rendszer, térfigyelő kamerák, és egyéb „okos elemek” épülnek és lesznek kihelyezve városszerte.
Szarvas Péter polgármester beszámolt arról, hogy összesen
7763 fénypont esetében avatkoznak be Békéscsabán. Többféle módon okosítják a lámpatesteket, valamint a közvilágítást
alkonykapcsoló fogja vezérelni, hogy az a fényviszonyoktól
függően kapcsoljon fel és le. A fejlesztés különlegessége,
hogy a városüzemeltetési rendszerhez kapcsolódóan okos
elemeket, így wifi-pontok, információs totemoszlopokat, valamint közlekedés monitoringot és parkolásmenedzsmentrendszert is telepítenek.

Intelligens
közvilágítási elemek
Borbola István, a Modern Városok Program megvalósításáért
felelős polgármesteri biztos az intelligens közvilágítási projekt
részleteiről elmondta, hogy 7763 fénypont esetében történik
beavatkozás. Összesen 6953 új lámpatestet szereztek be és
225 hagyományos lámpatestet cseréltek le a meglévő LEDes lámpatestek áthelyezésével, továbbá 585 meglévő LED-es
lámpatestet korszerűsítenek. A LED-es lámpatestek mindegyike külön meghajtóval rendelkezik, amely a működésüket
vezérli. Ezt úgy lehet elképzelni, mint egy-egy mini számítógépet. Ezekhez különféle kiegészítőket lehet kapcsolni és különböző szintű programozással lehet őket „okossá” tenni. A most
szerelt, 7763 lámpa közül csupán 326 olyan van, amely a hagyományos módon üzemel, azaz egyszerűen csak bekapcsol
sötétedéskor és kikapcsol hajnalban. 3644 esetében előre
beállítottan szabályozzák a fényáramot, és éjszaka – amikor
kisebb a forgalom – bizonyos százalékot visszavesznek a teljesítményükből, így mérsékelve a fogyasztást és az indokolatlan túlvilágítást. 507 lámpatest olyan kiegészítő toldalékot is
kap, amelyek révén a fényáram-szabályozás mellett a jövőbeli igényeknek megfelelően tovább „okosíthatóak” lesznek. Az
„okosság” következő szintjén 1682 olyan lámpatest található,
amely egy Bluetooth-kiegészítővel már kétirányú kommunikációra képes. Ezek is fényáram-szabályozottan működnek, és
vezérlésüket kosaras kocsi nélkül, a földről lehet szabályozni
egy speciális tablet segítségével. A legokosabbak az úgynevezett IOT-vezérléssel ellátott lámpatestek, amelyekből 1604
darab van a városban. Ezek külön beépített SIM-kártyával
rendelkeznek és velük egyenként vagy akár csoportosan is
lehet kommunikálni a vezérlőközpontból. Hibajelzést tudnak
leadni, állandó visszajelzés van a működésükről, energiafogyasztásukról és igény szerint a távvezérléssel lehet irányítani a világításuk szintjét.

Saját kezünkbe vesszük
a közvilágítás bekapcsolásának lehetőségét!
Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy egy régi hiányosságra sikerült e projekt keretében megoldást találni,
hiszen már Békéscsabán is alkonykapcsolós vezérlés irányítja a közvilágítást. Az MVM Démász Áramhálózati Kft.
tájékoztatása szerint az ellátási területükön lévő 264 település 85 százalékban a közvilágítási üzemidő a hatóságok
által jóváhagyott közvilágítási naptár szerint van meghatározva. A városunkban telepített alkonykapcsolós rendszer
előnye, hogy az mindig a fényviszonyoktól függően kapcsolja fel és le a közvilágítást, így egy-egy borúsabb napon
a megszokottnál hamarabb gyúlhatnak fel a város fényei.
Ez az üzemmód mintegy 3–5 százalékos többletfogyasztást eredményezhet, de a közvilágítás korszerűsítésének
eredményeként a tervezett megtakarítás várhatóan fedezetet nyújt a plusz szolgáltatásra.
A fejlesztés részeként közlekedés- és parkolásmenedzsment-rendszert is kialakítanak. Optikai szenzorok
fogják figyelni a város forgalmasabb útjait, és kísérleti jelleggel optikai szenzoros parkolásmenedzsment-rendszert
telepítenek a Hunyadi téren, valamint a két kórházi parkolóban, a Gyulai úton és a Dedinszky utcában. Kijelző mutatja
majd az üres helyek számát, az információt továbbítják a
város honlapjára és egy applikációra is. Az alpolgármester
elmondta, hogy a város kilenc forgalmas pontján kihelyezett totemoszlopok információs pontként fognak szolgálni,
közérdekű tartalmak jelennek majd meg a felületükön, wifi
szolgáltatást is biztosítanak, környezeti szenzorként levegőszennyezési adatokat mérnek, szükség szerint pedig
vészhívóként is működnek.

A multifunkciós Shuffle oszlopot Nagy Ferenc alpolgármester, és Ádám Pál a városüzemeltetési, fejlesztési
és környezetvédelmi bizottság elnöke is hasznos innovációnak tartja.

Digitális információs totemoszlop

Csabai utcakép a közvilágítás korszerűsítés előtt és után

A SMART
városüzemeltetési rendszer
Nagy Ferenc alpolgármester elmondta, hogy a SMART
közvilágítás kiépítése Békéscsabán című projekt tervezése
2016-ban kezdődött. A céljuk már akkor az volt, hogy a város közvilágítási rendszere intelligens alapokon megújulva,
mindenképpen takarékosabb legyen, és ezzel tegyünk egy
lépést azon az úton, mely által Békéscsaba is „okos várossá” válhat. Olyan városüzemeltetési modell kialakítása kezdődött meg a projekttel, amely az infokommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségek felhasználásával törekszik majd a
város fenntartható és folyamatos fejlődését elősegíteni.

Szarvas Péter polgármester és Borbola István György
polgármesteri biztos az alkonykapcsolók telepítéséről
tájékozódtak a helyszínen

Shuffle lámpatestek
és információs totemoszlopok
Ádám Pál, a városüzemeltetési, fejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke a Jaminai Jézus Szíve templomnál
tájékozódott személyesen az új, multifunkciós parkvilágítási oszlopokról. A Schréder Zrt. által fejlesztett és gyártott
Shuffle oszlopokból Békéscsabán összesen 26 darabot szerelnek fel, melyek mindegyike a városüzemeltetési rendszerből közvetlenül vezérelhető. A Shuffle oszlopok nagy előnye
ezen kívül, hogy a közvilágításon túl számos egyéb funkcióra alkalmasak lehetnek. Például a Jaminában kihelyezett
egyes Shuffle oszlopok a világító funkciójukon kívül helyet
adnak térfigyelő kamerának, wifi-pontnak, illetve környezeti
szenzornak is. Utóbbi a hőmérsékletről, légnyomásról, zajról,
porról gyűjt információkat és azokat továbbítani fogja a városüzemeltetési rendszerbe.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésről a támogatói okiratot 2017. december 22-én állították ki, mindösszesen 1 792 787 830 forint értékben.
Borbola István, a Modern Városok Program megvalósításáért felelős polgármesteri biztos kiemelte, hogy dacára a
növekvő kivitelezési költségeknek, ezt a fejlesztést sikerült úgy megvalósítani, hogy nem kellett többletforrásért a
kormányhoz fordulni és az önkormányzatnak sem kellett
saját erővel kiegészítenie a projektet. A kivitelezésre kiírt
nyílt közbeszerzési eljárást a RONEKO Kft. és a RIO Lámpastúdió Kft. konzorciuma nyerte el. A városüzemeltetési
rendszert és a SMART elemeket az Urban Management
Solution Kft. fejleszti és telepíti Békéscsabán. A kivitelezés ütemezetten és jól haladt, immár az összes elem
a helyére került. Jelenleg a próbaüzem és a közterületi
beavatkozások utáni helyreállítási munkálatok zajlanak.
A SMART közvilágítási és városüzemeltetési rendszer
üzemkész állapotát a szerződés szerinti teljesítési határidőre, 2021. május 4-ére kell biztosítania a vállalkozónak.
A projekt hivatalos zárása 2021 szeptemberében lesz.

Csabai Mérleg

Közélet / fejlesztés

Wifi a gyerekosztályon

Közgyűlési hatáskörben hozott polgármesteri döntések

Hasznos ajándék

Járványügyi helyzet és fejlesztések
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Szarvas Péter március 23-án ismertette a legutóbbi, közgyűlési hatáskörben meghozott polgármesteri döntéseket, és beszámolt a járványügyi helyzetről is.

A kórház központi internethálózatára – érthető módon –
magánszemélyek nem kapcsolódhatnak, azonban sok
előnye lenne, ha nem kizárólag azok a betegek rendelkezhetnének nethozzáféréssel, akik az okos eszközükkel a saját, otthoni előfizetésüket is viszik a kórházba.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt a közelmúltban kereste meg a Réthy Pál
tagkórház gyermekosztálya
azzal, hogy nem csak a járvány alatt, hanem a teljes
tanévben célszerű lenne a
bent fekvő iskolások digitális oktatásba történő bekap-

csolódása. A szabad hozzáférésű kapcsolat továbbá
segíthetné a gyermekükkel
bent lévő szülők home office
munkavégzését is. A gyermekosztály új profilja a gyermek diabetológiai ellátás.
A diabéteszes gyermekek
vércukormérő szenzorjainak
adatai is könnyen dokumentálhatóak, nyomon követhetőek a közvetlen internetkapcsolat segítségével.
– Olyan router beszerzésére van szükség, amelybe
sim-kártya helyezhető, így
elérhető lehet mindenki számára a mobilnet-szolgáltatás, függetlenül a központi
rendszertől. Húsvéti sonka
és tojás helyett ezeknek a
megvásárlásával szeretném
támogatni a csabai kórház
gyermekosztályát – fogalmazott Herczeg Tamás.

A városvezető kiemelte,
hogy március 8-a óta fokozott korlátozások vannak
érvényben. Ugyan békéscsabai járványügyi adatok
nem állnak rendelkezésre,
a Békés megyei számokban
növekedés tapasztalható a
fertőzött személyek számát
tekintve, ami arányosítva
azt jelenti, hogy a városunkban is nőtt az új fertőzöttek
száma.
Szarvas Péter arról is beszélt, hogy az önkormányzati óvodák ügyelete működik,
körül-belül 15 százalékos
kihasználtság a jellemző,
1500 gyermekből mintegy
220–230 jár. A bölcsődéknél
ez az arány 50 százalékos.
A szociális intézményekkel kapcsolatban elmondta:
nincs koronavírussal fertőzött ellátott és dolgozó sem
az önkormányzati intézményekben. Megköszönte a
háziorvosok közreműködését, akik rendelési idejükön
túl, szabadidejükben is kiveszik részüket a lakosság
oltásából. Hangsúlyozta: az
önkormányzat is segít, szükség szerint önkormányzati
tulajdonú autókkal elviszik
az idős személyeket az oltópontokra,
amennyiben
azt időben jelzik. Továbbá
az irodai adminisztrációban
segítenek a háziorvosoknak, és felhívják az oltásra

behívott személyeket, akiket
útbaigazítanak. A polgármester aláhúzta: fontos az
oltakozási kedv erősítése
Békéscsabán. Aki nem biztos az oltásokat illetően, tájékozódjon. Kiemelte, hogy
a maszkviselés továbbra is
kötelező, és kérte az időseket, hogy kerüljék a vásárlási csúcsidőt.
A közgyűlési hatáskörben hozott polgármesteri
döntésekre rátérve Szarvas
Péter elmondta, hogy a város logójának felhasználása
bejelentés-köteles, a város
címerének használata pedig
engedély-köteles bármilyen
termék feltüntetésén.
Beszélt arról, hogy idén is
várják a fiatalok jelentkezését a Békéscsaba hazavár
programra, amelyet 2015
óta, évente két alkalommal
hirdetnek meg. Közölte azt
is, hogy az önkormányzat
idén 6 civil szervezettel köt
megállapodást, összesen 6
millió forinttal támogatnak.
Megkezdődött az Építők
útja kivitelezése, amelynek
célja az ipari terület és a
lakóövezet összekötése. A
polgármester kiemelte, hogy
ez mérföldkő Békéscsaba
út-infrastruktúrájában. Az út
a Kétegyházi utat köti ös�sze a Csányi utcán keresztül
Bánát utcával. A beruházás
a Csányi utcában útszélesí-

tést és új aszfaltburkolatot,
a Kétegyházi úttól pedig útépítést jelent. Közvilágítást
és bizonyos szakaszokon
kerékpárút- és járdaszakaszokat is építenek. Kiemelte,
hogy az Építők útja főként a
Lencsési lakótelepen élőket
segíti, akik így sokkal kön�nyebben tudnak majd eljutni
a vasút- és buszállomásra.
Szarvas Péter közölte,
hogy az Ipari úton található ipari területekre nagy az
érdeklődés, ezért nyilvános
árverésre bocsátják azokat.
Ezzel a lépéssel a foglalkoztatottságot emelnék, és az
önkormányzat újabb bevételi forrásra tenne szert.
Tájékoztatott arról is,
hogy a Békéscsabai Szakképzési Centrum 8 tagintézményéből 7-ben a beltéri
világítás cseréjét hajtják
végre, ez 7300 lámpatest
cseréjét jelenti, 171 millió
forint értékben. A fejlesztéshez az önkormányzat a
hozzájárulását adta. Ismertette továbbá, hogy a Szlo-

vák Gimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium
az Országos Szlovák Önkormányzat tulajdonába kerül.
Kitért arra, hogy az Életfa
Idősek Otthonát a következő
öt évben is Such Tamara,
míg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot Varga
Éva irányítja.
Végezetül kiemelte, hogy
rövidesen 46 utca aszfaltozása kezdődhet meg.
– Az útépítési és járdaépítési programban a kormány
által biztosított több mint 9
milliárd forintból fejleszthet
Békéscsaba. Első ütemben
arról született döntés, hogy
46 földes utca lesz szilárd
burkolattal ellátva. Ebben
az első ütemben olyan utcák
szerepelnek, amelyek rendelkeznek engedélyes kiviteli tervvel, illetve az utcák
megfelelnek a helyi építési
szabályzatnak. Jelenleg a
közbeszerzési eljárás, a kivitelező kiválasztása zajlik –
hangsúlyozta Szarvas Péter.
Papp Ádám

Még ebben az évben elkezdődhet az útfejlesztési program
Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében megvalósuló,
a békéscsabai útfejlesztés érdekében
történő támogatás biztosításáról szóló,
1842/2020. (XI. 24.) kormányhatározat
első pontjában egyetértett a békéscsabai
útfejlesztési célokkal, és azzal, hogy az
mindösszesen 7 038 999 000 Ft költségvetési támogatással valósuljon meg.
A támogatás kedvezményezettjeként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a támogatási összeget belterületi,
szilárd burkolattal nem rendelkező utcák
útépítésére, valamint útfelújítási munkák
(elavult aszfalburkolat cseréje) elvégzésére
fogja fordítani.
A támogatási összeg felhasználásával
az önkormányzat célja annak a fejlesztési
programnak folytatása, amely a XXI. századhoz méltó városi úthálózat kialakításához vezet. Ennek eredménye nyomán a
lakossági, kommunális igények kielégítése
mellett elmondható lesz, hogy Békéscsaba
városa megfelel a modern társadalmi elvárásoknak.

A fejlesztési program jelenlegi állása és a
megvalósítás tervezett ütemezése:
Útépítési munkák I. ütem: 46 utca teljes
körű kiviteli tervdokumentációjának felülvizsgálatára került sor. Az érintett utcákra vonatkozóan a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően, várhatóan
2021 második negyedévében sor kerülhet a
munkaterület átadására a kivitelező számára.
Útépítési munkák II. ütem: az első ütemmel párhuzamosan zajlik az útépítéssel
érintett további 44 utca terveinek a felülvizsgálata, várhatóan 2021 II. félévében kiírják
a közbeszerzési eljárást, amely eredményeként a nyertes vállalkozó részére átadják a
munkaterületet.
Útfelújítási munkák: a 63 helyszínt érintő
1,5 mrd forintos útfelújítási csomag szakmai
összeállítása megtörtént, várhatóan 2021 I.
félévében kiírják a közbeszerzési eljárást.
Az útépítési-útfelújítási kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a végső befejezési határidő: előreláthatóan 2022. év vége.

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK I. ÜTEMÉBEN ÉRINTETT UTCÁK/SZAKASZOK MEGNEVEZÉSE:
Vadász utca
Magvető
Vadász
utca utca a Gyöngy u. és Napsugár u.
között
Magvető
utcautca
a Gyöngy
u. és Napsugár
Magvető
a Wenckheim
tér és Gátu.sor
között
között
Magvető utca a Wenckheim tér és Gát sor
Madarász utca a Jázmin u. és Gyöngy u. között
között
Babits Mihály
utca u. és Gyöngy u. között
Madarász
utca a Jázmin

Babits
Mihály
Nádas
sor utca
Gyöngy
Nádas
sor utca a Csabai út és Babits u. között
Földműves
Gyöngy
utca a utca
Csabai út és Babits u. között

Földműves utca
Móra Ferenc utca
Tisza István utca a Csalogány u. és Pacsirta u.
között
Móra
Ferenc utca
Erdélyi
hiányzó
szakaszai
Tisza
Istvánsor
utca
a Csalogány
u. és Pacsirta u.
között
Fészek utca
Erdélyi sor hiányzó szakaszai
Barackos köz
Fészek utca
Béri Balogh Ádám utca
Barackos
köz
Répa köz

BériAlmás
Balogh
sorÁdám utca
Répa
köz
Szilva köz
Almás
sor
Cseresznye
köz
Szilva
köz
Jácint sor
Cseresznye köz
Paprika köz
Jácint
sor köz
Kadarka

Csabagyöngye
sor
Paprika
köz
Kiszely
András
utca
Kadarka köz

Csabagyöngye sor

Corvin utca 23-25. sz. társasház kiszolgáló útja

Corvin
Körgátutca
utca23-25. sz. társasház kiszolgáló útja
Körgát
utca
Németh
Lajos utca a Déli sor és Szarvasi út között
PulszkyLajos
utca autca
Munkás
és Dessewffy
Németh
a Déliu.sor
és Szarvasiu.útközött
között
Vörösmarty utca a Dessewffy u. és Lenkey u.
Pulszky
között utca a Munkás u. és Dessewffy u. között
Vörösmarty
a Dessewffy
u. és Lenkey
Orgona utcautca
a csatlakozó
71 számú
Csendesu.
között
utcával együtt
Orgona
számú Csendes
Körösiutca
utca aa csatlakozó
Mokry u. és71Szekerka
u. között
utcával együtt
Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u.
Körösi
közöttutca a Mokry u. és Szekerka u. között
Vasvári Pál utca a Lipták András u. és Czuczor u.
között
Károlyi Mihály utca
Vihar utca
Károlyi Mihály utca
Szendrey utca
Vihar utca
Csendes utca (együtt az Orgona utcával a 24.
sorszám utca
alatt)
Szendrey
Mikes utca
Csendes
utca (együtt az Orgona utcával a 24.
sorszám
alatt)
Batsányi
utca a Jósika u. és Bessenyei u. között

Mikes
utca
Rakéta
utca
Batsányi
Darányiutca
sor a Jósika u. és Bessenyei u. között

Rakéta
Mondautca
utca a Veres Péter u. és Báthory u. között
Darányi
Liliom sor
utca
Batsányi
az Illyés
Gyula
és Korona
u.
Monda
utcautca
a Veres
Péter
u. ésu.Báthory
u. között
között
Liliom utca
Gajdács utca a Monda u. és Tavasz u. között
Batsányi utca az Illyés Gyula u. és Korona u.
Gólya utca
között
Kereki utca
út a Fiumei
u. és
Lajta
u. között
Gajdács
a Monda
u. és
Tavasz
u. között
Fürj
utca
Gólya utca

Kereki út a Fiumei u. és Lajta u. között

A békéscsabai
program megvalósításával
kapcsolatban folyamatosan tájékoztatKiszely András útfejlesztési
utca
Fürj utca
ják a lakosságot. A projekt a Modern Városok Program keretében valósul meg.
További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36-66/241-791. | E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
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In memoriam Tyetyák Tibor †
Tyetyák Tibor 1968. augusztus 26-án született
Békéscsabán. Gyermekkorában ismerkedett meg
a kézilabdával, tehetségére az edzők hamar felfigyeltek. A fiatal kapus
a mára megszűnt Békéscsabai Előre Spartacusban bontogatta szárnyait,
ahol az 1986/87-es szezonban mutatkozott be
az NB I-ben. Olyan jó teljesítményt nyújtott, hogy
a korosztályos válogatottakban szerepelhetett.
Mindössze 18 éves volt,
amikor 1987-ben hatodik
helyet ünnepelhetett a Békéscsabával, a kiemelkedő teljesítményt 1993-ban
megismételte az Előrével.
1994-ben mélyrepülés következett a csabai férfi
kézilabdában, az együttes
kiesett az élvonalból, Tibor pedig a HC Szarvashoz igazolt.
Az NB I/B középcsapatának számító Szarvasnál
két szezont töltött el, majd
1996 nyarán elfogadta az
előző szezonban bajnoki

címet ünneplő Pick Szeged ajánlatát. Tyetyák
Tibor tagja volt annak a
Szegednek, amely először
szerepelt a Bajnokcsapatok Európa-kupájában, a
Bajnokok Ligája elődjében. Bemutatkozhatott a
magyar válogatottban is,
amellyel 1997-ben világbajnoki negyedik helyezést ért el; négy válogatott
mérkőzésig jutott. 1997 és
1999 között három alkalommal lett bajnoki bronzérmes a Tisza-partiakkal,
kétszer pedig elődöntőt

In memoriam Vágvölgyi Árpád †

játszott az együttessel a
Magyar Kupában.
1999 nyarától az NB
I-es Kiskőrös csapatában folytatta pályafutását,
majd 2002 tavaszán egy
németországi kalandot követően visszatért Békés
megyébe korábbi csapatához, de ekkor már a
Békéscsaba az Újkígyóssal összevonva szerepelt
a másodosztályban. 38
évesen a Makó KC-ben, a
2006/2007-es szezon után
hagyott fel az aktív kézilabdázással. Pályafutását
követően a civil életben ingatlanfinanszírozási szakértőként dolgozott.
Korábbi játékos társa, a
77-szeres válogatott Mohácsi Árpád így emlékezett
meg: „Az Előrével annak
idején mi értük el a legjobb eredményt, hiszen a
hatodikok lettünk. Tibor
csupaszív játékos volt, a
mérkőzéseken és edzéseken mindig odatette magát, nagyon jó ember volt.”
Tyetyák Tibor 52 évet élt,
emlékét örökre megőrizzük!

Március 25-én elhunyt
Vágvölgyi Árpád, a Békéscsabai Kosárlabda Klub
alapítója, korábbi ügyvezetője, edzője, a békéscsabai
kosárlabdasport úttörője és
meghatározó alakja.
Vágvölgyi Árpád 1954ben Békéscsabán született. Végzettségének megfelelően, pályája elején
agronómusként, ezután 20
évig az Agroker Rt. osztályvezetőjeként, később
pedig üzletág-igazgatóként
tevékenykedett a mezőgazdasági szakmában.
Egyetemi évei alatt ismerkedett meg, majd kötött
egész életre szóló kapcsolatot a kosárlabdával. 1982ben alapítótagja volt a BÁG
Sportegyesületnek, amely
kezdetben városi, később
megyei szinten versenyzett, de vezetésével rövid
időn belül kiharcolták az
NB II-es bajnokságban való
szereplés jogát. Néhány év
alatt élcsapatot kovácsolt
az akkori együttesből.
1994-ben alapította meg
a Békéscsabai Kosárlabda

Klubot, ahol a kezdetektől
ügyvezetőként egyengette
a sportág rögös útjait. Civil
munkája és klubvezetői feladatai mellett az NB II-es
bajnokságban versenyző
felnőtt csapatot irányította
12 éven keresztül. Felnőtt
edzői pályafutását követően
utánpótlásedzőként
tevékenykedett, fiai, Ádám
és Ákos mellett számos békéscsabai fiatalból nevelt
tehetséges kosárlabdázót
és szerettette meg több
száz gyermekkel a sportágat. A Békéscsabai Ko-

sárlabda Klub legnagyobb
eredményei a mai napig az
Ő nevéhez fűződnek...
Számos, általa felfedezett és kinevelt békéscsabai
tehetség jutott később az
utánpótlás válogatottságig,
többen közülük a mai napig
a hazai kosárlabdázás élvonalának számító NB I-es
bajnokságban szerepelnek.
Vágvölgyi Árpád a munkában, a rendben és a végsőkig való küzdelemben
hitt. Ha belefogott valamibe, abból mindig a legtöbbet akarta kihozni. Egy
dobásból, egy edzésből,
egy mérkőzésből vagy éppen egy szakmai beszélgetésből. Győztes típus volt,
csak a legjobbal elégedett
meg. Mérhetetlen alázata
a sportág iránt, hatalmas
munkabírása és elhivatottsága inspirált számtalan
játékost és edzőt, akik a
mai napig az általa megálmodott és megkezdett utat
építik tovább.
De úgy, ahogy Ő csinálta, már senki sem tudja
többé...

Online metszési bemutató

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS

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

A Lencsési Közösségi Ház égisze alatt működő, Mohácsy
Mátyás Kertbarát Kör a közelmúltban metszési bemutatót
tartott online közvetítéssel Szelekovszky László természetvédelmi főtanácsos gyümölcsöskertjében. Mint azt Takács
Péter, a közösségi ház vezetője elmondta, Erdei Lajos, a kör
elnöke, Tóth Sándor alelnök, valamint Szelekovszky László,
aki szintén a kör tagja A legszebb konyhakertek – Magyarország versenyen, 2016-ban országos díjat nyert. Az online
bemutatón először Erdei Lajos egy kajszibarack fát, majd
Szelekovszky László és Tóth Sándor egy Éva almafát ritkított
meg. Megjegyezték, érdemes visszametszeni, oltani a fákat,
mert a szakszerű beavatkozást a növények meghálálják.
A bemutatót a közösségi ház a Facebook oldalán élőben
közvetítette, azt bármikor vissza lehet nézni.

A Marzek Kner Packaging Kft.
fotópályázatot hirdet „Mit jelent számodra Békés megye?” címmel.
Munkakörnyezetünk színesebbé tételéhez várjuk a Békés megye életérzését
közvetítő fotókat.
A pályázat nyertes képei belső falfelületeinken is megjelenítésre kerülnek.
Beküldési határidő:
2021. június 15. 24:00
Részletes információk a www.kner.hu
oldalon a Fotópályázat menüpont alatt.

150.000 Ft értékű
vásárlási utalvány
100.000 Ft értékű
vásárlási utalvány
50.000 Ft értékű
vásárlási utalvány

Közélet / hirdetmény
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
Hatan részesülnek Elnöki elismerésben
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által
alapított Elnöki elismerés
kitüntető díjakat évek óta a
március 15-ei ünnepség keretében adják át, idén azonban – a múlt évhez hasonlóan – a koronavírus-járvány
miatt bevezetett korlátozások a tavaszi ünnepi megyegyűlés megszervezését
nem tették lehetővé.
A kitüntetetések odaítéléséről
a javaslatok mérlegelése és a
Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése tagjainak véleményét figyelembe véve a
megyei elnök, a veszélyhelyzeti intézkedések miatt saját
hatáskörben döntött.
Zalai Mihály, a Békés
Megyei Közgyűlés elnöke
kiemelte: a megyei önkormányzat célja a kitüntetéssel,
hogy az oktatás, a katasztrófavédelem, a rendvédelem,
a mentők, a szociális ellátás
és az egészségügy területéről olyan személyek vagy
közösségek tevékenységét
ismerjék el, akik és amelyek
Békés megyében hosszú
ideje kiemelkedően magas

színvonalú munkát végeztek
vagy végeznek.
Ebben az évben Elnöki
elismerés kitüntető díjban
részesül: dr. Kovács Irén, az
orosházi kórház nyugalmazott főorvosa; Ladnyik Anita,
a Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Békés Megyei
Kirendeltsége Irányító Csoportjának vezetője és Szántó Flóra, a gyulai „Nicolae
Balcescu” Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
mesterpedagógusa. Kitüntetést vehet át Vinczéné Varga
Ágnes tűzoltó alezredes, a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán

Szolgálatának vezetője; dr.
Kis Péter rendőr ezredes,
rendőrségi főtanácsos, a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese,
a
Békéscsabai Jókai Színház
kollektívája.
Az ünnepi ülés utólagos
megtartásáról és az Elnöki
elismerések más időpontban történő átadásáról a
COVID-19 járvány miatti
korlátozások feloldásának,
enyhítésének ismeretében,
később születik döntés, arról
minden érintettet értesítenek majd.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
bérlakásokban történő elhelyezésre

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Hetente ülésezik a megyei oltási bizottság
Hetente ülésezik a Békés
Megyei Oltási Munkacsoport. A múlt heti tanácskozáson – az oltások megszervezésétől, a vakcinák
beadásától a várandós
kismamák oltásáig – a koronavírus elleni védekezés
számos fontos kérdése
szóba került. Takács Árpád kormánymegbízott beszámolt arról az összetett
munkáról, amely a háttérben zajlik, hogy a vakcinák
beadása a leghatékonyabban működjön.
Hazánk továbbra is az európai oltási program élvonalában van. Hasonlóan jól
szervezetten és hatékonyan
folyik az oltás Békés megyében is, amiről Takács Árpád,
a Békés megyei oltási munkacsoportot vezető kormánymegbízott számolt be.
Takács Árpád elmondta, folyamatosan tartják a kapcsolatot a háziorvosokkal, és az
egészségügyi szakemberek
tapasztalatait,
észrevételeit
beépítik a tevékenységükbe.
Az elmúlt időszak eredményeivel kapcsolatban kiemelte,
mostanra a regisztrált hatvan
év felettiek körében jelentős
előrelépést tettek, már négyből három megkapta a koronavírus elleni védőoltást Békés megyében.

– Soha nem látott összefogás alakult ki a védekezésben.
Ennek is köszönhetően a Magyarországon rendelkezésre
álló valamennyi vakcinával
folyamatosan zajlik mind a hét
megyei oltóponton az oltás, illetve valamennyi háziorvos is
olt a megyében – tette hozzá
a kormánymegbízott.
A védelmi bizottság elnöke
közölte: az idősotthonokban
és a bentlakásos szociális intézményekben sikeresen vitték végig a célzott oltásokat,
így gyakorlatilag mára egyetlen ilyen intézményben sincs
koronavírusos megbetegedés a megyében. Takács
Árpád beszélt arról is, hogy
a múlt héten a megyében is
megtörtént a pedagógusok
oltása, valamint zajlik a várandós édesanyák oltásának
megszervezése, és a vakcinák beadása.
Pozitívum, hogy az oltásokkal szembeni korábbi

bizonytalanságot felváltotta
az egyre növekvő oltakozási
hajlandóság. Míg az oltások
megkezdésekor sokan azért
hívták orvosaikat, hogy beadassák-e azt, most már
nem egyszer azért csörögnek a telefonok, hogy az
érintettek mikor részesülhetnek a védőoltásban.
A védekezés sikere nagymértékben függ az oltások
szervezésének
sikerességétől. Továbbra is kiemelten
fontos az idősek és a krónikus betegek oltása, de az
új vakcina-szállítmányoknak
köszönhetően most már sokkal szélesebb spektrumban
szervezhető az oltás. A kormánymegbízott továbbra is
azt kéri a Békés megyeiektől, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános
óvintézkedések betartására,
és lehetőség szerint éljenek
az oltással, mert az életet
menthet.

KORONAVÍRUS TESZTEK ELVÉGZÉSE
A CSABAI RENDEZVÉNYPAJTA TERÜLETÉN

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 5600 Békéscsaba,
Dózsa György út 7. szám alatti ifjúsági garzonlakásban történő elhelyezés feltételei alapján
az alábbi bérleményben:

Békéscsaba, Gyulai út 65/1.

• Dózsa György út 7. A. I. em. 8. (egyszobás, összkomfortos, 30 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 40 év alatti házaspárok/élettársak
nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik:
• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek,
• készpénzzel, lakás-előtakarékossággal, vagy építési telekkel rendelkeznek.
A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 5600 Békéscsaba,
Fövenyes u. 1/2. szám alatti ifjúsági garzonházban történő elhelyezés feltételei alapján
az alábbi bérleményben:

• Fövenyes u. 1/2. I. fszt. 5. (másfélszobás, összkomfortos., 40 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó),
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 35 év alatti házaspárok/élettársak
nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik:
• legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek,
• készpénzzel, 6 hónapnál régebben kötött lakás-előtakarékossággal, vagy építési telekkel rendelkeznek.
A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 5600 Békéscsaba,
Irányi u. 4–6. A. szám alatti, piaci alapú bérlakásban történő elhelyezés feltételei alapján
az alábbi bérleményben:

• Irányi u. 4–6. A. II. em. 18. (kétszobás, összkomfortos 57 m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
Az önkormányzat piaci alapú bérleményeire eredményesen az pályázhat:
• akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének.
• aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott összegű óvadékot: 150 000 Ft
A pályázat benyújtására elsősorban elektronikus úton vagy postai úton van lehetőség. A pályázat polgármesteri hivatalba történő beérkezésének határideje: 2021. április 16. 12:00 óra (a
határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen). A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai Osztálya, 5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. A pályázat benyújtásának elektronikus címe: szocialis@bekescsaba.hu
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a polgármesteri hivatal szociálpolitikai
osztályán igényelhető és letölthető a bekescsaba.hu weblapról a pályázati hírek menüpontban.
A döntés várható időpontja: 2021. május
Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán kérhető: 66/886-502.
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Tesztjeink hatósági árasak, a sorbanállás
elkerülése miatt elvégzésük előzetesen
foglalt időpont alapján történik.
www.whitelab.hu

Nyitvatartás
hétköznap 7-15:30 h
hétvégén 7-13 h
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BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Profi technikai
háttérrel segít a BMC

A Békés megyei vállalkozások, cégek, egyesületek, civil
szervezetek is szinte folyamatosan pályáznak tevékenységük fejlesztése, bővítése érdekében. Ehhez rendszerint hozzátartozik, hogy előadásokat, konferenciákat
szerveznek – illetve szerveznének online, ha ehhez minden adott lenne. A Békéscsabai Médiacentrum (BMC)
profi technikai háttérrel most ez utóbbiban segít.
– Vannak olyan cégek, egyesületek, szervezetek, amelyek
azért nem tudnak befejezni
egy-egy projektet, mert például hátra van még egy konferencia, vagy akár a projektzáró. Személyes jelenléttel a
pandémia miatt ezek jelenleg
nem megszervezhetők, a feltételek pedig nem mindenhol
adottak ahhoz, hogy a digitális térben jól kivitelezhető és
dokumentálható legyen egyegy ilyen rendezvény. A Békéscsabai Médiacentrum profi
technikai hátterével most ebben igyekszik segíteni – fogalmazott Diós Zsolt, ügyvezető.
Bucsai Ákos, a médiacentrum műszaki vezetője
elmondta, hogy legutóbb például Szicsek Margit főiskolai
docens, tanácsadó szakpszichológus online előadása zajlott az Egyensúly AE
Egyesület és a Békéscsabai
Városfejlesztési Kft. szerve-

zésében a BMC technikai
hátterével. Szicsek Margit a
médiacentrum tárgyalójában
tartott előadást, korábbi regisztrációjuk után ehhez kaptak egy linket az érdeklődők,
akik élőben, online, professzionális minőségben követhették a programot. A rendezvénynek a projektben történő
leigazolásához a megfelelő
dokumentálás is megtörtént.
A Békéscsabai Médiacentrum felhívja a vállalkozások,
egyesületek, civil szervezetek figyelmét arra, hogy konferenciák, megbeszélések,
projektzárók online lebonyolításához szívesen nyújt technikai segítséget. Ilyen irányú
igényüket kérjük, jelezzék az
info@bmc.media.hu címen,
vagy keressenek bennünket
a 66/740-700-as telefonszámon. Ezt követően munkatársunkkal egyeztetni tudnak a
részleteket illetően.

Készül a legújabb darab a bábszínházban:
A bagoly, aki félt a sötétben
A gyermeki borzongás
természetes dolog. Nem
probléma, ha a gyerekek
időnként
bizonytalanok,
ám érdemes megmutatni
nekik, mi az, amit le kell, és
le lehet győzni. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház legújabb mesedarabja,
A bagoly, aki félt a sötétben, arra igyekszik rámutatni, hogy le lehet győzni a
félelmeinket. Bár a járványhelyzet miatt nem tudni,
a közönség mikor láthatja
majd a darabot, az előadás
mindenesetre készül.
Jill Tomlinsonnak, A bagoly,
aki félt a sötétben című műve
alapján készülő új bemutató főszereplője Hupp, a kis
gyöngybagoly, akinek számos jó tulajdonsága mellett
van egy kellemetlen is: fél a
sötétben. Éjszakai bagoly lévén ez a félelem sok mindenben meggátolja, ezért meg
kell tanulnia legyőzni a félelmét. Ebben nemcsak szülei
segítik őt bátorításukkal, hanem új barátai is, akik megmutatják neki, mi mindenre jó
a sötétség.

Czumbil Örs, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház
bábszínésze elmondta, hogy
gyerekkorában nagyon félt
a sötétben, sőt időnként felnőttként is meg kell küzdenie
ezzel az érzéssel. Hozzátette, hogy több karaktert is
megformál a mesedarabban.
Bartal Kiss Rita, az előadás rendezője szerint a
történet egyik fontos mondandója, hogy miközben a
szülők szeretettel óvják a

gyermeküket, igyekezzenek
támogatni abban is, hogy saját tapasztalatokra tegyenek
szert, és önállóan küzdjék
le félelmeiket, hiszen a világ
tele van felfedezhető és megismerhető szépségekkel.
– Jill Tomlinson állatmeséit nagyon sokszor használják a pszichoterápiában.
Nagyon jók ezek a történetek, ugyanis metaforikusan
foglalkoznak az adott problémával. Egy állat helyettesíti

a gyerekeket, ezáltal a kicsik
el tudnak vonatkoztatni maguktól. Az állaton keresztül
megérthetik, hogy mások is
küzdenek a félelmeikkel, de
azokat le lehet győzni – fogalmazott Bartal Kiss Rita.
Az előadás zenéjét Lovas Gábor és Rákóczi Antal
szerezte, a látványvilágot
Rófusz Kinga tervezte. A bemutató időpontja a járványhelyzet alakulásától függ.
Csiffáry Zsuzsanna

Orgonakoncert kicsit másként, Bach születésének évfordulóján
A világ egyik legismertebb zeneszerzője, Johann Sebastian Bach születésének évfordulóján online orgonakoncertet szervezett Békéscsaba Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata. A koncertet a
Békéscsabai Médiacentrum közreműködésével láthatta a közönség a 7.Tv műsorán, valamint megtekinthető
a behir.hu youtube csatornáján is.

Az evangélikus nagytemplom orgonájánál Feigl Rebeka és Alföldi Csaba

Johann Sebastian Bach
március 21-ei születésnapja
mindig különleges alkalom a
komolyzene rajongóinak körében. A német komponista
születésének évfordulóján a
világ nagyvárosaiban hangversenyekkel
emlékeznek
meg művészről. A kezdeményezéshez Békéscsaba
2015-ben csatlakozott. Az
elmúlt években a csabai főtéren, az evangélikus nagytemplomban és a Munkácsy

Mihály Múzeumban is felcsendült Bach muzsikája.
Tavaly a járványügyi helyzet
miatt ugyan elmaradt, idén
azonban egy online orgonakoncerten újra hallhatóak
voltak a világhírű zeneszerző művei.
– Fontosnak tartjuk, hogy
megemlékezzünk
Johann
Sebastian Bach születésének
évfordulójáról, így kapcsolódva be a világ vérkeringésébe.
Az elmúlt egy évben az online

koncertek már megszokottá
váltak, nagyon sok zenész
él most ezzel a lehetőséggel, így az idei évfordulóra
mi is egy ilyen produkcióval
készültünk – fogalmazott az
esemény szervezője Bíró
József, a német nemzetiségi
önkormányzat elnöke.
Az online előadás során
két békéscsabai művész, Alföldi Csaba és Feigl Rebeka
játszott Bach-műveket az
evangélikus
nagytemplom
orgonáján. A helyszínen a
Békéscsabai Médiacentrum
stábja rögzítette az eseményt, amelyet a nézők a
7.Tv műsorán láthattak, illetve
bármikor megtekinthetnek a
behir.hu youtube csatornáján.
Vincze Attila
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Reklámok a századfordulóról

MESÉLŐ MÚZEUM
A múzeum legújabb jövevénye:
Meles meles, vagyis a borz
A Munkácsy Mihály Múzeum
új állandó kiállítása utazás
TÉRben és IDŐben – Békéscsaba az évezredek idővonalán címmel nyitja meg
kapuit, amint a járványügyi
helyzet lehetővé teszi, reményeink szerint minél előbb. A
kiállítás bevezető részében
Békéscsaba és Békés megye területének földtörténeti
múltját, növény- és állatvilágát mutatjuk be. Ahhoz,
hogy minél teljesebb legyen
a körülöttünk élő fajok ismertetése, beszereztünk néhány
friss preparátumot, melyek
láthatóak lesznek a kiállításon. A csongrádi székhelyű Diana Fegyvertechnikai
Technikum és Kollégium,
valamint a Békés Megyei Vadászszövetség segítségével,
a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert összegnek
köszönhetően sikerült új fajokkal bővíteni a gyűjteményünket. Így, többek között
egy olyan nálunk élő emlősfajt is bemutathatunk, melyet
igen kevesen ismernek igazán, és ez idáig a múzeumban nem volt fellelhető: mégpedig a borz (Meles meles).
A borz a ragadozók
(Carnivora) rendjén belül a
menyétfélék
(Mustelidae)
családjába tartozó faj. Egész
Európában elterjedt, ezért
nem védett, vadászható. Híresen torkos állat, nemhiába
ismert az a mondás, hogy
torkos, mint a borz. Azon-

ban tudni érdemes, hogy a
torkosborz egy másik állat
elnevezése, mégpedig a
rozsomákot hívja így a népnyelv. A borz alkonyat után
indul el beszerezni táplálékát, a nappalt üregében, a
borzvárban tölti. Ezért az
átlagember nagyon ritkán találkozik vele. Mindenevő, gerincteleneket, kisebb gerinces állatokat, magokat, erdei
gyümölcsöket, gyökereket és
gombát fogyaszt. Szőrzete
igen jellegzetes mintázatú,
messziről felismerhető. Éjszakai életmódja miatt sajnos nagyon sok állatot lehet
látni az utak mentén elgázolva. Ma már csak a trófeáért
vadásszák, illetve a kártételeinek csökkentése miatt.
Régebben azonban nagyon
sokféleképpen hasznosítot-

Sziasztok,
Lackás vagyok!

A Békéscsabai Médiacentrum a közelmúltban mini portréfilm-sorozatot indított. Videóinkban elsősorban Békés megye ismeretlen ismerőseit mutatjuk be – maximum 240 másodpercben. Legutóbbi filmünkben Petri L. Lackás látható.
A szinte mindig kalapban kóborló Lackás békéscsabai fotós-zenész tavaly töltötte be 30. életévét. A közelmúltban a
stúdiólakásában, lakásstúdiójában jártunk. A vele készült,
Sziasztok, Lackás vagyok! című miniportré a behir youtube
csatornáján tekinthető meg.

ták az elejtett állatot. Nyers
bőre, vagyis a gereznája volt
elsősorban hasznos, amiből
tarisznyát és egyéb használati eszközöket gyártottak.
Szőre kiváló alapanyag volt
az ecsetkészítéshez. Kisütött zsírját felhasználták mint
csizmakenőcsöt. A borzhúst
fogyasztani is lehet, és egyes
népcsoportok szerint a rendszeres borztöpörtyű-evés a
hosszú élet titka.
Amikor a preparátor közölte, hogy a „borzunk” ülő
helyzetben lesz látható, kissé meglepődtem. Azonban,
a következő szavakkal megnyugtatott: „A borzoknál gyakori viselkedési forma, hogy
leülnek, mivel a testhez képest nagyon rövidek a végtagok, így főleg ezek a nagy
példányok időnként megállnak pihenni, miközben éjszaka keresgélnek egy nagyobbacska tarlón. Egyébként, a
természetben nagyon jópofa
állatok, és egész attraktív
dolgokat képesek csinálni.
Számtalanszor szórakoztatott már, ahogy produkcióznak, különösen, ha párban
jönnek. Tisztára, mint egy
jóga tanfolyam.” És az általa
készített fotóval illusztrálta
állítását.
Remélem, hogy ezek után
Önök is kíváncsiak a jógázni
is tudó borzunkra!
Váncsa Klára
természettudományos
muzeológus

Mit vegyünk és hol?
„Félórás reklámok között van egy ötperces
film!”, szól korunk tévénézője. A bőség zavarában kapja több helyről az
információt arról, milyen
terméket vagy szolgáltatást vehet. Reklámok
nélkül nem értesülnénk
e dolgok létéről, sem az
áraik felől, reklámokra
szükség van. Akkor jó
egy reklám, ha rögtön
felfigyelünk rá, lehet az
egy frappáns vonása,
vagy egy irritáló is (mert
arra is emlékszünk).
A reklámhirdetések mindig
jelen voltak az emberiség
életében, de mások voltak,
mert mást akartak elmondani, mint ma, és más nyelvezettel. Kevésbé nyíltan
beszéltek egy termék vagy
szolgáltatás által megoldható problémáról. A századfordulós hírlapokban
szereplő reklám elegáns
és stílusos volt, a finom
úri, modor kellemes hangnemében íródott, mert
a megszólított célközönség az úri középosztály
volt: „Van szerencsém a
nagyra becsült hölgyközönségnek és mélyen tisztelt vevőimnek b[ecses]
figyelmét dúsan felszerelt
raktáramra és bámulatos
olcsó áraimra felhívni. Jó
áruk olcsó pénzért csakis nálam és sehol másutt
nem szerezhetők be. (…)

Hirdetés a Békésmegyei Közlönyben (1901. augusztus 11., Library Hungaricana)
Weisz Miksa divatáruháza, B.-Csaba, Főtér.”
Egy békéscsabai lap
azonban nem csak helyi
szolgáltatásokat és termékeket reklámozhatott,
hanem bárkiét, aki náluk
hirdetett. Nagyrészt helyi
szolgáltatókkal találkozni
az oldalakon, főleg a legnagyobbakkal,
akiknek
nagyobb felületű hirdetésük a legtöbb lapszámban
megjelent. Ilyen volt a Reisz és Porjesz Bútorgyár,
az Aradi Ipar- és Népbank,
a Rosenbaum és Fia síremlék és cementáru telep, vagy a Békés-Csabai
Termény- és Áruraktár Rt.,
csak hogy néhányat kiemeljünk.
Számos vármegyei és
regionális hirdető neve
bukkan fel. Például a
mezőberényi Herzberger
Dániel vas- és fűszerkereskedőé, aki permetező-

berendezéseket hirdetett.
Értesülhetett az olvasó
Schäfer Lajos erdő-ipartelep vállalatáról a bihari
Remecen, Goldschmidt Mihály finomított szesz-gyáráról Aradon, vagy Agátsy
Benedek virágüzletéről Temesváron: „Csokraim ízlésesen, gyöngéden és elegánsan lesznek kötve.”
Számos budapesti és
bécsi, köztük udvari beszállító reklámozta magát.
Például a bécsi Pserhoferféle vértisztító labdacsokról is tudomást szerezhetett az olvasó. Vagy
Mauthner Ödön udvari
szállító magkereskedéséről. De már felkaphatta a
fejét a Kőbányai KirálySörfőző Góliát malátasörére is, vagy arra is, hogy
a Szimon-féle gyógyerejű
„sós-borszesz” már mindenütt kapható.
Szalay Ágnes

Csabai életképek: A felszabadulás ünnepe
Békéscsaba történetének
egy elfeledett, de annál
fontosabb ünnepével foglalkozunk mai írásunkban.
Nem az 1944. évi „felszabadulással”, melyről nagyon hamar kiderült, hogy
elnevezésével ellentétben
megszállás volt. Városunkban az igazi felszabadulási ünnepség 1921.
március 29-én zajlott, amiről a Körösvidék részletesen beszámolt olvasóinak.
Békéscsaba az „egyesztendős oláh uralom” alól történő megszabadulásra emlékezett, melynek „Horthy
katonáinak, a magyar nemzeti hadseregnek városunkba való bevonulása” vetett
véget. A többhetes előkészületi munkák után, aznap
reggel nyolckor a laktanya
udvarán felsorakozott a helyi
katonazenekar és a díszszázaddal együtt megindultak a
városközpont felé.
A
zsúfolásig
megtelt
evangélikus nagytemplomban ifj. Koren Pál tartott hálaadó istentiszteletet, míg a
belvárosi katolikus templomban Bartoss Ferenc celebrált

ünnepi misét. Az ünnepség
a városháza előtti emelvényen folytatódott, itt „a főtér minden zugát” megtöltő
csabaiak előtt, 10 órakor, a
díszmagyarba öltözött dr.
Berthóty István polgármester „emelkedett hangú beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt”. Őt követte „a nagy
nap szónoka”, Koppányi
Gyula református lelkész, aki
többek között a szabadságról, a magyar zászló három
színéről fejtette ki gondolatait és „a jobb jövőbe vetett hitét kifejező szavakkal fejezte
be beszédét”.
A főtéri rendezvény után
a „kaszárnyában” a csabai
gyalogezred tisztikara adott

ünnepi díszebédet, melyen
a szónok pohárköszöntőn
„emelte poharát Magyarország kormányzója, Horthy
Miklós egészségére”.
A megemlékezések közül
is kiemelkedett a Kisgazda
Ifjak népünnepélye, melyet
a felszabadulás emlékére tartottak a Kisgazdakör
helységeiben. Itt a Himnusz
eléneklése után Kliment Z.
Pál beszéde következett,
melyben a „militarizmus
rendkívüli fontosságát hangoztatta” és „éltette a nemzeti hadsereg szervezőjét és
vezérét, Horthy Miklós kormányzó ur Őfőméltóságát”.
Az ünnep alkalmából Békéscsaba polgármestere távirat-

ban üdvözölte a kormányzót
és Rátvay Imre alezredest,
városunk felszabadítóját is.
Azt, hogy mit is jelentett
ez a nap a csabaiaknak, a
Körösvidék címlapján olvashatjuk:
„Felujjonghattunk,
felzokoghattunk mondhatatlan örömünkben, hirdethettük, kikiálthattuk szabadon,
boldogan, büszkén azt, amit
az elnyomatás szenvedésében ezerszeresen éreztünk,
hogy magyarok vagyunk.
Szivünkből, [..] hatalmas
erővel tört ki a hozsánna,
ünnepeltünk, lelkesedtünk,
hallelujáztunk
feltámadásunk első biztató megnyilvánulásán.”.
Ugrai Gábor
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Apanapló: Gerinc

1 LAP – 30 ÉV – 30 EMBER – 30 TÖRTÉNET
Hrabovszki György pár évtizede újságíró is volt

.................................................................................................
Békéscsaba városi lapja, a Heti Mérleg 1991. október 2-án
jelent meg először. A lap 1999-ig hetente, azóta Csabai
Mérlegként, kéthetente jut el a csabaiakhoz. A 30 éves jubileum alkalmából most Hrabovszki Györggyel, a Csaba
Center igazgatójával idéztük fel az elmúlt évtizedeket.

A behir Apanapló című rovatában egy édesapa osztja meg
tapasztalatait az első gyermeke érkezését övező izgalmakról. A teljes történetért látogassanak el a behir.hu portálra.
Artúr lassan befejezi a csípőtornát. A tornákra a feleségem
vitte, hiszen én olyankor munkában vagyok, de mindig kaptam telefonhívásokat az adott "anyagmozgatás" után. A háttérből ilyenkor hol hüppögés, hol gagyogás hallatszódott be,
attól függően, hogy a gyerek hogyan tette túl magát az inkvizíciós eljáráson.
Artúrról tudni kell, hogy erős hangja van. Amikor úgy igazán rákezd, akkor 3–4 kilométeres körzetben mindenki megpróbál a hozzá legközelebb eső légópincében menedéket
találni. Mi persze tudjuk, hogy ilyenkor nem közelítenek vadászgépek, ám az üvöltés epicentruma mellett állva épp nem
érünk rá hosszabban tanakodni az ehhez hasonló hadászati
kérdéseken. Ilyenkor ugyanis cselekedni kell: fel kell venni,
le kell tenni, tisztába kell tenni, etetni kell. Lényeg a lényeg, a
gyerek nem mismásol, nem sumákol, hanem közli a tényeket.
Eszembe szokott jutni, hogy vajon milyen kiskamasz, nagykamasz, fiatal felnőtt és felnőtt lesz belőle. Ha erre gondolok,
mindig félelem költözik a szívembe. Kinek ne költözne? Nézem
ezt a most még ártatlan és ártalmatlan csecsemőt, és nem tudok nem arra gondolni, hogy az élet tulajdonképpen mindenkit
meggyűr, így vagy úgy. Artúrt is meg fogja, a szülei legjobb
szándéka ellenére. Ennek elkerülésére tehát kár is blazírozni,
a kérdés inkább az, hogy ezeken a völgyeken hogyan megy
majd át. Milyen tartással és főleg milyen perspektívával?
Olyan embernek tartom magam, aki tisztában van a jellemgyengeségeivel. (Helyhiány miatt ezeket most nem sorolnám
föl.) Magammal szemben kifejezetten kritikus vagyok, igazából
sokkal kritikusabb, mint bárki mással szemben. Ez a helyes
önértékelés alapja. Ha ezt át tudom adni, azzal talán máris segítettem a gyereknek. Tudom, hogy Artúr a génjeiben, a lénye
egészében hordozója mindannak, amik a szülei a maguk minden gyengeségével, erősségével együtt. Azt is tudom, hogy
érzékelni fogja, mi hol voltunk sumákok, mely területeken nem
adtunk megfelelő mintát és melyeken igen. A gyerekünk lesz a
saját vizsgabiztosunk és kíméletlenül megbuktat vagy az egekbe emel, eredményeinktől függően.
A csípője tehát nagyjából rendben van. De hogy a gerincével mi lesz, az rajtam, rajtunk múlik, az ő egyenességéhez
ugyanis először az enyémre van szüksége. És én meg szeretném adni neki.
D. Nagy Bence

Tavaszi munkák
a városban

Fáriné Szabó Anikó városi főkertész a bekescsaba.hu honlapon, a zöld hírekben számolt be arról, hogy több mint 22
ezer kétnyári növényt – többségében árvácskát – ültettek ki
az előző év őszén a parkok, terek, szobrok, emlékművek,
intézmények környezetébe. A kiültetett virágok a hidegebb
hajnalokat, hűvösebb nappalokat is elviselik, sőt kedvelik. A
tavasz beköszöntével megkezdődtek a szezonális zöldfelületfenntartási munkálatok is, amelyeket a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. (BVG) és alvállalkozói végeznek. A főkertész a kft. ügyvezetőjével, Hadabás Ildikóval összeállította a
tavaszi ütemtervet. A BVG parkfenntartó munkatársai ennek
mentén végzik a gyommentesítést, az ásást, a díszfüvek vis�szametszését, a cserjék ifjítását, a rózsák metszését is.

– A Heti Mérleg előtt abból a
Csabai Harmondóból tájékozódhattak az emberek a város
dolgairól, amelybe ön is írt.
– Az írás, az újságírás mindig közel állt a szívemhez.
B. Sajti Emese volt a főszerkesztő, ő kérte fel Kölcseyné
Balázs Máriát és engem a
Fiatalokról-fiataloknak rovat
szerkesztésére. Akkor már
több éve vezettük Marcsival
a Lencsési Ifjúsági Klubot,
ismertük a diákok gondolkodását, problémáit… Játékot is
szerveztünk, azt már felnőtteknek. Egy-egy fotót tettünk
közzé csabai épületek jellegzetes elemeiről. Egy stukkó,
egy vízköpő, egy erkélyrészlet, egy kapu szerepelt rajtuk.
A fotóból kellett kitalálni, hogy
melyik épületről van szó. Szép
időszak volt, szerettem – persze nem ez volt a főállásom.
– 1994-től részt vállalt a város vezetésében, volt a szociális bizottság elnöke, alpolgármester és jaminai képviselő.
Milyen emlékeket őriz ebből az
időszakból?
– Meglepetésként ért,
amikor 1994-ben győztem a
körzetemben. Nyilván ebben

szerepet játszott az akkori
politikai hangulat, a nevem –
Jaminában a Hrabovszki nem
ritka név – és az is, hogy 13
jelölt indult. Nem gondoltam
volna, hogy ezt követően 20
évig a testület tagja leszek, az
pedig külön megtiszteltetés,
hogy a város egyik alpolgármestere is lehettem. Az elsőmásodik ciklusban az alkotás
határozta meg a testület hangulatát. Persze voltak viták, de
az alapállása mindenkinek az
volt, hogy a város érdekét nézi
minden oldal, és jót akar. Csak
másként… Pedig oldal aztán
volt jó kedvvel-bőséggel! Hat
(!) párt képviselői, függetlenek,
és kisebbségi kedvezménnyel
megválasztott képviselő is dolgozott a testületben. Beszéltünk egymással, tiszteltük egymást, nem voltunk ellenségek.
A pozitív emlékek között vannak azok a fogadóóráim, amelyeken – akár a szociális bizottság tagjaként, elnökeként,
vagy az e területet felügyelő
alpolgármesterként – segíteni
tudtam többeken, a negatívak
között pedig azok, amikor nem
volt lehetőségem segíteni. A
legnehezebb pillanatom az

volt, amikor a halottak napi
megemlékezésen nekem kellett a város vezetése nevében
beszélnem. Édesapám korai
halála óta mindig megérint a
halál témája, könnyekkel küszködve fejeztem be a beszédet.
– Az újságban nyomon
követtük – az idén 20 éves –
Csaba Center születését és
működését is. Honnan, hova
jutottak el két évtized alatt?
– A puszta földtől a város
meghatározó részéig. Én 21
éve dolgozom a cégnél, így
a fejlődés minden fázisát volt
szerencsém megélni. A nyitás
előtt sokan nem hitték, hogy
vannak, akik meg tudják valósítani ezt az akkor grandiózusnak számító álmot, de sikerült!
Olyannyira, hogy 2008-ban
bővítenünk is kellett. Számos
mindennapi, sok-sok kis és
jónéhány nagy siker aranyozta
be ezt a 20 évet. A kezdetben
33, ma több mint 120 üzletet
magában foglaló Csaba Center nem csak a kereskedelem,
hanem a közösségi élet szerves részévé is vált. Büszke
vagyok arra, hogy ennek aktív
részese lehettem. A tulajdonosi kör bizalma, a hosszú évek
alatt felépített csapatom segítsége tette lehetővé azt, hogy
ma én vagyok az országban
az egyetlen bevásárlóközpont-igazgató, aki a nyitás óta
a helyén van.

– A sárga újság tudta segíteni a munkáját? ?
– Természetesen. Mind a
képviselői, mind a gazdasági
szerepkörben. Az egyetlen
olyan médium, ami a város
összes postaládájába bekerül,
amit szinte mindenki átlapoz.
Meglehetősen furcsa világot
élünk. Egyre kevesebbeket
egyre kevésbé érdekelnek
a közügyek, terjed a kocsmafilozófia, a beletörődés a
közvélekedés szerinti „megváltoztathatatlanba”. A politika
szitokszó lett, bármely szintről
legyen is szó. Úgy gondolom,
bármely közösség tagjait érdekelnie kell, hogy mi történik! Ebben pedig igen nagy a
szerepe egy független, a valóságot és a valós problémákat
bemutató sajtóorgánumnak
és az ott dolgozó elhivatott
újságíróknak. A Mérleg ilyen
szerepkörében sokat segítette
a munkámat.

Csaba első magyar nyelvű forrása
Idén lesz az 500. évfordulója
az első ismert, Csabán kelt,
magyar nyelvű levél megszületésének.
1521-ben,
Szent László napján írta meg
Ábránfy Péter ezt a fontos
nyelvemléket. Miről szól ez
a levél, és miként illeszkedik
Békéscsaba történetébe?
A magyar szöveg üzleti ügyről
tájékoztat. Csaba földesura,
Ábránfy Péter és fiai szerződést kötöttek Vér Andrással. Az Ábránfyaknak nyilván
pénzre volt szükségük, ezért
elzálogosították Káka nevű birtokukat. Ez a helység Szarvas
környékére lokalizálható. Harmadfélszáz – vagyis kétszázötven – forintért adták zálogba
a birtokot. Az erről szóló levelet
Ábránfy Péter saját kezével
írta, és Csabán keltezte. A településünkre vonatkozó korábbi források latin nyelvűek. Az
1521. június 27-én kelt, üzleti
ügyről szóló levél az első ismert
magyar nyelvű szöveg, mely
Csabát megemlíti. Mivel a földesúr Csabán keltezte a levelét, feltételezni lehet, hogy ekkor már létezhetett valamilyen
formában az az épület, melyet
később csabai castellumként,
várkastélyként emlegetnek. A
„castellum Chÿaba” – Csaba
várkastély – szókapcsolat mindenesetre 1529. május 20-án
már felbukkan Sadobrich Péter
gyulai várnagy Brandenburgi
Györgyhöz írt levelében.
Az Ábránfyaktól zálogot
átvevő Vér András is Békés

megyei érdekeltségű volt: családjának Köröstarcsán volt
birtoka. Ábránfy Péter lánya,
Anna, Vér András feleség
lett, ezért említhetik őt az
Ábránfyak az 1521-ben kelt
kötelezvényben atyánkfiaként.
Az Ábránfy Péter által, 1521ben írt levél nyilván Vér András birtokába került. A Vér
(Weér) család egyik nőtagja,
Vér (Weér) Judit feleségül
ment Teleki Mihályhoz (1634–
1690), aki később Apafi Mihály
erdélyi fejedelem kancellárja
lett. Ezen házasság révén juthattak a Vér család iratai a Telekiek birtokába. A Telekiek a
18. században Gyömrőn épült
kastélyukban őrizték azon
családok iratait, melyek a velük rokonságba került, részben
kihalt családokra vonatkoztak.
Amikor Karácsonyi János
Békés vármegye történetét
kutatta, óriási gyűjtőmunkája
során a Teleki-levéltár kincseit
is kijegyzetelte. 1896-ban, a
Békésvármegye történetéről
írt munkájának első kötetében
teljes terjedelmében közölte
az 1521-ben kelt levelet. Ké-

sőbb Iványi Béla történész behatóan foglalkozott a gyömrői
levéltár forrásaival.
A Magyar Nyelv folyóiratban, 1913-ban újra kiadta a
Csabát említő levelet, pontosabb átiratban, ami így szólt:
„mÿ kÿ vagyonk abranfÿ peter
es fÿaÿm istvan es peter
agÿvk emlekezetre hogh atvk
kaka beli rezwnket bekes
var megyeben az mÿ atÿank
fÿanak ver andrasnak zalogon
harmadfel zaz forÿntban es
fogatonk nekÿ az mÿ hÿtwnkre
es tÿztessegwnkre hogh mÿg
az w penzet meg agÿvk adig
az iozagot nala hagÿvk es
benne meg oltalmazvk ez
level kwlt chaban zent lazlo
kyral napÿan 1. 5. 2. 1. abranffÿ
peter keze irassa."
A II. világháború pusztításai
során sajnos a Teleki család
gyömrői levéltára is kárt szenvedett. A Teleki-gyűjtemény
jelentős része az Országos
Levéltárba került. Az épületben 1956-ban tűz ütött ki,
ennek következtében további kár érte a gyűjteményt. A
történelem viharai folytán az

Ábránfy Péter kezével írt okirat
sem maradt ránk. Megmaradt
azonban a Vér család iratai
közül egy másik – ugyancsak
a mi környékünkhöz kapcsolódó – irat, mely 1493-ból való.
Ez az első magyar nyelven
fennmaradt hivatalos levél.
Ebben az 1521-ben szereplő
Vér András apja, szintén Vér
András ad „menedéket” egy
adósának, Erdőhegyi Balázsnak. A levél kiskarácsony napján, vagyis január 1-jén kelt,
Jenőben: az akkor Zaránd
megyei Jenő a Gyula közelében lévő Kisjenővel azonosítható, amely ma Romániában
van. Ez az 1493-ban kelt levél
a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárába került.
Egy település közösségtudata, önazonossága számára
igen fontos a múlt ismerete.
Az MNL Békés Megyei Levéltár ezért konferenciával kíván emlékezni az első ismert,
Csabán kelt, magyar nyelvű
oklevél megszületésének 500.
évfordulójára, ahogy ezt az
egészségügyi helyzet lehetővé teszi. Más intézmények
szakembereivel is együttműködünk, és Békéscsaba városvezetésének támogatását
is magunk mögött tudhatjuk.
Az Ábránfy-családdal kapcsolatban a csabai várkastélyról
és annak 1556-ban történt
pusztulásáról is szeretnénk
további érdekességeket megosztani Békéscsaba érdeklődő közönségével.
Dr. Halmágyi Miklós
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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; Élővízcsatorna töltése Körte sor és
Veszei között (futófolyosó),
Pósteleki bekötőút, Gerla településrész, Gerla–Póstelek
közötti földút útszakaszok.
A Bartók Béla úti és a
Temető sori kerékpárút felújítása részben elkészült, a
kerékpárút forgalomba helye-

zése még nem történt meg. A
Kerekegyházi út építési munkálatai befejeződtek. Az utca
csak korlátozottan alkalmas
közlekedésre. A Kétegyházi úti
kerékpárút építése elkészült. A
Kígyósi úton a zárt csapadékcsatorna fektetése befejeződött, a kerékpárút építése elkészült. A megépült szakaszok
forgalomba helyezése még
nem történt meg, azok továbbra is munkaterületek!
A Békéscsaba–Veszei
közötti Élővíz-csatorna töltése az ott húzódó nyomvonal felújítása és szélesítése
miatt 2021 április végéig le
lesz zárva. A kivitelező befejező munkálatokat végez
ezen a szakaszon. Amíg a
kerékpárút kivitelezése folyamatban van, addig a lakosság számára a töltésen

futó szakasz nem használható. A Fényes városrész és
a Lencsési lakótelep közötti
közlekedés a Magyar utcán
lehetséges.
A Pósteleki bekötőút felújítási munkáinál az aszfaltozást befejezte a kivitelező,
a nemesített padka építése
folyik.
Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét, hogy az elkészült létesítményeket csak
saját felelősségre vehetik
igénybe.
A Békéscsaba, Gerla településrészen megvalósítandó
Csabai utca, Dobozi út–Csalogány utca közötti szakaszra; a Napsugár utca, Magvető
utca, külterületi út, kerékpárút,
valamint a Pósteleki erdőben
sétány építésére a kiviteli szerződést megkötöttük. A terület-előkészítési munkák elkezdődtek. A Magvető utcában az
ivóvíz-rekonstrukciós munkálatok befejeződtek.
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

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Modern Városok Program,
Meglévő iparterületek infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt keretében a Berényi úti, valamint a Dobozi
úti kerékpárforgalmi létesítmény építési munkái, valamint a Berényi út 1. szám alatti ingatlan bontása folyamatban vannak.
A Berényi út 1. szám alatti
ingatlan bontása során az
Áchim L. András utcában, a
páratlan oldalon a gyalogos
közlekedést időszakosan korlátozzák. A korlátozás idején
a nyomda melletti járda vehető igénybe. Az ingatlanon a
bontást követően egy 12 állá-

sos személygépkocsi-parkolót alakítanak ki.
A Berényi úti kerékpárúton, a felújítás részeként, a
Széna utca és a mezőmegyeri
aluljáró között padkarendezés van folyamatban.
A Dobozi úti kerékpárúton (a kerékpáros átvezetés

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.) nyilvános pályáztatás
útján meghirdeti a Békéscsaba, külterület 014 hrsz.-ú
ingatlanán lévő Matróz vendégház és közvetlen környezetének bérleti úton történő hasznosítását.
Ajánlat benyújtásának ideje: 2021. április 19. 10.00 óra.
Az ajánlat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési
Osztály Vagyonkezelési Csoport, Békéscsaba, Szent István tér 7. (131. számú iroda).
A felhívás részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) megtekinthető.
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

és a Gém utca között) földmű-építési munkák folynak a
fejlesztés keretében.
A kivitelezések során részleges forgalomterelések, lezárások várhatóak.
Felhívjuk az érintett szakaszokon kerékpárral közlekedni kívánók figyelmét,
hogy a kivitelezésbe bevont
kerékpárutak a műszaki átadás-átvételi eljárások befejezéséig munkaterületek,
ezért csak saját felelősségre
használhatóak.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezett munkálatokról folyamatos tájékoztatja a lakosságot.
A kivitelezési munkálatok alatt kérjük, 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

Jönnek a fecskék

A fecskék a tavasz hírnökei, de hiába várjuk őket vissza,
számuk évről évre csökken. Azonban tehetünk azért,
hogy javítsuk a fészkelési lehetőségeiket.
Boldog Gusztáv, a Zöld Csütörtök Természetvédő Kör szakmai vezetője elmondta, hogy Magyarországon három fecskefaj jellemző: a parti fecske, a füsti fecske és a molnárfecske.
Békéscsabán az utóbbi található meg a legnagyobb számban. Viszont egyre kevesebb fecskét látni, ami több okra vezethető vissza, ezek közül a legjelentősebb az, hogy a természetes táplálékukat, a szúnyogokat és egyéb rovarokat
rendszeresen írtjuk.
Több kezdeményezés is létrejött annak érdekében, hogy a
fecskeállományt megvédjük, például mesterséges fészkek kihelyezésével. Boldog Gusztáv elmondta, hogy a mesterséges
fecskefészkeknek akkor vehetjük hasznát, ha egyébként is a
környéken tervez letelepedni egy-egy fecske család. Sokak
számára a fészkek alatt keletkező piszok okoz bosszúságot.
A szakember kiemelte: erre nyújt megoldást az úgynevezett
fecskepelenka: ha egy deszkát, polcot teszünk a fészek alá,
akkor a fészkelési időszak végén az általuk otthagyott piszkot az embernek elég évente egyszer eltakarítania. Kiemelte,
hogy az utóbbi évek aktív kapmányának köszönhetően egyre
több fészek alatt talál fecskepelenkát.
Tóth Bianka

ÁRVERÉS: ÉPÍTÉSI TELKEK
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanjait: a
Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor utcában található
3 db építési telkét.
1. helyrajzi szám: 1495/5, terület: 680 m2, az árverés
időpontja: 2021. május 6. 9:00 óra.
2. helyrajzi szám: 1495/9, terület: 647 m2, az árverés
időpontja: 2021. május 6. 9:30 óra.
Az ingatlanok kikiáltási ára bruttó 8 000 000 Ft, azaz bruttó nyolcmillió forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
3. helyrajzi szám: 1495/8, terület: 850 m2,
az árverés időpontja: 2021. május 6. 10:00 óra.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 10 000 000 Ft, azaz
bruttó tízmillió forint a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverések helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István
tér 7.) földszinti Munkácsy Mihály tárgyalója. A hirdetés
részletes szövege a város internetes weblapján (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.
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A csabaiak 2018 után szerepelhetnek újra a fináléban

Anita újra edz

Az Extraliga döntőjébe jutott a BRSE

A fedett pályás világ- és Európa-bajnok dobóatléta elmondta, hogy húsvét után
napi két edzéssel igyekszik
formába hozni magát, később pedig edzőtáborba is
készül. Márton Anita hozzátette, hogy már a szülés
előtt megtervezték edzőjével
a visszatérés folyamatát, és
egyelőre minden megfelelő
ütemben halad. Nem ez az
első eset, hogy hosszabb kihagyás után kell elkezdenie
újra a munkát, ugyanis 2018ban volt egy sérülése, ami
miatt pár hónapot ki kellett
hagynia, és akkor is szinte a
nulláról kellett kezdenie.
A szabadtéri világbajnoki
és Európa-bajnoki ezüstérmes sportoló elmondása
szerint április közepén fog
először lökni, és április végére terveznek egy edzőtábort.

A visszatérést június végén,
az országos bajnokságon
lenne, azt követően pedig
több viadalon is indulni szeretne még az olimpia előtt.
A súlylökő várja már
a versenyeket és a tokiói
olimpiát, amelyre megvan
a szintje, ugyanakkor hangsúlyozta, csak akkor utazik
majd el Tokióba, ha megfelelő eredményre lesz képes.
– Úgy kiutazni egy olimpiára, hogy egy bizonyos
szintnek nem tudok megfelelni, az saját magammal és
másokkal szemben sem lenne fair – fogalmazott Márton
Anita, aki a fedett pályás
szezon alatt is követte a
szakág eredményeit, és úgy
látja, egyre jobb formában
vannak a lökők, mindenkin
látszik, hogy az olimpiára
készül.

A második és a harmadik
meccsen, március 24-én és
március 27-én is a BRSE
bizonyult jobbnak a párharcban. Ezzel 2-1-es vezetést
szereztek a csabaiak, pedig
már akkor is a bokasérülést
szenved Glemboczki Zóra
nélkül léptek pályára. Mivel március 29-én a feladó
Barbora Koseková kötelező
covid-tesztje pozitív lett, 30án reggel pedig Marta Drpa
belázasodott, aznap este
a csabai együttes a három
kulcsjátékosa nélkül szerepelt a Kaposvár Arénában.
A somogyi csapat ezt megérezve, határozottan kezdte az összecsapást, és mintegy 20 perc után győzelemmel zárta le a nyitó szettet
(25–17). Ezt követően jobban
összeállt a csabai játék, és
46 perces játék után nyerte
a második szettet (18–25).

Jávor Péter: A vízhez vagyok kötve
Jávor Péternek ötéves
korától a sport a mindene.
Versenyszerűen
úszott, vízilabdázott, később úszóedzőként tevékenykedett, majd 32 esztendeig a Békés Megyei
Népújság/Hírlap sportújságírója volt. Közel 10 éve
szerkeszti szerelemből a
csabai vízilabdások és az
úszók online felületeit, a
csabapolo.hu-t és beuk.
hu-t. Régi ismeretségünk
okán tegeződünk.
– Budapesten születtem –
meséli Jávor Péter –, és alig
voltam ötéves, amikor az
egyik szomszéd srác elcsalt
a margitszigeti sportuszodába. Egyenesen Székely
Éva kezei közé kerültem. Így
az olimpiai bajnok, Eb-helyezett, sokszoros magyar
rekorder Éva néni tanított
meg úszni. Később versenyeztem, pillangóban és vegyesben minden korosztály
országos bajnoka voltam.
– Legendás barátságot
ápolsz az újságíró-tévés
Riskó Gézával. Mikor találkoztatok először?
– A margitszigeti 50-es
uszodától 30 méterre volt
egy épület, amelyben utánpótlás úszókat szállásoltak
el. Hihetetlen társaság jött
össze, többek között ott volt
Buzgó Józsi, aki később 10
évig a Nemzeti Sport főszerkesztője volt, nem mellesleg
ő öttusában lett olimpiai baj-

nok. Vagy Cseh Laci, a mai
Cseh Lacika apukája, illetve
Géza – velük egy szobában laktam, miként Csapó
Dudival, aki a klubváltónk
gyorsúszója volt, majd átállt
vízilabdázni. Nem tévedett,
ez utóbbiban lett olimpiaiEurópa- és világbajnok. Az
Újpest akkor megengedte
az úszóinak, hogy serdülőkorban átjárhattak vízilabda
edzésekre és meccsekre.
Ezt én párhuzamosan négy
évig csináltam, a termetem
azonban kevés volt a vízilabdához, ezért maradtam
az úszás mellett.
– Mikor jöttél Békéscsabára?
– 1975-ben. A szegedi
főiskolán
biológia-földrajz
szakos voltam, és ott ismertem meg Magdit, a feleségemet. Közben elvégeztem az
edzőit. Majd a diploma átvételét követően megkérdeztem az úszószövetségtől,

hogy hol lehetnék vidéken
tréner. Négy helyszínt ajánlottak, az egyik Békéscsaba
volt. A főiskola után idejöttem edzőnek, és Gittával
(Juhászné Tóth Margit) 20–
30 úszó gyerekből három
éven belül 200-at varázsoltunk. Körbejártam az összes
iskolát, és elmagyaráztam,
hogy miért jó az úszás. Azt
követően napi 5–6 tanfolyamot tartottunk. Aztán 1978ban kerültem a Népújsághoz… A hírlaptól kereken 32
év után, 2010-ben mentem
nyugdíjba.
– A beuk.hu-t és a
csabapolo.hu-t vagy 10 éve
szerkeszted. Minden hétvégén, minden egyes meccsről beszámolsz. Miért nem
pihensz inkább?
– Mert ez egy szerelem…
66 éve vízhez vagyok kötve;
ebből nem lehet csak úgy kiszabadulni.
Such Tamás

Tóth Gábor: Mint a szezonban oly sokszor, nemcsak taktikából és technikából, de szívből és lélekből és jelesre
vizsgázott a csapat
A harmadik szett elején a
Diamant került előnybe,
azonban a BRSE nem hagyta magát, végül ha kicsivel is,
de felülkerekedett (23–25).
A kaposváriak ezután óriási
rohamot indítottak az egyenlítésért, a negyedik szett az
övék lett (25–20).
A két csapat idei hetedik
találkozóján már harmadszor döntött ötödik szett a
győztes kilétéről! A BRSE
tűnt higgadtabbnak a „hirtelen halál” elején, Vander
Weide pontos ütése és Sara
Klisura rontása után jobban
is állt (2–4). Hiába egyenlített
a Kaposvár, Zhidkova javított

és hárompontos hátránynál
már Sasa Nedeljkovic kért
időt (4–7). A véghajrá felé
Molcsányi Rita is pontot
szerzett egy bravúros mentésből, majd Szűcs Kinga hibája után utolsó időkérését
használta ki a hazai mester
(7–11). Nem volt vége az izgalmaknak, visszazárkózott
a hazai együttes és nyílttá
tette a csatát (13–13). A csabaiak azonban higgadtak
maradtak a végén, Lindsey
Vander Weide és Katerina
Zhidkova lezárta a meccset,
ezzel pedig a párharcot is
(13–15). Tóth Gábor együttese három kezdőjátékosa

nélkül is nagyot küzdött és
több mint kétórás csatában
diadalmaskodott.
A BRSE ugyan három
kulcsjátékosát is nélkülözte,
de óriási csapatmunkával,
ötszettes mérkőzésen győzött, és 3–1-es összesítéssel
bejutott a döntőbe. Az ötszörös bajnok csabaiak 2018
után szerepelhetnek újra
a fináléban, ahol a Fatum
Nyíregyháza lesz az ellenfél!
Mestermérleg:
1.MCM-Diamant Kaposvár–
Sasa Nedeljkovic: Visszatekintve erre a sorozatra, úgy
gondolom, hogy megvoltak a
lehetőségeink, sokszor partiban voltunk. Az utolsó mec�csen sem volt ez másképp,
volt esélyünk megnyerni, de
nem sikerült a nehéz helyzetekben plusz energiát kifejtenünk. Gratulálok a Békéscsabának és sok sikert kívánok
nekik a döntőben!
Swietelsky-Békéscsabai
Röplabda SE–Tóth Gábor:
Az utolsó mérkőzés első
szettjében nem hittünk magunkban, ami problémát
okozott és nehéz volt felállni
belőle. Mint a szezonban oly
sokszor, nemcsak taktikából
és technikából vizsgáztunk
jelesre, de szívből és lélekből is. Ez eredményezte ezt
a sikert, ami jelenlegi helyzetünkben hatalmas dolog!
K. D.

Ötödik lett Szofi Tbilisziben
A Békés Megyei Kano Judo
SE U23-as Európa-bajnok
cselgáncsozója, Özbas Szofi
az ötödik helyen végzett
Tbilisziben, a Grand Slamversenyen. Az olimpiai kvótáért küzdő Szofi remekül
szerepelt a grúz fővárosban
rendezett viadal 63 kg-osak
súlycsoportjában. A világranglista utolsó tokiói indulást érő, 28. helyén álló
magyar versenyző magabiztosan, ipponnal múlta felül a
kadétvilágbajnok török riválisát a nyitó küzdelemben,
majd a következő körben a
spanyol Christina Cabana
Perezen is túljutott. A legjobb
nyolc között azonban kikapott a Pán-Amerikai Játékok-

Fotó: IJF

Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökő, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolója, januárban adott életet
gyermekének, márciusban pedig megkezdte az edzéseket,
mert a júniusi országos bajnokságon szeretne visszatérni.

Március 21-én kezdődött a
női Extraliga elődöntője,
amelyben az ötszörös magyar bajnok SwietelskyBékéscsabai
Röplabda
SE az 1.MCM-Diamant Kaposvár együttesével küzdött a fináléba jutásért. A
párharc első találkozója a
kaposváriak győzelmével
zárult, a következő mérkőzéseken azonban a csabaiak kerekedtek felül, így
bejutottak a döntőbe.

Fotó: Kuti István

Fotó: MTI

Júniusban visszatérne

bajnok kanadai Catherine
Beauchemin-Pinard
ellen.
Szofi a vigaszági első ös�szecsapását iponnal hozta
a brazil Ketleyn Quadros-sal

szemben, a holland Geke
Van Den Berg-gel szemben
azonban alulmaradt így az
ötödik helyen fejezte be a
megmérettetést.

Jól szerepeltek az atléták
A Kopp Békéscsabai Atlétikai
Club két versenyzője állt rajthoz a szlovákiai Dudincében
a közelmúltban. A versenyen
Zahorán Petra bronzérmet
szerezett 10 kilométeres gyaloglásban, és kvalifikálta magát a kenyai junior világbajnokságra. Kovács Barbara
20 kilométeres gyaloglásban
a 12. helyen ért célba, a harmadik legjobb európaiként,
élete második legjobb idejével. Mint azt Tóth Sándor, a
klub ügyvezetője elmondta, a
klub versenyzői hihetetlenül
erős mezőnyben szerepeltek
eredményesen.
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KITEKINTŐ: Folyik a Mezőberény–Bélmegyer közötti út kritikus részeinek a felújítása
Több évtizedes problémát igyekeznek megoldani a szakemberek, miután teljes útzár mellett elindulhatott a Magyar Falu Programban a 4237-es számú mellékút átfogó
felújítása Mezőberény és Bélmegyer között.
A 4237-es számú mellékút
bő 18 kilométer hosszú országos közút Békés megye
területén, állapota az elmúlt
években jelentősen megromlott. Az út fontos szerepet tölt
be, Mezőberényt köti össze
Vésztővel, valamint Bélmegyer községnek ez az egyetlen megközelítési útvonala
mindkét település irányából.
Mezőberény polgármestere, Siklósi István elmondta: valamikor hadi út volt a
területen, régóta tervezik,
hogy az észak-békési régió megközelítése jobb legyen. Ennek fontos eleme

a bélmegyeri út felújítása,
mint ahogyan az is az lenne, ha egyszer elkészülne a
Szarvas felé vezető 4661-es
számú mellékút, ami szintén
rossz állapotban van.
– Valamikor húsz évvel
ezelőtt készült el itt az első
aszfaltos út, sajnos gyenge
minőségben, és lényegesen kisebb terhelésre számítottak az akkori tervezők.
Több mint tíz éve, mióta
polgármester vagyok, folyamatosan egyeztettünk, lobbiztunk a felújításért. Mivel
a Magyar Falu Programban
csak az ötezer fő alatti te-

A
2021. április 12., hétfő

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00

Hírek
Aktuális
Üzleti Negyed
Híradó
Aktuális
Kikötő
Szomszéd vár
Művészbejáró
Hosszabbítás
Aktuális
Híradó
Református
istentisztelet
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Hosszabbítás
Sztárportré
Híradó
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
A Brigád

21.55
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Aggódunk érted 17.
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság

2021. április 19., hétfő

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00

22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

2021. április 13., kedd

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.50

22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság

22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00

Siklósi István arról is beszélt, hogy Mezőberény a
46-os, 47-es számú út kereszteződésében található,
amelyek belterületi szaka-

berei végzik. Cserkúti András ismertette, hogy teljes
pályacsere történik a korábban felújított szakaszok
kivételével. Kétrétegű aszfaltot építenek be, valamint
cserélik az úttartozékokat,
jelzőtáblákat, szalagkorlátokat, a jelzőoszlopokat és
a kilométert jelző táblákat.
A kivitelezés végén tartós
burkolati jeleket festenek
fel. Az út hat méter széles
lesz, míg a padka kétszer
másfél méter.
A felújítás teljes útzár
mellett történik, így csak
kerülővel lehet Mezőberényből eljutni Bélmegyerbe. A kivitelezés 120 napig
tart, várhatóan július végén
végeznek a munkálatokkal.
Hidvégi Dávid
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lepülések pályázhatnak, a
bélmegyeriek ezt megtehették. Nagy előrelépés, hogy
3,4 kilométer út most megújul – fogalmazott.

szai borzasztó állapotban
vannak. Nem látják még,
hogy ezeket mikor újíthatják
fel. Megemlítette azt is: fontos lenne a jelenlegi 47-es
főút Mezőberény–Körösladány közötti, illetve a 46-os
főút Mezőberény–Gyomaendrőd közötti út egyes szakaszainak megújítása is.
A 4237-es számú mellékúton a munka március 24-én kezdődött a
mezőberényi Körös-híd és
a békési elágazás között.
A Magyar Közút Békés Megyei igazgatója elmondta:
3,4 kilométernyi út újul meg
a Magyar Falu Programban,
bruttó 941 millió forintból.
Hozzátette: a munkálatokat a Duna Aszfalt Kft. és a
Hódút Útépítő Kft. szakem-
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Csabai Mérleg

NIK A
O
R
K ÁPRILIS
1869/ Evangélikus egyházi matrikula. Ebben az esztendőben született 664 férfi s 648 nő, összesen 1312 fő.
Meghalt 370 férfi és 362 nő, összesen 722. A születések miatt szaporodott szaporodott az egyház 590
lélekkel. Eskedtetett nőtlen 193, özvegy 66 fő, ös�szesen 253 pár.
1895/ Csaba harmadik pénzintézete. Az Aradi Ipar- és
Népbank Békésmegyei Fiókintézete alakuló ülésén az aradi anyaintézet igazgatósági tagjai mellett
több tekintélyes csabai polgár: dr. Fáy Samu, Kitka
György, dr. Sailer Vilmos és Szulimár Ödön kapott
helyet az izgatótanácsban. A pénzintézet vezetője
dr. Zsilinszky Mihály lett. Az induló alaptőke egymillió korona, tartaléktőke 700 ezer korona volt.
1927/ Római egyházi kórus hangversenye. A világ-híres,
közel százesztendős múltra visszatekintő római
kórus és a Sixtusi kápolna egyesített énekkara –
Rataele C. Casiméri kanonok vezetésével – 29-én
nagysikerű hangversenyt adott a Vigadóban. A pápa
hivatalos kórusa, (70 felnőtt, 20 gyermek) a megye
több városában is szerepel, fellépésüket osztatlan
érdeklődés övezi.
Áchim László halála. Békéscsaba község utolsó
bírója 57 éves korában, agyvérzés következtében elhunyt. Ő vezette a rendezett tanácsú várossá alakulás munkálatait. Igen népszerű volt az iparos társadalomban, melynek egyik legműveltebb, legképzettebb
tagja volt. Négy éven át elnökként vezette az ipartestületet. A városi képviselő-testületnek és az evangélikus presbitériumnak is tevékeny tagja volt. Valóságos
élő krónikása volt Csabának. Az egész város tisztelte
és szerette a mindig jókedvű, tréfára kész embert.
Órák hosszat tudott mesélni jóízű csabai történeteket.
Felesége, egyetlen fia, anyósa és a kiterjedt lakosság
gyászolta. Koporsóját nagyszámú tömeg kísérte a
kastélyi temetőbe végső nyughelyére.
1966/ A konzervgyár avatása. A Békéscsabai Konzervgyárat 1962. január 1-jei hatállyal alapította az élelmezésügyi miniszter, figyelemmel a tartósítóipar
termékei iránti keresletre. A gyárat az Északi Ipartelepen, két ütemben építette meg a Békés Megyei
Állami Építőipari Vállalat. Zelenyánszki György igazgató vezetésével a műszaki személyzet alaposan
felkészült az indulásra. Az üzemben 2000 munkás
dolgozott, amikor 1966. április 29-én átadták az új
üzemcsarnokot.
Szerkesztette: Gécs Béla

GLOKÁLIS SAROK
Halott fák és energiaszegénység
Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsabára és Csabaiként tudjuk-e ezeket a változásokat befolyásolni? A rovat a nagyvilágból érkező impulzusok által
alakított és arra reflektáló helyi ügyeinket vizsgálja az
ökológiai fenntarthatóság szemüvegén keresztül.
Nyilván szakmai ártalom,
de geográfusként ilyentájt
mindig eszembe jut Húsvétsziget. 1722-ben a Holland
Nyugat-Indiai Társaság expedíciójának vezetője Jacob
Roggeveen kapitány éppen
húsvét vasárnapján fedezte
fel. Akkora, mint Békéscsaba. Más hasonlóságot nem
nagyon lehet elmondani. Két
éve a kis sziget neve elég
sokat pörgött a világhálón.
Az Oregoni Egyetem egy
doktorandusza és hat szerzőtársa szerint a titokzatos
kőfejek vízereket jelölnek.
Ez miért is érdekes? Bár
a vulkáni kráterek édesvizet raktároznak, a nagyon
porózus talaj és alapkőzet
miatt a szigetről hiányoznak
az egyéb felszíni vizek. Ennek ellenére, a 13. században letelepedett Rapanuiembereknek nemcsak egy

kicsi, erőforrás-szegény és
elszigetelt helyen sikerült
sikeresen elindítaniuk az
életüket, hanem közel ezer
hatalmas kőszobrot (moai)
és több mint 300 megalitikus
építményt (ahu) készítettek
együtt. A sziget megszállásával megkezdődött az erdőterületek elvesztése, a mezőgazdaság intenzitásával a
termékeny talajok is lassan
eltűntek. A kutatás eredményeként kiderült, hogy a
sziget édesvíz-erőforrása,
valamint a műemléképítés
időbeli és térbeli mintázata között kapcsolat áll fenn.
Az őslakosok monumentális
építményei a létfenntartáshoz elengedhetetlen erőforrások feletti kontroll mementói, a kutatás az ember
és környezete közti szoros
kölcsönhatás megértéséhez
járultak hozzá.

SZÉPKORÚAK

90

95

Csicsely Mihály (95)

MESEHÁZ

13. Forduló – Meseház
– Csabi – szólal meg Bazsi – mesélsz nekünk?
– Persze, skacok – vesz egy nagy levegőt Csabi, majd
elbizonytalanodik –, de most nem jut eszembe semmi!
– Akkor az lenne a legjobb Csabikám – mondja Zsofka –,
ha beleülnél a Meseház Mesetrónjába, és ahogyan körbenéznél ott a szobában, és a mancsod végigfutna a Mesekeltető asztal fafaragásain, hát egykettőre véget nem
érő mesébe fognál!
– Meseház? Mesetrón? Mesekeltető asztal? – kerekedik
el Bogi szeme. – Menjünk máris, és Csabi majd ott mesél
nekünk!
– Sajnos a Meseház is zárva van ezekben a napokban –
sóhajt Csabi –, nem mehetünk be most oda sem!
– De elsétálhatunk a Békési út 17. szám alá, ahol áll –
ajánlja fel Zsofka –, és közben mesélhetünk nektek róla!
– A Meseház két épülete – kezdi el Csabi – népi lakóháznak épült valaha Csaba felvégén, de olyan régen ám, hogy
már a nagyszüleink nagyszülei is elsétálhattak előtte piacra menet. Azután 33 évvel ezelőtt egy igazi mesebirodalmat alakítottak ki ebből a két házból és a közöttük lévő
közös udvarból.
– Az egyik ház – folytatja Zsofka – a szlovák népi hagyományoknak megfelelően podsztyenás – más néven előtornácos. Az előtornác egy utca felőli kis beugró, ami arra
is jó volt, hogy amikor esett az eső, a szomszédok ide beállva beszélhették ki a dolgokat anélkül, hogy bőrig áztak
volna.
– És tényleg Meseház az a ház? – kérdezi Bogi.
– De még mennyire! – mondja Csabi. – A messze földön
híres Schéner Mihály képzőművész fába, kerámiába, fémbe álmodott mesevilágát és Ványai János hajdani fazekasműhelyének eszközeit láthatjuk a két házban. Rendszeresen tartanak ott játszóházat, kézműves foglalkozást, mesemondó versenyt, vagy zenés koncertet. A góré oldalát kinyitva egy színpad is várja az előadásra érkező nézőket!

Óvjuk, védjük értékeinket,
akár természeti, akár épített
vagy kulturális. Ne dobjuk el,
ne tapossuk le, ne vágjuk ki.
Egyszerű tanácsokkal, hos�szú távon is minőségi élet
alapjait védhetjük meg.
Persze húsvétkor eszünkbe jut más is: áldozat, feltámadás, engesztelés, tiszta
és bűnbánó élet. De ez már
egy másik történet.
Gondolkodjunk
globálisan, óvjunk lokálisan.
Dr. Duray Balázs

Fásítás a parkolókban
Szarvas Péter polgármester korábban levélben hívta
fel a nagyobb parkolóhellyel
rendelkező békéscsabai áruházak figyelmét a megfelelő
szintű fatelepítésekre és a
fák pótlására. Ennek eredményeként néhány helyen
példaértékű fásítás történt.
Az érintettek a környezettudatos magatartásukkal hozzájárultak városunk klímájának védelméhez, egyúttal
életminőségünk javításához.

a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület közreműködésével

13. Forduló – Meseház

1. Jelöljétek meg azt az edényt, amelyikből
a legtöbb látható a fazekasműhely polcán!
2. Húzzatok az üres négyzetbe annyi függőleges
vonalat, amennyi oszlopa van a Meseház
podsztyenás épületének az utca felől nézve!
3. Rajzoljátok meg a pontok
segítségével a kerámia
juhász tükörképét,
majd színezzétek
is ki azt!
4. Hogyan néz ki a Meseház
jobb oldali épülete az utca felől?
Rajzoljátok be az alábbi
körvonalba az ablakokat, a padlás
szellőzőnyílásait
és az ajtót!

Csapat neve:
.....................................................................................................

CSABAI KALANDOZÁSOK

Mézes György (90)

Ma már nehéz elképzelni ember és természet ilyen
mértékű szimbiózisát, természet, épített és kulturális értékek összefonódását.
Nézzünk körbe magunk körül.
Van e olyan természeti erőforrásunk, amiben szűkölködünk
és nélkülözhetetlen az élethez? Tiszta levegő? Ivóvíz?
Élelem? Ha találtunk, óvó
szándékunk jelélül, kis túlzással, építenénk oda templomokat? Miközben az is nehezen
megy, hogy ne tegyük tönkre.

A járványhelyzetre való tekintettel a 13. forduló megfejtéseit legkésőbb április 20-án 12.00 óráig kérjük – csapatonként
összegyűjtve – szerkesztőségünk bejárata melletti postaládába bedobni, vagy olvasható minőségben
beszkennelve vagy lefotózva – csapatonként szintén összegyűjtve –, a csabaikalandozasok@bmc.media.hu e-mail címre elküldeni!
Minden csapatnak – létszámtól függetlenül – alkalmanként 10 db megfejtést kell beküldenie! (Ha több megfejtés érkezik be,
akkor az nem jelent plusz pontot! Ha kevesebb megfejtés érkezik be az adott fordulóban egy csapattól, úgy abban a fordulóban nem kapnak pontot!)
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ

BÉKÉSCSABA ANNO

Új darabokat próbál a Békéscsabai Jókai Színház

Szegény iskolás gyerekek ebédeltek
a városi ínségkonyhán

Két előadás próbája kezdődött meg az utóbbi napokban a Békéscsabai
Jókai Színházban: Tamási
Áron Vitéz lélek című szívszorítóan szép színművén
és egy felszabadult, kön�nyed musicalen, a Sweet
Charity-n dolgoznak művészeink, bízva abban,
hogy hamarosan találkozhatnak a nézőkkel.
A Vitéz lélek főbb szerepeiben Czitor Attilát, Katkó
Ferencet, Tomanek Gábort,
Kovács Editet és Földesi Ágnes Villőt láthatják, a darab
rendezője Kiss József, aki
legutóbb a Tizenhárom almafa munkálatait irányította.
A Sweet Charity hamisítatlan
Broadway-sikerdarab, Csonka Dórával a címszerepben, Oscar megformálására
pedig hazatér Budapestről
Sánta László, aki a Madách
Színházban játszik főszerepeket. A Sweet Charity rendezője Radó Denise Jászai
Mari-díjas művész, akinek
nevéhez a My Fair Lady zajos sikerét kötheti a Békés
megyei közönség.
Szeretnénk a gyerekek
fantáziáját is mozgásba lendíteni. Mi a csoda? címmel
hirdetünk kreatív pályázatot
általános iskolások számára, azt sem titkolva, hogy az

Az 1930-as ínséges évek
közepén egyre több szegénysorba döntött család iskoláskorú gyermeke
éhezett. Nekik Békéscsaba városa adott tejet, kenyeret és ebédet.

A Holdherceg és Dani, az intézeti fiú (Ormándy M. Keve
és Kopanyicza András) repülnek lóháton, a Kaland
a nagy családerdőben főpróbáján
élet örömei felé szeretnénk a
figyelmüket fordítani. Lehetnek ezek apró, hétköznapi
csodák, akár események is.
A beszámolókat rajzban, videóként vagy írott formában
várjuk a diákoktól a név és az
iskola feltüntetésével, április
30-áig a jatek@jokaiszinhaz.
hu e-mail címre. A legötletesebbeket díjazzuk, nem
is akármilyen formában. Az
első három alkotás készítője
színházbérletet kap tőlünk
ajándékba, természetesen
felnőtt kísérőjével együtt.
Ugyancsak őket látjuk vendégül egy színházbejáráson,
amelyen mindent megmutatunk nekik a színpad aljától a
zsinórpadlásig, sőt: egy próbára is bekukkantunk (természetesen, amikor a járványhelyzet ezt lehetővé teszi).

Nincs műfaji megkötés, szülessenek csodás művek! Az
élet szép – mutasd meg másoknak is! (A részletes felhívás felhívás a jokaiszinhaz.
hu portálon olvasható.)
Az elmúlt félév legnépszerűbb, legkeresettebb előadásai várják a nézőket a
Békéscsabai Jókai Színház
streamelt darabjai között.
Egyfajta digitálisan elérhető „könyvtárként” számít a
közönség kíváncsiságára a
Balkán kobra, az Egri csillagok, az Elnémult harangok,
a Szárnyad árnyékában, a
Tanulmány a nőkről és a
Vesztegzár a Grand Hotelben. A kínálat hamarosan
újabb előadások felvételeivel
gyarapszik, addig is érdemes
válogatni a már rendelkezésre álló darabokból.

Az év első napjaitól kezdve
minden iskolában kenyeret
és tejet kaptak azok a gyerekek, akiknek számára – szüleik nehéz anyagi helyzete
miatt – indokolt volt ez a támogatás. Ezeknek a gyerekeknek a száma 1937-ben
684 volt, fejadagjuk pedig két
deciliter tej és öt deka kenyér.
Az ebédeltetési akció még
szélesebb keretek közt folyt
a Luther utcai városi ínségkonyhán és a Szent László
utcai iskolában, ahol 1937ben főzésre rendezkedtek
be. Naponta 1050 szegény
sorsú gyerek kapott meleg
levest, főzeléket.
Figyeltek arra is, hogy
a gyerekeknek ne kelljen
nagy távolságokat bejárniuk, mielőtt ebédjükhöz jutnának. Beosztottak 160 iskolásfiút a Szociális Misszió
konyhájára a Gutenberg
utcába, ahol az egyesület
is ebédeltetett rászorulókat.
Ezen kívül működött ínségkonyha az erzsébethelyi ál-

A Szent László utcai állami iskola épülete napjainkban,
84 éve ebben az intézményben is ínségkonyha működött
a szegény sorsú gyerekeknek
lami elemi iskola udvarának
hátsó felében lévő tanítói
lakásban is.
A legjobb helyzetben azok
a gyerekek voltak, akik a Kanizsai Dorottya leánycserkészcsapat konyháján étkezhettek. Harmincöten jártak a
polgári leányiskolába naponta. Az ebédet az iskolabarátok egyesületének megértő
tagjai főzték egymást felváltva, a kiszolgálást pedig az
iskolás lányok intézték. Őket
a tanrend csak tizenkét órá-

ig kötötte, akkor felvették a
kötényt s házikisasszonyokká léptek elő. Úgy tartották:
„nagyon helyes és üdvös
dolog a fiatal leányok ilyen
szellemű nevelése, egészen
bizonyos, hogy ily módon,
mire felnőnek, nem kötelességnek vagy társadalmi
kényszernek fogják betudni a
jótékonykodást, hanem olyan
tevékenységnek, amely szorosan hozzátartozik jobbik
énjükhöz”.
Gécs Béla

