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Tovább rövidült a menetidő Békéscsaba és Budapest között

Átadták a Kondoros–Békéscsaba szakaszt
December 11-én forgalomba helyezték az M44-es gyorsforgalmi út Kondoros és Békéscsaba közötti szakaszát.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában és a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében mintegy
nettó 41,4 milliárd forintból épült meg az a 17,6 kilométeres szakasz, amellyel tovább rövidült a menetidő
Békéscsaba és Budapest között.
Tavaly októberben adták át
az M44-es gyorsforgalmi
út Tiszakürt és Kondoros
közötti, 62 kilométeres szakaszát, amely egy több évtizedes álom megvalósulásának első nagy eleme volt.
A következő elem, a Kondoros–Békéscsaba szakasz
átadását 2021 január végére tervezték, de olyan jól
haladtak a munkákkal, hogy
több mint másfél hónappal
korábban, már december
11-én birtokba vehették az
autósok a 2 x 2 sávos, 17,6
kilométeres szakaszt.
Mielőtt az utat átadták
volna forgalomnak, Herczeg

Tamás országgyűlési képviselő, Takács Árpád kormánymegbízott, Dankó Béla
országgyűlési képviselő és
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese tartott bejárást.
– A Fürjesi elkerülő, a
44-es főút és az M44 körforgalmi csomópontjából induló felüljáróról, Békéscsaba
és Kondoros irányába is jól
látható az út pályavonala.
Ezzel az újabb szakasszal
Békéscsabáról már mintegy 80 kilométer hosszú,
egybefüggő gyorsforgalmi
úton közlekedhetünk Kecskemét és Budapest felé, to-

Az M44-es Kondoros–Békéscsaba közötti 17,6 km-es
szakaszát december 11-én vehették birtokba az autósok
vább rövidítve a menetidőt
– jegyezte meg Herczeg
Tamás, majd hozzátette,
hogy a személygépjárművel
közlekedők számára ez az
útszakasz továbbra is térítésmentesen használható.
Herczeg Tamás kiemelte: a tervek szerint a Ti-

Takács Árpád, Dankó Béla és Herczeg Tamás az átadás előtti bejáráson

szakürt–Lakitelek szakaszt
jövő szeptemberre fejezhetik be. Tiszaugnál jól halad
a kétszer kétsávos új Tiszahíd építése, a szerkezet két
oldala november közepén
ért össze. A híd teljes hos�sza 556 méter, amelyből
307 méter hosszú mederhíd-szakasz biztosítja majd
a folyó feletti közlekedést. A
Lakitelek–Szentkirály szakasz 2024-re készülhet el.
Mint mondta, erős társadalmi elvárás, hogy ne kelljen
várnunk az M8-as elkészültéig, hanem már előtte is
végig autóúton illetve autópályán lehessen haladni
Békéscsaba és Budapest
között. Éppen ezért azt a
tervet szeretnék megvalósítani, hogy az M44-es,
Lajosmizsétől
körülbelül
1 kilométerre csatlakozzon
a régi 5-ös út M5-ös felhajtósávjánál, így 2024 végére
ez az elképzelés is valóra
válhatna.

Nem mindennapi év van mögöttünk, most csendesebb az advent
Nagyon nem így terveztük ezt az évet, ahogy ezt az adventet
sem. Idén elmaradtak a közös programok, hangversenyek és
a mindannyiunk karácsonya városi rendezvénye is. Viszont
ünnepi díszben pompázik Békéscsaba, és a legszűkebb családunkkal most is elsétálhatunk a Szent István térre kicsit
gyönyörködni, az ünnepre hangolódni.
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Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
A Körös-Maros Nemzeti Parkban befejeződött a hulladékmentesítés
Befejeződött a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság
kezelésében álló területek
mentesítése az elhagyott,
vagy illegálisan kihelyezett
hulladékoktól. Az akció a
„Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű projekt részét képezi.

2021. I. negyedévi tervezett
hulladékszállítási információk Békéscsabán
Kérjük, hogy az ürítési napokon a kukákat reggel 6.00 órára, gyűjtésre alkalmas állapotban
szíveskedjenek kihelyezni.
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kiterjedésű, több köbméteres
lerakókat. Másutt inkább elszórtan elhelyezkedő, kisebb
szemétkupacokra bukkantunk.
Ezek összegyűjtése nehéz
és rendkívül időigényes feladatnak bizonyult. Esetenként
a védett területeken belül kisebb-nagyobb mennyiségben,
elhagyott építési törmelékek is
előfordultak.
Igazgatóságunk négy tájegységén (Kígyós-Ugrai, Dévaványai, Kardoskúti, Makói),
összesen 15 település külterületén, megközelítőleg 566
köbméter hulladékot mértünk
fel, melynek deponálása és a
lerakókba történő elszállítása
december 15-ig megtörtént.
A hulladékok begyűjtését
és elszállítását a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
részben saját eszközeivel és
az állományban dolgozó munkatársak
közreműködésével,
részben pedig vállalkozók bevonásával végezte el. Az Igazgatóság munkatársai már a korábbi időszakban is gyűjtötték
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K – kommunális hulladék, SZ – szelektív hulladék, Z – zöldhulladék
Szelektívhulladék-gyűjtés és -szállítás tervezett időpontjai:

2021. január 7. csütörtök | 2021. február 4. csütörtök | 2021. március 4. csütörtök
Zöldhulladék-gyűjtés és -szállítás:

2021. január 6. szerda (CSAK FENYŐ) | 2021. január 20. szerda (CSAK FENYŐ)
2021. február: Nincs zöldhulladék-gyűjtés és -szállítás
2021. március 24. szerda | 2021. március 31. szerda
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék-gyűjtőpont továbbra is elérhető,
munkanapokon 7.00–17.00 óráig, Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz. alatt (az M47-es,
Mezőberény felé vezető útról letérve) a hulladékválogatómű bejáratánál.
Ügyfélszolgálati információk: A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyet intézni a Békéscsaba Kinizsi utca 4–6. szám alatti központi ügyfélszolgálati irodában.
Időpontfoglalásra a www.dareh.hu oldalon van lehetőség.
A központi ügyfélszolgálat elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.,
telefon: +36-66/447-150.
További elérhetőségek:

• hulladékszállítással kapcsolatos kérdések, információk kezelése: szallitasi-informaciok@
grnkft.hu
• lakossági ügyfeleink számára (adásvétel bejelentése, szüneteltetési kérelmek, átírási kérelmek) és egyéb, általános információk (fizetési felszólításokkal kapcsolatos adategyeztetés, egyenleglekérdezés, edényméret változtatása): ugyfelszolgalat@grnkft.hu
• közületi ügyfeleink részére (szerződésekkel, szerződéses feltételekkel, közületi számlákkal, egyenleglekérdezéssel, edényméret változtatással kapcsolatos kérdések, információk
kezelése): uzletiugyfel@grnkft.hu
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.
hu oldalon nyújtunk folyamatos és részletes tájékoztatást.
Az együttműködést ezúton is köszönjük!
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

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.

Ez az országos hulladékmentesítési projekt az Innovációs és
Technológiai Minisztérium koordinálásában, kormányzati támogatással, 2020–2022 között,
négy ütemben valósul meg. 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.
A Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóság valamennyi
tájegységén mostanra befejeződtek az idei hulladékmentesítési munkálatok. Az Igazgatóság Békés, Csongrád-Csanád
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében található védett területein először felmértük, feltérképeztük az elhagyott, vagy
illegálisan kihelyezett hulladékokat, beazonosítottuk a megtisztítandó helyszíneket.
A felmérések során jó néhány helyszínen találtunk nagy

és bezsákolták a hulladékot a
tájegységeken. Az így kialakított depókról még a projekt kezdeti időszakában elszállítottuk
a szemetet.
Fontos cél, hogy a területek
megtisztítása után megelőzzük, megakadályozzuk a hulladékok újbóli felhalmozódását.
A Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság a „Tisztítsuk meg
az országot!” elnevezésű projekt keretében nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy a védett területeken a hulladék a későbbiekben ne termelődjön újra.
Ennek érdekében egyebek
mellett sorompókat helyezünk
el és kamerarendszereket szerelünk fel. A sorompók megakadályozzák, vagy legalábbis
lényegesen megnehezítik a
bejutást azokra a területekre,
ahol korábban illegális szemétlerakatok voltak, a kamerarendszerek segítségével pedig
könnyebben felderíthetők az
elkövetők.
A tiszta környezet megóvása
mindannyiunk érdeke, ebben a
lakosság segítségét, odafigyelését is kérjük. Mindannyian
tartsuk szem előtt, hogy túráink
során, az erdőket, mezőket járva csak a lábnyomunkat hagyjuk magunk után, szemetet
soha! Csak így lehet esély arra,
hogy az elkövetkező nemzedékek is gyönyörködni tudjanak a
természet szépségében.

„T B ”- S A R O K
Tudnivalók az üzemi balesetről
és a foglalkozási megbetegedésről
Társadalombiztosítási szempontból üzemi baleset az,
amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett
munka közben, vagy azzal összefüggésben éri.
A munkába menet vagy
onnan hazafelé menet elszenvedett baleset üzemi
baleset. Szintén üzemi balesetnek minősül a közcélú
munkavégzés vagy az egyes
társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során bekövetkezett baleset is. Üzemi
baleset vagy foglalkozási betegség esetén baleseti ellátás jár.
Foglalkozási megbetegedés a munkafolyamat során
előforduló tényezőkre vis�szavezethető, munkavégzés
közben bekövetkezett egészségkárosodás.
Fontos tudni, hogy a baleset nem minősíthető üzeminek, ha az alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltság
miatt következett be. Kizáró
ok például a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka
is. Nem jogosult baleseti ellátásra az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az
orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset
bejelentésével szándékosan
késlekedett.

A baleset megtörténtét
munkabaleseti vagy üzemi
baleseti jegyzőkönyvben kell
rögzíteni. A munkabalesetet,
és a foglalkozási megbetegedést a kormányhivatalnak
be kell jelenteni. Azt, hogy az
adott baleset üzemi balesetnek minősül-e, határozatban
kell rögzíteni. Az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó és
a mezőgazdasági őstermelő
által elszenvedett balesetet,
a sérült bejelentése alapján,
a kormányhivatal vizsgálja ki.

A táppénz mértéke 50
vagy 60 százalékos, üzemi
baleset esetén 100, úti üzemi – munkába vagy onnan
hazafelé menet bekövetkezett – baleset esetén 90 százalék. Lényeges különbség
az is, hogy a baleseti táppénz a keresőképtelenség
első napjától folyósítható,
betegszabadság nem állapítható meg.
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békés Megyei
Kormányhivatal
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály

Közélet
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A családokat és a fejlesztéseket is támogatja a kormány

Továbbra is vigyázzunk magunkra!

Miért van szükség a korlátozások további fenntartására? Milyen intézkedésekkel segíti a kormány a
családokat? Milyen infrastrukturális
fejlesztések
tehetik vonzóbbá Békéscsabát? Többek között
ezekről beszélgettünk Herczeg Tamás országgyűlési
képviselővel.
– Valahol legbelül talán sokan reménykedtünk abban,
hogy a járvány az ünnepekre lecseng vagy legalábbis
enyhül. Sajnos nem így lett,
ezért a korlátozó intézkedések hatályban maradtak.
– Két dolgot kell szem előtt
tartani. Az egyik az egészségi állapotunk, a másik pedig
az, hogy a gazdaság talpon
maradjon. Tavasszal a mostaninál szigorúbb korlátozó
intézkedések voltak. Kijárási korlátozás volt érvényben
a nap 24 órájában, és csak
meghatározott céllal hagyhattuk el a lakóhelyünket. Most
este 8 és reggel 5 óra között
van érvényben a kijárási tilalom, de a munkába járás érdekében ilyenkor is el lehet
hagyni az otthonunkat. Vannak olyan magatartási szabályok, amelyeket természetesen be kell tartanunk annak
érdekében, hogy megóvjuk
a magunk és mások egészségét. Ne menjünk olyan
környezetbe, ahol sokan lehetnek együtt. A vásárlásain-

kat részben az online térben
intézzük, az üzletekben pedig
a lehető legtudatosabban,
leggyorsabban igyekezzünk
beszerezni azt, ami kell, természetesen a higiéniai és
maszkviselési
szabályokat
betartva. A személyes kontaktusok száma befolyásolja
azt, hogy milyen ütemben terjed a járvány, mennyire lesz
leterhelt az egészségügy.
Fontos, hogy továbbra is vigyázzunk magunkra.
– A járvány miatt több
olyan döntést hozott a kormány, amely a nehezebb idők
átvészelésére szolgál. Ilyen
például a hitelmoratórium.
Meddig függeszthetik fel a
hitelek visszafizetését azok,
akiknek tartozásuk van?
– Ez eredetileg az év végéig szólt volna, de a kormány a közelmúltban rendelkezett arról, hogy további 6
hónappal meghosszabbítja
a hitelmoratóriumot. Január elsejétől a legalább egy
gyermeket nevelő szülők, az
álláskeresők, a közfoglalkoztatottak, a nyugdíjasok, és
azon vállalkozások, amelyek
igazolni tudják, hogy legalább
25 százalékkal visszaesett a
bevételük, újabb 6 hónapos
moratóriumot kapnak.
– A családokat számos
formában támogatják. A legújabb rendelkezés szerint,
jövő júliustól a bruttó fizetés 100 százalékára emelik
a csecsemőgondozási díj

(csed) összegét. Ezt kik vehetik majd igénybe?
– Valóban, a korábbi munkabér 100 százalékát kapják
6 hónapon keresztül azok
az édesanyák, illetve azok a
családok, ahol gyermek születik. Ez nettóban magasabb
jövedelmet jelent majd, mint
a munkavégzés időszakában
kapott bér, hiszen a jövedelemadón kívül egyéb közteher
nem terheli. Ez 80 ezer családot érinthet. Egyébként az
utóbbi időszakban egyre népszerűbbek a gyermekvállalást
segítő programok, a családi
otthonteremtési kedvezmény,
illetve a babaváró hitel is.
– A fejlesztések a járvány
idején is folytatódnak, most
például békéscsabai repülőtér léphet egy lépést előre.
Hogyan?
– Kormánydöntés született
arról, hogy a reptérfejlesztés
terveinek elkészítésére 154
millió forintot kap Békéscsaba
önkormányzata. Ez a jó hír is

azt mutatja, hogy a kormány
elkötelezett Békéscsaba teljes körű infrastruktúra-fejlesztése mellett: december
11-én helyezték forgalomba
az M44-es gyorsforgalmi
út
Békéscsaba–Kondoros
közötti szakaszát; a megyeszékhely járda- és útfejlesztési céljainak megvalósítására
ütemezetten 9,3 milliárd forint
érkezik a város számlájára;
elindult a Békéscsaba-Lökösháza vasútvonal felújításának közbeszerzési eljárása;
2022-ben pedig elkezdődhet a békéscsabai repülőtér
modernizálása is. A repteret
érintő beruházás – ahogyan
erről Palkovics László miniszter úrral egyeztettünk – nem
csak Békéscsabát, hanem
Gyulát és az egész megyét
vonzóbbá teheti a befektetők
számára, jelentős gazdasági
élénkülést, a befektetői érdeklődés növekedését hozhatja magával.
M. E.
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Vendég jegyzet:
A kitaposott út

A közlekedési lehetőségek
javításának szándéka egyidős az emberi közösségek
megjelenésével. Ahogy minden másra, így az úthálózatok megalkotására is nagy
hatással voltak a gazdaságitársadalmi változások. Kezdetben az út úgy keletkezett,
hogy egy csapás, egy ösvény a folyamatos használat
következtében kitaposottá,
állandóvá vált.
A római hódítás a mi vidékünket elkerülte, így híres hadiutak
nem épültek errefelé. Földrajzi helyzetünk miatt elődeink
építőanyaga a sár volt. A legnagyobb jóindulattal útnak nevezhető közterületeink olyan
állapotban voltak, hogy a korabeli vándorok rémtörténeteket
írtak az alföldi utazásaikról.
A bányák távolsága, így
az építőanyag hiánya gátolta
a nagy építkezéseket. Végül
is a vasútvonalak létrejöttével
oldódott meg a közútépítés
legnagyobb problémája, az
anyagszállítás. A XIX. század
végén elkészült az első alföldi
összekötő út, amely Békéscsabán is áthaladt, és amit
hamarosan újabbak követtek.
Azonban a településeken belüli utakon továbbra is a sár
volt az úr. A XIX. század derekán és a XX. században a
megyében és Csabán is nőtt
a pormentes utak hossza. De
Békésben, 1970-ben még így
is a mintegy kétezer km-nyi

belterületi tanácsi fenntartású
út mindössze 17 százaléka
volt télen-nyáron egyaránt
rendesen járható.
Békéscsaba 2010-es közlekedésfejlesztési terve szerint belterületi közúthálózatunk
mintegy 80 százaléka rendelkezett burkolt útfelülettel. A járdák állapotával kapcsolatban
ennél lényegesen rosszabb
mutatókkal rendelkeztünk.
Ma elmondhatjuk, hogy a
belváros utcái nagy többségben szilárd burkolattal rendelkeznek, elmaradás a kertvárosi lakóterületeken van.
Különösen ott nagy a lemaradás, ahová az elmúlt esztendőkben igen sokan költöztek,
és pormentes út megépítésére forráshiány miatt nem került sor. Hosszas előkészítő
munka után, novemberben
beszámolhattam arról, hogy
a kormányzat által nyújtandó
csaknem kilenc és fél milliárd
forintból városunk történetének eddigi legnagyobb belterületi út- és járdaépítési-felújítási programja kezdődik el. Így
nem csak a megye megközelíthetősége javul az M44-es
újabb szakaszának átadásával, hanem a belterületi utak
és járdák hossza és minősége
ügyében is sikerülhet Békéscsabának régi adóssága egy
részét törlesztenie a lakói felé.
Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő,
békéscsabai lakos

Szarvas Péter: Az ünnepek alatt is be kell tartanunk a szabályokat
Településekre lebontott járványadatok nincsenek, de a
megyei számok arányosítása alapján, a járvány kezdete
óta összesen több mint ezerötszázra tehető Békéscsabán a beazonosított fertőzöttek száma. A közelmúltban
történt célzott csoportos tesztelések eredményeiről és
az ünnepek idején hatályos szabályokról Szarvas Pétert,
Békéscsaba polgármesterét kérdeztük.
– A közelmúltban ön arról
számolt be, hogy Békéscsaba szinte minden intézményében jelen van vagy volt
már a vírus. Mi a tendencia
a városban a járványadatok
alapján?
– A december 14-ei adatok szerint Békés megyében,
a járvány kezdete óta ös�szesen 9531 a beazonosított
fertőzöttek száma. A megye
lakosságának 17–18 százaléka él Békéscsabán, ha
ezt arányosítjuk, akkor több
mint ezerötszáz lehet az eddig beazonosított fertőzöttek
száma nálunk. Sokáig nagyon kedvezően alakultak az
adatok Békés megyében, ma
már sajnos több a beteg, és
ez megmutatkozik az önkormányzat intézményeinél is.
Nincs drámai helyzet, egyelőre a háziorvosi ellátás, a
kórházi ellátás, a mentők
szolgálata is biztosított.
– Milyen eredményeket
mutattak a célzott, csoportos
tesztelések az önkormányzat
szociális intézményeiben?
– A hajléktalanszállón,
illetve a családok átmeneti
otthonában mindenki egész-

ségesnek bizonyult, az ellátottak és a munkavállalók is.
A Békéscsabai Életfa Idősek
Otthonában öt-hét százalékos átfertőzöttséget állapított
meg a tesztelés. Ez egy kezelhető mértékű, a működőképességet nem befolyásoló adat. Az Ady Endre utcai
bentlakásos szociális otthonban, azonban rosszabb volt a
helyzet, de szerencsére már
ott is jelentős javulás tapasztalható. Az első tesztelésen
itt a munkavállalók majdnem
ötven százalékának lett pozitív az eredménye. Nekik
azonnal karanténba kellett
vonulniuk. Az intézményvezetőnek fejtörést okozott a
kialakult helyzet, de meg tudta szervezni az ellátást. Ebben az otthonban, az ellátotti
körben nyolcvan százalékos
átfertőzöttséget mutattak az
adatok. Nagyon komoly tünetek csak néhány szépkorú
esetében jelentkeztek. Az
intézményvezető a protokollnak megfelelően elvégezte az izolációt, kialakítottak
egy zsiliprendszert, ami a
munkavállalók számára kötelező átöltözést jelentett.

"

Tudom, hogy fogytán a türelmünk, de tartsunk ki!"

Minden módon próbálták a
nagymértékű átfertőzöttség
negatív hatásait csökkenteni. Egy héttel később már azt
láttuk, hogy a munkavállalók
átfertőzöttsége tíz százalékra csökkent. A szépkorúak
hozzátartozóit folyamatosan
értesítették a kollégák. Volt
egy kis riadalom a városban
emiatt, de mára elmondható,
hogy összességében nagy
baj nincsen, úrrá lettek a
helyzeten. Köszönöm a szociális intézményekben dolgozóknak, hogy fegyelmezettek, követik a szabályokat, és
szinte minden erejüket bevetik azért, hogy az ellátottak
átvészeljék ezt a nehéz időszakot.
– Mit tapasztaltak a többi
intézményben?
– A 18 óvodánkból most
3-ban van átmeneti szünet,
de nem komoly az átfertőzöttség. Egy-egy munkatárs

vagy egy-egy gyermek eredménye lett pozitív. A bölcsődéink közül mind a három
működik. Egy-egy dolgozó
volt már ott is fertőzött, de
összességében kezelhető a
helyzet. A működőképesség
biztosított. A Védőnői Centrumban és a Pszichológiai
Tanácsadóban is egy-egy
kolléga eredménye volt pozitív. Önkéntes alapon volt
tesztelés a polgármesteri
hivatalban is, száznegyven
köztisztviselő közül mindössze kettő bizonyult fertőzöttnek. Én is teszteltettem
magam, és örültem a negatív eredménynek. Mindenestre azt kérem minden
csabaitól, hogy az ünnepek
alatt is tartsuk be a higiéniai, a maszkviselésre és
távolságtartásra vonatkozó
szabályokat. A kontaktusok
számát pedig igyekezzünk
minimalizálni. Jól látható,

hogy itt van a vírus a városban: a közterületeken,
az intézményekben, a falak
között vagy falakon kívül.
Egy egyszerű kontaktussal is meg tudunk fertőzni
másokat. Fontos, hogy ezt
elkerüljük, mert így tudjuk
legjobban megvédeni magunkat, embertársainkat és
városunk értékeit.
– A nehéz helyzetben
levő családoknak korábban
élelmiszercsomagot
adott
az önkormányzat karácsony
környékén. Ez most is megoldható?
– Az adventi időszakban,
a korábbi években többféleképpen segítettük a rászorulókat. A koronavírus-járvány itt is közbeszólt, olyan
megoldást kellett találni,
amellyel a kontaktusok száma nem nő, de a rászorulók
mégis megkapják a segítséget. Idén nem egy központi helyszínen veheti át
az adományokat az érintett
mintegy nyolcszáz család,
hanem a munkatársaink viszik házhoz a tartós élelmiszereket tartalmazó, ötezer
forint értékű csomagokat. A
csoportosulással járó ételosztást idén sajnos nem
tudjuk megtartani.
– Polgármester úr a város teljes területén kötelezővé tette a maszkhasználatot, illetve bezáratta a
CsabaParkban található ku-

tyafuttatót. Tervez-e enyhítést az ünnepek idejére?
– A kutyafuttató ügyében
meghallgattam több kutyás
gazdát is. Még gondolkodom, hogy feloldjuk-e a tiltást az ünnepek idejére, és a
döntésről tájékoztatni fogom
a lakosságot. Ami a maszkhasználatot illeti, bízom abban, hogy a csabaiak döntő
többsége elfogadja. Azért
döntöttem a kötelező közterületi maszkviselésről, mert
látszott, hogy Békéscsabán
is gyorsult a járvány terjedése. Tudom, hogy kellemetlen
folyton maszkban lenni, én
magam is naponta legalább
8–10 órát dolgozom maszkban, így járok munkába, vásárolni, gyakorlatilag mindenhova. Tudom azt is, hogy a
türelmünk fogytán, de mindnyájunk érdekében fontos,
hogy még kitartsunk, és minden lehetséges eszközzel
próbáljuk a járványt lassítani.
Ezért egyelőre még fenntartjuk ezt a rendelkezést. Ismét
szervezünk
térítésmentes
maszkosztást, ezúttal a kollégáink házhoz viszik az igénylő
rászorulóknak a maszkokat.
Annak pedig nagyon örülök,
hogy több civil szervezet is
ezzel segít a csabaiknak, amit
szívből köszönök nekik. Ne felejtsük el: most fokozottabban
kell vigyáznunk magunkra és
másokra!
Mikóczy Erika
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Regisztráljon
a koronavírus elleni
oltásra:

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

MINDEN ÉLET SZÁMÍT
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL: Békés megyében a nagy többség tesztelt
A megyében 26 mintavevő csoport 540 helyszínen több
mint 10 200 bölcsődei, óvodai, általános iskolai dolgozó
tesztelését végezte el heti rendszerességgel – hangsúlyozta Takács Árpád. A Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott, a Békés Megyei Védelmi Bizottság elnöke a koronavírus-járvány elleni védekezés elmúlt napokban történt legfőbb eseményeiről nyilatkozott.
– Immáron két hete zajlik Békés megyében is a bölcsődei,
óvodai, általános iskolai dolgozók, valamint a szociális
szférában foglalkoztatottak
koronavírus-tesztelése. Mit
lehet tudni a tesztelésekről?
– A kormány által meghirdetett célzott csoportos tesztelés a koronavírus-járvány
lassítását és az emberek
egészségnek védelmét szolgálja, tehát valamennyiünk
közös érdeke. E program
keretében Békés megyében
26 mintavevő csoport 540
helyszínen több mint 10 200
dolgozó tesztelését végezte
el heti rendszerességgel. Köszönet és dicséret illeti elsősorban az érintett dolgozókat,
mert fegyelmezett állampolgárokként viselkednek. Noha
a tesztelésen való részvétel
önkéntes volt, a meghatározó
többség – saját maga és környezete védelme érdekében
is – élt a célzott csoportos,
rendszeres tesztelés lehetőségével. Természetesen köszönettel tartozunk a mintavevő csoportoknak: közülük

is kiemelném az orvostanhallgatókat. Békés megyében a Gál Ferenc Egyetem,
a Semmelweis Egyetem, a
Szegedi-, a Pécsi és a Debreceni
Tudományegyetem
orvosi és egészségügyi fakultásain tanuló hallgatók végezték – rendkívül fegyelmezetten és hallatlan szakmai
alázattal – a mintavételezést.
Túlzás nélkül mondhatjuk,
hogy gördülékenyen zajlott a
mintavételezés. Széles körű,
példás együttműködés alakult ki az önkormányzatok, a
vállalkozások, az intézményfenntartók között, sokan segítették a munkánkat. Élén
a megyei önkormányzattal
23 önkormányzat biztosított
összesen 25 autót és 23 gépkocsivezetőt a teszteléshez.
(Alfabetikus sorrendben: Békés, Békéssámson, Bucsa,
Csanádapáca, Dévaványa,
Elek, Füzesgyarmat, Gádoros, Gyomaendrőd, Gyula,
Kondoros, Körösladány, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza,
Murony, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Sarkad,

Szeghalom, Tótkomlós és
Vésztő önkormányzata egyaránt autót, sofőrt biztosított.)
A Békéscsabai Szakképzési
Centrum is segítő jobbot nyújtott: 10 járművet ajánlott fel,
amelyből két kisbuszt szintén
igénybe vettünk a mintavételt
végző egységek szállításához, de kiváló az együttműködés a Gyulai Szakképzési
Centrummal és a tankerületekkel is. A nevelési, oktatási intézményekben – mint
már említettem – jellemzően
harmad-, negyedéves orvostanhallgatókból, illetve kormányhivatali dolgozókból álló
mintavevő csapatok végezték
a feladatot, a szociális intézmények önmaguk teszteltek.
Az adatokat a kormányhivatal népegészségügyi szervének továbbították, amely napi
szinten tovább küldte azokat
Nemzeti Népegészségügyi
Központba. A bölcsődei dolgozók tesztelését – a megye
11 településén – a védőnők is
segítették.
– A koronavírus-járvány
elleni küzdelemből a kormányhivatal, illetve a Békés
Megyei Védelmi Bizottság is
kiveszi a részét.
– A védelmi bizottság segíti, koordinálja a védekezésben résztvevő szervezetek,
hivatalok, önkormányzatok
tevékenységét. A grémium

Biztonságos ételosztás
A Kuke Vendéglátó Kft.,
azaz a Kornélia Étterem
és Cukrászda, a Kornélia
Grill and Bar és a Kornélia
Bisztró üzemeltetője hat éve
kezdte az együttműködést
a Linamar Hungary Zrt.-vel,
és minden évben ételosztást
szerveznek. A járvány miatt
azonban most házhoz viszik
a segítséget. A két cégnek
az AE Egyensúly Alapítvány
segített a rászoruló családok
felkutatásában. Az összefogásnak köszönhetően, az
ünnepek közeledtével, már
december 12-én közel 500
embernek nyújtottak segítséget meleg étellel és egy kis
ajándékcsomaggal. A menü
ekkor székelykáposzta volt, a
következő alkalommal tarhonyás hús és gulyásleves lesz.
A vállalkozók személyesen is
részt vettek a házhozszállításban. Idén ráadásul nemcsak a rászorulókra gondoltak, a csabai mentőállomás
dolgozóit is meglepték meleg
étellel, süteménnyel, mandarinnal és szaloncukorral.

ülésein rendszeresen áttekintjük a koronavírus-járvány
kezelésével
kapcsolatos
megyei szintű feladatokat,
és meghatározzuk a soron következő teendőket. A
kormányhivatal az oktatási,
nevelési
intézményekben
valamennyi helyszínen polikarbonát arcvédő pajzsot,
védőszemüveget,
FFP2
maszkot, egyszer használatos gumikesztyűt és cseppálló védőruhát, sapkát biztosított a mintavételezést végző
egyetemisták számára. Ezen
túlmenően a tesztelésben
résztvevő csapatok tagjainak
reggel és este hideg élelmiszercsomagot, délben meleg étkezést biztosítottunk.
A csapatok tagjai minden
reggel, még munkaidő előtt
letesztelték saját magukat,
ezzel is védve az intézményekben dolgozókat. A megyei védelmi bizottság a
kórházaknak, egészségügyi
intézményeknek, az egészségügyi alapellátásnak, valamint az oktatási és szociális
intézményeknek folyamatosan, rendszeresen eljuttatja
a szükséges védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket
is. A védelmi bizottság a helyén van, állja a sarat, mint
ahogy teszik a dolgukat a
kórházakban, szociális intézményekben, és a rendkívüli

helyzetek rendkívüli összefogást igényelnek és szülnek.
Régen látott, széles körű
együttműködésnek vagyunk
a tanúi. Az egészségügyben,
a mentőszolgálatnál erőn
felül teljesítenek, naponta
születnek hétköznapi hősök,
tisztelet és köszönet érte. A
közigazgatás, a rendvédelmi
szervek, a honvédség támogatják törekvéseinket.
– Nem kerülhető meg,
hogy az utóbbi időben emelkedett az igazoltan pozitív
koronavírusos esetek száma
a megyében. Mi lehet ennek
az oka?
– Azt mindenképpen fontos kiemelni, hogy a járvány
első hullámában, a tavaszi időszakban leginkább
a külföldről hazatérők voltak fertőzöttek. Akkor PCR
tesztelésre volt lehetőség, s
Békés megyében naponta
legfeljebb pár tucat mintavétel történt. Mostanra azonban a vírus mindenhol jelen
lehet az országban. Az antigén gyorstesztek segítségével ma naponta már ezres
nagyságrendben szűrnek a
megyei szakemberek. A háziorvosok, illetve az alapellátásban dolgozó orvosok is
a gyanús eseteket azonnal
jelentik. A célzott csoportos,
rendszeres
teszteléseken
túlmenően a mentőszolgá-

lat munkatársai is több száz
tesztet végeznek el minden
nap. Ennek tükrében aligha
meglepő, hogy emelkedett
az igazoltan pozitív esetek
száma. Viszont ez ugyanakkor azt jelenti, hogy a mentőszolgálat, illetve az egészségügyi ellátórendszer teszi
a dolgát, megfelelően kezelik
a tesztelést, ami szintén a
lakosság védelmét szolgálja.
– Elvárás volt a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon
dolgozók tesztelése. A megyében elvégezték a munkatársak tesztelését?
– December 4-én a Békés Megyei Kormányhivatal
teljes dolgozói állományának
tesztelése megkezdődött. A
mintavevő egységek – az elkészített terveknek megfelelően – valamennyi szervezeti
egységben és járási hivatalban az erre a célra kijelölt
mintavételi helységben végzik el a kollégák tesztelését.
A Békés megyei emberek
fegyelmezettek és továbbra is szükség van arra, hogy
maradéktalanul betartsuk a
kormány intézkedéseit, mert
ez valamennyiünk érdeke –
mondta Takács Árpád. Mindez fontos, hogy közös erővel
urai lehessünk a kialakult
helyzetnek és Békés megye
sikeres és élhető legyen, ahol
jó élni, ahová jó hazatérni.

Vadátjáró az M44-es út felett
December 11-én a forgalom számára megnyílt az
M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és Kondoros közötti szakasza, amelyet vadátjárók is kereszteznek. Az
egyik vadátjárót a Hatvanezer Fa Egyesület elnökével
és koordinátoraival, Ulbert
Zoltánnal, dr. Duray Baláz�zsal és Poliák Pállal néztük
meg. Mint elmondták, a projekt részeként megvalósult,
Békéscsaba közelében lévő
vadátjárók részét képezhetik
a zöld folyosó projektnek,
ezért az úttól függetlenül
is figyelmet érdemelnek.
Ahogy fogalmaztak: a körülöttünk élő állatvilág nevében és annak védelmében
köszönet illeti a tervezőket,
kivitelezőket azért, hogy
ilyen minőségben és műszaki tartalommal hozták létre
az átjárókat, amelyek tökéletesen alkalmasak funkcióik
ellátásra. Reményüket fejezték ki, hogy ennek köszönhetően csökken a vadütközés veszélye.
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Paktum: A cél, hogy hatékonyabban kössék össze
a munkavállalókat és a munkáltatókat

A
helyi
foglalkoztatási
együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú Város
területén és várostérségében című projekt kapcsán
Opauszki Zoltánnal, az Irányító Csoport elnökével beszélgettünk.
– Egy éve tölti be ezt a tisztséget, milyennek értékeli az
elmúlt időszakot, mi okozott
nehézséget?
– Kettős a helyzetünk, hiszen amikor ezt a feladatot
átvettem, szárnyalt a gazdaság, majd idén tavasszal, a
koronavírus megjelenésével
mindenütt komoly kihívással
kellett szembenézni. Összességében meg tudtunk felelni
az elvárásoknak: a projekt
sikeres volt, az indikátorok tekintetében a vállalásunk közel
80 százalékát elértük.
– Voltak-e közvetlen vis�szajelzések az álláskeresők
részéről?

– Számos fórumon tudtunk
kapcsolatba lépni az álláskeresőkkel. Munkaerő-piaci
szolgáltatást nyújtottunk, ahol
a hátrányos helyzetű álláskeresők fejleszthető képességeire épülő komplex rehabilitációt, munkaerő-piaci integrációt
és munkába állást elősegítő
folyamatokat
valósítottunk
meg. Azt gondolom, hogy a
programba bevontak elégedettek voltak, sokukat tudtuk
munkához segíteni. Népszerű
volt egy időben az álláskeresési tanácsadás, amely segítséget adott az önéletrajzok,
illetve a motivációs levelek
megírásában, továbbá lehetőségünk volt arra, hogy felkészítsük őket az állásinterjúkon való részvételre is.
– Milyen volt a kapcsolat
a paktumban résztvevő partnerekkel, milyen területeken
voltak sikeresek az együttműködések?
– Széleskörű partnerséget
hoztunk létre sok civil szervezettel, segélyszervezetekkel
és a paktum együttműködő
partnereivel. Együttműködésünk kiterjedt az inaktívak felkutatására: rendezvényeket
szerveztünk azok számára,
akik az elmúlt időszakban
inaktívnak voltak minősítve
munkaerő-piaci szempontból.

Összességében azt gondolom, hogy meg tudtuk szólítani a célcsoportokat.
– Mit sikerült megvalósítani
a programban kitűzött célok
közül?
– A hivatalos kötelezettségeink sorában a jelentéseink kellő időben elkészültek,
benyújtottuk a kifizetési kérelmeket a támogató felé, és
a szakmai beszámolók is elkészültek. Van olyan terület,
amelyben nem jártunk eredménnyel: a foglalkoztatási információs pontok nem hozták
azokat a tervezett létszámokat, amelyekkel kalkuláltunk,
ezért ezeket megszüntettük.
Ennek az oka talán az, hogy
nem volt kellő számú érdeklődő, viszont ezt ellensúlyozandó, több személyt tudtunk
elérni a különböző rendezvényekkel.
– Milyen rendezvényeket
tudtak megtartani a korlátozások előtt?
– Örömteli, hogy a koronavírus-járványt
megelőző
időszakban nagyon erős tempóban haladtunk a projekt
megvalósításával, ezért ott jó
eredményeket tudtunk felmutatni. Egyrészt tartottunk olyan
rendezvényt a célcsoportok
számára, amelyen foglalkoztatáshoz kapcsolódó tanács-

adást, mentori szolgáltatást
nyújtottunk, fel tudtuk készíteni a munkavállalókat arra,
hogy a készségeiket fejles�szék. Segítettünk abban, hogy
ha állásinterjúra kell menniük,
hogyan tudnak helytállni, hogyan kell felkészülniük, akár
az öltözködést, akár az önéletrajzokat tekintve úgy, hogy
ezáltal az esélyeiket növeljék.
Ehhez kapcsolódóan a Civil
Szervezetek Szövetségénél
volt egy olyan programsorozatunk, amelyen álláskeresési
tanácsadást és előadásokat
tartottak a kormányhivatal és
a paktum szakértői, továbbá az előadáson résztvevők
számára kimondottan jó minőségű, használt ruházatból
válogathattak annak érdekében, hogy az állásinterjúkon
a megjelenésük rendezettebb
legyen. Ezen kívül nagyon
örömteli volt az a rendezvény,
amelyet a koronavírus-járvány első hullámát követően rendeztünk: a térségben
működő turisztikai szereplők
együttműködésével tudtunk
egy olyan fórumot tartani, ahol
az aktuális jogszabályi környezetről tudtunk beszámolni
annak érdekében, hogy az
ágazati szereplők felkészüljenek a koronavírus-járványt
követően az újraindulásra. Az

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a lakos-

leg nem történik. A kerékpárút megbontását követően vált egyértelművé,

gyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési

pasztalt állapot miatt áttervezésre szorul, és más műszaki tartalom alap-

ságot, hogy a Meglévő iparterületek infrastrukturális fejlesztése tármunkái folyamatban vannak.

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 a Széna utca és a

mezőmegyeri aluljáró között. További munkálatokra – padkarendezés, burkolati
jelek festése, korlátépítés – 2021 évben az időjárás függvényében kerül sor.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kerékpárút a műszaki átadás-átvéte-

li eljárás befejezéséig munkaterület, ezért csak saját felelősségre használható.

A Dobozi úton a kerékpáros átvezetés és a Gém utca közötti szakaszon
munkavégzés az önkormányzat önhibáján kívül eső körülmény miatt jelen-

A kivitelező és alvállalkozója, valamint a beruházó Békéscsaba Megyei

Jogú Város Önkormányzata a tervezett munkálatokról folyamatos tájékoztatással él.

A kivitelezési munkálatok alatt kérjük az érintetteket, hogy kövessék figye-

lemmel 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

A kivitelező mintegy 800 m hosszú-

Pósteleki bekötőút.

Jelen tájékoztatóban felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bartók Béla

úti és a Temető sori kerékpárút felújítás részben elkészült, a kerékpárút
forgalomba helyezése még nem történt meg, ezért az csak saját felelősségre használható!

A Kerekegyházi út építési munkálatai 2020. szeptember 16-án kezdődtek

el. Az alépítmény elkészült, a kötőréteg és kopóréteg aszfaltozását befe-

jezték. Az utca csak korlátozottan alkalmas közlekedésre. A kivitelező a
munkálatokat szakaszosan végzi, az érintett lakosokat folyamatosan tájé-

miatt 2021 április végéig le lesz zárva.
ságban elkészítette a kerékpárút alap-

ját és a kerékpárút szegélyezését,
amíg az időjárás engedi, ezt a munkát
folytatja. Amíg a kerékpárút kivitelezé-

se folyamatban van, addig a lakosság
számára a töltésen futó szakasz nem

használható. A Fényes városrész és a

Lencsési-lakótelep közötti közlekedés a Magyar utcán lehetséges.

A Pósteleki bekötőút felújítási munkáinál az aszfaltozást befejezte a kivitelező. A nemesített padka terítését végzi. A kiviteli munkák előreláthatólag

2020 december 18-áig folytatódnak, ekkor téli szünetet tervez a kivitelező.
Az elkészült létesítmények téliesítését elvégzik.

Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét, hogy az elkészült létesítménye-

koztatja.

ket csak saját felelősségre vehetik igénybe. A kivitelezési munkálatok alatt

lező a tereprendezést végzi, továbbá az idei évben a kerékpárút meszes-

zés alatt létrehozott ideiglenes forgalomtechnikai kialakításokra. A munka-

A Kígyósi úton a zárt csapadékcsatorna fektetése befejeződött. A kivitecementes alapjának elkészítését tervezi.

A Kétegyházi úton az idei évben további munkálatok nem várhatóak.

Békéscsaba–Veszei közötti Élővíz-csatorna töltése, az ott húzódó

Megyeri kerékpárút

2021. június 15-ei befejezési határidőt.

gyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési

út, Kerekegyházi utca; Körte sor és Veszei közötti Élővíz-csatorna töltése;

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

zajlik. Ez a körülmény várhatóan nem befolyásolja az eredetileg tervezett,

nyomvonal felújítása és szélesítése

Érintett szakaszok: Bartók Béla út, Temető sor, Kétegyházi út, Kígyósi

Európai Szociális
Alap

ján készíthető el a kerékpárút. Jelenleg a módosított tervek véglegesítése

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a la-

munkái megkezdődtek.

denféleképpen szeretnének
megvalósítani, elérni a foglalkoztatási paktum révén?
– Az alapcélok nem változtak, a projektnek átfogó
célkitűzése volt kezdettől
fogva – és a jövőben is – a
foglalkoztatás a bővítése a
lakosság
életminőségének
javítása érdekében. Itt ki kell
térnünk arra, hogy a békéscsabai járás foglalkoztatásáról van szó. Növelnünk kell
a munkaerő-piaci aktivitást,
ennek a megvalósítása érdekében kidolgozunk egy olyan
új koncepciót, amelyben még
hatékonyabban kötjük össze
a munkavállalókat és a munkáltatókat.
A beszélgetés a „Helyi
foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú Város területén
és várostérségében” című,
TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001
azonosítószámú projekt részeként valósult meg.

hogy a korábban a felújításra elkészült tervdokumentáció a helyszínen ta-

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA
kosságot, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tár-

volt a cél, hogy a lehető legerőteljesebben startoljanak el
a pandémia után.
– A közfoglalkoztatási kiállítás és vásár idén a járvány
miatt elmaradt.
– Ez a rendezvény nagy
népszerűségnek
örvendett
korábban. A több ezer főt vonzó programok megtartására
most nem volt mód. Bízunk
benne, hogy a járvány elmúltával, jövő évben erre lehetőséget tudunk keríteni.
– Milyennek ítéli a projekt
működését? Melyek azok az
elemek, amelyek jól működnek?
– A program napi szintű működése megfelelő. Kiemelném
a paktumiroda és a projektmenedzsment szervezet munkáját, hiszen a munkatársak kiváló szakmai felkészültséggel
tudták megvalósítani a programot. Külön köszönet illeti a Békés Megyei Kormányhivatal és
a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit kft. munkatársait,
akik a napi kommunikációban
is operatív együttműködést
tettek lehetővé.
– A mostani helyzetben nagyon nehéz terveket és
célokat
kitűzni.
Mégis, mi az, amit
a jövőben min-

kérjük az érintetteket, hogy szíveskedjenek figyelemmel lenni a munkavég-

végzés során a lakosság szíves megértését, türelmét és közreműködését
kérjük.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mintegy 213 millió forintból korszerűsítik a mezőmegyeri
kerékpárutat, amelynek felújítása szeptember végén
kezdődött. A beruházás célja, hogy jobb legyen a településrész elérhetősége és a lakosok biztonságosabban
juthassanak el például a munkahelyükre kerékpárral.
A Berényi úton, a Széna utcától a vasúti átjáróig tartó
kerékpárút felújítása szeptember végén kezdődött el. A
kivitelező a meglévő szakasz
elbontásával kezdte a munkálatokat. Azt követően az 1,8
méter szélességű kerékpárutat a belterületi szakaszon 2
méterre bővítette. Amint azzal
végzett, a fejlesztés második
ütemében a vasúti átjáró és a
Mezőmegyer tábla közti szakasz felújítását és szélesítését
kezdte el. Az útra az első réteg aszfaltot november elején,
a második réteget november
végén tették.
Hanó Miklós alpolgármester, a körzet önkormányzati
képviselője elmondta, hogy a
fejlesztés a mezőmegyeri lakosok mindennapi életét kön�nyíti meg.

– A településrész megközelítése így már sokkal kulturáltabb lesz. Békéscsabán sok
kerékpárút épült az elmúlt tíz
évben. Úgy gondolom, hogy
szinte holland szintű kerékpározási lehetőséget tud kínálni
az a hálózat, amelynek kiépítése hamarosan befejeződhet
– emelte ki Hanó Miklós.
Az alpolgármester hozzátette, hogy Mezőmegyer
mintegy 2400 lakosa a fejlesztés révén könnyebben juthat majd el a munkahelyére.
Felhívta a figyelmet arra is,
hogy az eddig elkészült szakaszt a lakosság csakis saját
felelősségre használhatja. A
beruházás befejezési határideje 2021 júniusa, azonban
a kivitelező vélhetően előbb
elkészül majd.
Papp Ádám

8 Ünnepi köszöntők
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Merjünk Karácsonykor
mi "magunk ajándékká válni!"
December első heteiben a
várakozás tölti ki a szívűnket. Ez a várakozás, a Megváltó eljövetelének várása,
megváltoztatja a lelkünket.
Ebben az időszakban a
hétköznapok
feszültségei
lassan elcsendesednek, a
mindennapok rohanását a
szeretteink, a családunk felé
fordulás váltja fel. Az ünnep
közeledte eszünkbe juttatja
gyermekkorunk csodavárását, önfeledt izgalmát. Azt a
boldogságot, ami végigkíséri
az életünket; az első ajándékok, a Jézuska eljövetelének emléke, ha halványul is,
soha el nem múlik. Ezeknek
az emlékeknek az erejét az
adja, hogy szeretteink, szüleink, nagyszüleink, testvéreink körében éltük át őket.
Itt fogható meg az ünnep
igazi jelentősége és üzenete.
Ezért várjuk – életkortól függetlenül – az adventet, mert
ilyenkor mindennél erősebben érezzük azt a szeretetet
és összetartozást, amit csak
a család szentsége adhat
meg.
Nehéz évet zárunk, de
a megpróbáltatások nem
árnyékolhatják be az ünnepet. Bízom benne, hogy

az összetartozás érzését
valamennyi
békéscsabai
megélheti szerettei körében.
Örüljünk ezeknek a napoknak, amikor azokkal lehetünk
együtt, akiket szeretünk, és
akik szeretnek minket. Szenteste az az este, amikor – ha
nem rontjuk el ideges kapkodással, türelmetlenséggel,
önzéssel – a leginkább kiteljesedik ez az érzés. Ilyenkor
a már eltávozott szeretteink
is velünk vannak a szívünkben, és együtt örülnek a
felcseperedő gyerekeknek,
a gyarapodó családnak, apróbb-nagyobb sikereinknek,
büszkeségeinknek. Ilyenkor
eszünkbe jutnak szüleink,
nagyszüleink, és a mosolyuk,

amelyeket gyermekként láthattunk, miközben a Jézuska
megérkezésének örültünk.
Ezek az emlékképek teszik
különlegessé és egyedivé a
Karácsony hangulatát.
Ugyanis a Karácsony nem
csak egy ünnep, hanem egy
érzés. amelytől kiteljesedik
az életünk.
Amikor az ünnepi asztalhoz ülünk, körbeálljuk a
karácsonyfát, egymás kezét fogva énekelünk, jusson
eszünkbe a gyermekkorunk,
és adjuk át szeretteinknek a
legnagyobb kincseket, amiket adhatunk, és amelyeket
magunk is kaptunk: szeretetet, figyelmet, együtt töltött
időt. Ha ezt megtesszük, a
legtöbbet adjuk, mert ezekkel
az ajándékokkal semmi nem
érhet fel, ezek pénzért meg
nem vehetők, mert ezek mi
magunk vagyunk. Mi magunk
leszünk az igazi ajándék.
Böjte Csaba testvér gondolatával kívánok egészségben, szeretetben töltött
áldott ünnepet: „Merjünk Karácsonykor mi magunk ajándékká válni!”
Herczeg Tamás
Békéscsaba
országgyűlési képviselője

A remény mosolyogva lépi át
"
az új év küszöbét"
Tisztelt Olvasó!
Hamarosan fellobban a negyedik adventi gyertya lángja
is, ami a szeretet szimbóluma. Ezzel elérkezünk az év
legszebb és legmeghittebb
ünnepéhez, a karácsonyhoz.
A karácsony, az az ünnep,
amelyik talán az egyik legfontosabb az emberek és a
családok életében. Ezen a
napon körbeálljuk a szeretteinkkel a fenyőfát. Megosztjuk
egymással az esztendő legszebb és néha a legfájóbb
pillanatait is. Közösen felelevenítjük a legviccesebb és
legmeghatóbb családi anekdotákat, vagy egy-egy gyertyaláng fényében elmerengve megemlékezünk azokról,
akik ma már sajnos nem lehetnek velünk.
Kedves Békéscsabaiak!
Úgy tartják, az év végéhez
közeledve érdemes visszatekintenünk a magunk mögött
hagyott időszakra, hogy ös�szegezzük a velünk és körülöttünk történteket.
Az idei évet meghatározó
koronavírus járványnak sajnos még nem értünk a végére és kedvezőtlen hatásaival a jövőben is szembe kell
néznünk. Nehéz próbák elé
állított minket a járvány, de
az elmúlt év túlnyomórészt
pozitív tapasztalatai alapján
úgy gondolom, a járványügyi
helyzetben Békéscsaba eddig jól vizsgázott.

Ha visszatekintünk 2020ra, azt mondhatom, hogy
nehéz, de a körülményekhez
képest sikeres év áll mögöttünk.
Városunk fejlődése töretlen maradt, melyben rendkívüli jelentősége van a Modern Városok Programnak.
Ennek keretében 2019-ben
átadásra került az M44-es
gyorsforgalmi út Tiszakürt és
Kondoros közötti szakasza,
ma már használhatjuk az
M44 Kondoros és Békéscsaba közötti szakaszát és folyamatban van a Csabát nyugatról elkerülő Fürjesi összekötő
út építése is. Kialakításra
került a Nyomdaipari Tudás –
és Képzőközpont. Ipari park
épült. Ipari park épült a Csanádapácai és a Kétegyházi
úton. Zajlik az energetikai
és a közvilágítási rendszer,
valamint a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása.

Hamarosan indulhat a piac
további fejlesztése is.
Európai uniós forrásból folyamatosan újulnak meg óvodáink és közintézményeink.
Jelentősen fejlődött kerékpárút hálózatunk és átadtuk
az új Védőnői Centrumot is,
hogy csak a leglényegesebb
fejlesztéseket említsem.
A beruházások sora ezzel nem áll meg. Nemrégiben döntött a Kormány arról,
hogy támogatja Békéscsaba
földes utcáinak, valamint járdahálózatának fejlesztését.
Ezzel számos ponton rendezettebbé válik a város.
Kedves Csabaiak!
Mindezekkel a fejlesztésekkel a jövő erős Békéscsabáját építjük tovább, ahol
gyermekeink és unokáink is
boldogan élhetnek.
Azt kívánom, hogy a nehézségek ellenére 2021-ben
is maradjunk összetartó,
egymást segítő közösség,
amely együttes erővel képes
Békéscsaba jövőjét tovább
építeni.
Alfred Tennyson angol
költő szavait idézve kívánok
Önöknek szeretetteljes, békés karácsonyt és sikerekben,
egészségben gazdag, boldog
új esztendőt: „A remény mosolyogva lépi át az új év küszöbét, miközben azt suttogja:
ez az év boldogabb lesz.”
Szarvas Péter
polgármester

Számvetés a fény diadalába vetett
töretlen hittel
Szilveszter
éjszakáján,
amikor szeretteinkkel boldog új esztendőt kívántunk, aligha gondoltuk,
hogy ilyen rendkívüli és
különleges, megpróbáltatásokkal teli 2020-as esztendő köszönt ránk.
A március nem csak a természet megújhodását és az
1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékezetét,
de az élet valamennyi szegmensét hazánkban is gyökerestül felforgató koronavírus-járványt is meghozta.
A társadalom egésze megtanulta a veszélyhelyzet, a
rendkívüli jogrend, a kijárási
korlátozás fogalmát, s a tömeges megbetegedések elkerülése és a legfontosabb:
az emberi életek védelme érdekében – jogkövető állampolgárokként – valamennyien
önként vetettük alá magunkat a különböző korlátozásoknak. Amint azt a Békés
megyei emberek az elmúlt
évszázadokban már számtalanszor
bebizonyították,
a viszontagságos időkben
az egyéni érdekeket most is
felülírta a közösségi érdek
és az összefogás belülről
fakadó parancsa. Kollektív
bölcsességből,
fegyelme-

zettségből, önfegyelemből,
összefogásból, felelős viselkedésből újfent jelesre
vizsgázott szűkebb pátriánk
lakossága. Összehangolt és
hatékony együttműködés jött
létre a védekezésben résztvevő állami szervek és hivatalok, az önkormányzatok, a
vállalkozói szervek és a civil
szféra között.
A koronavírus-járvány a
közigazgatás szereplőitől is
szemlélet- és gondolkodásmód-váltást igényelt. Egyszerre kellett működtetnünk
az elengedhetetlenül fontos
közigazgatási
szolgáltatásokat és kellett átállnunk a
rendkívüli,
veszélyhelyzeti üzemmódra. A kialakult
helyzetben az is bebizonyosodott, hogy a közigazgatásnak is van reagáló-képessé-

ge és a produktív kényszer
hatására azonnal képes erői
megsokszorozására. Túlzás
nélkül kijelenthetjük, hogy a
rendkívüli esztendők rendkívüli teljesítményeket szülnek.
A kormányhivatal egyik legfontosabb célja továbbra is a
megye demográfiai és gazdasági helyzetének javítása,
a megye népességmegtartó
erejének növelése, felzárkóztatásának segítése.
A keresztény világ a legszentebb ünnepre készül és
a legnagyobb csodára vár.
A Megváltó születésére, a
fény diadalára készülünk.
Mert ahogyan a világosság
minden esetben legyőzi a
sötétséget, az élet is mindig
győzelmet arat a halál felett.
Az advent a mirákulumra várakozás időszaka. Fontos,
hogy karácsonykor ünneplőbe öltöztetett lélekkel és
igaz szívvel tudjunk szeretni, hálát adni.
A Békés Megyei Kormányhivatal nevében meghitt, áldott, kegyelmekben gazdag
karácsonyt és sikerekben,
eredményekben gazdag békés, boldog új esztendőt kívánok a megye valamennyi
lakosának!
Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott

Bár most nem találkozhatunk,
az üzenet ugyanaz
A 2020-as év nem olyan
lett, mint amilyenre múlt
év végén számítottunk.
Tavasszal hazánkat is elérte a koronavírus-járvány,
amelynek megjelenése átrendezte az életünket.
Háttérbe szorultak olyan
mindennapi,
megszokott
mozdulatok, mint a kézfogás, a baráti ölelés. A
maszkviselés, a távolságtartás, a korlátozó intézkedések mindennapjaink részévé váltak.
Emiatt az adventi készülődés és maga az ünnep,
a karácsony és a szilveszter sem a megszokottak
szerint zajlik. A személyes
találkozást
mindinkább
mellőzzük, családtagjaink,
főleg az idős, krónikus betegséggel élők védelmében a kapcsolattartás más
módjait helyezzük előtérbe,
telefonon, video-hívásban
beszélgetünk velük.
Az én szüleim is idősek,
akiket már hetek óta nem
érinthettem meg, csak az

utcán állva, nyitott ablakon
keresztül beszélgetek velük, vagy telefonon hívom
őket. Megegyeztünk, hogy
a járványveszély miatt karácsonykor sem találkozunk
és ajándékokat sem adunk,
az ünnep lényege úgysem
ez. Sokkal fontosabb az
összetartozás, a szeretet
és az egymásra figyelés.
A családok is inkább online
formában ünnepelnek, és
kevesebb a baráti találko-

zás, azonban az ünnep fontosságán mindez semmit
sem változtat. Akkor is, ha
most nem tudunk személyesen találkozni, akkor is,
ha nem lehetünk ott szüleink, nagyszüleink karácsonyfája mellett, és akkor
is, ha a karácsony ezúttal
az otthon maradásról szól,
az üzenet nem változott.
Ezek a napok alkalmasak
arra, hogy kicsit megfeledkezzünk
gondjainkról,
magunkba
nézzünk
és
szeretteinkre figyeljünk. A
csendben mindenki annak
a megvalósulására koncentrálhat, ami számára
karácsonykor megszületik:
Isten fiára, a család közelségére, a biztonság érzésére, a szeretetre.
Ezekkel a gondolatokkal
kívánok Békés megye valamennyi polgárának áldott,
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt.
Zalai Mihály
a Békés Megyei
Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
Közlekedésről gyerekeknek

Biztonságos óvodák

In memoriam Sztojcsev Szvetoszláv †
A Csabai Mérleg alapító főszerkesztőjétől búcsúzunk
November 30-án este jött a hír: Szvetó meghalt. Koronavírus… Csak mennek a napok egymás után, de nem tudom, nem akarom elhinni, hogy Sztojcsev Szvetoszláv
újságíró, író, aki 1991 és 2006 között a Heti Mérleg,
majd a Csabai Mérleg felelős szerkesztője volt, és akivel közel tizenöt évig dolgozhattam együtt, már nem jön
szembe Békéscsaba utcáin.

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2016 óta minden évben meghirdeti a Biztonságos Óvoda programot.
Mint azt dr. Bede Sándor, Békéscsaba rendőrkapitánya elmondta, a pályázat célja a gyermekeket érintő legfontosabb
közlekedésbiztonsági ismeretátadás támogatása, hogy minél fiatalabb korban hasznos közlekedési ismeretekhez jussanak. Hozzátette éppen ezért fontosnak tartják az óvodai
nevelési programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági
módszertan és oktatási segédletek megismertetését is az intézményekkel, óvodapedagógusokkal is.
Ezúttal a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda, valamint a
mezőmegyeri Tündérkert Óvoda is sikeresen pályázott. Az intézmények a Biztonságos Óvoda cím elnyerésével járó táblát
dr. Bede Sándortól vehették át.

Sokan tudták rólad, hogy
Bulgáriából érkeztél Békéscsabára, azt talán már kevesebben, hogy az egyetemet
Szófiában kezdted orosz
szakon, de magyarul is tanultál, és ösztöndíjat nyertél
magyarországi tanulmányok
folytatására. Egy év nyelvtanulás után a szegedi egyetem
magyar szakára jártál, majd
felvetted a finnugor szakot,
finnül és észtül is tanultál.
Miután 1985-ben diplomáztál, Szófiában voltál újságíró.
Közben a rádió számára Rejtő-regényeket fordítottál, és
te fordítottad bolgár nyelvre a
Makk Károly rendezte Szerelem című film vagy a Macskafogó szövegét is.
1985-ben kötöttétek össze
az életeteket Juhász Orsolyával, 1990-ben pedig végleg
Magyarországra költöztetek.
Három csodás gyermeketeket, Ivánt, Esztert és Zsófit
együtt neveltétek nagyszerű,
értékes emberekké, és már
unokáitok is vannak…
Grecsó Krisztián ezt írta
rólad, rólatok: „Juhász Orsi
meg ő. Miattuk volt – most
már félig gyalázatosan múlt
időben – a város olyan, amilyen. Miattuk lehetett sokunknak Békéscsaba egy titkos
szerelem. Szvetó olyan volt,
mint maga a város. Alázatos,

szívszorítóan szerény, hiányzott belőle a legtöbb hívság.
Versprózái, karcsú, lebegős
könyvei is ilyen érzékien finomak, első látásra könnyűek
voltak. Olyan, mint élni. Vagy
mint, lám, ilyen fiatalon ettől a
gyalázatos vírustól elmenni.
Orsi meg ő. Fried profes�szor úr legkedvesebb tanítványai voltak a JATÉ-n, a
szegedi egyetemen. Mennyit
hallgattam tőle, hogy a poros
nyomukba se érek, hogy ők
még tudtak valamit, és hogy
mint Orsi egykori tanítványa,
járjak Szvetóhoz is különórára. Lusta voltam, elmulasztottam. És nehéz lesz megbocsátani magamnak, és a
sorsnak, hogy most már nem
is járhatok.”
Szvetó, te voltál, aki megalkottad Békéscsaba városi
lapját, ami aztán több mint tizenöt éven át határozta meg
a mindennapjaidat. Pár írásomat olvasva te hívtál, hogy
dolgozzak veled, és türelemmel, példaadással tanítottál,
eleinte még a szinte mindig
kopogó
írógéped
mellől.
1991. október 2-án jelent meg
az első Heti Mérleg, amely
1999-től már kéthetente jelentkezett, Csabai Mérlegként.
A lap megjelenésének negyedszázados évfordulóján,
a jubileumi mellékletben ezt

írtad: „Az egyetemi évek és a
szófiai újságíróskodás mellett
ez a tizenöt év volt életem (eddig) legszebb időszaka. Határidő határidő hátán, folyamatos, ám jótékony stresszben
élés, ezer fokon égés, folytonos feszültség. Most, ennyi
idő távlatából, akár a reggelig
tartó közgyűlésekre is szívesen emlékszem, valamint a
mindig idegtépő országos és
helyi választásokra. A Mérleg felelős szerkesztőjeként
felettesemtől, Pap János polgármestertől már a nulladik
naptól kezdve teljes szabadságot kaptam – egy újságíró
számára nincs ennél nagyobb
szerencse/ajándék. Munkám
során azon voltam, hogy minél több információval szolgáljunk az önkormányzatról,
Békéscsaba mindennapjairól
és történetéről egy stílusában
és mondanivalójában korrekt,
külső megjelenésében pedig
nem szokványos lap révén”.
2007-től az Alexandra
Könyvesboltban
dolgoztál,
majd 2017-ben a Békés Megyei Könyvtár munkatársa

lettél. A nevedhez fűződött a
Csabai szemelvények helyismereti blokk sajtóhíreinek
összeállítása, és több mint
száz szócikk megírásával segítetted a BékésWiki bővítését. Most a könyvtár, emlékül,
rólad készített szócikket. Volt
amit én is ebből tudtam meg.
Tudod, annyira vártam már,
hogy vége legyen ennek a vírusokkal, tragédiákkal terhelt
évnek. Elkezdtem tervezgetni,
mi lesz a járvány után, és hogyan ünnepeljük majd jövőre a
30 éves Csabai Mérleget…
Nem tudom felfogni, hogy
már nem vagy itt, nincsenek
rá szavaim. A te szavaiddal,
az egyik, 1996-ban, a Heti
Mérlegben megjelent gondolkodód néhány sorával búcsúzom: „Feladom, mondja
a halhatatlan lélek és kirepül az engedetlen testből…
Gurul vissza az idő, és legyőzi a súlytalan lelketlenséget
a mindent átható gondolat.”
Hálás vagyok, hogy ismerhettelek.
Isten veled, Szvetó!
Mikóczy Erika

Hypercube emlékeztet a rendszerváltás helyi történéseire a Petőfi ligetben

„30 éve szabadon – Amit lebontottunk…”
A „30 éve szabadon – Amit lebontottunk...”című projektben a rendszerváltás helyi és országos eseményeinek
emlékére egy úgynevezett Hypercube-ot állítottak ki a
Petőfi ligetben. Az installáció december 31-éig tekinthető meg, utána elbontják.

Az installáció december 31-éig tekinthető meg

Békéscsabán két szimbolikus helyszíne van a rendszerváltásnak. Az egyik a
korábbi Lenin szobor helye a
Szabadság téren, ahol most
az I. és a II. világháborús emlékmű található, míg a másik
a mostani Petőfi liget, ahol
egykor a felszabadulási emlékmű állt, egy diadalív, tetején az ötágú csillaggal.
A Lenin szobor 1971-től
volt a téren egészen 1990.
április 5-éig, amikor is ledön-

tötték, majd szimbolikusan
az Élővíz-csatornán úsztatták egy koporsóban.
– Az 1989–1990-ben történteknek köszönhetően az
akkori
Tanácsköztársaság
útja neve Andrássy út lett. A
diadalívről 1990. április 10én távolították el a csillagot,
de csak 2001-ben bontották
le. Ez a tér harminc napra
egy olyan felülettel gazdagodott, amelyen képi és szöveges tartalmak láthatók. A

kiállítás összetett és jól megfogalmazott írásokkal mutatja be a harminc évvel ezelőtt
történteket – mondta Varga
Tamás alpolgármester.
László Bernadett, a Közép
és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány delegált
képviselője arról beszélt: az
installáció azért jött létre,
hogy a 30 éve történt rendszerváltásra emlékeztessen.
Ennek a bemutatásán kívül
egyébként a Perfect Média
Kft. nyomtatott sajtóterméket
is eljuttatott a békéscsabai
középiskolák számára.
A Hypercube-ot napelemmel szerelték fel, így világít a

sötétben. A grafikai elemek
elkészítésében részt vett a
békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, az installációt
felállító céget mindenben segítette az önkormányzat is.
– Úgy tűnik, hogy ez az ötletünk bevált, már a hetedik
helyszínen állítottuk fel, és
összesen 18 településen leszünk jelen – hangsúlyozta a
Perfect Média Kft. ügyvezető
igazgatója. Lestár Péter úgy
fogalmazott: a nyomtatott
kiadványukban arra törekedtek, hogy abban olyan fiatal
alkotók munkái jelenjenek
meg, akik még nem éltek a
rendszerváltozás idején.
Hidvégi Dávid
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Csabai Mérleg

Emlékérmet kapott elismerésül Frankó Attila

MESÉLŐ MÚZEUM

Húsz éve szervez véradásokat

A másolat másolatának másolata…
Manapság is gyakran találkozni a jó minőségről ismert
márkák, termékek hamisításával, jobban-rosszabbul
sikerült másolataival. Nem
volt ez másként közel két évezreddel ezelőtt sem, amikor
a korszak svájci órái, német
műszaki cikkei a római termékek voltak. Az ipari szinten is fejlett, magas színvonalú termékeket előállítani
képes Róma sok mindenben
jelentette azt a fejlett példát,
melyhez a periférián és a birodalom határain túl élők is
igyekeztek igazodni (gondoljunk csak a Brian élete híres
Mit adtak nekünk a rómaiak?
kérdésére). A tehetősebbek
és szerencsésebbek a római táborok mellett működő
piacokról, a barbár földekre
is bemerészkedő kereskedőktől juthattak eredeti római
tárgyakhoz, melyek egyfajta státuszszimbólumként is
funkcionáltak, míg mások
kénytelenek voltak beérni az
utánzatokkal, esetleg saját
maguk igyekeztek lemásolni
a kívánt termékeket a kor divatja szerint.
Míg a Dunántúl, az egykori
római provincia és provinciák egészen gazdag római
anyaggal rendelkeznek, hála
a több évszázados megtelepedésnek, addig az Alföldön
minél távolabb haladunk a
térségünket nyugatról (Pan-

nonia), délről (Moesia) és
keletről (Dacia) ölelő római
földektől, úgy egyre ritkább
kincs az azokon a tájakon
egészen hétköznapinak számító római lelet is. A Munkácsy Mihály Múzeum római
anyaga kifejezetten az utóbbi
években mutat jelentősebb
bővülést a közelmúlt feltárásainak – mint az M44-es ásatások – és a múzeumbarát
fémkeresős együttműködéseknek köszönhetően.
A római civilizáció fénye
nem csak átvitt értelemben
érte el a Barbaricumnak is
nevezett barbár, javarészt a
korban (Kr. u. 1–5. század)
szarmaták lakta vidéket: a
római lámpások mellett azok
helyi utánzatai is gyúltak az
éjben. Míg a római eredeti kanóca elsősorban finom
olajokban ázhatott, addig a
helyiek kénytelenek voltak

Véradómozgalomért Ezüst
Emlékérem
kitüntetést
kapott Frankó Attila, aki
már húsz éve szervez véradásokat. A Szeretlek Békéscsaba Egyesület és a
Szeretlek Békés Megye
Egyesület legutóbbi, december harmadikai kezdeményezése is sikeres volt,
akkor ugyanis százan nyújtották a karjukat a Csabagyöngyében, és adtak vért.

többnyire beérni az állati fag�gyúval és más zsiradékokkal,
melyek jellegzetes szaggal
tölthették meg otthonaikat.
A képen egy római mécses és annak helyi utánzata
látható (nem árulom el melyik melyik, tessék kitalálni!)
– ugyan utóbbinál a kivitelezés hagy maga után némi
kívánnivalót, mindenesetre
a funkcióját ugyanolyan hatékonyan betöltötte, mint a
finomabb eredeti. Elnézve a
barbár utánzatot, a múzeumban könnyen felmerülhet a
látogatóban, hogy ebben az
esetben nem is egyszerűen
másolatról, hanem a másolat
másolatának másolatáról lehet szó…
A két tárgy a múzeumunk
új állandó régészeti kiállításában is megtekinthető lesz.
Nagy-Laczkó Balázs
régész

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMÁNAK
TÁMOGATÁSÁVAL.

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.

Bővebb információ:
www.kereskedelem535.hu

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK ÖNNEK.

LEPJE MEG
szeretteit karácsonyra egy
VÍZADAGOLÓVAL.

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.

A jelentkezők kompetenciáinak
felmérésével maximálisan
hatékonnyá válik a munkaés munkaerőkeresés.

A Szeretlek Békéscsaba
Egyesület elnöke 2000 májusától 2020. szeptember
11-éig összesen 1047 liter
vért gyűjtött 2328 véradó jóvoltából. Frankó Attila ezzel
a kezdeményezéssel számos életet menthetett meg,
amiért a Magyar Vöröskereszttől Véradómozgalomért
Ezüst Emlékérem kitüntetést
kapott. A szervező hangsúlyozta: a díj azok érdeme is,

Véradómozgalomért Ezüst Emlékérmet kapott
akik a vérükkel, valamint az
akcióhoz kapcsolódó felajánlásaikkal segítenek.
– Amit elértünk, az hatalmas összefogás eredménye.
Úgy gondolom, hogy sok jó
szándékú embert sikerült elérnem a húsz év alatt. Nem
az elismerésért csinálom,
példaként szeretnék szol-

gálni a jövő nemzedékének
a véradás szervezésében
– fogalmazott Frankó Attila,
hozzátéve, hogy a koronavírusos időszakban különösen
fontos a megfelelő vérellátás,
de reméli, hogy hamarosan
minden visszaáll a régi kerékvágásba.
Hidvégi Dávid

Mi a tót? Mi a csabai szlovák?
Címünk első kérdése tőlem;
a pontosítás a békéscsabai
szlovák önkormányzat elnökétől ered. Kiszely András azt vallja, eredendően
végig kellene gondolnunk
a származásunkat, és ha
tisztában lennénk vele, nem
is lenne ekkora elvándorlás
ebből a városból, hiszen ez
a világ egyik legfantasztikusabb helye.
– Az, hogy Békéscsaba az
elmúlt 300 év alatt a mocsaraktól, a kietlen pusztáktól
eljutott a máig, az itteni lakók
hihetetlen
kreativitásának,
kitartásának az eredménye.
A tót kifejezés a 15–16. században keletkezett, a történelmi Magyarország területén semlegesen az összes
szlávra használták, majd a
16–18. században már csak
a szlovákságra. 1789 után,
a nemzeti ébredés küszöbén kezdte a nacionalizmus
a szárnyait bontogatni. Mindenki erősebb akart lenni a
másiknál, és igazolni akarta
felsőbbrendűséget.
1848ban a szlovákság már egy
másodlagos, nemzetalkotó
tényező volt.
– Van jó és rossz nacionalizmus?
– Úgy fogalmaznék, hogy
létezik egészséges, nem
mások ellen irányuló nacionalizmus, amely nem mások

Kiszely András, a szlovák önkormányzat elnöke
elutasításáról, hanem az
én elfogadtatásomról szól.
Én például büszke csabai
szlováknak tartom magam,
de nem másokkal szemben
határozom meg a szlovákságomat.
– Nagyapám 6 évesen
kezdett el tanulni magyarul
az iskolában az irodalomtanároktól.
– Mindig is a legjobb tanárok tanították nekünk a
magyar nyelvet, emiatt ebben a térségben a szlovák
településeken
beszélnek
a legszebben az emberek.
Egyébként az idősebb generáció csak akkor használja a
tót kifejezést, amikor magyarul beszél, de ha szlovákul,
akkor szlovákot mond.
– Slovenský Komlóš miért
lett Tótkomlós vagy fordítva?

– Azok az alföldi szlovák
települések, amelyek az 1920
utáni, irodalmi szlovák terminológiát alkalmazták a településneveikben, azok az előbbit
használták. Ekkor lett Békéscsaba is Békéšska Čaba, előtte szlovákul Veľka Csabának
(Nagy Csaba) avagy BékéšČabának hívták városunkat.
– Liker, Zsilinszky, Zahorán, Zsibrita, Harbovszki – jellegzetes családi nevek. 300
éve 42 felvidéki család alapította Csabát, de jóval többen
mondják ezt magukról.
– Az alföldi szlovákok mindig is nagyon öntudatosak és
szorgalmasak voltak. Ez is a
büszkeség megnyilvánulása,
hiszen sokan büszkék arra,
hogy elődeik részt vettek
Csaba sikeres felépítésében.
Such Tamás

APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Hűtők, fagyasztók javítása.

A Penza lakótelepen lakás és garázs kiadó.
Tel.: 30/9261457.

Békéscsaba Fiumei utca 4. Bali és Fia Bt.

A Kazinczy lakótelepen 2 szoba, összkomfortos,
jó állapotú, első emeleti, erkélyes, bútorozatlan
lakás hosszú távra bérbeadó. Tel.: 30/865-4928.

Iroda, lépcsőház takarítást vállalok

Békéscsabán, belvárosban, bútorozott lakás
kiadó. Tel.: 30/684-5745.
SZOLGÁLTATÁS
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u 20.
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
számlaképesen. 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.
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Békéscsaba 1920

Fejezetek Békéscsaba történetéből
A „koronás” Wargha Békés vármegyében

December 5-én kezdődött
a MOVE (Magyar Országos
Véderő Egylet) karácsonyi
vására a Vigadó nagytermében, melyet Berthóty István
polgármester és Gömbös
Gyula, a MOVE elnöke (későbbi miniszterelnök) nyitottak meg.
December 18-án az Evangélikus Leányegyesület szervezett nagysikerű karácsonyi ünnepséget a presbiteri
teremben, melynek bevételét 150 (!) evangélikus hadiárváknak ajánlották fel. Itt
Vidovszky Kálmán, gimnáziumi tanár szólt a gyerekekhez „Isten és hazaszeretetre
buzdítva a szerencsétlen háború ártatlan áldozatait”.
December
21-én,
a
Körösvidék első oldalán közölt egy írást „Karácsony”
címmel, melyet Gyarmati B.
János erdélyi menekült írt.
Ebben azokról emlékezett
meg, akik kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket
és nyomorúságban, éhezve
várták, hogy sorsuk jobbra
forduljon. Cikkét a következő
sorokkal zárta: „Ismerjétek
kötelességteknek a munkát

Forrás: antikfoto.hu

A száz évvel ezelőtti év
vége csendesnek ígérkezett a városban, de persze
sokan voltak, akik a karácsonyi ünnepet méltóképpen kívánták átélni, és
megsegíteni a rászoruló-

Békéscsaba téli tájképen
s akkor... akkor meglátjátok,
fehér ruhába öltözködik, s
szebb, ünnepiesebb lesz a
jövő magyar Karácsony, mint
volt valaha.”.
Ugyanezen a napon olvashatták őseink, hogy a
Csabán igen aktív MOVE
„békéscsabai főosztálya a
menekült gyermekek részére karácsonyfát állított fel a
„Redut" (Vigadó) nagytermében”, ahol december 24-én
ajándékokat fognak átadni.
December 22-én „A csabai iskolás növendékek karácsonyi pásztorjátéka” címmel jelent meg egy írás az
újságban. Itt többek között
kétfelvonásos tündérjátékot
és egy pásztorjátékot nézhettek meg az érdeklődők.
December 24-én lehetett
elolvasni a lapban „Az istentiszteletek rendje a karácsonyi ünnepek alatt” írást, és

kiderült az is, hogy a békéscsabai ipartestület közakadozással két özvegynek is
karácsonyi adományt tudott
átadni.
December 25-én nyolcoldalas karácsonyi ünnepi
számot jelentetett meg a
Körösvidék, melyben a nemzetközi, a magyar és a csabai ünnepi eseményekről
írtak, de egy cikkben még a
200 éves Békéscsabáról is
megemlékeztek.
A hirdetők is közzétették
a karácsonyi reklámjaikat: a
Turul Cipőgyár szíves figyelmébe ajánlotta mindenkinek a „karácsonyi áruit” és
a Körösvidék könyvesboltja
is felhívta a figyelmet a náluk kapható ajándékokra
(csillagszóró, gyertya, karácsonyfadísz,
emlékkönyv,
társasjáték és „kőépítő”).
Ugrai Gábor

A szabadságharc izgalmas fejezete volt a Szent
Korona és a koronázási
jelvények elrejtése az AlDuna vidékén. Amit Szemere Bertalan és még 3
másik személy véghezvitt, az 4 évig titokban maradt, akkor egy rendőrségi informátor, Wargha
István juttatta nyomra a
hatóságokat.
A koronázási ékszereket
tartalmazó nagy ládát többször mozgatták 1848/49-ben
a hadi helyzettől függően.
Amikor 1849 júliusának közepén újból ki kellett üríteni
a fővárost, Szemere miniszterelnök volt az egyetlen, akit
foglalkoztatott az ékszerek
jövőbeni sorsa. Végül társaival együtt 1849. augusztus
20-án (vagy 22-én) elrejtették
és mindannyian emigráltak.
A koronához nyomot szerző Wargha István kalandos
életpályát futott be. A pécskai
születésű férfi 1838–44 között a tolnai kisdedóvó oktatókat képző intézet igazgatója
volt (az ország első ilyen intézményének első vezetője),
több pedagógiai témájú alapmunka szerzője, 1840-ben az
MTA levelező tagja.
1844-től volt Kossuth bizalmasa, 1848-ban Bécsben
kapott minisztériumi állást,
de az ottani októberi forra-

Forrás: Békés Megyi Népújság, 1986

Karácsony 100 évvel ezelőtt

dalomban is részt vett. Ezért
ítélték börtönre, szabadulása után viszont munkára volt
szüksége, de sehol sem alkalmazták. Ekkor ajánlotta fel
a rendőrségnek szolgálatait,
lett besúgó, és a valószínűleg
magától Kossuthtól kapott információk segítségével juttatta nyomra a hatóságokat.
1919-ig senki sem tudta,
hogy mi volt ebben a szerepe. Nagyváradra költözött, ott
is halt meg 1876-ban. Eszter
nevű leánya a békési születésű Asztalos István uradalmi
ügyvéddel kötött házasságot
és oda is költöztek. Wargha
István látogatta őket rendszeresen, többször átutazott
Csabán, a családi legendárium szerint településünket
„nagy tót városnak” nevezte.
Asztalos István egyébként
Békés első polgármestere lett

1848-ban, és 1867-től 1883ban bekövetkezett haláláig a
békési járás főszolgabírája
volt. Békésen utca viseli a nevét, családi házuk ma is áll.
Wargha Eszter leánya
és Wargha István unokája,
Asztalos Hedvig Pfeiffer István gazdasági tanácsoshoz,
gróf Wenckheim Krisztina
békési uradalmának gazdatisztjéhez, a Békésvármegyei
Gazdasági Egylet titkárához
ment feleségül, az ő fia 1937ben Csaba városgazdai állását pályázta meg sikeresen.
1906-ban építették családi
házukat a Haan Lajos utca
10. szám alatt, és Eszter
1925-ben itt hunyt el, Békéscsabán. Az épületet 1986 tavaszán lebontották, a helyére
épült a Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium.
Szalay Ágnes

Legendás csabai klubok : Narancs klub
Sorozatunkban jónevű ex-, illetve még pulzáló csabai
klubokat mutatunk be. Ezúttal a Szent István téri Narancs Klubot szúrjuk kultúrvillánkra.
Nincs könnyű helyzetben a
krónikás, ugyanis az 1991 októberében megnyílt legendás
pinceintézmény alapítóatyái
csak annyit mondanak: „Írd
meg, hogy milyen jó volt!”
Könnyű helyzetben van
a krónikás, mivel a debütáló
bulitól kezdve követhette a
Narancs Klub tündöklését,
majd a tündöklés halványulását. Szóval, én is ott voltam
a nyitóbulin, ahogy Deutsch
Tamás is, és vagy még százan. A magam 19 évével szinte a legfiatalabb voltam az
arcok közt; s a dolog pikantériája, hogy amikor 10 év múlva
letévedtünk, egy 19 éves már

öregembernek számított. De
akkoriban még más muzsikát
fújtak a mélynyomókból.
A kezdetekkor alter- és
rockhangversenyek is voltak.
Többek között fellépett az
akkoriban még ismeretlen,
punkban utazó Tankcsapda,
jó néhány országos banda,
illetve helyi kezdeményezések. De állítólag a Kispál és
a Borz domborított a legnagyobbat – fullos is volt a
táncparkett.
A DJ-k még kemény
riffeket toltak, amire az emberek őrülten hadbangeltek
a tánctéren, miközben a
hangerőtől csípő magasság-

A Müller Péter Sziámi AndFriends a Narancsban

ban repültek a sörös üvegek,
és vágni lehetett az L-alakú
teremben a füstöt, ami egy
ilyen helyen alap volt. (A pulton túl volt egy biliárdasztal,
ahol az egyik haverom sok
évvel ezelőtt még Orbán
Viktorral is játszott.
A Narancs az a helyiség
volt, ahova senki sem járt,
miközben hajnali kettő körül
alig lehetett mozdulni a vidám arcoktól. Jó is volt az;
fiatalok és szépek voltunk,
nem fájt a lábunk, és a végig
mulatott éjszakát követő néhány órás alvás után másnap
kipattantunk az ágyunkból.
Idővel, úgy 1994 körül a zenei étlap némileg bediszkult.
A cukorkás, funkysabb harmóniáknak
köszönhetően
változott a közönség. Mi több,

Mézes Zsolt szervező

a rockerek átigazoltak az ex
Kert Mozi árnyékába, a KOba. Általában a fejek nagy
része
csajozni/emberezni,
poharazni és egy páran bunyózni jártak le.
A pultosok alig-alig győzték a tömeget. Volt, hogy fél
óráig kellett sorban állni egyegy szörpikéért. Az egyik
hajnalban egy haveromnak
elfogyott a pénze, de kiszámolta, hogy körülbelül men�nyibe kerülhet 5 cent sör és
kimérték neki…
Olyan is előfordult, hogy
amikor monstre közgyűlés
volt a szomszéd fiókparlamentben, ergo a napirendi
pontok taglalása csütörtökről
áthajlott péntekre, a fáradt
döntéshozók leszaladtak a
„Déligyümölcsbe” kifújni a

levegőt. Ilyenkor általában a
hivatal protokollfőnöke ment
értük, hogy határozatképes
legyen a testület... Arany
idők voltak: minden rendes
csabai arcnak a kocsmában
kezdődött a cselekmény.
Hjajj… a diszkóból techno
lett, amit nem szép dolog egy
jóravaló kricsmóval megtenni. És a kör bezárult: ahogy
mondtam, először rock-koncertek, később rock-diszkó,
majdan szimpla technós bulik, majd sokáig csönd uralta
az alagsort. Bő két éve a jó
öreg falak közé ismételten
visszatértek a koszos kvintek, sátáni kacajok, vad lányok, hála Mézes Zsolt koncertszervezőnek.
Zsoltit 2018 nyarán keresték meg a Narancs üze-

meltetői, hogy szálljon be
zenekarszervezőként
az
üzletbe. A dolog pikantériája, hogy anno a Déligyümölcs Italkimérő és Tánctér
Objektum miatt zárták be
a KO-t, mondván, elég egy
ilyen hely a városban. Miközben ő a KO-t komálta,
ebből kifolyólag a másikat
kevésbé. Most meg ő a Narancs.
Március végén lett volna
egy óriási trash metál-dobása: a német Necronomicon
+ négy hasonlatos stílusban
zúzó egyesület érkezett volna a Szent István téri alagsorba, amelyet ma már Narancs Rock Cafénak hívnak.
De hol pandémia van, ott
pandémia van…
Such Tamás
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Covid-19 PCR mintavételi pont
nyílt a rendezvénypajtában
VADONATÚJ

A hibrid érzése

Megnőhet az igény a koronavírus-tesztekre az ünnepi
időszakban, hiszen így a családi találkozások előtt ki lehet szűrni az esetleges fertőzötteket. Békéscsabán december 7-én indult el egy magántesztelőpont, a Whitelab,
ahol akár 24 órán belül megérkezhet a PCR-teszt eredménye, míg az antigéngyorstesztet azonnal értékelik.

A képen egy Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Executive
és egy Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Executive modellek láthatóak.

Ajándék téli kerékszett
2020.11.16. és 2020.12.31. között forgalomba helyezett

Jazz és Jazz Crosstar modellekhez.

Jazz Crosstar esetén további ajándék Kényelem csomag.
A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek Márkakereskedésünkben.
WLTP mérés szerinti kombinált üzemanyag-fogyasztás 4,5-4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás 102-110 g/km.

Körös Autócentrum Kft.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66
Telefon: 06 (66) 450 450
E-mail: hondakoros@hondakoros.hu, www.hondakoros.hu
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A PCR-tesztre online, míg
az antigéngyorstesztre telefonon lehet regisztrálni. Az
antigénteszt eredménye tíz
percen belül megvan, míg
a PCR-teszt kiértékelésére
24–36 órát kell várni. Utóbbi
hatósági áron, 19 500 forintért érhető el, ebben benne
van az időpontfoglalás, a
mintavétel és a diagnosztika
minden költsége. A regisztrálót az általa kiválasztott
15 perces idősávban szólítják a mintavételi pont oldalán elhelyezett monitoron. A
mintavételi laborba csak akkor mehet be, ha a hívószáma megjelenik a konténer
kijelzőjén.

A sikeres mintavétel érdekében arra kérik az érintetteket, hogy az időpontjuk előtt
4 órán keresztül ne fogyas�szanak ételt, italt, ne dohányozzanak, illetve ne mossanak fogat és ne használjanak
szájvizet. A mintavételt követően ezen megszorítások
azonnal feloldhatók. Az adatok felvételével együtt a vizsgálat néhány percig tart.
– Az antigéntesztek azért
jók, mert tíz percen belül
megvan az eredményük.
Ezek pontossága nagyjából
nyolcvan százalékos, de akinek pozitív az eredménye, az
biztosan megfertőződött. Az
antigénteszt az időeltolódás

miatt álnegatív eredményt is
mutathat. A PCR-teszt 99,9
százalékos pontosságú. A
tesztelés fontos a családoknak, a magánszemélyeknek
és a cégeknek is, hogy zavartalan legyen a működésük.
A családoknak azért, mert
jönnek az ünnepek, szeretnék biztonságban tudni a
rokonaikat és meglátogatni
az idősebbeket. Egy negatív PCR-mintával két napig
biztonságban tudhatják őket
– fogalmazott dr. Hégely Bernadett gyógyszerész.
Aki esetleg külföldre utazna, kérhet angol nyelvű dokumentumot a negatív eredményéről, így meg tud felelni
az adott ország beléptetési
protokolljának. A PCR-teszt
eredményéről az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben vagy emailben
értesülhetnek az érintettek.
(X)

04.12.20 10:50

TESZTELD MAGAD SZUPERGYORSAN
ÉS BIZTONSÁGOSAN BÉKÉSCSABÁN!
R

24 ÓRÁN BELÜLI EREDMÉNY!

A Whitelab csapata Békéscsabán, a Csabai Rendezvénypajta területén működtet CoVid-19 vírus
kimutatása céljából PCR-teszt elvégzésére mintavételi pontot A HÉT MINDEN NAPJÁN!
Rendszerünk lehetővé teszi a gyors, akár azonnali időpontfoglalást.
1 perc alatt elvégezhető, regisztrációval egybekötött fizetés.
Várakozás nélküli mintavételt és 24–36 órán belüli eredményt garantálunk.
A PANDÉMIA ÚJ KIHÍVÁSOKKAL SZEMBESÍT MINKET.
Hiszünk benne, hogy szűrési rendszerünkkel hozzájárulunk egészsége megőrzéséhez,
betegség esetén a diagnózis gyors felállításához.
Rejtett költségektől nem kell tartania. A PCR-teszt hatósági ára: 19 500 Ft,
amely magában foglalja az időpontfoglalás, a mintavétel és a diagnosztika
minden költségét. Antigéngyorsteszt azonnali eredménnyel: 9500 Ft.

REGISZTRÁLJ MOST! WWW.WHITELAB.HU
Nyitva minden nap 7:00–15:30-ig.
Kattints a Whitelab oldalára és a tesztelési pontnál válaszd
a Csabai Rendezvénypajtát: https://whitelab.hu/
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Csabai Mérleg

Jól szerepeltek a csabaiak

Adományokat is gyűjtöttek a röplabdás lányok

E-sport siker

Remekelt a BRSE az Extraligában
A Swietelsky-Békéscsabai
Röplabda SE háza táján az
utóbbi hetekben is igen komoly munka folyt. A felnőtt
csapat folyamatosan remekelt, rendeztek Mikulás-napi háziversenyt az utánpótlás csapatoknak, és a BRSE
angyalai részt vettek jótékonysági akcióban is.

Feltették magukat az e-sport térképére
Története legnagyobb sikerét érte el a közelmúltban a Békéscsabai E-sport Egyesület. A hazai bajnokságban a csabai együttes a jóval esélyesebbnek tartott Honvéd Akadémiát győzte le, ezzel pedig a legjobb négy közé került.
A koronavírus-járvány az e-sport rendezvényekre is hatással
volt, hiszen most nem lehetnek fizikailag egy helyen a játékosok, csak interneten keresztül tudnak kommunikálni egymással.
A nehezített körülmények ellenére története eddigi legnagyobb
sikerét érte el a csabai együttes, amikor a Magyar E-sport Bajnokságban a legjobb négy közé jutott.
– A srácok nagyon nagyot játszottak, megverték a Honvéd
csapatát, amire senki nem számított, még a szakkommentátorok
se, de ők megmutatták, hogy mire is képesek valójában. Ezzel
az erős eredménnyel feltettük magunkat a magyar e-sport térképre – értékelte a sikert Kutyej Dániel, a Békéscsabai E-sport
Egyesület alelnöke.
A csabaiak egy úgynevezett belső nézetű lövöldözős videojátékban a legeredményesebbek. Ez az akciójáték az e-sportok
terén a legnépszerűbbek közé tartozik. Mivel online lehet játszani, így egy adott játékos akár a világon bárhol tartózkodhat. A
Békéscsabai E-sport Egyesületnek már több olyan tagja is van,
aki más városban él és onnan kapcsolódik be a küzdelmekbe.
– Nem számítottam volna ilyen eredményre és ekkora lelkesedésre, mint amit ez a négy ember tanúsít itt mellettem a csapatban. Meglepődtem nagyon, és bízom benne, hogy ezt tudjuk
majd még folytatni – hangsúlyozta Koncsok Erik, a Békéscsabai
E-sport Egyesület Tataházán élő játékosa.
Vincze Attila

Lapzártánk után fogadta a
BRSE a tabella 2. helyén álló
Fatum Nyíregyháza együttesét a Békéscsabai Röplabda
Akadémia sportcsarnokában,
így arról tudunk beszámolni,
hogy fantasztikus meneteléssel és lelkesedéssel addig már zsinórban tíz mérkőzésen győztek a csabai
lányok, és 28 ponttal a tabella első helyét foglalták el az
Extraligában.
December 6-án, Mikulás
napi háziversenyt rendeztek
a röplabda akadémián, ahol
délelőtt az U11-es lányok
csaptak össze, 4 edző 9 csa-

Fantasztikus lelkesedéssel meneteltek a lányok az Extraligában
pata, összesen 14 mérkőzésen játszott. Délután az U13asok vették át a terepet, ahol
4 tréner 11 csapata, 15 mec�csen küzdött meg egymással.
A nap folyamán mindenkinek
2-3 mérkőzése volt, ez remek
lehetőséget adott ebben a
verseny nélküli időszakban
arra, hogy az edzők felmérjék, hol tart csapatuk.

Ajándékozás a Mikulás napi háziversenyen

Nehéz, de eredményes évet zártak
A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület
versenyzői a közelmúltban a felnőtt országos bajnokságon vettek részt. Mitykó Veronika abszolút győzelemmel
fejezte be az idei versenyszezonját, míg Garamvölgyi
Agamemnon harmadik lett a férfi mezőnyben. Az idény
nem volt könnyű a súlyemelőknek, mert rengeteg verseny maradt el a koronavírus-járvány miatt.
A Vandháti úti edzőteremben nem állt le a munka,
a Békéscsabai Súlyemelő
és Szabadidő SE igazolt
versenyzői folytathatták az
edzéseiket a korlátozó intézkedések után is. A tatai edzőtáborban megrendezett felnőtt országos bajnokságon
a serdülőkorú Garamvölgyi
Agamemnon a harmadik lett
az 55 kilós kategóriában.
– Tapasztalattal gazdagodtam, hiszen először
indultam felnőtt országos
bajnokságon, ami jó érzéssel töltött el. Nagy segítség,
hogy továbbra is edzhetünk,
hiszen egyébként nagyon
visszaesnénk. Az első félév-

ben sajnos nagyon sok kimaradt, igaz, nem nulláról, de
sokkal alacsonyabb szintről
kellett újrakezdeni az építkezést – mondta Garamvölgyi
Agamemnon.
A Magyar Súlyemelő Szövetség versenyén Petri Regina a hatodik helyen végzett
a 76 kilogrammos női mezőnyben. A sportoló ugyan
még csak két éve kezdte el a
sportágat és még mindig fiatal, de már bekerült a felnőtt
magyar bajnoki mezőnybe.
Mitykó Veronika tavaly
még a 71 kilogrammos kategóriában győzött, míg idén a
76 kilogrammos mezőnyben
bizonyíthatott. A 20 éves ver-

Bökfi János és tanítványai az edzésen

A BRSE edzői, vezetői, felnőtt játékosai és irodai munkatársai újfent úgy döntöttek,
hogy csatlakoznak Bonnyai
Sándor Karácsonyi Angyalok elnevezésű jótékonysági
akciójához is. A klub a mindennapi életben használt tárgyakat, eszközöket, tisztítószereket, édességet és tartós
élelmiszereket vásárolt, majd

A BRSE angyalainak adományai a szerkesztőségben

Szilveszteri futógála
E

Mitykó Veronikának jövőre sok versenye lesz
senyző 5 jó gyakorlattal nyerte meg a bajnoki címet és az
abszolút versenyt is. A csabai sportolónak szakításban
92, míg lökésben 103 kiló
volt a csúcsa, így összetettben 195 kilogrammot mozgatott meg.
– Nagyon jól éreztem
magam, bár a verseny napján kicsit izgultam, de végül
megnyertem, aminek nagyon örültem – fogalmazott
a Békéscsabai Súlyemelő
és Szabadidő SE sportolója. Hozzátette: az év eleje
jól indult a számára, hiszen
nemzetközi
versenyeken
szerepelt, de aztán egy hos�szabb kihagyás következett
az elmaradt megmérettetések miatt.
Az egyesület edzője elmondta: az OB megrendezése végig kérdéses volt,
de örülnek, hogy végül nem
veszett kárba a féléves munkájuk. Bökfi János hangsú-

lyozta: Mitykó Veronika idén
lezárta a junior éveit, így
ezentúl felnőttben készül. A
tréner kiemelte: a sportolójának még van esélye kijutni
a 2021-re halasztott tokiói
olimpiára, hiszen korábban
részt vett kvalifikációs versenyeken.
– Vannak pontjai, vannak
helyezései, de a felnőtt Európa-bajnokság hiányzik, ha
ezen nem tud elindulni, akkor az olimpiai remények elúsznak. Bízom benne, hogy
megrendezik, és kiválóan
fel tud készülni. Veronikának
jövőre sok nemzetközi versenye lesz, hivatalosan az
U23-as kategóriába került,
amelyben szintén rendeznek
majd Eb-t. A junior eredményei alapján úgy számolok,
hogy ott lehet az első hatban, de akár az első három
érem valamelyikét és elérheti
– húzta alá a mester.
Hidvégi Dávid

juttatott el a Békéscsabai Médiacentrumba, ahol az egyik
gyűjtőpont volt. A SwietelskyBékéscsabai Röplabda SE
csapatkapitánya, Pekárik Eszter elmondta: azért csatlakoztak idén is a kezdeményezéshez, hogy mosolyt csaljanak
azoknak a gyerekeknek az
arcára is, akik nehezebb körülmények között élnek.

LM

A

D
A
R

Az operatív törzs javaslatait követve a kormány nem oldotta
fel a védelmi intézkedéseket, így azok egészen január 11-éig
érvényben maradnak. Mindez azt is jelenti, hogy továbbra
sem lehet tömegrendezvényeket és olyan sporteseményeket rendezni, ahol amatőr, nem igazolt versenyzők vennének
részt. Elmaradnak a szilveszteri bulik, de a több évtizede töretlen népszerűségnek örvendő szilveszteri futógála is.
A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club hagyományos évzáró futógálája már a harmincharmadik lett volna a sorban. A
korábbi években itt nem csupán amatőr és igazolt sportolók
vettek részt, hanem családok, jelmezes és kutyás futók is.
Egyénenként természetesen továbbra is bárki futhat a védőtávolságok betartásával, és bár Békéscsaba közterületein kötelező a maszk viselése, sportolni maszk nélkül is lehet.
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6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

2020. december 22., kedd

Hírek
Aktuális
Hosszabbítás
Híradó
Aktuális
Kikötő
Kvantum
Művészbejáró
BRSE TV
Praktikák
Híradó
Támasz
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Főzzünk együtt!
Gázfröccs
Híradó
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Békéscsaba–Vasas
röplabda-mérkőzés
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.55
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kikötő
Híradó
Aktuális
Kezdőkör
Gázfröccs
Főzzünk együtt!
Diagnózis
Aktuális
Híradó
Támasz
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kvantum
Hírek
Hosszabbítás
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Híradó
BRSE TV
Békebeli Budapest
Mézes pajtás
Aktuális
Híradó
BRSE TV
Szarvasi híradó
Képújság

2020. december 23., szerda
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23.10
23.40
24.00

R ó l u n k ,
2020. december 28., hétfő
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8.40
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9.40
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10.40
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17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.55
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

2020. december 29., kedd

Hírek
Aktuális
Forgószínpad
Híradó
Aktuális
Kikötő
Szomszéd vár
Művészbejáró
BRSE TV
Praktikák
Híradó
Támasz
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
BRSE TV
Sztárportré
Híradó
Aktuális
Híradó
Diagnózis
Portréfilm 26.
Nyitott Egyetem 11.
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.50
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kikötő
Híradó
Aktuális
Egy nap a világ I/5.
Gázfröccs
Főzzünk együtt!
Diagnózis
Aktuális
Híradó
Támasz
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kvantum
Hírek
Mondj egy mesét 1.
Egy nap a világ I/6.
Híradó
Aktuális
Híradó
Egy nap a világ I/7.
Macskakő
Eljutni embertől
emberig
Aktuális
Híradó
Szomszéd vár
Szarvasi híradó
Képújság

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.45
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Üzleti Negyed
Híradó
Aktuális
Kikötő
Szomszéd vár
Művészbejáró
BRSE TV
Praktikák
Híradó
Református
istentisztelet
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Hosszabbítás
Sztárportré
Híradó
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Bcs–Mosonmagyaróvár
kézilabda-mérkőzés
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság

2021. január 5., kedd
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6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.00
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kikötő
Híradó
Aktuális
Kezdőkör
Gázfröccs
Főzzünk együtt!
Praktikák
Aktuális
Híradó
Evangélikus
istentisztelet
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kvantum
Hírek
A kisteleki
orgona története
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Híradó
BRSE TV
Musical neked 1.
Nyitott Egyetem 2.
Aktuális
Híradó
BRSE TV
Szarvasi híradó
Képújság

Hírek
Aktuális
Épí-Tech
Híradó
Aktuális
Szomszéd vár
Egy nap a világ I/8.
Művészbejáró
Kikötő
Aktuális
Híradó
Kvantum
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Gázfröccs
Hírek
Főzzünk együtt!
Sztárportré
Híradó
Aktuális
Híradó
Praktikák
Mentawai
Föld sója
Aktuális
Híradó
Praktikák
Szarvasi híradó
Képújság

11.50
12.00
12.20
15.00
17.00
17.10
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.55
23.05
23.20
23.45
24.00

Hírek
Aktuális
Gázfröccs
Híradó
Aktuális
Szomszéd vár
BRSE TV
Forgószínpad
Diagnózis
Aktuális
Híradó
Békéscsaba–Vasas
röplabda-mérkőzés
Főzzünk együtt!
Híradó
Jelenetek
egy operatőr életéből
Öt folyón hazafelé
Hírek
Ludas Matyi
a cirkuszban
Híradó
Aktuális
Híradó
Művészbejáró
Karácsonyi
jótékonysági koncert
Ünnepváró
Híradó
Művészbejáró
Szarvasi híradó
Képújság

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.00
10.40
11.00
12.50
14.00
14.55
16.05
16.30
17.00
17.10
17.45
19.00
19.20
20.00
22.00
23.00
23.20
23.45
24.00

Hírek
Aktuális
Praktikák
Híradó
Aktuális
Művészbejáró
Hosszabbítás
Főzzünk együtt!
Napsugár bábszínház 7.
Híradó
Ludas Matyi
a cirkuszban
Szélkirály
Karácsonyi
jótékonysági koncert
Ünnepváró
Egy nap a világ I/1.
Napsugár bábszínház 6.
Hírek
Így nem játszunk mi
Szélkirály
Híradó
Kikötő
Dima karácsonya
Calandrella
kamarakórus
Híradó
Kikötő
Szarvasi híradó
Képújság

2020. december 26., szombat
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8.40
9.10
9.35
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10.20
11.50
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15.00
16.15
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
21.50
24.00

Hírek
Aktuális
Forgószínpad
Híradó
Aktuális
Kikötő
Egy nap a világ I/2.
Egy nap a világ I/3.
Híradó
Békéscsaba–Vasas
röplabda-mérkőzés
Főzzünk együtt!
Dima karácsonya
Varázsfuvola
Így nem játszunk mi
Hírek
Aktuális
Hosszabbítás
Hírek
Főzzünk együtt!
Kikötő
Híradó
Praktikák
Légy jó mindhalálig
Balkán kobra
Képújság

2020. december 27., vasárnap
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7.25
8.00
8.20
8.40
9.00
9.40
10.00
10.40
11.00
12.05
13.10
15.00
16.25
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.55
23.15
23.30
24.00

Hírek
Aktuális
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Főzzünk együtt!
Támasz
Híradó
Támasz
Főzzünk együtt!
Cirkuszmisszió
Fesztivál 1.
Cirkuszmisszió
Fesztivál 2.
Légy jó mindhalálig
Az Öreg Hölgy szeretői
Napsugár bábszínház 6.
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Hosszabbítás
Egy nap a világ I/4.
Híradó
Sztárportré
Híradó
BRSE TV
Törvénytelen randevú
Híradó
BRSE TV
Biketour in Europe
2017/6.
Képújság

2020. december 31., csütörtök
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8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.50
12.15
13.40
15.30
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.10
24.00

Hírek
Aktuális
Gázfröccs
Híradó
Aktuális
Praktikák
BRSE TV
Egy nap a világ II/1.
Szomszéd vár
Aktuális
Híradó
Hanna, Anna
meg a Mamut
Ezüstbojtár
Kortanúk–
A csillagok útján
Ludas Matyi
a cirkuszban
Hetvenhét
Hírek
Napsugár bábszínház 5.
Egy nap a világ II/2.
Hírek
A Sándorgyuri
Híradó
Aktuális
Híradó
Művészbejáró
Cirkusz a jégen
Csak semmi szexet
kérem, angolok vagyuk
Macskajáték

2021. január 1., péntek
0.00

Macskajáték

7.00

Hírek
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8.40
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9.40

10.00

10.20
11.50

13.50
15.55
17.00
17.10

19.00

19.20
20.00
21.45

23.35
24.00

Képújság
Aktuális

Sztárportré
Híradó

Aktuális

Művészbejáró

Napsugár bábszínház 1.
Mesélő óvodák
Híradó

Hetvenhét

Öt folyón hazafelé
Cirkusz a jégen

Így nem játszunk mi
Hírek

Szárnyad árnyékában
Híradó

Mosonmagyaróvár
műemlékei

Atlantisz gyermekei

Törvénytelen randevú
Egy nap a világ II/3.
Képújság

2021. január 2., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
11.50
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Kikötő
Híradó
Aktuális
Forgószínpad
Kvantum
Aktuális
Híradó
Bcs–Mosonmagyaróvár
kézilabda-mérkőzés
Képújság
Hírek
Aktuális
Hosszabbítás
Hírek
Főzzünk együtt!
Kikötő
Híradó
Praktikák
Híradó
Művészbejáró
Törvénytelen randevú
Híradó
Művészbejáró
Egy nap a világ III/1.
Képújság

2021. január 3., vasárnap
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.00
9.40
10.00
10.40
11.10
11.40
16.00
16.40
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.35
22.50
23.10
23.30
24.00

Hírek
Aktuális
Gázfröccs
Híradó
Aktuális
Hosszabbítás
Támasz
Híradó
Támasz
Szomszéd vár
Nyitott Egyetem 20.
Képújság
Diagnózis
Főzzünk együtt
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Hosszabbítás
Kvantum
Híradó
Sztárportré
Híradó
BRSE TV
Jóccakát, anya!
Egy malomban őrlünk
Híradó
BRSE TV
Biketour in Europe
2017/7.
Képújság

n e k ü n k .

2021. január 6., szerda
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.40
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

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

2020. december 25., péntek

n e k ü n k .

2020. december 30., szerda

R ó l u n k ,
2021. január 4., hétfő

Hírek
Aktuális
Forgószínpad
Híradó
Aktuális
BRSE TV
Praktikák
Művészbejáró
Kikötő
Aktuális
Híradó
Kvantum
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Gázfröccs
Hírek
Főzzünk együtt!
Épí-Tech
Híradó
Aktuális
Híradó
Szomszéd vár
Békéscsaba–Vasas
röplabda-mérkőzés
Aktuális
Híradó
Szomszéd vár
Szarvasi híradó
Képújság

2020. december 24., csütörtök

Fotók: Varga Ottó

2020. december 21., hétfő

Fotók: Varga Ottó

A
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Hírek
Aktuális
Sztárportré
Híradó
Aktuális
BRSE TV
Praktikák
Művészbejáró
Kikötő
Aktuális
Híradó
Kvantum
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Gázfröccs
Hírek
Főzzünk együtt!
Épí-Tech
Híradó
Aktuális
Híradó
Diagnózis
Musical neked 2.
Breuer Marcell
Aktuális
Híradó
Diagnózis
Szarvasi híradó
Képújság

2021. január 7., csütörtök
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
21.50
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Gázfröccs
Híradó
Aktuális
Diagnózis
BRSE TV
Forgószínpad
Szomszéd vár
Aktuális
Híradó
Hosszabbítás
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kvantum
Hírek
Főzzünk együtt!
Egy nap a világ III/2.
Híradó
Aktuális
Híradó
Művészbejáró
Breuer Marcell
Nem tudom,
halljátok-e ti is
Aktuális
Híradó
Művészbejáró
Szarvasi híradó
Képújság

2021. január 8., péntek
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.40
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.30
22.50
23.10
23.40
24.00

Hírek
Aktuális
Praktikák
Híradó
Aktuális
Művészbejáró
Hosszabbítás
Kikötő
Forgószínpad
Aktuális
Híradó
Kezdőkör
Szarvasi híradó
Képújság
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
BRSE TV
Művészbejáró
Híradó
Aktuális
Híradó
Kikötő
Az európai
viselkedéskultúra
alapjai
Aktuális
Híradó
Kikötő
Szarvasi híradó
Képújság

2021. január 9., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
11.50
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
23.05
23.25
23.45
24.00

Hírek
Aktuális
Kikötő
Híradó
Aktuális
Forgószínpad
Kvantum
Aktuális
Híradó
Bcs–Mosonmagyaróvár
kézilabda-mérkőzés
Képújság
Hírek
Aktuális
Praktikák
Hírek
Hosszabbítás
Kikötő
Híradó
Főzzünk együtt!
Híradó
Művészbejáró
Cirkusz a jégen
Híradó
Művészbejáró
Szarvasi híradó
Képújság

2021. január 10., vasárnap
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.00
9.40
10.00
10.40
11.00
11.40
16.00
16.40
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
18.30
19.00
19.20
20.00
20.20
21.00
22.25
22.50
23.10
23.30
24.00

Hírek
Aktuális
Kezdőkör
Híradó
Aktuális
Hosszabbítás
Református
istentisztelet
Híradó
Evangélikus
istentisztelet
Főzzünk együtt!
Diagnózis
Képújság
Szomszéd vár
Főzzünk együtt!
Hírek
Aktuális
Kikötő
Hírek
Hosszabbítás
Kvantum
Híradó
Sztárportré
Híradó
BRSE TV
Csehov: Novellák
és Leánykérés
Lajos Fábián
megöletése
Híradó
BRSE TV
Biketour in Europe
2018/1.
Képújság
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Együttműködik a gyorsétterem és az AUT-PONT

Újabb facsemetéket ültettek a gerlai iskolában

Támogatás és elfogadás

„Nevelj fel egy fát”

Félmillió forinttal támogatja
a békéscsabai AUT-PONT
Alapítvány munkáját a békéscsabai McDonald's üzemeltetője. Az adomány jelképes átadása december
harmadikán, az akkor még
épülő étterem előtt zajlott.
– Az a szemléletünk, hogy
abba a közösségbe, ahol
élünk, ahol a profitunkat
megtermeljük,
szeretnénk
visszaadni is – emelte ki
Héjja János. Az üzemeltető
hozzátette, hogy a gyorsétterem ünnepélyes megnyitójára a pandémia miatt ezidáig
nem kerülhetett sor, ezért a
fogyatékos emberek világ-

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kezdeményezésére indított programot
„Nevelj fel egy fát” címmel
a Közösség a Fejlődésért
Egyesület 2019 őszén. A
programot elindító első faültetés a Gerlai Általános Iskola partnerségével, tavaly
ősszel volt, ennek folytatásaként pedig a közelmúltban a
gerlai iskola jelenlegi ötödik
napját választották a támogatásról szóló dokumentum
átadására.
Az AUT-PONT Alapítvány
részéről Szántó Tamás kuratóriumi elnök fogadta a felajánlást.

– Ez azt is példázza, hogy
a városban működő, gazdálkodó cégek, szervezetek és a
helyi civil szervezetek közötti
együttműködés erősítheti a
más élethelyzetű embertársaink társadalmi elfogadását –
foglalta össze Szántó Tamás.
Mint mondta, a rendszeres
együttműködés része lehet
az autizmussal élő fiatalok
látogatása és megvendégelése az étteremben. Néhányan
közülük pedig – megfelelő
előkészítés után – kipróbálhatnak majd egyes tevékenységeket is, megismerkedhetnek a gyorsétteremben
dolgozók feladataival.
D. Nagy Bence

osztályos diákjai tíz vérszilvafát ültettek el az intézmény udvarán. A képviselő
kiemelte, hogy ez a program
nem pusztán a faültetésről, a
környezet alakításáról szól,
hanem a gondoskodásról is,
hiszen a diákok ballagásukig
gondozzák majd az elültetett facsemetéket. Emellett
a kezdeményezés segíti az
iskolások környezettudatos-

ságának kialakítását, építi az
osztályközösséget és szorosabbá fűzi szűkebb környezetükhöz való kötődésüket.
A faültetésben a gyerekeket most Herczeg Tamás mellett az iskola tanárai és igazgatója, a Gerlai Wenckheim
Társaság tagjai, Szente Béla
önkormányzati képviselő és
Hankó János, a Magyar Udvar tulajdonosa segítették.

Lovas Mikulás járt Fényesen

SZÉPKORÚAK
90

90

Petrovszki János (90)

AZ ÉLŐVÍZ-CSATORNA

1

6. Forduló – Az Élővíz-csatorna
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6. Forduló – Az Élővíz-csatorna

Az Élővíz-csatorna városon átívelő szakaszát közel 240 éve a csabai
polgárok saját maguk ásták ki a két kezükkel. Nem volt még akkor
markológép meg teherautó! Csak ásó, kapa és talicska!
A Fehér- és a Kettős-Körös folyókat kötötték így össze, hogy a
közeli erdélyi hegyekből fát tudjanak az építkezésekhez leúsztatni
a vizén.
A csabaiak által kedvelt csatorna partján sokan sétálnak, kerékpároznak vagy pecáznak a fák alatt.
– Gyerünk, nézzük meg a parton a szoborsétányt! – mondja Csabi.
– Békéscsaba nagyjait, vagy a városhoz valamilyen módon kötődő
hírességeket ábrázolják ezek a szobrok!
Az 5. forduló megfejtései:
1. A katolikus templom rózsaablakának rajzolása és színezése.
(A rajzolásért és a színezésért összesen 2 pont jár.)
2. Városunk logójában az evangélikus nagy- és kistemplom szerepel.
(A helyes megfejtésért összesen 2 pont jár.)
3. A református templom tornyának csúcsán egy
csillag található, tehát a 2. négyzetet kellett kiszínezni!
(A helyes megfejtésért összesen 1 pont jár.)
4. A jaminai Jézus Szíve templom előtt álló Szent László szobra egy
templomot tart a kezében. (A helyes megfejtésért összesen 1 pont jár.)

a fényesiek összefogása
páratlan. A polgárőrök akciójának szervezője, Nógrádi
Csilla kiemelte: náluk már
hagyomány, hogy lovas
kocsival szállítják tanyáról
tanyára a Mikulást. Hozzátette: egyébként is hetente
több alkalommal járják a tanyákat, ahol sok esetben a
jelenlétük sokkal fontosabb,
mintha zsákszámra vinnének ajándékot.

a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület közreműködésével

CSABAI KALANDOZÁSOK
– Jaj, de szép! – csapja össze a mancsait Bogi. – Számomra mindig
gyönyörűséges látvány az, amikor egy települést átszel egy folyó!
– Békéscsaba – simogatja meg Zsofka az unokahúga fejét –, nagyon
szerencsés helyzetben van, mert az Élővíz-csatorna a látnivalóival,
növény- és állatvilágával, csillogó szalagként fut végig a városon!
– Nézzétek csak – veszi át a szót Csabi –, innen a Munkácsy-hídról
rengeteg, a város életében fontos épületet, és helyszínt lehet látni!
Itt van mellettünk a Munkácsy Mihály Múzeum, szemben vele a
Csabagyöngye Kulturális Központ, amely mögött a Békés Megyei
Könyvtár várja az olvasóit. A túloldalon pedig a nemrégiben
kiégett István malom öreg épülete szomorkodik.
– Alig egy kődobásnyira áll tőlünk – mondja Zsofka – „nyugdíjas”
vonatával a Békéscsabai Turisztikai Főpályaudvar, majd távolabb
a B38 nevű rendezvényhajó ringatózik a csatorna vizén!
– Mennyi minden egy helyen! – kiáltja Bazsi lelkesen.

csival segítettek neki. Tolnai
Ferenc, az egyesület vezetője elmondta: 2005 óta szervezik meg a fényesi Mikulás
napot, amelyet a pandémia
sem állíthatott meg. Most közel száz csomag ajándékot
vittek házhoz az önkormányzat támogatásával. Csányi
Illés – aki önkormányzati
képviselőként második éve
csatlakozott a kezdeményezéshez – úgy fogalmazott:

2

3

5
6

1. Kössétek össze a pontokat
1-től 16-ig!

14

4

13

7

10

15

Megfejtésül egy olyan
tárgyat kaptok, amelyből
több darabot is látni az
Élővíz-csatorna partján a fákon.
Mi ez? Írjátok a pontozott
12
vonalra!
11

.........................................
2. Kinek nem áll szobra a szoborsétányon?
8

1. Haán Lajos

9

2. Lipták András

3. Sztraka Ernő

A kérdéses névhez tartozó téglalapot húzzátok át!
3. Rajzoljatok annyi pöttyöt a termések melletti négyzetekbe,
ahány darab körvonalat
láttok belőlük a képen!

4. A szoborsétányon melyik híres ember szobra az, amelyik a
Munkácsy-hídtól elindulva a negyedik? Írjátok a pontozott
vonalra!
................................................................................

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

Kis Jánosné (90)

Bár ezúttal a közösségi házban nem lehetett ünnepséget
tartani, a fényesi gyerekekhez is ellátogatott a Mikulás.
A Fényes és Térsége Egyesület, valamint a Békéscsabai Fényesi Tanyák Polgárőrség Közhasznú Szervezet
gondoskodott arról, hogy a
településrész és a tanyák
bejárása alatt ne nagyon
fáradjon el az őszszakállú,
ezért lóval, illetve lovas ko-

Kedves Csapatok!
Ügyesek vagytok, csak így tovább! A java még
hátra van! Íme a 4. forduló utáni pontszámok:
Belvárosi Kalandorok
337 pont
Békés Csaba és a Mókás Makimókusok 339 pont
Búzavirág Lányok
340 pont
Búzavirág Fiúk
340 pont
Bűvös Cicák
340 pont
Hős kalandorok
332 pont
340 pont
"Ide születtünk"
330 pont
Jaminai Menő Csajok
Kalandozó Petőfisek
340 pont
339 pont
Kalandozók
Kis Felfedezők
340 pont
Kutatók
340 pont
330 pont
Ligeti Cicák
Ligeti Csigák
340 pont
340 pont
Napraforgó Fiúk
339 pont
Napraforgó Lányok
Nefelejcs Fiúk
340 pont
Nefelejcs Lányok
340 pont
"Napsugárovi Katicái"
335 pont
Pető(i)fi
340 pont
Petőfi 2.b.
340 pont
Pindurkák
340 pont
Pindurkák 2.
340 pont
340 pont
Pindurkák 3.
Százszorszép Cicák
340 pont
Verhetetlen Vadászok
330 pont
Csabai Felfedezők (versenyen kívül játszanak) 34 pont

Áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!

A járványhelyzetre való tekintettel az 6. forduló megfejtéseit legkésőbb január 13-án 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
A Jókai színház sikerdarabjai az interneten
jegyáron. A családi jegy 4000
Ft, míg a támogatójegyet 5000
és 10000 forintért árusítják.
Januárban újabb két darabot:
a Pszichót és a Vesztegzár a
Grand Hotelben című alkotásokat ajánlja a színház a nézőinek A darabok iránt máris
hatalmas az érdeklődés.
Ismét Békéscsabán rendez
Koltay Gábor

A többi kulturális intézményhez hasonlóan, a Békéscsabai Jókai Színház is zárt ajtók
mögött készül a korlátozások
feloldása utáni előadásokra,
ám szoros kapcsolatot tart nézőivel: gyakrabban jelentkezik
új anyagokkal honlapján, az
elmúlt hetekben nyereményjátékkal kedveskedett a látogatóknak, illetve az adventi
várakozást a társulati tagok
műsorával teszi ünnepélyesebbé. December első két
hetében a Hotel Mimóza című
fergeteges komédia előadásait
lehetett megtekinteni, december 17-étől pedig korábbi, népszerű előadásait is műsorra
tűzi a teátrum. A nézők jegyet
válthatnak a régi kedvencekre vagy azokra a darabokra,
amelyeket nem volt módjuk
megtekinteni, így a Békéscsabától elszakadt kultúrakedvelő
közönség is élvezheti az előadásokat – ajánlják rokonaik-

nak, ismerőseiknek, hiszen a
távolság most nem akadály!
A teátrum korábbi évadaiból úgy készült válogatás,
hogy a könnyedebb és fajsúlyosabb darabokat kedvelők,
az elgondolkodtató és szórakoztató, prózai és zenés
műsorok hívei is megtalálják
a nekik szóló előadásokat,
így virtuális színpadra kerül a
Tanulmány a nőkről (december 17.); a Tizenhárom almafa
(december 22.), A Megfeszített (december 25. és 26.), a
Balkán kobra (december 29.)
és a Holló Jankó (december
31.) hőseivel is találkozhatnak
a képernyők, monitorok előtt.
Valamennyi előadás 20.00
órakor kezdődik. A darabok
közvetítése online premierrel
indul, melyek jegyára 3500 Ft,
ezután a közönség a következő néhány napban szabadon
választott időpontban tekintheti meg a műveket, 3000 Ft-os

Igazi összművészeti darabot,
több mint 50 színművészt
színészt, hallgatót és táncost
láthatunk február 21-én a Trianon című rockopera bemutatóján, amely monumentális
emléket kíván állítani a száz
évvel ezelőtt történt nemzetvesztésnek, ám mindezt a kisemberek életét követve nézhetjük végig 1920-tól 2010-ig,
a nemzeti összetartozás napjának kihirdetéséig. A nagyívű
darab olvasópróbái nemrégiben kezdődtek el, a főbb
szerepekben Bartus Gyula Jászai-díjas színművészt, Tege
Antalt és Katkó Ferencet láthatják. A Trianon előretekintő,
bátor darab, amely arra keresi
a választ, hogyan is valósítsuk
meg a „határok fölötti nemzetegyesítést”.
Amíg nem találkozhatunk
személyesen, látogassanak
el honlapunkra, kövessenek
bennünket a közösségi oldalakon!

BÉKÉSCSABA ANNO
175 éve köttetett meg a Csabai Örökváltsági Szerződés
Békéscsaba
mezőváros
1840 táján jutott odáig,
hogy a jobbágyterhek alól
örökváltsági szerződéssel
nyerje el szabadságát. A
csabaiak a korábbi sikeres
legelő-elkülönítési egyezség után kinyilvánították
terheik megváltását.
Az örökváltsági szerződést 1845. október 24-én
írta alá Such János bíró,
Milyó Mihály törvénybíró,
Korocsánszky János és id.
Petrovszky János jegyző,
14 elöljáró és az összes jobbágy képviseletében 88 jobbágy, egymásért egyetemes
jótállással. Az örökváltsági
szerződéssel megvett birtokot 175 éve, 1845. december
31-én, déli 12 órakor ünnepélyesen hirdették ki.
A nagyvendéglő udvarán összegyűlt szlovák és
magyar ajkú nép hallgatta a
mezőváros bírájának, Such
Jánosnak ezen szavakkal
kezdett beszédét: „Testvéreim, szabadok vagytok
mostantól mindörökre.” Az
ünnepélyes harangzúgás és
tarackdörgés közepette a
tömeg éljenzett. A vétel- és
váltságár összege 802 ezer
és 50 pengő forintot tett ki,
melyet 14 birtokosnak kellett
fizetni, köztük gr. Battyányi
László és gr. Bolza József

kisebb, továbbá gr. Apponyi György és neje, valamint
gr. Trautmansdorf József és
Stockhammer Hermann nagyobb birtokosnak.
A szerződés szerinti 102
ezer pengő 1846. április 25én volt esedékes, a többire
5 szálakékos kamatot számoltak fel. A befizetések
azonban késtek, kölcsönt a
pénzintézetek a jobbágyfalunak nem adtak. Magánosoktól sikerült kisebb összegeket
felhajszolni, de ezek csak a
kamatfizetésre voltak elegendők. Közbejött az ínséges
1847-es esztendő, amikor az
elöljáróság kénytelen volt a
jobb módúaktól kölcsönt felvenni. Majd 1848 történelmi
pillanataiban a jobbágyság
felszabadíttatott, az úrbéri
kötelezettségek pedig megszűntek. Ennek következtében az örökváltsági szerződésben vállaltak is hatályukat

vesztették. A forradalom és
szabadságharc leverése után azonban a ’48-as törvények hatályukat vesztették,
mire Csaba volt földesurai újból előálltak követeléseikkel.
Csabát
visszaminősítették
községgé és pert indítottak
az örökváltsági szerződésben foglaltak teljesítéséért.
1854 júliusában még 544
ezer forint örökváltsági tartozás állott fenn… A terhek
utolsó részletét csak 1872ben tudták visszafizetni.
Őseink terheik megszenvedett megváltásával elindulhattak a polgári fejlődés rögös
útján. Emlékükre, a 150 éves
jubileum tiszteletére a kései
utódok emléktáblát avattak
a városháza árkádsorán.
Az idei, 175 éves évforduló
megemlékezését elsodorta a
járvány, de nem maradhat az
emléktábla koszorú nélkül.
Gécs Béla

