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A földes utcák burkolására 7 milliárd forintot költenek

A város karácsonyfája Történelmi jelentőségű út- és járdafejlesztés

Az elmúlt években nagyon sok rendezvény színesítette
az adventi időszakot, a koronavírus-járvány miatt azonban idén a karácsonyi vásárt és a programokat is ki kell
hagyni. A Szent István tér viszont most is díszbe öltözött.
Advent első napja előtt pár
nappal érkezett meg a térre
a város karácsonyfája, amelyet a helyére állítottak, majd
feldíszítették. A hatméteres
ezüstfenyőt egy nevét feltüntetni nem kívánó, békéscsabai lakos ajánlotta fel.
A főteret – a több száz
dísszel ellátott karácsonyfa mellett – egy betlehemi installáció is ékesíti.

Szarvas Péter kiemelte, hogy
a betlehem a tavalyi adventi
időszakhoz képest kiegészült, illetve egy meglepetés
elem is várja a lakosokat. A
polgármester azt is kiemelte, hogy a fenyőt az ünnepi
időszak végén – hasonlóan
az előző évekhez – ismét feldarabolják, hogy tűzifaként
szolgáljon majd a szociálisan
rászorulók számára.

Lenkefi Zoltán betlehemi installációja

Közel tízmilliárd forintból
válnak élhetőbbé főként a
kertvárosi részek Békéscsabán. A Modern Városok
Programban rossz minőségű járdák, utak újulnak meg,
illetve számos földes utca
kap aszfaltot. A program
2016-ban aláírt együttműködési megállapodása számos fejlesztést tartalmaz,
de annak a dokumentumnak nem volt része a megyeszékhely aszfaltozott úthálózatának bővítése. Ezért
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő tárgyalásokat
kezdeményezett, amelyeket
siker koronázott – városunk
történetének eddigi legnagyobb belterületi útépítési
és útfelújítási programja
kezdődik el.
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, Békéscsabán még most is sok
olyan utca van, amely nem
pormentes. Most kilencven
utcát tervez az önkormányzat aszfaltozni, burkolattal

ellátni. Emellett számos
helyen rosszak, elavultak
a járdák, utak, ennek a fejlesztésnek
köszönhetően
ezeknél is jelentős javulást
lehet elérni. Kiemelte: nem
kell társulást létrehozni az
utcákban, hogy megtörténjen ez a fejlesztés, és önerőre sincs szükség.
Hanó Miklós alpolgármester
hangsúlyozta, hogy a helyi

Fejlesztésre közel 10 milliárd forint érkezik

Fidesz-frakció évekkel ezelőtt kezdeményezte az utak
és a járdák megújítását a
lakossági igények felmérését követően. Hanó Miklós
hozzátette: 1997-ben már
volt hasonló jellegű beruházás, de az mindössze két
évig tartott és összesen 400
millió forintot tudtak rászánni. Kiemelte: ezúttal a város
2,3 milliárd forintot járdafelújításra, további 1,5 milliárd
forintot a meglévő utak fejlesztésére, míg 7 milliárdot a
földes utcák burkolására kap
a kormányzattól. A járdafejlesztés befejezésének a határideje 2021. december 31-e.
– A külső területeken lakók is ugyanúgy békéscsabaiak, mint a belvárosban
élők, nekik is joguk van a
jobb minőségű utakhoz, járdákhoz, de az önkormányzatnak önállóan nincs kerete
ilyen mértékű megújulásra.
Az elmúlt száz évben nem

volt ekkora útfejlesztési beruházás itt. A folyamat idén
indul el, miután megtörténnek az egyeztetések a képviselő-testület tagjaival, hiszen
ők ismertetik majd a körzeteikben lévő problémákat.
Ezután közöljük az utcák listáját. A munkálatok első körben ott kezdődnek el, ahol
sokan laknak, azt viszont
hangsúlyozzuk, hogy egy
utcában csak az egyik oldalon újul meg a járdaburkolat.
Az a cél, hogy hosszútávon
minden utca rendelkezzen
normális minőségű járdával
– fogalmazott Hanó Miklós.
Az alpolgármester hozzátette: Herczeg Tamás lobbi
ereje kellett ahhoz, hogy
bővíteni tudják a Modern
Városok Programot, illetve
megköszönte Orbán Viktor
miniszterelnöknek a forrás
biztosítását.
FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Közgyűlési hatáskörben hozott döntéseket Szarvas Péter
November 5-én tartotta volna soron következő ülését Békéscsaba képviselő-testülete. Mivel azonban a
kormány november harmadikai rendeletével újra veszélyhelyzetet hirdetett, a közgyűlés elmaradt. A veszélyhelyzet idején a közgyűlés feladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolja, ennek megfelelően Szarvas
Péter polgármester több döntést is hozott, amelyeket
online tájékoztatón, november 18-án ismertetett.
Békéscsaba
költségvetésének az 1–3. negyedéves teljesítéséről szóló
beszámolóját elfogadta a
polgármester. Szarvas Péter kiemelte, hogy a város
fizetőképessége
rendben
van, annak is köszönhetően, hogy több mint 700
millió forint veszélyhelyzeti
tartalékot képzett – szintén
közgyűlési hatáskörben –
még a járvány első hulláma
során.

A gépjárműadó elvonása
200 milliós bevételkiesés,
de a helyi iparűzési adóból
származó bevétel kis mértékben nőtt.
Szarvas Péter elfogadta az
helyiadó-bevételekről szóló
tájékoztatót. Mint mondta,
a békéscsabai városvezetés nagy reményekkel indult neki a 2020-as évnek,
hiszen a számítások szerint
komoly összeg folyt volna
be az iparűzési-, az épít-

mény- és gépjárműadóból
a város kasszájába. Aztán
tavasszal jött a koronavírusjárvány, és mindent felülírt.
A kormány vállalkozásokat
segítő rendelkezései három adónemet érintettek: az
idegenforgalmi adót április
26-tól december 31-ig nem
kell megfizetniük az érintetteknek (bár bizonyos összeget az önkormányzat ezzel
kapcsolatban vissza nem
térítendő támogatásként kapott); a gépjárműadó teljes
egészében az államkas�szába folyik be; az iparűzési
adó esetében pedig a cégek
befizetési haladékot kaptak.
A polgármestertől megtudtuk, összehasonlították
az adóbevételek alakulását:
az előző év hasonló idősza-

kához mérten a gépjárműadó esetében 200 milliós
kiesés tapasztalható, az
iparűzési adóbevétel azonban a tavalyihoz képest kis
mértékben nőtt, de a tervezettet nem érte el.
Első ütemben 100 millió
forintból fejlesztik
az atlétikai központot

Márton Anita és (a korábban
szintén a csabai klub színeiben sportoló) Baji Balázs
sikerei világszerte ismertek.
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club sportolói sikereinek
egyik hozadéka, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség segíti a békéscsabai sportlétesítmény fejlesztését.
Szarvas Péter bejelentette, hogy a Tünde utcai

A döntéseket a polgármester online ismertette
atlétikai központ fejlesztésének lehetőségein már
régóta dolgoznak, jövő évben, első ütemben 100 millióból fejlesztik a központot,
és tárgyaltak arról is a Ma-

gyar Atlétikai Szövetséggel,
hogy 2021–22-ben 2. üteme
is lesz a központ fejlesztésének.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„BÉKÉSCSABA HAZAVÁR!”
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a felsőfokú tanulmányokat folytatók
támogatására a „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási
hallgatói ösztöndíj elnyerésére, valamint a diplomás
pályakezdők támogatására a „Békéscsaba hazavár!”
életkezdési támogatás elnyerésére.
A „Békéscsaba hazavár!”
felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázati kiírása

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

Elnyerhető támogatás: Az ösztöndíj összege egyszeri
300 000 Ft, amely az ösztöndíjszerződés megkötését követő 15 napon belül kerül átutalásra a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára.
A pályázatok benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai
Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., vagy a
szocialis@bekescsaba.hu email címre.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. március 16.
A pályázati űrlap Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán igényelhető
vagy letölthető Békéscsaba város honlapjáról.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Békéscsaba hazavár!" életkezdési támogatás pályázat vagy „Békéscsaba
hazavár!" felsőoktatási hallgatói ösztöndíj pályázat
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje:
2021. április 20.
A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj
és a „Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás elnyerésének feltételeiről bővebben a bekescsaba.hu oldalon a
pályázati hírek között olvashatnak.

A csabai földhasználat története – 2. rész
Milyen hatással van gyorsan változó világunk Békéscsabára és csabaiként
tudjuk-e ezeket a változásokat befolyásolni? A
rovatban három részben
olvashatunk a csabai agrártáj változásáról, ezzel
jobban megértve a jelen
tájalakító folyamatok hatását a csabai lakosságra.
Békéscsabán a mocsarak
lecsapolása elsősorban az
1777-ben kiásott Élővíz-csatornával kezdődött, amely a
Körösökön keresztül összeköttetést teremtett a hegyvidékkel, és jótékonyan hatott
a kereskedelemre is. A mocsarak területe egy évtized
alatt az eredetinek a felére
csökkent, és lehetőség nyílt
a keleti területek legelőként
való hasznosítására.
A maradványföldek és
puszták bérletének lehetősége és a legelő-elkülönítés, majd az örökváltsági
szerződés kivette Csaba
határából a szentmiklósi,
kondorosi, gerendási, valamint a vandháti majorsági
pusztákat is, ahol saját kezelésű majorsági gazdálkodást
szerveztek meg. Így a 19.
század végére a legelő területe leszűkült a város környékére, elsősorban a Felvégiés Alvégi-legelőre.

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A szakképzési reform gyakorlati megvalósítása, valamint az eddig megszokott feladatok így év vége felé
sem hagynak üresjáratot a Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési osztályának – osztotta meg
a tennivalókat Mészárosné Szabó Anna, a szakképzési
osztály vezetője.
A járvány második hulláma
már másképp érintette a gyakorlati képzőhelyeket, de a
tanulókat is, mint tavasszal.
A tavaszi digitális szakmai
gyakorlat gyorsan rávilágított
arra, hogy ez egy kényszermegoldás, s több hátránnyal
jár, mint előnnyel. Így most
csak elvétve találunk olyan
céget, ahol „távoktatnák” a
szakmai gyakorlatot. Természetesen a megfelelő járványügyi intézkedések betartására mindenütt ügyelnek,
lázmérés, maszk, fertőtlenítés, távolságtartás napi rutinnak számít. A képzőhelyekkel
és a szakképző intézményekkel a duális képzési tanácsadóink állandó kapcsolatban
vannak, minden eshetőségre
fel vagyunk készülve. Mindemellett folyik a következő
tanév ágazati beiskolázási
tervezése, jövő héten indul-

nak a szakképző intézményekkel az egyeztető tárgyalások, ahol már nem csak
az ágazatok, hanem a keretszámok is terítékre kerülnek.
Mindehhez
természetesen
megkérdezzük a cégeket,
akik munkaerő-piaci információikkal, igényeikkel segítik a
munkát. November 20-án a
vizsgafelügyelői, november
25-én pedig az ágazati alapvizsga elnöki listára való bekerüléshez járt le a pályázati
határidő. A Szakképzési Bizottság megkezdte a pályázati anyagok formai és tartalmi
előminősítését. A feladat nem
egyszerű, hiszen a bizottság
nem ülhet össze, online módon történik az értékelés, ez
pedig jóval több munkaórát
követel meg, mintha személyesen jelen tudnánk lenni.
Ugyanakkor kezdünk mi
is „belejönni” az online meg-

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

jelenésekbe, sőt azt tapasztaljuk, hogy a megcélzott vállalkozók is rájöttek ennek az
előnyeire: pl. a hó végi kétnapos könyvelőknek célzott
szakképzési tájékoztatónkra
rekordszámú
regisztráció
érkezett. Ezen felbuzdulva
szervezünk egy on-line pályaorientációs konferenciát,
ahová ismét olyan témákat
viszünk, amelyekről Békés
megyében eddig máshol
még nem hallhattak sem a
gyerekek, sem a szüleik, de
úgy gondoljuk, hogy még a
pedagógusaiknak is tudunk
újat mutatni.
Decemberben pedig elkezdjük a vállalkozások ágazatonkénti felkészítését a
munkaszerződések megkötésére és elszámolhatóságára.
December 16-ig lehet jelentkezni a szakmát tanuló
végzős diákoknak a Szakma
Kiváló Tanulója, illetve az Országos Szakmai Versenyre,
az előrejelzett létszám már
meghaladja a 700 főt. Bízunk
benne, hogy a területi írásbeli
elődöntőket személyes jelenléttel tudjuk már végrehajtani.

A század végére az idetelepített szlovák lakosság,
a magyar Alföld körülményeihez igazodva, létrehozta a
tipikus alföldi tanyás agrárvárost, Békéscsabát.
A termesztett növények
szűk köre a közel másfél évszázad alatt nemigen változott. Az újratelepülést követő
időszakban jószerével csak
búzát, árpát, zabot és kölest
termeltek. Rövidesen megjelent a kukorica is, de még
minimális területen. Az ipari
növények közül a kender és
a dohány termesztése kezdődött meg a legkorábban. A
század utolsó harmadában
már országos hírű békési

búza a csabai határnak is
legfontosabb növénye volt.
Az első osztályú földeken termett búza az elvetett
magnak átlag a nyolcszorosát, a zab és az árpa pedig
a tízszeresét adta vissza.
Az 1840-es években Csabán termett a Békés megyei
gabona ötöde. A gabonatermesztés
kiteljesedése
mellett figyelmet érdemel a
takarmánytermesztés megindulása (lóhere, repce), s a
19. század elején kezdődött
a kertészkedés is a maga
korában nevezetes csabai
hagymával.
A 18–19. század folyamán
Békéscsaba
agrárvárosi

fejlődésen ment keresztül,
amelynek
eredményeként
létrejött a város határában
egy hatalmas tanyavilág. Ennek tulajdonosai a zárt településben laktak, s így a zárt
település maga az agrárnépesség lakótelepülése volt.
Ez a fejlődés annál inkább
figyelmet érdemel, mert a
népesség, amely itt élt, nem
ezen ősi magyar települési
elvet hozta magával.
(Forrás: Duray B. 2016:
Mezőgazdaság,
földhasználat Csabán In: Ambrus Z.
(szerk.): A csabai: táj, ember, munka, szokás, kolbász,
fesztivál.)
Duray Balázs

„T B ”- S A R O K
Mikor jár betegszabadság?

A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára nem táppénzt, hanem betegszabadságot vehet
igénybe az arra jogosult dolgozó.
Ha a munkavállaló a saját
vagy gyermeke betegségének időtartama alatt nem tudja ellátni a munkáját, a kieső
jövedelem egy részét táppénzzel pótolja az egészségbiztosítás. Fontos tudni, hogy
a betegszabadságra jogosult
részére táppénz csak a betegszabadság lejártát követő
naptól állapítható meg.
Betegszabadság kizárólag a munkavállaló saját be-

tegsége esetén jár. A munkáltató a munkavállalónak
betegsége miatti keresőképtelensége esetén naptári évenként 15 munkanap
betegszabadságot ad ki. Év
közben létesített munkaviszony esetén arányosítani
kell. Például, ha a munkavállaló július 1-jétől dolgozik, az
új munkaviszonyában időarányosan 8 munkanap betegszabadság illeti meg.

Betegszabadságra
a
Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak, valamint a kormányzati szolgálati, közszolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban
álló személyek is jogosultak.
Nem jogosult betegszabadságra az egyéni vállalkozó,
a társas vállalkozó, a megbízás alapján munkát végző,
vagy a tiszteletdíjas tevékenységet folytató személy.
Nem jár betegszabadság az
üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, valamint a
veszélyeztetett várandósság
miatti
keresőképtelenség
tartamára sem. Ezekben az
esetekben a keresőképtelenség első napjától táppénz
illeti meg a biztosítottat.
A betegszabadság alatt
folyósított juttatást a munkáltató fizeti. Erre az időre a
távolléti díj 70 százaléka jár,
ami adó és járulékköteles. A
keresőképtelenséget a kezelőorvos igazolja, kórházi
ápolás esetén kórházi igazolás szükséges.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály
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FEJLESZTÉSEK BÉKÉSCSABÁN
Korszerűbb, energiatakarékosabb lesz több önkormányzati épület
Egy korábbi támogatási szerződés alapján a Békéscsabai Jókai Színház épületének energetikai korszerűsítése történhetett volna meg, de a pályázatot
később kibővítették kilenc önkormányzati épülettel.
Az új szerződés idén októberben lépett hatályba;
eszerint a létesítmények többségén napkollektorokat
helyeznek el.
„A Békéscsabai Jókai Színház és egyéb önkormányzati
épületek energetikai fejlesztése” című projekt célja az,
hogy az intézményekben hatékonyabb legyen az energiahasználat. Az épületek energiahatékonysága célzó
felújítása és fejlesztése által a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátása csökken, valamint a megújuló energiaforrások használata nő.
A támogatás összege meghaladja a 250 millió forintot.
A projektet a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
bonyolítja le, a tervezett befejezési határidő pedig 2022.
március 31-e.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes volt mindhárom rész vonatkozásában. A nyertes
ajánlattevő mindhárom esetben a Galéria Invest Kft. volt
az alábbiak szerint:

• 1. rész: Békéscsabai Jókai Színház, Andrássy út 1.
szám alatti, a Gyár utca 16. szám alatti, a Szegfű utca
87–89. szám alatti, a Pásztor utca 66. szám alatti, valamint a Bartók Béla út 24. szám alatti épületekre napelem
telepítése.
• 2. rész: a Széchenyi utca 4. szám alatti, a Gyulai út
53–57. szám alatti, a Lencsési 85. szám alatti, az Ady Endre utca 30–34. szám alatti épületekre napelem telepítése.
• 3. rész: a Trefort utca 2. szám alatti konyha épületrészre napelem telepítése és energetikai korszerűsítés.
A munkaterületet 2020. november 2-án vette át a kivitelező. A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívántak felelni, ezért
rehabilitációs szakmérnököt is bevontak a munkálatokba. A
létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet, de amen�nyiben mégis találnának azbesztet a munkálatok során, akkor a kivitelező vállalja a mentesítést. A tervezéskor és az
építkezés során a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi
jogszabályokat maradéktalanul betartották, illetve betartják.
A beruházás során klímakockázati tényező nem áll fenn.
A beruházás „A Békéscsabai Jókai Színház és egyéb
önkormányzati épületek energetikai fejlesztése” című,
TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt
keretében valósul meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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HIRDETÉS

Jelentős út- és járdafejlesztés
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a
TO P- 6 .1.1-16 - B C1- 2 017
00001 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című
pályázati felhívás keretein
belül a Kétegyházi úti és
a Csanádapácai úti ipari
területek fejlesztését valósította meg. A projekt célja a
meghatározott ipari területek alapinfrastruktúrájának
kiépítése volt, amely alapján
ipari tevékenység végzéséhez alkalmas, értékesíthető
területek alakultak ki.
A területek várhatóan
2021. I. negyedévében értékesíthetőek lesznek.
A hirdetés részletes szövege és a helyszínrajzok
a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu)
Aktualitások/Eladásra, hasz-

nosításra kínált ingóságok
és ingatlanok elérési útvonalon található, valamint
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának
hirdetőtábláján
megtekinthető.
A hirdetésben szereplő
adatok tájékoztató jellegűek, Békéscsaba Megyei

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

A város környezetvédelemért és turisztikáért felelős
tanácsnoka arról beszélt,
hogy az elmúlt tíz évben jelentős kommunális fejlesztések történtek a megyeszékhelyen, kiemelte például a
megújuló szennyvízhálózatot. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy az útfejlesztés
történelmi jelentőségű.
– Ilyen nagyságrendben,
ilyen rövid idő alatt, ekkora
jelentőségű alapszolgáltatás-fejlesztés a városban
még nem történt. A belváros
már megújult, most pedig a
kertvárosi részek felújítására koncentrálunk. Minden
békéscsabai polgárt azonos
jogok illetnek meg, azonos

szoláltatásokat kell biztosítanunk számukra. Turizmust
elsősorban ott lehet építeni,
ahol a lakosok jól érzik magukat, ehhez pedig kellenek
a magas színvonalú alapszolgáltatások – mondta a
tanácsnok.
Szente Béla, az 1. számú választókerület képviselője kiemelte, hogy Gerlán majdnem minden utca
földes. Hozzátette: ahhoz,
hogy méltó életkörülményeket teremtsenek, elsődleges
lépés a burkolt utak építése.
Most egyébként ott kerékpárút-fejlesztés is zajlik, ami
egy műszaki probléma miatt
megakadt, de az eredeti határidőre elkészül majd.
– Fontos, hogy a járdák is
rendben legyenek. Összes-

ségében nézve évtizedes
lemaradást kell pótolnunk,
hiszen egyes helyeken nem
lehet a járdán babakocsival vagy kerekesszékkel
közlekedni. Ilyenkor az útra
mennek ki az emberek, ami
veszélyes. Ha Békéscsaba
környezetét teljes mértékben
sikerül környezet-centrikus
gondolkodással megújítani,
akkor az ország egyik legszebb városa lehet. A Hatvanezer Fa Egyesület sokat
dolgozik a zöld felületek
növelésén, a Fidesz-frakció pedig kezdeményezte,
hogy többet foglalkozzunk
a
csapadékvíz-elvezetéssel, amelyhez jó minőségű
árkokra van szükség – tette
hozzá Szente Béla.
Hidvégi Dávid

Opauszki Zoltán tanácsnok, Hanó Miklós alpolgármester és Szente Béla képviselő

4 Közélet

Csabai Mérleg

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Békésben is zökkenőmentes
a bölcsődei, óvodai, iskolai dolgozók tesztelése

Békés megyében, a kormány által meghirdetett országos, célzott, csoportos tesztelés keretében, 10 200 dolgozó tesztelését végezte el mintegy harminc mintavevő
csoport, 540 helyszínen, november 23-a és 27-e között.
A szociális intézményekben november 20-án, a
bölcsődékben, óvodákban,
általános iskolákban november 23-án kezdődött
meg a tesztelés, a mintavételezés
gördülékenyen
folyik. Ugyanakkor kiemelten fontos, hogy mindenki
maradéktalanul
betartsa
a kormány intézkedéseit,
mert az valamennyiünk védelmét szolgálja. Mindent
megteszünk a koronavírusjárvány lassítása, az emberek egészségének védelme

érdekében – hangsúlyozta
Takács Árpád kormánymegbízott, a Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke.
A nevelési, oktatási intézményekben orvostanhallgatókból, illetve kormányhivatali dolgozókból álló
mintavevő csapatok végzik
a feladatot, míg a szociális
intézmények saját szakembereikkel teszik ugyanezt.
A munkát önkormányzati
alkalmazottak is segítik. Takács Árpád kiemelte: példás
együttműködés, összefogás

alakult ki az önkormányzatok, a vállalkozások, az intézményfenntartók között.
A kormányhivatal valamennyi helyszínen kesztyűt,
szemüveget, sapkát, arcvédő-maszkot és -pajzsot,
védőruhát biztosít a mintavételezést végző orvostanhallgatók számára. A csapatok
tagjai minden reggel, még
munkaidő előtt letesztelik
saját magukat, ezzel is védve az intézményekben dolgozókat. Ezt követően a megyei logisztikai terv alapján,
7.30-kor elindulnak a kiértesített helyszínekre. A tesztelés munkaidőben zajlik, a
kormányhivatal a vizsgálatot végzők étkeztetéséről is
gondoskodik.
A szociális intézmények
önmaguk végzik a tesztelést,
az adatokat a kormányhivatal népegészségügyi szervének továbbítják, amely napi
szinten tovább küldi azokat
Nemzeti Népegészségügyi
Központba. A megyei védelmi bizottság a kórházaknak, egészségügyi intézményeknek, az egészségügyi
alapellátásnak, valamint az
oktatási és szociális intézményeknek
folyamatosan
biztosítja a szükséges védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket is.

Megújult az orosházi Forrás óvoda
Befejeződött az orosházi
Forrás Református Óvoda
felújítása. Az intézmény
bővítésen, energetikai beruházáson, külső és belső
felújításon esett át.
Az Orosházi Református
Egyházközség még 2017.
december 20-án részesült a
Békés Megyei Önkormányzat támogató döntése alapján 270,75 millió forint vissza
nem térítendő támogatásban,
a megyei önkormányzat által
kezelt Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően.
A meglévő óvodai épületet
bővítették, a fejlesztés során,
a nettó alapterület közel 600
négyzetméterrel növekedett.
Három új csoportszobával és
egy melegítőkonyhával gazdagodott az intézmény. A jelenlegi energetikai követelményeknek megfelelően épült fel
az új szárny, a régi épületrészen pedig a nyílászárók cse-

réje, a fal- és födémszigetelés
történt meg. A régi épületrészben belső átalakítást is végeztek, a közfalak bontásával és
áthelyezésével új helyiségek
jöttek létre. Az óvoda területén
parkolókat alakítottak ki.
A felújítási munkálatok
mellett új óvodai eszközöket, bútorokat szereztek be,
valamint a korábbi, elhasznált eszközöket cserélték le.
A bővítéssel az intézmény
férőhelyeinek száma is növekedett, eddig 45 gyereket
tudott fogadni az óvoda, most
30-cal többet, 75 orosházi és

környékbeli kisgyermek ellátására van lehetőség.
A koronavírus-járvány miatt hivatalos átadóra nem volt
lehetőség, de Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat
elnöke Szalkay Róbert lelkésszel és Tóth Mónika óvodavezetővel bejárta és megnézte a megszépült óvodát.
– A beruházással az épület
méltó a benne folyó magas
színvonalú szakmai munkához, az óvoda alkalmazottai
modern környezetben, kitűnő
ellátási körülmények között
folytathatják
oktató-nevelő
munkájukat – mondta Zalai
Mihály. Hozzátette: vannak
még Orosházán felújításra
váró önkormányzati és egyházi óvodák. A Békés Megyei
Önkormányzat meg fogja
találni a lehetőségét annak,
hogy a következő egy-két évben, a 2021–27-es Versenyképes Gazdaság Operatív
Program keretén belül ezeket
is hasonlóan fel tudja újítani.

Opauszki Zoltán: Békéscsaba ékszerdoboza lesz a Munkácsy-negyed
Több helyszínen folytatódnak a Munkácsy-negyed fejlesztési projekt munkálatai. A beruházás pillanatnyi
állapotáról Opauszki Zoltán önkormányzati képviselő,
Békéscsaba környezetvédelmi és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka számolt be lapunknak.
A Modern Városok Program keretében megvalósuló
Munkácsy-negyed kialakítása 2018 tavaszán indult. A
beruházás elsődleges célja,
hogy a megújuló környezettel fellendüljön a békéscsabai turizmus, megőrizze a
festőművész szellemi örökségét és népszerűsítse azt
hazánkban és a határainkon
túl is. A tervezési feladatok,
engedélyeztetési eljárások
lefolytatását követően, tavaly
télen indult a tervek szerinti kivitelezés. A beruházás
fontosságát jelzi, hogy augusztusban, a negyed alapkőletételén Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő és
Szarvas Péter polgármester

mellett Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár és Gyopáros Alpárt a modern települések fejlesztéséért felelős
kormánybiztos is részt vett.
Az alapkő szimbolikusan a
negyed közepén helyezkedik
el, mely kiindulási pontnak
is tekinthető a negyed bejárásához – kezdte Opauszki
Zoltán, hozzátéve, hogy
megfelelő ütemben halad a
kulturális negyed kialakítása.
Új járdaburkolatot, korhű
hídkorlátot kapott a Munkácsy-híd. Befejeződött a
Munkácsy Emlékház előtti
járdák és kerékpárutak felújítása, valamint a parkolók
kialakítása is. A Munkácsynegyed közintézményei a

Itt lehet majd a Csabai hírességek sétánya

Csabagyöngye
Kulturális
Központ, a Békés Megyei
Könyvtár, a Munkácsy Múzeum és a Munkácsy Emlékház környezete is megújul.
A beruházás részeként a
térburkolatok, térvilágítások
megújultak, cserélődtek, parkosítási munkákat végeztek,
új utcabútorokat helyeztek
ki a szakemberek. A Békés
Megyei Könyvtár udvara teljes rekonstrukción esett át,
tavasztól kényelmes, modern udvari pihenőt vehetnek
birtokba a könyvtár látogatói.
A Munkácsy Emlékház épülete, a melléképület és a környezete is teljesen megújul.
A kivitelezés a végéhez közeledik. A belső terek megújulnak, a Munkácsy korát
megidéző kúriaépület állandó kiállítása felfrissül, helyet
kap egy Munkácsy cukrászda, ajándékbolt, és időszaki
kiállítás is színesíti majd a

jövőbeni látogatók programját. Az Omaszta-park vis�szakapja eredeti, rendezett
angolpark jellegét, így pavilon, pihenőhelyek, sétautak
színesítik az idelátogatók
szabadidős tevékenységeit –
mutatta be a már befejezett
vagy hamarosan befejeződő
munkálatokat a tanácsnok.
Új attrakcióként lép be a
„Csabai hírességek sétánya”
a könyvtár és a Csabagyöngye Kulturális Központ közti
területen, ahol megemlékeznek azokról a békéscsabai
kötődésű személyekről, akik
öregbítették városunk hírnevét. A sétány közvetlen közelében lesz egy érintőképernyős, digitális információs
kijelző, mely a kor követelményeinek megfelelően biztosít
információt a látogatóknak.
A Munkácsy Mihály Múzeumban szeptemberben megnyílt az új állandó Munkácsy-

Korhű hídkorlátot kapott a Munkácsy-híd

Opauszki Zoltán: Jó ütemben halad a negyed kialakítása
kiállítás. Az intézményben
zajlik az új állandó kiállítás
kivitelezése is, mely az „Idővonal” címet kapta. A látogatók 2021 tavaszán vehetik
birtokba a néprajzi, természettudományos és régészeti-történeti elemekből álló
modernizált kiállítást.
Időközben a Munkácsynegyedben
kihelyezendő
szobrok pályázatai is beér-

keztek, a szobrok szakmai
értékelése történik.
– Komoly marketingfeladat lesz a negyed megismertetése, népszerűsítése.
A Munkácsy Fesztivál, a turisztikai szakemberek részére tájékoztató workshopok
tartása a jövő év feladatai
közé tartoznak – zárta a következő időszak teendőinek
felsorolását Opauszki Zoltán.

Az Omaszta-park visszakapja angolpark jellegét
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Közgyűlési hatáskörben hozott döntéseket Szarvas Péter
Vagyonkezelő Zrt. az év első 9 hónapjában 142 millió forint
nyereséggel számolhat – de ebben nincs benne az előző
közgyűlésen firtatott mintegy 110 millió forintos, a közös
költségek miatti önkormányzati követelés.
A polgármester engedélyezte továbbá, hogy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 30 millió forint összegű folyószámlahitelt vegyen fel, amelynek időtartama 2021. január 1-jétől
maximum december 31-éig terjedhet. A folyószámlahitel fedezete a befolyó bérleti díj, a parkoló-automaták bevétele és
a társaság tulajdonát képező beépítetlen telek, biztosítéka
pedig a beépítetlen telekre bejegyzésre kerülő jelzálogjog.
Tájékoztató készül arról, kinek, mi a dolga a háza,
üzlete körül
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Judo akadémiát hozhatnak létre Békéscsabán

A Kazinczy utca 6/1. szám alatti ingatlan a Békéscsabai
Vagyonkezelő Zrt. hasznosításában van, az épületre az
elmúlt években nem találtak bérlőt. A közgyűlés nyilvános
árverésre bocsátotta a felújításra szoruló ingatlant, azonban az sem járt sikerrel. Szeptemberben a Magyar Judo
Szövetség arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a
Nemzeti Sportközpontnak szándékában áll létrehozni a
Békéscsabai Judo Akadémiát, erről tárgyaltak is a polgármesterrel. Az akadémia működéséhez szükség volt egy,
a célnak megfelelő ingatlanra, melyre a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. működtetésében álló Kazinczy utcai épület
jónak mutatkozott. A Nemzeti Sportközpont kérelmezte az
ingatlan megvásárlását.
Szarvas Péter a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva azt a döntést hozta, hogy az ingatlant a város értékesíti a Magyar Állam részére a Nemzeti Sportközponton,
mint lebonyolító szervezeten keresztül.
Az épület a jövőben elsősorban a Békés Megyei Kano
Judo Sportegyesület sportolói számára szolgál majd felkészülési- és verseny-helyszínként. Szarvas Péter emlékeztetett arra, hogy az ország legígéretesebb cselgáncsozóját
igazolta le megyei judo egyesület Özbas Szofi személyében, aki junior világ-, és Európa-bajnok, U23-as Európabajnok, és ifjúsági olimpiai bajnok sportoló. Köszönetet
mondott Gyáni Jánosnak, a judo sportegyesület jelenlegi
elnökének a közreműködéséért, segítségéért.
A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
háromnegyed éves mérlege

A polgármester közgyűlési hatáskörben eljárva elfogadta a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. első háromnegyed
éves mérlegét. A városi vagyont kezelő Békéscsaba

Szarvas Péter elmondta, hogy a városüzemeltetési osztály
a lakosság számára készít egy tájékoztató anyagot, amely
lakókörnyezetük tisztán tartásának, a zöldfelületek gondozásának, a hó-eltakarításnak, a csapadékvíz-elvezető
árkok és az átereszek tisztításának kötelezettségeiről és
ezen feladatok végrehajtásának módjáról szól.
Például benne van, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz és az amellett lévő
nyílt árok tisztán tartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó hulladékok eltávolításáról. Ez szintén elmondható
a szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek előtti
járdaszakaszok kapcsán, amelyet a nyitva tartás ideje alatt
a használó köteles tisztán tartani. A polgármester megjegyezte, hogy véglegesítik a tájékozatót, amit minden ingatlantulajdonoshoz eljuttatnak.
A kötelezettségeket ellenőrzik, a rendeletben foglaltak
megszegése esetén először figyelmeztetés, második alkalommal a mulasztás után ötezer forinttól ötvenezer forintig
terjedő bírság szabható ki a tulajdonosra.
Támogatja a nyomdaipari oktatók javadalmazását
a város

A nyomdaipari képzésnek nagy hagyományai vannak Békéscsabán, illetve Békés megyében. Az önkormányzat
korábban egy olyan programhoz csatlakozott, amelyben a
szakoktatók részére anyagi támogatást biztosítanak. A bértöbblet 50 százalékát az önkormányzat, a fennmaradó részt
pedig a nyomdaipari ágazatban tevékenykedő gazdasági
társaság állta. A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
által az elmúlt öt tanévben működtetett támogatási rendszer
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a középfokú nyomdaipari képzésre jelentkezők száma jelentősen növekedjen,
és az oktatói szakembergárda stabil, motivált legyen.
Szarvas Péter kiemelte, az önkormányzat partner abban, hogy támogatást adjon a nyomdai oktatók javadalmazására. Ezt a továbbiakban is folytatják.

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Wenckheim turistaés kerékpárút kialakítása
tárgyú projekt keretében
a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái megkezdődtek.

Érintett szakaszok: Berényi
és Dobozi úti kerékpárút
A Berényi úti kerékpárút
felújítása a Széna utca és a
mezőmegyeri aluljáró között
folyamatban van. Elkészült
a kopóréteg aszfaltozása az
elkerülő út és a mezőmegyeri
aluljáró között. A további szakaszokon szegély-, folyókaépítések, burkolatszélesítések, a Csaba-csatornánál a
műtárgy átalakítása van folyamatban. Az időjárás függvényében a kopóréteg aszfaltozása a teljes szakaszon
ebben az évben várhatóan
elkészül.
A kivitelezés során részleges forgalomterelések, lezárások vannak.
A Dobozi úton a kerékpáros átvezetés és a Gém utca
közötti szakaszon munkavégzés az önkormányzat önhibáján kívül eső körülmény

Érintett szakaszok: Bartók Béla út, Temető sor,
Kétegyházi út, Kígyósi út,
Kerekegyházi utca; Élővízcsatorna töltése a Körte sor
és Vesze között (futófolyosó), Pósteleki bekötőút.
Jelen tájékoztatóban felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a Bartók Béla úti és a
Temető sori kerékpárút felújítása részben elkészült.
A kerékpárút forgalomba
helyezése még nem történt
meg, ezért csak saját felelősségre használható!
A Kerekegyházi út építési munkálatai 2020. szeptember 16-án elkezdődtek,
az alépítmény készítése folyamatban van, a kötőréteg
aszfaltozását
befejezték.
Az utca csak korlátozottan
alkalmas közlekedésre. A
kivitelező a munkálatokat
szakaszosan végzi, az érin-

vezett munkálatokról folyamatos tájékoztatással fog
élni a lakosság irányába a
rendelkezésre álló csatornákon keresztül.
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

Szarvas Péter beszámolt arról, hogy az Almáskerti ipari parkban még meglévő telekre megkeresés érkezett, a telket meghirdetik, és nyilvános árverésen értékesítik.
Közölte azt is, hogy elfogadta a Csaba Ügyeleti Kft. beszámolóját, egyben megköszönte, hogy ebben a feszült a helyzetben is minden fronton helytállnak az egészségügyi dolgozók.
Az önkormányzatnak rendelete van arról, hogy 5-5 mázsa
fát ad télen a nehéz sorsú családoknak. Most felajánlást érkezett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től: közel 500
mázsa fát térítésmenten kap tőlük a város, amelyet szintén a
rászorulók között osztanak szét.
Szarvas Péter tájékoztatott arról is, hogy az önkormányzat tulajdonában van az inkubátorház, amelyre vételi ajánlat
érkezett. Ez nagyon fontos ingatlana a városnak, hiszen a
kezdő vállalkozások indulását segíti. Egy korábbi bizottsági
javaslat alapján elfogadta, hogy újabb vagyonértékeléssel
mérjék fel az ingatlan aktuális értékét.
„Digitális totemoszlopok”, kerékpárút a gerlai
és a pósteleki kastély között

Szarvas Péter beszélt arról, hogy az új városüzemeltetési
rendszer kiépítésének nemcsak az energiatakarékos lámpatestek képezik a részét, hanem a wifi-pontok, és a város
több pontján felállítandó „digitális totemoszlopok” is, amelyek
a csabaiak és a városba látogató vendégek tájékozódását,
informálódását segítik. Ehhez biztosított a kormány által adott
támogatásból 27 millió forintot.
Kiemelte továbbá, hogy a Wenckheim kerékpárút újabb
szakaszainak kivitelezése kapcsán született eredmény. Ennek köszönhetően egy olyan elemet tudnak elkezdeni építeni,
amely a pósteleki kastélyt köti össze a gerlaival, így erdei környezetben lehet majd korszerű körülmények között biciklizni.
Emlékeztetett arra, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút
építése most is több helyen zajlik.
M. E., V. D., P. Á.

W ENCK HEIM TURISTAÉS KERÉKPÁRÚ T KI A L AKÍTÁSA

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy
a Meglévő iparterületek infrastrukturális fejlesztése
tárgyú projekt keretében
a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái folyamatban vannak.

miatt jelenleg nem történik.
A kerékpárút megbontását
követően vált egyértelművé,
hogy a korábban a felújításra
elkészült tervdokumentáció a
helyszínen tapasztalt állapot
miatt áttervezésre szorul, és
más műszaki tartalom alapján készíthető el a kerékpárút. Jelenleg a módosított tervek véglegesítése zajlik. Ez
a körülmény várhatóan nem
befolyásolja az eredetileg tervezett, 2021. június 15-ei befejezési határidőt.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a ter-

Ipari park, ügyeleti beszámoló, tűzifa, inkubátorház

tett lakosokat folyamatosan
tájékoztatja.
A Kígyósi úton a zárt
csapadékcsatorna fektetése
befejeződött. A kivitelező a
tereprendezést végzi, továbbá az idei évben a kerékpárút meszes-cementes alapjának elkészítését tervezi.
A Kétegyházi úton az
idei évben további munkálatok nem várhatóak.
Békéscsaba–Veszei közötti Élővíz-csatorna töltése,
az ott húzódó nyomvonal
felújítása és szélesítése miatt 2021 április végéig le lesz
zárva. A kivitelező mintegy
800 méter hosszúságban elkészítette a kerékpárút alapját
és a kerékpárút szegélyezését, amíg az időjárás engedi,
ezt a munkát folytatja.
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 munkái esetében folytatódik a kátyúzás, a burkolat
szerkezeti helyreállítása. A
kötőréteg aszfaltozását befejezte a kivitelező. Amen�nyiben az időjárás engedi, a
kopóréteg terítését is elvégzi,
az ott élők folyamatos tájékoztatása mellett.
A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a tervezett munkálatokról folyamatosan tájékoztatja az érintett területen élő lakosságot
a rendelkezésre álló csatornákon keresztül.
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

6 Hirdetmények

Csabai Mérleg

Foglalkoztatási Paktum járvány idején

A legfőbb cél az álláskeresők támogatása
A Foglalkoztatási Paktum egy európai
uniós jó gyakorlatra épülő partneri együttműködés, amelynek keretében az adott
térségben a munkaerő-piac különböző
résztvevőinek bevonásával igyekeznek
összehangolni a tevékenységeket foglalkoztatási és gazdasági helyzetük fejlesztése céljából. A járványhelyzet miatt új
megoldásokat kellett keresni Békéscsabán is, melyekről Opitzerné Tóth Zsanett,
a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum projektmenedzsere nyilatkozott lapunknak.
– A kialakult koronavírus helyzet hogyan érintette a Foglalkoztatási Paktum működését?
– A foglalkoztatással kapcsolatosan tavasz
óta ritkán látható összefogás alakult ki az
önkormányzat, a civil szervezetek, az intézmények és a vállalkozások között. A munkát
keresők és a munkáltatók közötti személyes
ügyfélszolgálatot felváltotta a telefonos és az
elektronikus kapcsolattartás. Sajnálatos módon a paktumiroda nem tudott a megszokott
formában foglalkoztatási fórumot tartani, viszont mindent megtettünk és teszünk annak
érdekében, hogy az eddig kialakított partnerségi együttműködéseket tovább erősítsük.
– A korlátozott helyzetben hogyan tudta segíteni a paktum a célcsoportot, a munkanélkülieket?
– Az önkormányzat és a civil szervezetek
együttműködve azon dolgoztak és dolgoznak továbbra is, hogy segítsenek munkát találni azok számára is, akik sok esetben már
lemondtak a lehetőségről, hogy be tudnak

illeszkedni a munka világába. Jó példa volt
erre a nyár folyamán megvalósult motivációs
előadással egybekötött ruhaosztás.
– Mi volt a célja az előadásnak és a ruhaosztásnak?
– A lényeg, hogy a városban élő, hátrányos helyzetű csoportok számára lehetőséget teremtettünk a készségeiket fejlesztésére, támogatást nyújtottunk, hogy
visszatérhessenek a versenyszférába. A
Civil Szervezetek Szövetségénél zajlott az
álláskeresési tanácsadás és a gyakorlatban
megvalósítható álláskeresési előadások,
melyeken részt vettek a kormányhivatal és
a paktum szakemberei. Az előadások után
a segítségnyújtás fizikális formában is megjelent, ugyanis a résztvevők használt, de jó
minőségű ruházatból válogathattak, mellyel
az állásinterjúkon való megjelenésüket igyekeztünk támogatni.
– Milyen volt a fogadtatása az új típusú segítségnyújtásnak?
– A rendezvényt ruhagyűjtési akció előzte meg, melyhez az intézmények mellett sok
magánszemély is csatlakozott. Nagy érdeklődés mutatkozott a rendezvény iránt, köszönhető ez a szociális munkásoknak is, akik
felkeresték a rászorulókat és motiválták őket
arra, hogy vegyenek részt az eseményen.
– A paktum keretében kiemelten fontos,
hogy az együttműködő szervezetekkel kisebb
és nagyobb létszámú fórumokat is tartsanak.
Például ilyen a már évek óta szeptemberben
megrendezésre kerülő közfoglalkoztatási kiállítás és vásár. Ezekre sor kerülhetett az idei
évben?

– Sajnos idén nem lehetett megtartani sem
a Közfoglalkoztatási Vásárt, sem a Foglalkoztatási Fórumot. Utóbbi leginkább a járás
munkáltatóinak szól, velük elektronikus, illetve
telefonos úton tartottuk a kapcsolatot. Mivel a
rendezvény valamennyi partner számára fontos, ezért átütemezzük őket. Fontos megjegyezni, hogy maga a teljes program is három
hónappal meghosszabbodik.
– Milyen rendezvényt tudtak még megtartani az újabb korlátozások bevezetése előtt?
– Júliusban a járványhelyzet egyik legnagyobb vesztes ágaztának, a turisztikai szolgáltatóknak, a turizmusban dolgozó munkáltatóknak tartottunk rendezvényt. Meglepetésünkre
nagy volt az érdeklődés, ugyanis közel 100 fő
vett részt az eseményen.
– Az egyre több korlátozás ellenére hogyan
tudják továbbra is támogatni az álláskeresőket? Hová fordulhatnak tanácsért, segítségért?
– A Békés Megyei Kormányhivatallal
együttműködve legfőképpen mentális szolgáltatásokkal segítünk. Tanácsért hívhatják
mentorainkat vagy írhatnak e-mailt. A paktumirodában nincs személyes ügyfélszolgálat, viszont munkatársaink minden megkeresésre szívesen válaszolnak. Továbbra
is segítünk az önéletrajzok és a motivációs
levek megírásában, az álláshelyek felkutatásában. Elérhetőségünket megtalálják a www.
paktumbekescsaba.hu oldalon. Az érintettek
számára szolgáltatásaink továbbra is ingyenesen vehetőek igénybe.
– A mostani helyzetben nehéz bármit is előre tervezni, mégis milyen elképzeléseik, terveik vannak a jövőre nézve?

FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK BÉKÉSCSABA
"
MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN"
TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001

Előzetes időpontfoglalással fogadja
ügyfeleit a DAREH
központi ügyfélszolgálata
2020. november 30-ától csak előzetes
időpontfoglalással fogadja ügyfeleit
a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt. békéscsabai központi ügyfélszolgálata. Aki teheti, e-mailben, postai úton vagy telefonon intézze ügyeit (a
telefonos ügyintézés során hosszabb várakozási időre kell számítani).
Időpontfoglalásra a www.dareh.hu oldalon van lehetőség.
Az ügyfélszolgálati irodában csak kézfertőtlenítő használatát követően lehet belépni,
maszk viselése kötelező. Az ügyféltérben
egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat, a
várakozás az épületen kívül lehetséges.
Kérjük, hogy csak halaszthatatlan ügyek
esetén keressék fel személyesen az ügyfélszolgálati irodát, minden más esetben részesítsék előnyben a telefonos, az elektronikus, illetve a postai úton történő ügyintézést!
A központi ügyfélszolgálat elérhetősége:
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6., telefonszám: +36-66/447-150.
• hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése (hulladékszállítás rendje, hulladékszállítás áthelyezése, hulladékszállítás elmaradása):
szallitasi-nformaciok@grnkft.hu
• lakossági ügyfeleink számára (adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek,
átírási kérelmek) és egyéb, általános információk (pld. fizetési felszólításokkal
kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatás) kezelése:
ugyfelszolgalat@grnkft.hu

– A projekt átfogó célkitűzése a jövőben
is a foglalkoztatás bővülése és a lakosság
életminőségének javulása érdekében a békéscsabai járás foglalkoztatási helyzetének
javítása, a munkaerő-piaci aktivitás növelése
által. Kidolgozunk egy új koncepciót, hogy
még hatékonyabban kössük össze a munkáltatókat és a munkavállalókat.
A projekt TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001
azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú Város
területén és várostérségében” című projekt
keretében valósul meg.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

• közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret
változtatással kapcsolatos kérdések, információk kezelése): uzletiugyfel@grnkft.hu
Ünnepi hulladékszállítási rend
Békéscsabán
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel tájékoztatja a lakosságot, hogy a karácsonyi ünnepekre és az
újévi ünnepre való tekintettel a kommunális (vegyes) hulladékszállítás időpontjai
Békéscsabán az alábbiak szerint változnak:
• A IV. körzetben december 24-én, csütörtöki gyűjtési napon szállítja el a cég a
kommunális (vegyes) hulladékot a december 25-ei, pénteki gyűjtési nap helyett.
• A IV. körzetben december 31-én, csütörtöki gyűjtési napon szállítják el a cég
munkatársai a kommunális (vegyes) hulladékot, a 2021. január 1-jei, pénteki gyűjtési
nap helyett.
• December 30-án, szerdán a szelektívhulladék-szállítás lesz.
Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
2020. december 9-én, szerdán lesz az idei
utolsó zöldhulladék-gyűjtés.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben
reggel 6.00 óráig szíveskedjen megfelelő
állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes
információkról, ügyintézésről a www.dareh.
hu oldalon tájékozódhat.

Együttműködésüket köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

Közélet
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Herczeg Tamás: Attól válik otthonossá egy település,
ha az ott élők igényei szerint alakítjuk
Mi lehet majd a Körös Hotel helyén? Mi történhet a szabadkígyósi kastéllyal? Mennyire vagyunk fegyelmezettek a koronavírus-járvány második hulláma idején? Herczeg
Tamás országgyűlési képviselővel beszélgettünk.
– Ön arra kérte a Hatvanezer
Fa Egyesület koordinátorait,
dr. Duray Balázst, Poliák Pált
és Ulbert Zoltánt, valamint a
Békéscsabai Városvédő és
Városszépítő Egyesület elnökét, Ugrai Gábort, segítsenek
abban, hogy elinduljon egy
közösségi egyeztetés arról,
mi legyen majd a Körös Hotel helyén. A folyamat elindult,
mit lehet tudni róla?
– A kormánydöntés értelmében ez év december
31-éig vásárolja meg a magyar állam a Körös Hotel
épületét. Utána le kell bontani, így eltűnik Békéscsaba
szívéből a negyed százada
ott éktelenkedő, használhatatlanná vált, romos épület.
A mintegy 2000 négyzetméteres üres telek hasznosítására számos ötlet vetődött
fel. Szerintem úgy helyes, ha
a Békéscsabán élők többségének a véleményével
összhangban valósul majd
meg ott valamilyen építészeti, tájépítészeti elképzelés.
Arra gondoltam, hívhatnánk

Körös Parknak ezt a területet, de természetesen úgy
lesz majd, ahogy Békéscsaba lakossága és a közgyűlés
dönt. Mindenképpen jó volna, ha zöldterület, egy szép
park lehetne ott, és személy
szerint én úgy szeretném, ha
ki lenne alakítva egy hely a
parkban, amellyel emlékezünk a Körös Hotelre. Tudjuk,
hogy 25 évvel ezelőtt, amikor
bezárt a szálló, olyan közösségi élet szakadt meg, ami
korábban nagyon sok ember
számára fontos volt. Máig
ott él az emberek szívében,
lelkében a Körös Hotel fénykora, szeretném, ha a város
életéből ez nem múlna el
nyomtalanul. Jelenleg is zajlik a társadalmi párbeszéd,
a közösségi tervezés, ennek
alapján úgy látom, hogy az
emberek többsége zöld területet, parkot szeretne ott látni, és ez áll az én szívemhez
is közel. A Körös Hotel – Körös Park közösségi oldalon
van egy kérdőív, amelyen a
békéscsabaiak véleményét

Ugrai Gábor, dr. Duray Balázs, Poliák Pál, Ulbert Zoltán
és Herczeg Tamás

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

FERTŐTLENÍTÉS ÉS
TISZTÍTÁS
EGY GOMBNYOMÁSRA!

AKCIÓ
Widex PerfectDryLux
14 990 Ft

BÁRMILYEN
HALLÓKÉSZÜLÉKHEZ!

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
Egyeztessen velünk időpontot!
06 (66) 445 630
06 (70) 773 0489
5600 Békéscsaba, Csaba u. 7.
Az akció időtartama 2020. december 23-ig érvényes
vagy a készlet erejéig. Az akció az újsághirdetés
bemutatásával érvényes.

kérik a terület hasznosításáról. Bízom benne, hogy
minél többen elmondják, mit
szeretnének, mert attól válik
igazán otthonossá a város,
ha az itt élők igényei alapján
alakítjuk.
– Békéscsaba a zöldebb
megyeszékhelyek közé tartozik jelenleg is, de mintha
mostanában még nagyobb
lenne az igény a zöldítésre.
– Mindannyiunk számára
fontos, hogy ahol lakunk, ahol
élünk, ott parkok, fák, zöldterületek legyenek, amelyeket
persze gondozni is kell. Most
a belváros szívében lesz egy
üres telek, ha úgy dönt az önkormányzat, hogy valamilyen
funkciót telepít oda, és forrást
is szán erre, akkor beépíti,
vagy pedig létrejöhet egy közpark. A tapasztalataim szerint
az emberek szeretik, ha virágos, zöld, tiszta városban
élnek.
– A közelmúltban nagy port
kavart a szabadkígyósi kastély
jövője. Ezzel kapcsolatban ön
nem támogatja a parlament
elé benyújtott törvényjavaslatot, még az általános vita előtt
előterjesztett egy módosító
indítványt. Ennek a lényege,
hogy a jogszabálytervezetből
kerüljön ki az a rész, amely a
kastélyt a Nemzeti Ménesbirtokhoz rendeli. Mi lehet ennek
az eredménye?
– A parlament elé került
egy jogszabály tervezete,
miszerint a szabadkígyósi
Wenckheim-kastély,
ami
most állami tulajdonban van,
a szintén állami tulajdonú
Nemzeti Ménesbirtokhoz kerülne. Úgy gondolom, ahhoz,
hogy eldőljön, mi történjen

majd a kastéllyal – amikor
befejeződik a felújítás első
üteme –, szintén közösségi tervezésre, társadalmi
párbeszédre van szükség.
Nyilván fenntartható működést kell biztosítani, ennek
érdekében
kezdeményeztem, hogy létrejöjjön egy, a
kastély jövőjét, üzemeltetését érintő kérdésekben kompetens egyeztető tanács. Ez
a testület folytasson egyeztetést arról, hogy a kastély
jövőjét a szabadkígyósiak, a
tulajdonosok, a leendő használók hogyan képzelik el. Bízom benne, hogy a módosító
indítványom
eredményes
lesz, és azt az Országgyűlés
megszavazza.
– A koronavírus-járvány
második hulláma egyelőre
nem csillapodik. Ön hogyan
látja, a Békés megyeiek
mennyire fegyelmezettek a
szabályok betartását illetően,
illetve közvetve vagy közvetlenül mennyire viseli meg az
embereket a járvány?
– Az látszik, hogy a koronavírus-járvány
mutatói
egyelőre nem csökkennek

Magyarországon. Továbbra
is összpontosítanunk kell tehát arra, hogy megpróbáljuk
a járvány terjedési ütemét
csökkenteni. Ennek része,
hogy a kormány úgy döntött,
újra bevezeti az időseket
érintő vásárlási idősávot, tehát az élelmiszerboltokban,
a drogériákban és gyógyszertárakban hétköznap 9.00
és 11.00, hétvégén 8.00 és
10.00 óra között csak a 65
éven felüliek vásárolhatnak.
Egyébként
vásárolhatnak
máskor is, de én arra bíztatnám őket, hogy ezt a napi két
órát vegyék igénybe, hiszen
a döntés az ő védelmüket
szolgálja. Tudjuk, hogy továbbra is magas azoknak
az átlagéletkora, akik a vírus
következtében sajnos az életüket vesztik. Mindemellett
örülök, hogy a csabai piacon
végül is nincs érvényben az
idősávos vásárlói korlátozás.
Bár most számos korlát van
az életünkben, azt tapasztalom, hogy a Békés megyei
polgárok
fegyelmezettek.
Használják a maszkot, ahol
kell, ott a közterületeken is,

zárt térben pedig szinte minden esetben. Ma már a döntő
többség figyel arra is, hogy az
orrát és a száját valóban takarja a maszk. Roppant fontos most a fegyelmezettség,
mert sajnos Békés mutatói
romlanak a többi megyéhez
képest. Most mindnyájunknak nehéz, és rossz az is,
hogy nem tudni, meddig tart
mindez. Lényeges, hogy tudjunk egymásról, beszéljünk
telefonon, tartsuk a kapcsolatot az online felületeken, ha
személyesen nem találkozhatunk. Így könnyebb lehet
átvészelni a nehéz időket.
– Mit üzen a békéscsabai
lakosoknak a jelenlegi helyzetben?
– Ha a gyógyszer, ami a vírus kezelését segíti, nagyobb
mennyiségben itt lesz Magyarországon, és hogyha a
hatékony vakcina is elkészül,
amit be lehet adni az embereknek, akkor majd föllélegezhetünk. Addig azonban
ki kell tartanunk, vigyáznunk
kell magunkra, vigyáznunk
kell egymásra!
Mikóczy Erika

Nyolcmillió forint támogatás a civileknek
A Budapest Bank Békéscsabáért Program tizenegyedik alkalommal segíti
Békéscsaba és térsége
nonprofit kezdeményezéseit. Idén a fiatalok digitális
edukációja pályázati témakörben 5,52 millió forintot
osztottak szét nyolc szervezet között, míg a fiatalok
helyben maradását célzó
pályázatok esetében 2,48
millió forint talált gazdára
három szervezet között. A
forrást a pénzintézet és Békéscsaba önkormányzata
közösen biztosította.
A koronavírus-járvány miatt
az ünnepélyes eredményhirdetés elmaradt, Szarvas
Péter polgármester és Klaukó
Ákos, a Budapest Bank Szolgáltató Központjának vezetője video-üzenetben gratulált a
sikeresen pályázóknak.
– Az idei pályázati ciklus
témaköreit a koronavírus-jár-

vány inspirálta. A tavasz megmutatta számunkra a digitális
oktatás kihívásait, ezért is választottuk ezt a témakört egyik
pályázati kategóriánknak. Hasonlóan fontosnak éreztük azt
is, hogy a civil szervezetek
olyan ötleteket valósítsanak
meg, amelyekkel elő tudjuk
segíteni, hogy a város fiataljai
itt maradjanak Békéscsabán,
vagy tanulmányaik befejeztével visszatérjenek városunkba – mondta el Klaukó Ákos,

a Budapest Bank Szolgáltató
Központjának vezetője.
– Békéscsabán rendkívül
változatos és színes a civil
élet, ebben a rendkívüli évben
is kiemelkedően jó pályamunkák születtek. Ezt az alkalmat
is szeretném megragadni,
hogy köszönetet mondjak
nemcsak a pályázaton nyerteseknek, hanem a város
minden civil szervezetének,
amely elkötelezetten tesz a
helyi ügyekért, a fiatalokért és

a jövőnk építéséért – emelte
ki Szarvas Péter, Békéscsaba
polgármestere.
A pályázat nyertesei a
fiatalok digitális edukációja, kulturális gyarapodása témakörben a következők: Alapítvány a Zwack
József Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Tagiskola
Diákközösségéért, Sportéletéért; Életfa Kulturális Alapítvány; Játszótér Közhasznú
Alapítvány; Meseházi Alapítvány; MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület;
Musica Rediviva Alapítvány;
Nekünk Fontos a Család
Egyesület; Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesület.
A fiatalok helyben maradása, visszahívása témakörben a nyertesek a következők: Békéscsabai E-Sport
Egyesület; Karrier Iroda Alapítvány; Körösök Natúrpark
Nonprofit Kft.
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„Kinyitottam az ajtót, és majd’
földbegyökerezett a lábam”
November 18-án elhunyt
Benkő László, az Omega
együttes alapítója. Hihetetlen közvetlenségéről legendák keringenek az interneten.
2013-ban, amikor átadták
a Csabagyöngyét, magával
hozta Békéscsabára az 50
éves a magyar rock munkacímű tárlatot. A kiállításmegnyitót követően sokan
szelfiztek vele; majd arra
kért, hogy készítsek róla és
egy békéscsabai barátjáról egy képet. A barát egy
csabai festőművész – vele
beszélgettünk.
Várkonyi János már középiskolás korában nagy
omegás volt. A ’80-as években került be a Képzőművészeti Alapba, amely minden
megyeszékhelyen, Képcsarnok néven egy üzlethálózatot
működtetett.
– 1988-ban a csabai múzeum mellett laktam. Egyszer
csak csengettek. Kimegyek,
és kit látok? A középiskolás
korom ikonját, Benkő Lacit és
Zsuzsát, a feleségét. Majd’
földbegyökerezett a lábam.
Akkoriban Zsuzsa a budapesti Képcsarnok Vállalatnál
volt képügynök – mondta el
Várkonyi János.
Hozzáfűzte, hogy az első
pillanattól kezdve úgy beszélgettek, mintha már évtizedek óta ismernék egy-

Októbertől dr. Nagy Katalin vezeti a békéscsabai
Réthy Pál kórház gyermekosztályát. A főorvossal a
szakmai munkásságáról
és a további terveiről beszélgettünk.

Benkő László és csabai barátja, Várkonyi János
mást. Elmondása szerint
csak úgy ömlött a zenészből
a művészet iránti szenvedély. Megtudta, hogy Zsuzsa
a pesti Képcsarnok galériában látta a munkáit. Akkoriban a Pozsonyi utcában
készültek egy önálló galériát
nyitni, ezért szerettek volna a
csabai művésszel kapcsolatba kerülni.
– Azonfelül Laci számtalanszor meghívott a pesti
koncertjeikre. Mindig bevitt
a színpad mögé (backstage),
és folyton figyelt rám, még
akkor is, amikor odamentek
hozzá a rajongók. 2002-ben
pedig, amikor a Duna Palotában volt egy kiállításom,
fölhívtam Lacit, és annyit,
mondott, „figyelj, ott leszek!”.
A megnyitó előtti napokban a
tudtom nélkül átvette a rendezvény technikai részét, és
a tárlaton egy mini koncerttel
kápráztatta el a megjelen-

teket – emlékezett Várkonyi
János.
A 2012-es, békéscsabai
sportcsarnoki Omega buli
előtt Benkő egy „lazát standupozott”. „A nagyközönség
előtt bemondta a nevemet –
fűzi hozzá –; bizony fülig vörösödtem.”
– A 2017-es nagy, múzeumi kiállításomra nem mertem
meghívni, mivel akkor már
hallottuk, hogy baj van Lacival. A nejem, aki szinte napi
kapcsolatban volt Zsuzsával,
arra bíztatott, hogy hívjam
fel! Végül így történt, ő pedig
csak annyit mondott: itt a helye! És eljött – jegyezte meg
Várkonyi János, hozzátéve,
hogy tavaly Gyulán is volt
még egy Omega koncert. Bár
az öltözőben kicsit fátyolos
volt már Benkő László hangja, amint felment a színpadra,
mintha kicserélték volna…
Such Tamás

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Zajlik az illegális hulladéklerakók felszámolása
a Körös-Maros Nemzeti Park területein

Megkezdődött a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló területek mentesítése az elhagyott, illetve illegálisan kihelyezett hulladékoktól. Az
országos hulladékmentesítési akció az Innovációs és
Technológiai Minisztérium koordinálásában, kormányzati támogatással, 2020–2022 között négy ütemben valósul meg. A projekt a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság valamennyi tájegységét érinti.
Az első ütemben a hazai
nemzeti park igazgatóságok
előzetes felmérése alapján
országosan összesen 155
védett természeti területen
található helyszínről, mintegy
8200 köbméter illegálisan
lerakott hulladék összegyűjtését, elszállítását és kezelését tervezik elvégezni az év
végéig.
Az elhagyott, illetve illegálisan kihelyezett hulladék fel-

„A gyermekek életét
szeretnénk élhetőbbé tenni”

mérése, a projekt keretében
megtisztítandó
helyszínek
beazonosítása folyamatban
van a Körös-Maros Nemzeti
Park három megyét (Békés,
Csongrád-Csanád,
JászNagykun-Szolnok
megye)
érintő védett területein. Az
első ütem megvalósítása
még ebben az évben megtörténik.
A munkát a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság

részben saját eszközeivel
és az állományában dolgozó munkatársak közreműködésével, részben pedig
vállalkozók
bevonásával
végzi. Igazgatóságunk november közepéig 14 illegális
hulladéklerakóról
mintegy
47 m³ hulladékot szállított el.
A négy tájegységen, összesen 15 település külterületén
megközelítőleg 566 m³ hulladékot mértünk fel, melyek felszámolása az év végéig tart.
Az Igazgatóság jelen akció
keretében hangsúlyt fektet
a megelőzésre is, hogy a
nemzeti park területén a hulladék a későbbiekben ne termelődjön újra és ezek a hulladéklerakók végleg eltűnjenek
a védett területekről.

– Egy ilyen pályát csak elhivatottsággal lehet végezni.
Hogyan indult el a gyermekorvoslás felé?
– Édesanyám körzeti nővérként dolgozott, onnan
ment nyugdíjba. Azt a tiszteletet, ahogyan a betegek
őfelé fordultak, már pici gyerekként is megtapasztalhattam. Érdeklődésem a biológia
iránt kezdettől fogva megvolt,
nem is volt más elképzelésem, minthogy orvos legyek.
Az egyetem elvégzése után a
gyulai kórház gyermekosztályára kerültem.
– A gyulai kórházban töltött idő alatt több elismerést is
kapott. Milyenek voltak az ott
töltött évek?
– Gyulán a gyermekosztály szinte minden részlegén dolgoztam. Hosszú időt
töltöttem a gyermek fertőző
részlegen, a leghosszabb
időszakot pedig a gyermek
intenzív osztály vezetése ölelte fel. Az első tanítómesterem
dr. Márkus Vera főorvos as�szony volt, aki úgy gondolta,
hogy elég kitartást és megfelelő ambíciót érez bennem
ahhoz, hogy más, speciáli-

sabb
gyermekgyógyászati
betegségek felé is forduljak.
Így honosodott meg Gyulán a
gyermek diabetológia, amely
az ország egyik meghatározó
gyerekdiabétesz centrumává nőtte ki magát. A másik
szakterületem a gyermek
tüdőgyógyászat, illetve az
allergológia lett.
– Milyen tervekkel érkezett
a csabai kórházba, és milyenek az eddigi tapasztalatai?
– Békéscsabán nagyon
jó, nagyon lelkes, tapasztalt
kollégákat ismertem meg az
orvosok és a nővérek oldaláról is. Sok elképzelésünk
van arra nézve, hogy a mostani világ bizonytalanságai
hogyan ne ragadjanak át a
gyerekekre. Ha a gyerekek
kiszolgáltatottá válnak egy
betegség kapcsán és kórházi
kezelésre is szorulnak, fontos, hogy az itteni fogadókörnyezet olyan legyen, amely

lehetőség szerint a leginkább
gyermekbarát és gyermekközpontú. Egy nyertes pályázatból – amelyet a gyermek
diabétesz centrumok számára írtak ki – lehetőségünk lesz
a gyermekosztály arculatára
is fordítani. Szeretnénk itt egy
olyan rendelőt és egy oktatószobát kialakítani, amelyek
teljes egészében egy mesevilágot reprezentálnak majd,
valamint egy sószoba is készülne. Gondoltunk arra is,
hogy a kórtermeket esetleg
„örökbeadjuk”: azon személyek és cégek nevét, akik és
amelyek valamilyen módon
segítenek bennünket, feltüntetjük a különböző kórtermeknél. Szeretnénk elérni, hogy a
gyermekosztály egy gyerekbirodalom legyen.
(Az interjú teljes terjedelemben a behir.hu portálon
olvasható.)
D. N. B.

Mégsem kerül a Ménesbirtokhoz
a szabadkígyósi kastély?
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély és kastélypark a békéscsabaiak egyik kedvelt kirándulóhelye, melynek sorsa az elmúlt hetekben az országos hírekbe is bekerült.
A szabadkígyósi Weckheimkastélyt 1875-1879 között
építettek Ybl Miklós tervei
alapján eklektikus, neoreneszánsz stílusban. Gerlai Weckheim Frigyes és
újkígyósi Weckheim Krisztina kastélya az átadáskor
korának legfényesebb, legkorszerűbb kastélya volt,
káprázatos belső berendezéssel, 365 ablakkal, 52
szobával, 12 bejárattal és 4
épületszárnnyal.
Hazai és európai uniós
forrásokból javában zajlik
az épület felújítása. A felújításhoz szervesen nem
kötődik, de a Modern Városok Programban mintegy 2,2 milliárd forintból
20 kilométer hosszúságú
Wenckheim-kerékpárút is
létesül, amely négy Békés megyei Wenckheimkastélyt köt majd össze: a
szabadkígyósit, a gyulait, a
gerlait és a póstelekit.
November közepén került egy törvényjavaslat a
parlament elé, mely szerint
az állam ingyenesen átadná a kastély tulajdonjogát
a mezőhegyesi Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nek oktatási,
szakképzési és kulturális

céljainak megvalósítása érdekében. A javaslat komoly
felháborodást váltott ki a
szabadkígyósiak mellett a
békéscsabaiak körében is.
Herczeg Tamás Békéscsaba és térségének országgyűlési
képviselője
már az általános vitát megelőzően módosító indítványt nyújtott be a törvényjavaslathoz. A képviselő
lapunk kérdésére elmondta: A kastély közkincs, a
fenntartható, a helyi értékeket megőrző és gazdagító, a nemzeti hagyományainkat is ápoló funkciók
kialakítása mindannyiunk
érdeke. Ezek beazonosításához és megvalósításához azonban, csakúgy,
mint a Körös Szálló lebontása után üressé váló telek
ügyében, szerintem közösségi tervezésre, társadalmi
egyeztetésre van szükség.
Ezekre a körülményekre,
valamint arra figyelemmel,
hogy a javaslat előterjesztésére társadalmi párbeszéd nélkül került sor, a
tulajdon átruházást, tehát
a törvényjavaslat jelenlegi
formáját nem támogatom.
A Gazdasági Bizottság már
elfogadta a módosító javas-

latomat, azon dolgozom,
hogy a parlament többsége
is így tegyen.
A módosító indítványom
benyújtásával
párhuzamosan kezdeményeztem,
hogy a közeljövőben jöjjön létre egyeztető tanács,
mely a kastély üzemeltetési
kérdéseivel kapcsolatban
foglal majd állást.
Nekünk, csabaiaknak is
fontos, ezért arra teszek
javaslatot, hogy a nyárra tervezett átadás után a
megújuló kastélypark ingyenesen legyen látogatható, valamint mindenki
számára térítésmentesen
lehessen az előcsarnokba
és időszakonként a kápolnába is bemenni. A hagyományos kastélyjátékoknak
sok békéscsabai vendége
szokott lenni, lényeges,
hogy ez a fesztivál a felújítás után is megrendezhető legyen – tette hozzá
Herczeg Tamás.

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Párás a szemüvege?

Könyvtári Minőség Díjat kapott a Békés Megyei Könyvtár

Itt a megoldás

Bár zárva tartanak, kölcsönözni lehet
Könyvtári Minőség Díj elismerést kapott a közelmúltban
a Békés Megyei Könyvtár, amely ugyan most zárva tart,
de a kölcsönzés lehetőségét továbbra is igyekszik biztosítani az olvasóknak. A díjról és jelenlegi helyzethez való
alkalmazkodásról Rakonczás Szilviát, a könyvtár igazgatóját kérdeztük.

Aki szemüveget hord, az kiemelt problémaként éli meg
a maszkhasználatot. A szemüvegek lélegzés közben bepárásodnak a maszk orr része mellett, a kifújt levegő páratartalma miatt. Ha az utcáról fűtött helyiségbe kerül a
szemüveges, akkor a jelenség hatványozottan érvényesül. A megoldás a békéscsabai Kollaborból érkezett.
A szemüveg, maszk, pára háromszög a télies időjárás megérkezése óta szitokszóként is szerepelhet a szemüvegesek
napi életvitelében. A megoldást Koszecz Sándor, a Békés
Megyei Könyvtárban működő Kollabor ügyvezető igazgatója
szállítja. 3D-s nyomtatójukkal egy olyan, a maszkra felhelyezhető, az orrhoz ergonomikusan illeszkedő eszközt készítenek, amely bizonyítottan megoldja ezt a kardinális kérdést.
– Gyakorlatilag egy nyílt forráskódú modellt találtam az
interneten. Én a problémát ismertem fel, a csapatunk a megoldást kereste – mondta Koszecz Sándor, hozzátéve, hogy a
kollabor.shop oldalon is kínálják ezt az eszközt.
Az egyedi maszk és a klasszikus orvosi maszk drótmerevítése is behelyezhető a maszk nútjába, így azt az orra felhelyezve, a maszk gumipántjai a helyén tartják, vagyis egyszerűen használható.
Sipos Gábor

– A Békés Megyei Könyvtár – egy szakmai bizottság javaslata
alapján – Könyvtári Minőségi Díj elismerést kapott. Milyen út
vezetett idáig?
– Azok a könyvtárak pályázhatnak erre a díjra, amelyek
korábban már Minősített Könyvtári címmel rendelkeztek. Mi
két évvel ezelőtt nyertük el ez utóbbi címet. Azóta is folyamatosan bizonyítanunk kell, hogy méltók vagyunk rá, hogy
a partnereink, az olvasóink elvárásainak megfelelően működünk, és igyekszünk minél több folyamatba, minél több
szolgáltatásba bevonni őket. A közelmúltban a szakértői bizottság javaslatára kaptuk meg a minisztériumtól a Könyvtári
Minőség Díjat, amelynek nagyon örülünk, hiszen ezt az országban évente csak egyetlen könyvtár kaphatja meg.
– Most a járvány miatt zárva tartanak, de mégis megoldották a kölcsönzést. Ez hogyan zajlik?
– A tavaszihoz hasonló módon lehet most is könyveket
kölcsönözni a könyvtárból. Ez annyit jelent, hogy e-mailben, telefonon, vagy egy kifejezetten erre a célra kialakított
kérdőíven tudják az olvasók elküldeni a kéréseiket. A honlapunkon (konyvtar.bmk.hu) ennek a részleteit megtalálják.
Kérjük, hogy az elküldött és a várható átadás között legyen
két nap, így van időnk összekészíteni a könyveket. Ezután
az összecsomagolt, névre előkészített könyveket egy megbeszélt időpontban, a könyvtár bejáratánál vehetik át azok,
akik szeretnének kölcsönözni, és korábban már beiratkozott
olvasók voltak. A járvány miatt a könyveket, amelyeket vis�-

Távkölcsönzéssel is segítenek az olvasóknak

Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazgatója
szakapunk, három napig elkülönítjük, mondhatni könyv-karanténba tesszük. Kollégáink gondoskodnak arról is, hogy
akinek szüksége van dokumentumokra a tanulmányaihoz
vagy a munkájához, az megkaphassa azt távkölcsönzéssel.
Felkészültünk arra, hogy ha rövidebb szövegekről, képekről
van szó, akkor azt e-mailben vagy más online formában is el
tudjuk küldeni. Közben persze mi is ügyelünk a higiéniai szabályok betartására, maszkban dolgozunk, gyakran mosunk
kezet, fertőtlenítünk és figyelünk a védőtávolság betartására
egymás között is.
– Hogyan készülnek az újranyitásra, amennyiben arra lehetőség lesz?
– Nem tudni pontosan, hogyan alakulnak a járvány mutatói a következő napokban, hetekben, így természetesen azt
sem tudjuk megmondani, hogy meddig kell zárva tartanunk.
Korábban volt, hogy videofilmeket készítettünk, és azokat feltettük azokra a helyekre, amelyeket otthonról is el lehet érni.
Ezt továbbra is folytatjuk, és bent építjük az adatbázisokat.
Bízunk abban, hogy ha lecseng a járvány, újból élettel telhet meg a könyvtár, jöhetnek majd az olvasók, folytathatjuk
a programjainkat és kibővíthetjük például a városismereti sétáinkat is.
– Mindeközben nagyszabású felújítás is zajlik a könyvtárban. Hol tartanak most a munkálatok?
– Két nagy projektnek köszönhetően a fűtéskorszerűsítés
már megvalósult. Ha jöhetnének az olvasók a könyvtárba,
akkor tapasztalhatnák, hogy most már az olvasói terekben
is nagyon kellemes a hőmérséklet. Ami még hátra van, az a
külső környezet megújítása és a nyílászárók cseréje, a napokban ezek a munkák zajlanak. A felújítás teljes befejezése
tavaszra várható.
M. E.

Az online térben zajlott a Békéscsabai Digiporáma Fesztivál
Idén, a koronavírus-járványra való tekintettel rendhagyó
módon tartották meg a digiporáma fesztivált a Lencsési
Közösségi Házban a Márvány Fotóműhely közreműködésével, november 21-én.
– Tizenötödik alkalommal rendezhettük meg a Békéscsabai
Digiporáma Fesztivált. A rendezvény most speciális körülmények között zajlott: a járványhelyzet miatt úgy döntöttünk,
hogy az eseményt az online térbe költöztetjük – mondta el
Takács Péter, a közösségi ház vezetője, aki köszönetet
mondott a Békéscsabai Médiacentrumnak a fesztivál közvetítéséért.
A művészeti megmérettetésre ezúttal húsz versenyző harminc pályamunkája érkezett be, az ország számos pontjáról
és a Felvidékről is küldtek alkotásokat. A digiporámákat háromtagú zsűri értékelte.
– A digiporáma valahol átmenet a film és a video között,
habár mint minden példa, ez is sántít kicsit. Az ilyen alkotásokban nagy szerepe van a fotóknak és a zenéknek, illetve
ezek kölcsönhatásának – foglalta össze Szabó Márta fotóművész, a zsűri Székesfehérvárról érkezett tagja.

Katona Péter és Takács Péter

Pillanatkép a győztes munkából

Az értékelés során kiemelték, hogy a versenyzők kivétel
nélkül gyönyörű fotókkal dolgoztak, ugyanakkor nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a zenei alapok megválasztására is.
A 15. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál eredményei:
I. helyezett: Szabó Ferenc Fefe (Biatorbágy) – A faluvégi
fafaragó mester.

II. helyezett: Kércz Tibor és Kércz Viktor (Érd) – Pelicans of
Kerniki Lake.
III. helyezett: Lex Mónika (Solymár) – Történetszilánkok.
A Lencsési Közösségi Ház különdíja: Baán Katalin
(Cegléd) – Tangó.
D. Nagy Bence
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MESÉLŐ MÚZEUM

Fejezetek Békéscsaba történetéből

Régi idők lenyomata
A Munkácsy Mihály Múzeum természettudományi raktárában, a jól ismert és nagy mennyiségű madárpreparátum, herbáriumi lap és puhatestű vázának gyűjteménye
mellett, többszáz darabos ásvány- és kőzetgyűjtemény
is található. A nagyrészt dr. Domokos Tamás által, több
évtized alatt összegyűjtött ásványok és kőzetek, a Kárpát-medence minden részében lezajlott földtörténeti
időkről és geológiai folyamatokról mesélnek.
A kőzetgyűjtemény említésének aktualitását az adja,
hogy nemrégen Csete Gyula,
mezőberényi muzeológus kollégánknak köszönhetően bekerült hozzánk meghatározásra egy igen nehéz, furcsa alakú kőzet, melyet Pardi Sándor
vitt be a Mezőberényi Múzeumba. A megtaláló a KettősKörös mezőberényi szakaszán, horgászat alkalmával
akadt rá az érdekes formájú
és kinézetű kőzetre, amely
leginkább egy elkorhadt farönkre hasonlít. Mint kiderült
a hasonlóság nem véletlen,
hiszen tényleg egy fatörzsről
van szó, azonban sokkal súlyosabb, mint ahogyan ezt egy
korhadt fadarabtól várnánk.
Sajnos a körülmények ed-

dig még nem tették lehetővé,
hogy geológus szakértő személyesen megvizsgálja ezt az
érdekes képződményt, azonban már az elküldött fényképek alapján is kiderült néhány
izgalmas részlet róla.
A kőzet egy faopál, amely
valószínűleg többmillió éves,
és kialakulása vulkáni folyamatokhoz kötődik. A fatörzsek esetében az opálosodás
valójában kovásodást jelent,
amely a vulkáni tevékenység
közelében, alacsony hőmérsékleten végbemenő lassú
folyamat. Ennek következtében a felszín alatt vándorló kova-oldatok átitatják az útjukba
eső növényi maradvány sejtjeit, ami kihűlve megszilárdul,
s egy kristályszerkezet nélküli

A Kellner-féle
optikai szaküzlet

kvarcváltozat, az opál jön létre
belőle. Így a fa eredeti szövete
évmilliókon keresztül sértetlenül megőrződik.
Sokféle opál létezik, nemcsak növényi részek opálosodhatnak, hanem önmagában, ásványi anyagokból is
létrejöhet ez a kőzet. Azonban közös bennük, hogy a
kialakulásuk
folyamatához
vízre van szükség. Érdekes
tény, hogy opált fedeztek fel
a Marson is, körülbelül 2 milliárd éves rétegekben, és ebből következtetni lehet arra,
hogy már akkor víz volt jelen
a Mars felszínén. Az opál elnevezés görög közvetítéssel
az óindiai upala-kő, drágakő
– szóból származik. A faopál
szebb változatai lehetnek drágakő minőségűek.
A Munkácsy Mihály Múzeumba került opálosodott fatörzs leginkább egy mocsári
ciprus darabja lehet, melynek valószínűsíthető kora
több millió év. Köszönjük a
lelkes megtaláló tudományos
érdeklődését!
Váncsa Klára ökológus
Munkácsy Mihály Múzeum

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

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

INGATLAN
A Kazinczy lakótelepen 2 szoba, összkomfortos,

jó állapotú, első emeleti, erkélyes, bútorozatlan lakás
hosszú távra bérbeadó.Tel.: 30/865-4928.

Békéscsabán, belvárosban, bútorozott lakás kiadó.
Tel.: 30/684-5745.
SZOLGÁLTATÁS
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba Fiumei utca 4.
Bali és Fia Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Iroda, lépcsőház takarítást vállalok számlaképesen.
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Egykori iparosok az Andrássy úton (12. rész)

Tel.: 30/290-8726.

Kéz- és lábápolást (benőtt köröm is) vállalok.

Szükség szerint házhoz megyek. Tel.: 70/367-0137.
Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás:
Lencsési út 26/1. | Tel.: 30/233-4550.

Fűkaszálást, tereprendezést vállalok. Tel: 70/596-3370.
Fűnyírást, bozótirtást vállalok. Tel.: 30/366-9699. Petri.

Az 1850-ben született, hithű
neológ izraelita Kellner Márton optikus, látszerész és
műszerész volt, és alapvetően szegedi. Optikai, mechanikai és villanytechnikai műintézetét 1872-ben alapította
„Szegedi Ocularium” néven,
és a Kárász utca 14. szám
alatti Ungár–Mayer-bérpalotában volt megtalálható.
Kellner Márton 1926 októberében kapott Békéscsaba
város képviselő-testületétől
iparengedélyt a békéscsabai fióküzlet megnyitására, és már a hónap elején
megjelentette első reklámhirdetését. Szemüvegeket,
lencséket, kereteket lehetett
tőle vásárolni, orrcsiptetőket és lorgnetteket (ez az
a szemüvegkeretbe foglalt
lencsepár, amely keretéhez
egy finoman megmunkált
kis pálcát erősítettek, és ennél fogva emelték a hölgyek
a szemük elé). Egyébként
műszemekből is szép kínálattal bírt.
Autós- és kerékpáros
szemüvegeket is árult. A
„szenzációs, dr. Imre-féle
reflektorszemüveg”
csak
nála volt kapható, amely
nemesfém-bevonatával a
szembetegségek kezelését
segítette. 1932-ben a kor

A szegedi Ungár-Mayer bérpalota
legdivatosabb szórakoztató
játéka, a jojó is elérkezett
üzlete által Békéscsabára.
Kötszereket, betegápolási
szereket és borotválkozási
kellékeket is tartott készleten, illetve gyógy talpbetétet. Ezen kívül fényképezőgépeket, gramofonokat
és lemezeket is árult. Lehetett nála vásárolni latermagikákat (egyfajta ős-diavetítő) és sokfajta hőmérője
is volt, attól függően, hogy
mire használták: bor, must,
pálinka, benzin, tej, lúg,
ecet, láz fagylalt, kénsav,
vegyi és szobahőmérők és
egyéb fajsúlymérők.
1928. március 15-én hunyt
el, 78 éves korában. Üzletei
azonban tovább működtek
Okulárium néven, Csabán
1944-ben még mindig az
Andrássy út 6. szám alatt.
Lányának, Vajda Béláné
Kellner Erikának leányne-

velő intézete volt Szegeden.
Az egyik nála dolgozó tanárnő, Kilényi Irma volt Juhász Gyula költő titkára, aki
gyűjtötte a költő kéziratait,
fotóit. A szegedi Kellner-műhelyben kitanulta a fotográfus szakmát, és így maga is
képessé vált a Juhász-kéziratokat és fotókat sokszorosítani, szándékában állt
emlékmúzeumot is alapítani.
Egykori
igazgatónője,
Vajdáné jó barátnője volt, s
amikor 1944-ben deportálták
(túlélte a megpróbáltatásokat, hazatért és végül 1952ben hunyt el), a magányt már
nem tudta elviselni és Irma
önkezével vetett véget életének. Egyébként Kárász Judit
fotóművész is a szegedi Kellner-féle műintézetben sajátította el a szakma alapjait.
Ez volt az Andrássy út 6.
története.
Szalay Ágnes

Békéscsaba 1920
Lax mester, „a mágia naturálisa” Békéscsabán!
A Körösvidék augusztus 14én számolt be arról, hogy
„Lax mester Békéscsabára
érkezett”. Az újság írásából
az is kiderült, hogy mi vár a
nézőkre: a közönség soraiból kiválasztott embereken
különböző kísérleteket hajt
végre: elfelejtik a nevüket,
nem tudnak ötnél tovább számolni, egy üveg víztől jókedvük lesz; majd „a közönség
által feladott, sokszor nagyon mulatságos feladatokat
néhány perc alatt a mester
ügyességgel oldják meg.”. A
csabai közönség is lázba jött,
az előadásra szóló jegyek
nagyrésze már elővételben
elkelt. Augusztus 17-én egy
mesterrel több lett Békéscsabán, hiszen megérkezett
Lax úr „titkárja-médiuma és
pénztárosnője kíséretében”
és első útja a Körösvidék
szerkesztőségébe vezetett.
Itt egy hosszabb beszélgetés
keretében bemutatta a különböző professzorok róla szóló
elismerő nyilatkozatait, majd
beszámolt arról, hogy „ős�szel Budapesten a fasorban
megnyitom gyógyintézetemet
ahol kizárólag szuggesztióval fogom a gyógykezelési

végezni.”. Augusztus 19-én
a csabai színházban különleges élményben lehetett
része a szerencséseknek,
akik „bámulattal párosult
gyönyörrel szemlélték a mester szebbnél-szebb mutatványait.”. A csabai újságból
nem derült ki, hogy milyen
számokat láthatott a nagyérdemű, de más vidéki lapok
részletesen beszámoltak a
náluk zajló „csodáról” és feltételezhetjük, hogy ezeket
őseink is láthatták. Az Egri
Népújságban jelent meg az
egyik legizgalmasabb mutatványa: „Lax mester ugyanis
elhatározta, hogy hypnotikus
erejével kinyomozza a titokzatos kabáttolvajt és a Hangya tolvajait. Az illető tolvaj
urak mindenesetre helyesen
teszik, ha megmentik magokat egy súlyos lelkiismereti
problémától és önként jelent-

keznek a rendőrségen, miután tettük holt bizonyossággal napfényre fog derülni”. A
következő számot talán nem
várta mindenki oly lelkesen:
„Lax mester továbbá kideríti a
hallgatóság férfi és női tagjai
közt fenállott és fennálló szimpátiákat. Megnyugtatásul közölhetjük, hogy a mester csak
azon esetben nyilatkozik, midőn az érdekelteknek még
nincs vagy már nincs veszteni
valójuk”. A csabai közönség
egy része azonban nem vette
komolyan a mester előadását, erről a Körösvidék így írt:
„Végtelenül kellemetlenül hatott azonban a jelenvoltak egy
részének neveletlen magatartása, mely a kísérletek sikerét
hátrányosan befolyásolta és
nagy mértékben nehezítette
meg a csodálatra méltó mester munkáját.”
Ugrai Gábor
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A művészek más-más módon élik meg a járvány

Lonovics László folyamatosan alkot
Egymás után jönnek szembe a képei a közösségi oldalon – ebben az esetben
a komputergrafikákra gondolok –, amelyeket már
egy kilométerről felismer
az ember. Lonovics Lászlóval erről a műfajról és
vírus miatti bezártságról
beszélgettünk.
Lonovics László egyik megnyilvánulás
formája
az
elektrográfia vagy komputergrafika. Emellett nem hanyagolja el a hagyományos
értelemben vett olajfestészetet sem.
– Már a ’80-as években is
foglalkoztatott a fénygrafika,
de azokat a munkákat még
szitanyomással készítettem.
A számítógép segítségével
azonban már több variációt
is el tudok készíteni – alapve-

tően mindegyiknek van egy
rajzos alapja, amelyet lefényképezek, és azokat a fotókat
alakítom át. A számítógép
csak egy hatékony eszköz,
amelynek használatával az
alkotóképességgel rendelkező ember tud létrehozni
műalkotást. Látványos hatásokat bárki készíthet vele, viszont ezeken csupán a szoftver-intelligencia
nyilvánul

Lonovics László Vírus I. című alkotása

Támasz

meg. Tagja vagyok a Nemzetközi Kepes Társaságnak
és a Magyar Elektrográfiai
Társaságnak, amelyekben a
művészek holográfiával, számítógéppel és egyéb elektronikus eszközök használatával hoznak létre alkotásokat
– mondta el Lonovics László.
A művészek egészen különböző módon élik meg a
koronavírus-járvány
miatti
kötöttségeket, bezártságot,
Lonovics László például folyamatosan dolgozik, alkot. A
pandémiás helyzet ellenére
idén 13 csoportos kiállításon
is szerepelt, de a járvány miatt több budapesti kiállítás
megnyitójára nem tudott elmenni, pedig nagyon hiányzik már neki a kollégákkal
való találkozás, a szakmai
diskurzus.
Emellett az aktuális helyzetre reagálva két munkát is
készített Vírus 1. és Vírus 2.
címmel, illetve online tárlaton
is bemutatkozott.
Such Tamás

Legendás csabai klubok : A Füge
Új sorozatunkban jónevű
ex, illetve még pulzáló csabai klubokat mutatunk be.
Ezúttal a Dózsa György
úti Fügét (Független Ifjúsági Egyesület) szúrjuk
kultúrvillánkra, amelynek
a helyén évek óta a Békéscsabai Városi Nyugdíjas
Egyesület működik. Mikó
Melindával, a hely „örök
anyjával” időutaztunk.
A hely valaha az MSZMP
épülete volt, majd a rendszerváltozást követően azt
megörökölte az MSZP.
– Volt egy csapatunk –
meséli Mikó Melinda, a Füge
elnöke –, rendszeresen bejártunk a szocialisták irodájába. Valószínűleg már nagyon
unták, hogy ott lóg naponta 10–15 gyerek, így aztán
megkaptuk a Dózsa György
út 35. szám alatti helyet.
Csak egyetlen kikötésük volt,
ha havonta összeül a tagságuk, alaposan takarítsunk
ki. Bármennyire hihetetlen,
de valóban függetlenek vol-

tunk – jegyzi meg az egyesület nevével kapcsolatban –,
mert nem kellett belépnünk
a pártba.
Kérdésemre
elmondja,
tévedés, hogy a Füge világrajövetele a Narancs Klubra
reflektált volna. Ráadásul
1991 októberében szinte
egyszerre nyitották meg a
kapuikat. Nem mellesleg, a
Dózsa György úti intézmény
sosem működött olyan nagy
dübörgéssel, mint a Szent
István téri, szintén déligyümölcs nevű tejtestvére.
A keménymag, tíz-tizenöt
fő mindig ott élt, de volt, hogy

harmincan is összetömörültek a két szobában. Óriási
kártya- és billiárd-partik, koncertek, filmnézések zajlottak
a térben.
Az 1994-es választásokat
követően aztán széthullott a
keménymag. Néhányan az
MSZP színeiben kezdtek el
politizálni; mások egyetemre mentek vagy elköltöztek,
aztán később családot alapítottak.
Beszélgetésünk előtt Melinda készített egy Füge Fbcsoportot, ahova az egyik arc
ezt írta: korszakos hely volt
a Füge. A mi korszakainkat
követte végig. Volt közösségi arculata, amikor lelkesen
nyithatott, majd kialakult egy
markáns arculata. Volt politikába beleszagoló korszaka
és volt játékos (rikiki, póker)
korszaka. Volt hangos is, hihetetlen koncertekkel. Nagy
bulik, szakítások, drámák,
nevetések, megértés, barátság, közösség volt a Füge, a
hely örök anyjával, Melussal!
Such Tamás

Ötéves a Békéscsabai Médiacentrum
Öt évvel ezelőtt, november 20-án köszöntötte először a
békéscsabai nézőket a 7.Tv első híradója. Azóta több ezer
adást, számtalan riportot és magazinbeszélgetést láthattak az érdeklődők, a munka pedig 2020-ban, a koronavírus-járvány közepette sem állt meg. A kezdetekről a Békéscsabai Médiacentrum ügyvezetőjével beszélgettünk.

A békéscsabai evangélikus és református gyülekezetekben, a járvány tavaszi hullámához hasonlóan, jelenleg
sem tarthatnak istentiszteleteket. A református és az
evangélikus istentiszteleteket vasárnaponként 9, illetve 10 órától ezért ismét láthatják a nézők a 7.Tv Támasz
című műsorában, valamint a behir.hu online csatornáin.
A járvány terjedése miatt a
Magyarországi Evangélikus
Egyház püspöki tanácsának
kérésére az istentiszteleteket
online, illetve televízión keresztül lehet követni.
– A templomok mondhatni félig vannak csak nyitva,
hiszen a gyülekezet nélkül
tartjuk meg az istentiszteleteket, amelyeket felvételről
lehet követni az otthonokban
– fogalmazott Kutyej Pál, a
Békéscsabai
Evangélikus
Egyház lelkésze.
A Békéscsabai Református Egyházközség a zsinat
elnökségi tanácsának kérésére úgy döntött, hogy a hívek egészségének védelme
érdekében csak online és te-

levíziós felvételről lehet nézni
az istentiszteleteket.
– A médiacentrum abban
segít nekünk, hogy a 7.Tv vasárnaponként református istentiszteletet is sugároz. Így
el tudjuk elérni azokat a testvéreinket is, akik egyébként
más csatornán elérhetetlenek lennének – hangsúlyozta
Marti Miklós, a Békéscsabai
Református Egyházközség
lelkésze.
A Magyar Katolikus Egyház vezetése egyelőre úgy
határozott, hogy megengedi
a nyilvános misék tartását,
azonban a híveknek a kötelező járványügyi rendelkezéseket szigorúan be kell tartaniuk.
Vincze Attila

– Békéscsaba város közgyűlése 2015 tavaszán
döntött úgy, hogy létrehoz
egy önkormányzati médiacéget. Ez nem egyedülálló
az országban, hiszen a legtöbb megyei jogú városban
működik ilyen cég. A 7.Tv
körzeti televízióként ugyanakkor nemcsak a megyeszékhelyen, hanem Békés
megyében is fogható, híreink ennek megfelelően
az egész megyét lefedik –
összegezte Diós Zsolt. Kiemelte, hogy a médiacentrum nem indulhatott volna
el és nem foglalhatta volna
el jelenlegi helyét Opauszki

Zoltán alapító ügyvezető és
Hatala Boglárka főszerkesztő áldozatos munkája nélkül.
– Ezen a születésnapon fontos hangsúlyoznunk,
hogy a teljesítményünkkel a
kezdeti kételkedőket is sikerült meggyőznünk. Elmondhatjuk, hogy a Békéscsaba
Médiacentrum, benne a 7.Tv
szerepét ma már senki nem
vonja kétségbe, ehhez természetesen szükség volt a
munkatársak profizmusára, ami kiemelt bennünket
a mezőnyből – tette hozzá
Diós Zsolt.
A 2020-as évre – legalábbis nagy általános-

ságban – feltehetőleg nem
sokan emlékeznek majd
vissza szívesen. A járvány
a médiacentrum dolgozóit is érintette, nemcsak a
forgatások és a különböző
kormányrendeletek tekintetében, hanem személyesen
is: a szerkesztőségi munkát
több munkatárs megbetegedése miatt – eladdig példátlanul – mintegy másfél hétig
szüneteltetni kellett október
végén. Az élet azonban ebben az évben sem állt meg,
a technikai adottságok révén
idén számos esetben készíthettünk műsort a különböző
online videós, kommunikációs fórumon keresztül. A
technikai újítások mellett
pedig idén új kollégákat is
köszönthettünk a szerkesztőségben.
– Szeptember vége óta,
mint szerkesztő-riporter tevékenykedem a médiacentrumnál. Közvetlenül ezelőtt

a Szegedi Televíziónál dolgoztam, és miután a családommal idén Gyulára
költöztünk, hasonló munkakörben igyekeztem elhelyezkedni – osztotta meg
Vincze Attila. Mint mondta,
leginkább a közéleti témák
állnak közel hozzá, de az
elmúlt két hónap során már
szélesedett az a tér, amelyben szívesen mozog.
Az idei évet értékelve,
valamint a jövőbe is tekintve Diós Zsolt ügyvezető
kiemelte, hogy a 7.Tv-t, a
behir.hu portált működtető
és a Csabai Mérleg című
városi lapot kiadó médiacentrum jól vizsgázott, nézőket és olvasókat sem
veszített, sőt növekedő
tendencia
tapasztalható.
Mint mondta, szeretnék ezt
a lendületet a következő öt
évben, s ha lehet, még tovább megtartani.
D. Nagy Bence
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KITEKINTŐ: A gyulai óvodák dolgozóinak nagy része vállalja a tesztelést
A szociális intézményekben, az egészségügyi intézményekben, a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban zajlik az ott dolgozók szűrése. A vizsgálatokat
önkéntes alapon, a koronavírus kimutatására alkalmas,
úgynevezett antigén gyorsteszttel végzik a szűrőcsapatok Békés megyében is.
– Az orrunkból vették le a mintát, majd rácsepegtették egy
eszközre, és az eredmény alig
15 perc alatt meg is volt. Szerencsére én negatív lettem.
Mindenki tisztában van vele,
hogy a gyorsteszt nem ad 100
százalékos eredményt, de
azért ad egy képet. A gyerekek és a magunk érdekében
vállaltuk a tesztet – fogalmazott egy neve gyulai óvónő.
Az idevonatkozó kormányrendelet szerint, ha valakinek
pozitív lesz az eredménye,
akkor értesítenie kell a háziorvosát, ő indítja majd be
az ilyenkor szükséges folya-

matokat. A háziorvos a pozitív eredményt az Országos
Szakmai Információs Rendszerben (OSZIR) a Nemzeti
Népegészségügyi Központ
által kiadott eljárásrendben
foglaltak szerint rögzíti.
Megkeresésünkre Gyula
Város Egyesített Óvodájának
vezetője elmondta, hogy a
teszteléseket a megyei kormányhivatal
segítségével
szervezték meg. Makráné
Gombkötő Zita hozzátette,
azt tapasztalja, hogy a dolgozóik nagy része vállalja a
rendszeres tesztet. Beszélt
arról is, hogy ha sok pozitív
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eredmény születne, akkor az
óvodák működésének érdekében belső átszervezésekre is szükség lehet.
Sokan nincsenek pontosan tisztában azzal, hogy az
antigén gyorstesztek miben
különböznek a normál PCR
koronavírus tesztektől. Egy
szegedi székhelyű orvos
biotechnológiai cég, még a
koronavírus megjelenésekor
saját diagnosztikai laboratóriumot hozott létre, és mára
az állami intézetek mellett
több hazai vállalat és magán egészségügyi központ
mintáit dolgozza fel. Puskás
László ügyvezető kérdésünkre elmondta, hogy az antigén
gyorsteszt a vírus fehérjéjét
mutatja ki, míg a PCR vizsgálat a vírus örökítő-anyagát.
Ebből adódik, hogy a gyorsteszt érzékenysége kisebb.

– Elsősorban a tünettel rendelkező személyek szűrésére
javasoljuk az antigén tesztet.
Az állami intézményekben a
PCR tömeges szűrése nem
megoldható, mert nagyon nehezen lehetne kivitelezni. A
kezdődő vagy lecsengő, még
valószínűleg fertőző betege-

ket viszont nem lehet kiszűrni nagy biztonsággal ezzel a
teszttel, ott továbbra is a PCR
az irányadó – hangsúlyozta a
szakember.
Hozzátette, hogy létezik
egy ellenanyag-teszt is, amely
a múltbeli fertőzés beazonosítására szolgál. A fertőzést

követően a szervezetben védekező-molekulák, antitestek
jelennek meg, melyek kimutathatóak lehetnek a vérből. Ezt
a módszert azoknak ajánlják,
akik a közelmúltban átestek
egy felsőlégúti betegségen,
de nem tesztelték le őket.
Vincze Attila
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A hazai zártkapus meccseket élőben közvetíti a 7.Tv

Új szintre lépett a BRSE és a BMC együttműködése

Fiatalokkal erősített az Előre

Élő röplabda-közvetítések

A koronavírus-fertőzések
után a Békéscsaba 1912
Előre játékosai gőzerővel
kezdték meg az edzéseket.
A csapat néhány ifjúsági
labdarúgóval kiegészülve,
28 játékossal tréningezett,
de voltak olyanok, akik a
betegség miatt két-három
hetet kényszerültek kihagyni.
– Újra fel kellett építenünk a
terhelést, mindezt a vizsgálatok után óvatosan tettük.
Nem szeretném, ha valakinél
a megbetegedés miatt maradandó károsodás alakulna
ki, ezért lassan, lépésről lépésre haladunk – fogalma-

zott a vezetőedző, Preisinger
Sándor.
Az Előre október közepén
még a feljutásért volt harcban, de a fertőzések miatt
három bajnokin is tartalékosan álltak ki, míg a Debrecen ellen már el sem utaztak

Mínusz, a bajnok

egészséges játékosok hiányában. A kihagyást követően a Békéscsaba 1912 Előre
a BFC Siófok mérkőzésen
állt újra csatasorba. A mec�csen a koronavírus-járvány
miatt nem lehettek nézők,
de a találkozót a 7.Tv-n és a
behir.hu online felületein nyomon követhették az érdeklődők. A siófokiak 0:1-re győztek, ahogy Preisinger Sándor
fogalmazott: tizennyolc fertőzött és egy hét edzés után
ennyire futotta.
Azt követően a Szolnok
ellen lépett pályára a Csaba,
és öt vereség után, a 0:0-ás
döntetlennel újra pontot szerzett az Előre.

Újabb szintre emelte immár több mint ötéves
együttműködését a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület és a Békéscsabai Médiacentrum (BMC).
A felek november 26-án
írták alá azt a megállapodást, amely szerint a médiacentrum felületein élőben követhetik a nézők az
ötszörös magyar bajnok
BRSE mérkőzéseit.
A BMC és a Békéscsabai
Röplabda
Sportegyesület
már a médiacentrum indulása óta partnerségben
áll – ismertette a médiacentrum ügyvezetője. Diós
Zsolt hangsúlyozta, hogy
az évek során igyekeztek
minőségi tartalommal kiszolgálni
Magyarország
legsikeresebb női röplabda
sportegyesületét.
– Most megerősítettük
az eddigi közös munkát. A
továbbiakban ugyanúgy vállaljuk azt, hogy népszerűsítjük a sportágat és az egyesületet. Be fogunk számolni
minden eredményről, igyekszünk magazinműsorainkban egyre szélesebb körben
bemutatni a játékot, a játékosokat, edzőket, vezetőket,
de ennél tovább is megyünk
– fogalmazott Diós Zsolt, a
Békéscsabai Médiacentrum
Kft. ügyvezetője.

Diós Zsolt ügyvezető (BMC) és Baran Ádám elnök (BRSE)
A felek közötti együttműködés új szintre lép, hiszen a
Békéscsabai Médiacentrum
Kft. saját felületein élőben
közvetíti az ötszörös magyar
bajnok BRSE mérkőzéseit.
Az első élő közvetítés a behir.
hu YouTube és Facebook oldalán, valamint a 7.Tv-ben
november 28-án volt látható,
amikor a csabai lányok idei
első hazai mérkőzésükön az
MTK Budapest gárdáját fogadták a Békéscsabai Röplabda Akadémián.
– Sajátos a jelenlegi helyzet a koronavírus-járvány
miatt. Felértékelődött a kommunikáció szerepe. Éppen
ezért számos újítással készülünk, amelyben partner a
Békéscsabai Médiacentrum
is. A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület minden

hazai mérkőzését a médiacentrum közvetíti. Erre hatalmas az igény a szurkolók
részéről. Jól rajtolt a csapat,
rengetegen lennének a mérkőzéseken, de miután nem
tudják szurkolóink személyesen élvezni a találkozókat,
ezért a tévé képernyőjén keresztül igyekszünk kárpótolni
őket – emelte ki Baran Ádám,
a Békéscsabai Röplabda
Sportegyesület elnöke.
A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület 2016 óta
röplabda magazinnal is rendelkezik, ez a 7.Tv műsorán
kéthetente jelentkezik friss
tartalommal. A lassan száz
adást számláló BRSE TV
jövő márciusban ünnepli
majd fennállásának ötödik
évfordulóját.
Papp Ádám

A vívók az Eb-re és a vb-re készülnek
Jól kezdték a szezont az Alföld Vívó Akadémia kadet és
junior versenyzői. A korlátozások ellenére a versenysportolók továbbra is edzhetnek, ami azért is fontos,
mert Dékány Kinga és Keszthelyi Zsombor jelen állás
szerint ott lenne a válogatottal a jövő évi junior Eb-n és
a világbajnokságon is.

A békéscsabai Lipták Mihály, alias Mínusz tavaly az
IBFA világbajnokságon harmadik lett Masters kategóriában. Idén a koronavírus-járvány miatt úgy döntött,
hogy nem készül a versenyre.
Mínusz gyerekkorában, a
hetvenes években leginkább az iskolai tömegsport
rendezvényeken szerepelt.
14 évesen kezdett cselgáncsozni, a Honvéd Szalvai
SE-ben. Pár év múlva elment Pakucza József Derkovits sori pince-edzőteremébe, ami egy igazi retro
helyszín volt.
– Nagyon imádtuk azt a
fűtetlen, málló vakolatú, rozsdás súlyzókkal berendezett,
dohos szagú, légópincéből
kialakított helyiséget. Akkoriban az jelentette nekünk
az EDZŐTERMET. Gyakorlatilag ott tudatosult bennem
a testépítés iránti szeretet,
amely 35 éve töretlen. De
igazából nem kerültem soha
olyan közegbe, ahol akkor
észrevehették volna, hogy
többre is vihetem, mint egy
hobbiszintű testépítő – fogalmazott Lipták Mihály.

Négy évvel ezelőtt, amikor a gyulai Süli Józsefék
Csabán is nyitottak egy klubot, ott folytatta az edzéseket. Süli mindjárt az elején
megjegyezte, hogy esetleg
indulhatna bajnokságon is.
Addig-addig győzködte Mínuszt, míg ráállt, és úgy tűnik, ez a szakmai és mentális háttér kellett a sikerhez.
– Már az első versenyemen aranyérmes lettem,
ezek után hittem el, hogy
esetleg több is vagyok, mint
egy hobbi testépítő: nemzetközi bajnokságokon három
ezüst-, egy bronzérmet szereztem; illetve háromszoros magyar bajnok vagyok.
2019-ben, Rómában eljutottam a világbajnoki harmadik
helyig. Ezért nagyon hálás
vagyok Süli Józsi mesteremnek, barátomnak – mondta
Lipták Mihály.
Such Tamás

A Kadet Junior Párbajtőr
Magyar Kupán kiemelkedő csabai siker született,
hiszen a juniorok között
Lenkefi Soma diadalmaskodott, aki a kadet korosztályban esélyes lehet egy
világversenyre, hiszen a
ranglista ötödik helyén áll.
Ebben a kategóriában a
negyedik hely már Európa-bajnoki, míg a harmadik
hely világbajnoki szereplést
érhet.
– Nagyon sokat készültem erre egész nyáron, úgy

érzem, hogy mindent beleadtam. Nagy célom, hogy
bekerüljek a válogatottba és
kijussak az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra
– mondta Lenkefi Soma.
Keszthelyi Zsombor a
szezon elején háromból egy
válogatóversenyt megnyert
és szeretne a harmadik
helynél még előrébb lépni a
magyar ranglistán.
– Minden szezonban
ugyanaz a célom, hogy a
ranglista első négy helyének valamelyikén legyek.

Lenkefi Soma magyar bajnok és Galli Zsolt vezetőedző

Azon felül, hogy ott szeretnék lenni a válogatottban,
egyéniben és csapatban is
szeretnék érmet szerezni
egy világversenyen. Sajnos
még nem tudjuk, hogy megtartják-e az Eb-t és a vb-t,
de bízunk a legjobbakban
– hangsúlyozta a junior versenyző.
Az akadémia jelenleg
két legeredményesebb versenyzője Dékány Kinga és
Keszthelyi Zsombor minden
bizonnyal az utolsó évüket
töltik Békéscsabán, mert az
érettségi után egyetemre
mennek. Előbbi már több,
mint tizenhárom éve vív és
eddigi legnagyobb eredménye az, amikor két éve
Európa-bajnok lett a kadet
csapattal, ráadásul minden
idők legfiatalabb felnőtt magyar bajnoka, hiszen 2017ben alig 17 évesen nyerte
meg az Ob-t.

– Négy hete az edzőtáborban megsérült a térdem,
így kellett versenyeznem az
utolsó két megmérettetésemen. Idén még két fontos
versenyem lesz, ha azokat
megrendezik: a junior és a
felnőtt országos bajnokság
– foglalta össze az elmúlt
heteit Dékány Kinga.
A klubvezetés szeretné,
ha Zsombor és Kinga is kijutna az Európa-bajnokságra, valamint a vb-re, mivel a
férfi és a női párbajtőr válogatott is éremesélyes lehet.
– Jelenleg két versenyzőnk áll kijutásra a ranglistán, Dékány Kinga és
Keszthelyi Zsombor, mind a
ketten a juniorok között harmadikok. Négy versenyző
képviselheti az országot az
Eb-n, illetve a vb-n, ha ezeket megrendezik – fogalmazott Galli Zsolt vezetőedző.
Hidvégi Dávid
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Karácsonyi vásár
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Adventi Civil Börze az online térben
Hat Békés megyei civil
szervezet csatlakozott az
Adventi Civil Börze országos adománygyűjtő akcióhoz – tájékoztatott a Békés
Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ.
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A pandémia miatt idén a békéscsabai, Szent István téri
karácsonyi vásár is elmarad. Az elmúlt években közel egy
hónapig várta a békéscsabaiakat a vásár kézművesekkel,
árusokkal, forralt borral, meleg ételekkel, vidámparkkal, bemutatókkal, programokkal és adományozási lehetőségekkel. Idén azonban – ahogy szinte mindent – ezt is felülírta a
koronavírus-járvány. A vásár elmarad, a szervezők ezúttal
egy online karácsonyi újság készítését tervezik, amely a
karacsonyivasar.eu oldalon lesz majd elérhető.

A hat megyei szervezet egyike a Diaboló Alapítvány a
Cukorbeteg Gyermekekért,
amely a gyerekek mellett
a diabéteszes fiatal felnőttekkel is foglalkozik. Az alapítvány kuratóriumi elnöke
Kosznáné dr. Pule Ilona elmondta: az adománygyűjtés
részeként olyan édességet
szeretnének adni a fiataloknak, amely nem emeli meg a
vércukorszintjüket.
Mint elhangzott, a Miniszterelnökség a Civil Központok Országos Hálózatával

Előre elnézést a következő példáért, de a mi kis
Artúrunk
hazaérkezése
óta a hírhedt Vlad Țepeș
Drakula bonszai változataként funkcionál. Értem
ezalatt azt, hogy nappal
leginkább alszik, esténként
viszont sűrűn kel fel szopizni. Igaz, hogy nem vért és
nem is a nyakból. No persze, gyermekünk nem an�nyira kegyetlen velünk, mint
amennyire a havasföldi fejedelemről elterjedt, még ha
időnként annak is érezzük.
Merthogy a mi éjszakáink –
a fentiekből deriválva – nem
alvással telnek. Ez az én kis
hős feleségemet igencsak
megviseli, mert hiába telnek
gyorsan a napok, azért ráférne a pihenés…

Ft
Akciós kihelyezési díj:

9900

7000

Ft

Akár átlagosan havi egy ballon
rendelésével is elérhető!
Házhoz szállított ballonos víz akár
990 Ft-tól (52 Ft/l)

06 66 778-888
06 30 955-7679
www.szivarvanyaqua.hu

Az akció visszavonásig érvényes és ballonos víz házhoz szállításról
szóló folyamatos szerződés megkötéséhez kötött.

szeretteit karácsonyra egy
VÍZADAGOLÓVAL.

ria, a Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője mondta.
Az országos program november 23-án vette kezdetét
és december 23-áig tart.
Adományozni a civil.info.hu
oldalon, az Adventi Civil Börze fülre kattintva lehet.
Papp Ádám

A pelenkacsere és az öltöztetés olyan metódusok,
amelyekről mindig azt gondoltam, könnyen mennek
majd. Zenélek, így abba
a hitbe ringattam magam,
hogy a jól funkcionáló finommotoros
készségeimnek
hála, virtuózabb leszek a
kedvesnél. Hát... nem. Mint
mondtam, Artúr meglepően
erős kisgyermek, aki akaratát időnként a Jean-Claude
Van Damme Kickboxerében
látott pörgőrúgásokkal fejezi ki. Apa szeme ilyenkor
könnybe lábad, de nem a
gyöngéd érzelmektől. (Erről
jut eszembe: meg kell emelni valamivel a pelenkázót!)
Szóval, mindent egybevetve, gyönyörűen telnek a
napok. És mert szeretjük a
szép tanulságokat a végére
hagyni, így teszek én is: ezt
az időszakot semmiért nem
adnánk, még a nyűggel teli
éjszakákat sem. Ez az eddigi legszebb, legjobb nyűgünk ugyanis, ami valaha
ért bennünket.
D. Nagy Bence

A "világító adventi kalendárium" játékot 2016-ban
Solymáron kezdték el. Ezután terjedt el több településen, és a Jaminai Közösségi Ház is átvette az
ünnepi hagyományt. Pető
Ibolya a közösségi ház
szakmai vezetője elmondta, hogy ezzel a céljuk a jelenlegi bezárkózás okozta
elszigetelődés enyhítése,
az ünnepi hangulat megteremtése.
A Jaminai Közösségi Ház
meghirdette a „Jaminai adventi ablakok 2020” elnevezésű programot, hogy a
személyes találkozások elmaradása helyett ilyen formában segítsék megélni az
együvé tartozást.
Pető Ibolyától megtudtuk:
a játék lényege, hogy december 1-je és 24-e között
24 jaminai ház ablakában
gyúljon világosság. Ehhez
családok, intézmények, vállalkozások
jelentkezését
várták, akik és amelyek vállalták, hogy decemberben,
egy előre megadott napon
feldíszítik és fénybe öltöztetik
az egyik, utcáról is jól látha-

tó ablakukat, és kiírják azt a
számot, amelyik napon ők az
ablakdíszítők.
Ugyanakkor vannak „ablakvadászok” is, azok a családok, gyermekek, vagy felnőttek, akik megtalálják az
aznapi feldíszített, világító ablakokat, és erről 1–1 fotót beküldenek a jaminaiadvent@
gmail.com címre. Az ablakvadászatra
jelentkezők

e-mailben naponta térképet
kapnak az aznapi adventi
ablak(ok) elhelyezkedéséről.
Az ablakvadászat ajánlott
időpontja december elsejétől
naponta a 16.00 és 19.00 óra
közötti időszak. A fotókat a
szervezők feltöltik a Jaminai
Közösségi Ház facebook oldalára, a legtöbb fotót beküldők között pedig ajándékkosarat sorsolnak ki.

Szárnyat bontottak az angyalok

HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNNEK.

LEPJE MEG

sárokra – ahol adományokat
is lehet gyűjteni – nem lesz
idén lehetőség. Ezért találta ki a Miniszterelnökség és
a civil központok hálózata,
hogy legyen egy olyan felület, amelyen keresztül bárki
támogathatja adományokkal
a szervezeteket – ezt már
Herczegné Számel Annamá-

Jaminai adventi ablakok 2020

Apanapló:
Már több hete csak a mamára...
A behir.hu Apanapló című
rovatában a médiacentrum
egyik szerkesztője, egy
édesapa osztja meg tapasztalatait az első gyermeke érkezését övező izgalmakról.
A teljes történetért látogassanak el a behir.hu portálra.
Az Apanapló új irányt
vett! Már nemcsak elmélkedünk arról, hogy milyen
lesz, ha gyermekünk egyszer megszületik: mostantól
azon aggódunk, hogy mindent jól csináljunk csemeténkkel kapcsolatban.
Október 28-án megszületett kisfiunk, Artúr Sámuel.
Azóta már eltelt pár hét(!),
így most némi tapasztalattal a hátam mögött bátran
írom meg, hogy was ist los.
Csemeténk épen, egészségesen, közel 4 kilogrammal
és bivalyerővel jött világra.
S hogy ne hagyjam reflektálatlanul a bejegyzés címét:
József Attila a Mama című
versében egy ordító, toporzékoló, de mindenekelőtt őszinte kisember képét festette le.
Na, ez a helyzet minálunk is.

együttműködve teret és lehetőséget szeretne biztosítani
a civil szervezetek karácsonyi időszakban zajló adománygyűjtéseihez. Ezt rendhagyó módon az online térbe
költöztetik az Adventi Civil
Börze megszervezésével.
– A pandémiás helyzet
miatt sajnos a karácsonyi vá-

Hatodik éve gyűjt adományokat, szeretetcsomagokat
Bonnyai Sándor, aki korábban a környéken élők mellett
rengeteg nehéz sorsú kárpátaljai gyermeknek tette szebbé az ünnepét a Karácsonyi Angyalok kezdeményezés
jóvoltából. Idén a járvány közbeszólt, azonban a Békés
megyében élő rászorulókat, s ha lehet néhány kárpátaljai gyermeket így is szeretne megajándékozni.
– Arra kérem azokat a
közösségeket,
(osztály,
munkahelyi, sport, baráti,
egyesületi, felekezeti) akik
segíteni kívánják a gyermekeket, hogy az alábbi adományok valamelyikét egy
gyűjtődobozba
gyűjtsék
össze, amelyet egyetlen napon, 2020. december 7-én
fogok egybegyűjteni érintésmentesen. A csomagokat én fogom összeállítani,
karácsony előtt pedig körbejárom Békés megye va-

lamennyi gyermekotthonát,
az anyaszállókat, a családok és gyermekek átmeneti
otthonait, valamint meglátogatok jónéhány szegény
családot, hogy a ti jóságotokat kiosszam a részükre!
Valamennyi csomagot pedig
törekszem majd eljuttatni a
korábban szívünkbe fogadott kárpátaljai gyermekek
részére – fogalmazott Bon�nyai Sándor, aki az elővigyázatosság érdekében idén a
szeretet-csomagokat a gyer-

mekek ablakaiban helyezi
el, ezzel még titokzatosabbá
téve az „angyali szolgálatot”.
Amire szükség van: higiéniai eszközök (fogkefe,
fogkrém, szappan, sampon,
dezodor, tusfürdő, tisztasági
betét); édesség; tisztítószerek (mosópor, fertőtlenítőszer, öblítő, mosogatószer);
tartós élelmiszer (konzervek, étolaj, cukor, rizs stb.).
Idén az óvatosság és elővigyázatosság
érdekében
semmilyen játékot, plüsst,

ruhát, egyéb tárgyi eszközöket nem tudnak fogadni!
– A Karácsonyi Angyalokat
arra kérem még, hogy idén
egy-egy kedves rajzot, üzenetet is írjanak a gyermekeknek,
azt juttassák el nekem – tette
hozzá Bonnyai Sándor, aki e
következő telefonszámon érhető el: 20/378-5439.
A Békéscsabai Médiacentrum is gyűjtőpont, hétköznap
9.00–17.00 óráig adhatják le
adományaikat, a Szabadság
tér 20–22. szám alatt.
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N A P TÁ R
December – Télelő – Karácsony hava

December 4., Borbála napja: Ha az e napon vízbe tett Borbála-ág kivirágzik, akkor a lány hamarosan férjhez megy – írták
a régi kalendáriumok.
December 6. Miklós napja: Szent Miklós a gyermekek és diákok védőszentje, ezért a későbbi korokban a népi vallásosság hatására kialakult ajándékosztó, püspöksüveges Mikulás
előképének és mintájának tartják. A legenda szerint a piros
püspöki ruhába öltözött, fehér szakállal álcázott Miklós betért
azokba a házakba, ahol kisgyermek van. Imádkoztatta, vizsgáztatta, majd tudásuk és viselkedésük alapján megjutalmazza vagy virgáccsal korholta őket.
December 13. Luca napja: Az év legveszélyesebb gonoszjáró napja, ezért a nők számára tilos mindenféle munkavégzés, tartotta a babona. Ekkor kezdik készíteni a Luca-székét,
szög nélkül.
December 25. Karácsony napja: A kereszténység ezen a napon ünnepli Jézus születését. A karácsonyfa állítása Magyarországon csak a 19. században vált szokássá. A parasztházakban karácsonykor piros csíkos abroszt tettek az asztalra, a
piros szín az örömet jelentette. Az abrosznak varázserőt tulajdonítottak, ebből vetették a gabonát, ezzel takarták be a beteget. A karácsonyi vacsora egykor káposztából, babból, aszalt
gyümölcsökből készült levesből, mákos vagy túrós rétesből
állt. Az almának is fontos szerepe volt, annyi részre vágták,
ahányan körülülték az asztalt. Ettek belőle, és azt tartották, ha
a következő évben valaki eltévedne, az almára gondolva haza
fog találni. E napon a lakomából az állatoknak is adtak. Az asztalon maradt morzsát eltették a varázsereje miatt, és volt, ahol
a tűzbe vetették a vihar ellen.
A karácsony egyik legnépszerűbb népszokása a betlehemezés. Ezt a pásztorjelenetet házról-házra járva adták elő a gyermekek. A játék fő elemei: az öreg pásztorral folytatott beszélgetés, a pásztorok ébresztése és ajándékvétele.
December 31., Szilveszter napja: Az év legvidámabb éjszakája – az első évezred végén élt Szent Szilveszter pápa
ünnepe. Ezen az éjszakán eltemetik az ó-évet és különböző
praktikákkal próbálják megtudni, hogy mit hoz az új esztendő.
Fontos ilyenkor, hogy zajt keltsenek, hogy elűzzék a gonosz
szellemeket.

CSABAI KALANDOZÁSOK
TEMPLOMOK

5. Forduló – Templomok

Csabi és unokatestvére, Bazsi felmehettek az evangélikus
nagytemplom tornyába.
– Huhúú – csapta össze a mancsait a kis unokaöccs –, az egész
várost belátom innen fentről! !
– Igen – bólintott Csabi –, a templomtornyokban valamikor
régen tűzőrség is ügyelt a településekre. Onnan azonnal észrevették,
ha valahol tűz ütött ki! Egy tűz pedig szörnyű következményekkel
járt akkoriban! A nádfedeles házak könnyen lángra kaptak!
– És mit csináltak, ha tüzet láttak? – tudakolta Bazsi.
– Akkor bizony azonnal félreverték a harangokat, s így mindenki
tudta, hogy baj van!
– Itt a toronyban nem látok harangot!
– Pedig volt itt is harang – mondta Csabi –, csak az első világháborúban elvitték innen. Azóta a szemben lévő evangélikus
kistemplom harangját halljuk.
Városunk látképét a környező épületek fölé büszkén magasodó
templomtornyok is rajzolják. Valaha a messzi távolból már
útjelzőként hívogatták az erre vetődő utazókat: – Gyertek
csak vándorok, itt fogadó, szállás és étel-ital vár!
Amikor több, mint 300 éve Csabát újraépítették, a Felvidékről
érkező szlovák telepesek magukkal hozták az evangélikus
hitüket, vallásukat. Az új hazában, az új faluban kellett hát
egy új templom is, ahová ezentúl eljárhattak istentiszteletre!
Azután más népek, más vallásúak is költöztek Csabára.
S ahogyan szaporodott a létszámuk, úgy vált egyre sürgetőbbé,
nekik is kell egy saját templom!
Így városunk evangélikus, református, katolikus, ortodox
templomokkal és zsidó zsinagógákkal büszkélkedhet! Leghíresebb mindezek közül az evangélikus nagytemplom, amely
Közép-Európa legnagyobb evangélikus temploma!
Mindegyik templomunk különleges a maga nemében, ezért,
ha lehetőség lesz rá, menjetek, és nézzétek meg őket!
Az evangélikus nagytemplomot a környék
legmagasabb pontjára építették egykoron - amely pont
az oltár mögötti hátsó bejárat küszöbe alatt található.

Elismerés az idősek otthona és a családsegítő dolgozóinak

Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést kaptak

A Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést idén a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Ady Endre Utcai Idősek Otthona kollektívájának, valamint a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ hajléktalanok átmeneti szállását és utcai
szolgálatát működtető kollektívájának ítélte oda a közgyűlés. A járványhelyzet miatt a
szociális munka napján nem volt ünnepség, a kitüntetést Szarvas Péter polgármester
és dr. Csicsely Ilona, a családügyi és népjóléti bizottság elnöke vitte el az érintetteknek.
A polgármester elismerését
fejezte ki az Ady Endre Utcai
Idősek Otthona dolgozóinak.
A Kiváló Szociális Munkáért
kitüntetést Bátori Zsuzsannának, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Központ vezetőjének adta át.
– Különösen sokat köszönhetünk az otthon munkatársainak ebben a járványveszéllyel terhelt időszakban.
Csendben, szorgalmasan,

megbízhatóan végzik munkájukat, hivatásukat felelősségteljesen, áldozatkészen,
nagy szakmai alázattal és
hozzáértéssel gyakorolják.
A mindennapi feladatok ellátása mellett szeretettel, törődéssel ajándékozzák meg a
lakókat – fogalmazott Szarvas Péter polgármester.
A polgármester az idősek
otthonában az Év Dolgozója
díj átadásában is közremű-

ködött, a díjat ott idén Orosz
Dobronyi Anita és Puskás
Györgyné érdemelte ki. A Békéscsabai Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ hajléktalanok átmeneti szállását
és utcai szolgálatát működtető kollektívájának a kitüntetést
Szarvas Péter és dr. Csicsely
Ilona vitte el a Gyár utcai hajléktalanszállóra.
A polgármester kiemelte,
hogy a kollektíva a korona-

vírus-járvány első hulláma
alatt is példaértékűen helytállt. A dolgozók hónapokon
át rendkívül jól szervezetten oldották meg a kliensek
bevásárlásait, ügyeik intézését, és a szabadidejük
hasznos eltöltését, hogy
tompítsák a bennük lévő
feszültséget.
Hozzátette,
hogy meglátása szerint
Békéscsabán, a hajléktalan-ellátás területén kiemelkedően jól képzett és ös�szeszokott csapat dolgozik.
Lelkiismeretesen, sokszor
erejükön felül küzdenek a
legelesettebbekért,
ezzel
kiérdemelték a Kiváló Szociális Munkáért kitüntetést.

Új helyre költözött az adománybolt
Az Egyensúly AE Egyesület fenntartásában működő, korábban a Kazinczy utcai adománybolt a Munkácsy utca 15–17.
szám alá költözött. Mint azt Schriffertné Lócskai Henriett, az
egyesület elnöke elmondta, a bolt etető- és babasarokkal
bővült, ahol az édesanyák megetethetik, megszoptathatják,
tisztába tehetik gyermekeiket. Az elnök arról is beszélt, hogy
az adománybolt elsősorban olyan ruhaneműket vár, amelyek
jó állapotban vannak, használhatóak. Ezeket ingyen veszik
át és nagyon olcsón igyekeznek továbbadni azoknak az embereknek, családoknak, akiknek nincs pénzük arra, hogy
drágább ruhaneműt vásároljanak. Az így befolyó összeget
visszaforgatják a boltba. Hozzátette: ebből az elmúlt években
többször szerveztek étel- és adományosztást is, ezeket jellemzően karácsony környékére időzítik.

a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület közreműködésével

5. Forduló –
Templomok

1. Rajzoljátok meg az előre pontozott vonalak segítségével a főtéri
katolikus templom rózsaablakát, majd tetszés szerint színezzétek
ki a képet, mint egy mandalát!
2. Melyik két templomunk látható
városunk logójában?
1. ...................................................
2. ...................................................
3. Mi található a református templom tornyának csúcsán?
1. kereszt

2. csillag

3. szélkakas

A megfelelő válasz melletti négyzetet színezzétek ki!
4. A jaminai Jézus Szíve templom előtt áll Szent László
királyunk szobra. Írjátok a pontozott vonalra, hogy mit
tart a kezében!
..........................................................

Csapat neve: ..............................................................................
A 4. forduló megfejtései:
1. A városháza kapubejárata
fölött a felső díszítés fut végig,
tehát a felső mintát kellett
kiszínezni bármilyen színűre!
(A helyes megfejtésért és a színezésért összesen 2 pont jár.)

2. Az 1-es és a 3-as tintapaca azonos.
(A helyes megfejtésért összesen 2 pont jár.)
3. Békéscsaba jelenlegi polgármestere Szarvas Péter.
(A helyes megfejtésért összesen 1 pont jár.)
4. (A helyes megfejtésért összesen 7 pont jár.)

A járványhelyzetre való tekintettel az 5. forduló megfejtéseit legkésőbb december 15-én 12.00 óráig kérjük – csapatonként
összegyűjtve – szerkesztőségünk portáján a Csabai Kalandozások feliratú gyűjtőládába bedobni, vagy olvasható minőségben
beszkennelve vagy lefotózva – csapatonként szintén összegyűjtve –, a csabaikalandozasok@bmc.media.hu e-mail címre elküldeni!
Minden csapatnak – létszámtól függetlenül – alkalmanként 10 db megfejtést kell beküldenie! (Ha több megfejtés érkezik be,
akkor az nem jelent plusz pontot! Ha kevesebb megfejtés érkezik be az adott fordulóban egy csapattól, úgy abban a fordulóban nem kapnak pontot!)
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BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ
Advent és karácsony a Jókai színházzal
Adventi ajándékkal – naponta
új élményre nyíló kalendáriummal – kedveskedik nézőinek a Jókai színház társulata,
hogy segítsen meghittebbé,
fényesebbé tenni a karácsony
felé vezető, most szürkébe
hajló napokat. A teátrum ajándékötlettel is szolgál: a honlapon a megfelelő címletekben
lehet vásárolni ajándékutalványt, amellyel a megajándékozott a vásárlást követő
fél év végéig a színház előadásaira válthat jegyet vagy
bérletet. Az utalvány névés születésnapra is ideális.
Részleteket a jokaiszinhaz.
hu/ajandekkartya
oldalon
találnak. Hisszük, hogy a
művészet tökéletes ajándék!
Ajándékozzanak színházat
karácsonyra!
A kormány korlátozó rendelkezései értelmében a
Békéscsabai Jókai Színház
zárva tart, de szívesen látja régi és új, vagy távol élő,
de Békéscsabához kötődő
nézőit a Hotel Mimóza című
vígjáték online előadásain,
később pedig más darabokat is műsorra kíván tűzni.
Az internet lehetővé teszi,
hogy azok a nézők is megtekinthessék az előadásokat,
akik korábban a távolság miatt nem tehették ezt meg, s
a teátrum társulata szeretné
a technikát bátran használó,

BÉKÉSCSABA ANNO
A régi Csaba közbiztonsága strázsákkal, utcakapitányokkal
A régi feljegyzések a legnagyobb dicsérettel szólnak a Felvidékről idetelepült tótokról, mint a szelíd,
dolgos, béketűrő, törvénytisztelő népről, amelynek
soraiból hosszú évtizedek
alatt sem került ki rab.

fiatal korosztályt is megszólítani. Az előadások december 4-én (pénteken), 9-én
(szerdán) és 14-én (hétfőn)
20 órától kezdődnek. Az
online előadásokra közvetlenül lehet belépőt váltani a
jegy.hu oldalon. Családi jeg�gyel többedmagukkal nézhetik a darabot, támogatói jegy
megvásárlásával pedig módjukban áll támogatni is a Békéscsabai Jókai Színházat.
Bérlettel vagy a korábban
már megvásárolt jeggyel rendelkező nézőinket e-mailben
fogjuk keresni, eljuttatva egy

kupont, amelyet a jegy.hu oldalon az Önök által választott
napra válthatnak be. Azok a
bérletes vagy már megváltott
jeggyel rendelkező nézőink,
akik idegenkednek az online
előadásoktól, vagy nem áll
rendelkezésükre a megfelelő
technikai háttér, a járványhelyzet enyhülte után színházi előadáson tekinthetik meg
a darabot.
Amíg nem találkozhatunk
személyesen, látogassanak
el honlapunkra, kövessenek
bennünket a közösségi oldalakon!

Csaba község lakossága
1800-ban megközelítette a
tizenkétezer főt. A bírói tisztet három évig Gécs Mihály
bíró viselte, köszönhetően a
kézműves, iparos híveknek.
Az ő idejében szélesítették,
mélyítették Veszeinél a malomárkot a vízimalom építéséhez. Kijelölték a csabai 3
ménes és 2 csorda legelőit.
A szorgalmas nők szövésből
fonásból kerestek pénzt.
A vármegye Csabát a legjámborabb településként tartotta számon. Lakóit dolgos,
béketűrő, összetartó népnek
ismerte el. Az egész vármegyében Csabán volt a legkevesebb bűneset, a lakosság
biztonságban élt. Ennek
ellenére szigorú rendeletet
hoztak a rend és biztonság
védelmében.
Elrendelték,
hogy a települések szélén
állítsanak strázsákat. Az
idegeneknek passzus nélkül
tilos volt a bemenet. Kemény
büntetés várt azokra, akik a
helyi bírók engedélye nélkül
idegeneket fogadtak be.

A strázsák azonban nem
teljesítették a rájuk bízott feladatokat. Ellustultak, többet
aludtak a tornác alatt, mint
ügyeltek, és a fiatalok szívesebben vecsjerkáztak a lányos házak ablaka előtt, mint
felügyeltek a rendre. Hosszú
idő után rájöttek, hogy jobb
lesz változtatni és elbocsájtották a strázsákat. Az újabb
rendelkezéssel
őrködésre
létrehozták az utcakapitányokat. Ezeknek rendelkezése alatt köteles legyen
minden lakos, illetőleg családfő – midőn a sor reá kerül
–, vagy maga kiállani, vagy
maga helyett egy alkalmas
egyént őrül kiállítani.”

Minden utcának megvolt
a kirendelt utcakapitánya.
A kirendelt strázsák az utca
sarkán lévő ház tornáca alatt
gyülekeztek, s felváltva, kettesével járták az utcájukat.
Ez az őrködés saját felelősségük tudatában eleinte
igen lelkiismeretesen ment.
Az 1848 előtti időkben a nép
hozzá volt szokva, hogy kirendelték uradalmi munkára
– azt elmulasztani büntetéssel járt – de amint a robot
megszűnt, s a nép szabadabban lélegzett, majd a forradalom után a zsandárok is
megjelentek, a strázsálkodás
lanyhult.
Gécs Béla

