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Az újabb szigorítások egyelőre december 11-éig vannak érvénybenA továbbtanulást segítik

"Erős intézkedések kellenek!"Együttműködés

Soha nem látott mértékű járdafelújítás és -építés indulhat

A Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) és a Gál 
Ferenc Egyetem vezetése együttműködési megállapo-
dást írt alá a városházán a két intézmény képzéseinek 
összehangolása és egymás segítése érdekében.

Varga Tamás alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, hogy a 
BSZC és az egyetem is fon-
tos szerepet tölt be a város 
oktatási rendszerében. Ki-
emelte, hogy minden össze-
fogás, formális megállapodás 
erősítheti a szakképzést és 
a felsőoktatást, ebből pedig 
Békéscsaba lakossága is 
profitál.  

Mucsi Balázs, a BSZC fő-
igazgatója elmondta: techni-
kumként vezetői és középve-
zetői posztokra készítik fel a 
diákjaikat, abban bízva, hogy 
minél többen folytatják a ta-
nulmányaikat az egyetemen. 

– Felvettük a kapcsolatot 
az egyetemmel és felajánlot-
tuk, hogy kezdjük el össze-
fésülni azt a tudást és kom-
petencia-szintet, amellyel a 
technikumban végzett diákok 
rendelkeznek. Az egyetem 
rektora azonnal igent mon-
dott, így munkacsoportokat 

állítunk fel, és elkezdünk 
közösen gondolkozni – fo-
galmazott a főigazgató, hoz-
zátéve, hogy már 2015-ben 
is írtak alá együttműködési 
megállapodást.

Bíró Gyula a Gál Ferenc 
Egyetem képzésfejlesztési 
igazgatója, címzetes egyete-
mi docens hangsúlyozta: sze-
retnék, ha a Békés megyei 
diákok helyben teremtenének 
egzisztenciát, itt boldogulná-
nak. Megjegyezte: a stratégiai 
megállapodás célja az, hogy 
olyan lehetőséget kínáljanak 
a szakképzésben tanulók-
nak, amellyel megkönnyítik 
a továbbhaladásukat. Most 
öt tudományterületre terjesz-
tették ki az együttműködést, 
ezek a következők: az egész-
ségtudományok, a gazdaság-
tudományok, a turizmus, a 
pedagógusképzés, illetve a 
szociális képzési terület. 

Hidvégi Dávid

Herczeg Tamás a városve-
zetés együttműködését kérte 
az ügyben, hogy rendelke-
zésére álljon egy állapotfel-
mérés a szükséges járda-
felújításokról, és arról, hogy 
hol kell új járdát építeni. Az 
országgyűlési képviselő az 
elmúlt hetekben, hónapok-
ban intenzív egyeztetéseket 
folytatott a Belügyminiszté-
rium, a Miniszterelnökség 
és a Pénzügyminisztérium 
vezetőivel Békéscsaba jár-
dáinak felújításával és a jár-
daépítésekkel kapcsolatban. 
A tárgyalások eredményre 

vezettek, ennek köszönhe-
tően óriási mértékű járda-
fejlesztési program indulhat 
Békéscsabán.

A Magyar Közlöny novem-
ber 12-ei számában megje-
lent az „Egyes térségi fejlesz-
tési igények támogatásáról” 
szóló, 1746/2020 (XI. 11.) 
számú kormányhatározat, 
amely szerint a rendeletben 
szereplő projektek között a 
harmadik legnagyobb ösz-
szeggel, 2349 millió forinttal 
támogatja a kormány a Bé-
késcsaba járdafejlesztését.  
Az elnyert forrás az összes, 

a városháza által ez év nya-
rán leírt terv megvalósításá-
hoz elegendő.

– Az ipari parkok, kerék-
párutak, sportlétesítmények, 
kulturális és turisztikai célú 
beruházások megvalósítása 
mellett, úgy gondolom, egy 
település akkor tud igazán 
modern, a mindennapokban 
élhetőbb, komfortosabb és 
barátságosabb lenni, ha a 
járdáin nem kell bukdácsol-
ni, és azok jól használható-
ak babakocsival, kerekesz-
székkel, bármilyen cipőben, 
kisgyerekeknek és idősek-
nek egyaránt. Ezért az el-
múlt hónapokban számos 
egyeztetést folytattam egy, 
a városban megvalósítandó 
járdaprogramról. Most be-
számolhatok a jó hírről: a Ma-

gyar Közlönyben megjelent 
kormányhatározat szerint 
Békéscsaba kétmilliárd-há-
romszáznegyvenkilencmillió 
forintot fordíthat járdafelújí-
tásra és -építésre. Ez az ösz-
szeg, a polgármesteri hivatal 
számításai szerint mintegy 
180 utcában (ezekből 22-ben 
már rendelkezésre állnak 
a kiviteli tervek) 80-85 km 
hosszúságú járdafelújítást 
és -építést tesz lehetővé. Az 
érintett szakaszok összessé-
gében egy olyan hosszú jár-
dát alkotnának, amelyen Bé-
késcsaba határától majdnem 
Tiszaugig elsétálhatnánk – 
fogalmazott Herczeg Tamás.

Az országgyűlési képvi-
selő a fejlesztési forrás vi-
szonyításaként elmondta, 
hogy a rendszerváltozás óta 

mindössze két évben fordí-
tott 200-200 millió forintot a 
békéscsabai önkormányzat 
a járdák rendbehozatalára, 
és azóta nem volt olyan év, 
amikor ez az összeg a 100 
milliót meghaladta volna. Ez 
az év különösen nehéz volt, 
most például csak egészen 
kis javításokra volt keret.

– Járdára mindig csak ön-
erőből tudott költeni a város, 
most először kapunk erre 
kormányzati támogatást. A 
pénz hamarosan megérkezik 
az önkormányzat számlájá-
ra, és hozzá lehet kezdeni 
a sok ezer ember életét be-
folyásoló munkához – tette 
hozzá Herczeg Tamás.

Békéscsabán óriási az igény a lakosság részéről a járdák 
felújítására, ez a városvezetők és a képviselők fogadóórá-
in is vissza-visszatérő kérés. A keretek szűkössége miatt 
a lehetőségek igen korlátozottak, de várhatóan a jövő év 
tavaszán soha nem látott mértékű járdaprogram indulhat. 

Varga Tamás, Bíró Gyula és Mucsi Balázs

„Nekem minden csabai la-
kos egészsége egyformán 
fontos, mindannyiunkért 
aggódom. Egy ekkora, több 
mint 58 ezer lakosú város-
ban, ahová naponta álta-
lában 20 ezer ember érke-
zik tanulni vagy dolgozni, 
egyértelmű intézkedéseket 
kellett hozni az emberek 
egészségének megőrzése, 
a járvány lassítása, és az 
egészségügy leterheltsé-
gének csökkentése miatt” 
– fogalmazott Szarvas Pé-
ter polgármester, miután az 
Országgyűlés döntött a ve-
szélyhelyzet meghosszab-
bításáról, és közzétették az 
egyelőre december 11-éig 
szóló újabb szigorításokat.

Mint ismert, november 11-étől 
20 óra és reggel 5 óra között 
kijárási tilalom lépett életbe. 
Ez alól kivételt jelent a mun-
kavégzés, valamint ha valaki 
a munkahelyére megy vagy 
onnan hazafelé tart. Szintén 
kivételt jelentenek a verseny-
szerűen sportolók, ők el-
hagyhatják az otthonukat, ha 
edzésre, sportrendezvényre 

mennek, vagy onnan igye-
keznek haza. Ugyancsak 
el lehet hagyni a lakóhelyet 
kutyasétáltatás céljából, de 
csak 500 méteres körzetben. 

A kormányrendelet lefek-
tette, hogy az eddig beve-
zetett szabályok továbbra is 
érvényesek, tehát a tömeg-
közlekedési eszközökön, üz-
letekben, zárt terekben kö- 

telező a maszk viselése. A 
szabályozás kiegészült az-
zal, hogy a 10 ezer főnél 
nagyobb lélekszámú tele-
pülések egyes közterülete-
in szintén kötelező lehet a 
maszkviselés, a területek ki-
jelölése itt a polgármesterek 
feladata. A kormányrendelet 
szerint sporttevékenység so-
rán, valamint a parkokban, 
illetve zöldterületeken azon-
ban a maszk viselése tovább-
ra sem kötelező.

Békéscsaba közterületein 
kötelező a maszk viselése

Mint azt Szarvas Péter 
polgármester kiemelte, a kor-
mányrendelet önkormányzati 
hatáskörbe utalta a közterü-
leten történő maszkviselés 
szabályozását. 

– A csabaiak egészsé-
gének védelme érdekében 

szigorú, erős intézkedésre 
van szükség, ezért szüle-
tett meg az a rendelet, hogy 
november 13-án 0 órától a 
városban a közterületeken, 
nyilvános helyeken a maszk 
viselése kötelező, a vonat-
kozó kormányrendeletben 
meghatározott kivételek-
kel. Az egyik ilyen kivétel, 
amikor valaki parkban vagy 
zöldterületen tartózkodik, a 
másik a sporttevékenység: 
gyaloglás, futás, kerékpáro-
zás. Tudom, sokan vannak, 
akik nehezen élik meg ezt 
a szigorú rendelkezést, de 
nem akartam városrészek 
vagy utcák között különb-
séget tenni e tekintetben. 
Hiszen a legfontosabb az 
egészség – szögezte le a 
polgármester.



Az öregségi nyugdíj ösz-
szegét az elismert szol-
gálati idő és a figyelembe 
vehető havi átlagkereset 
alapján kell megállapítani. 

A nyugdíj mértékét a ledol-
gozott évek, gyermekneve-
léssel eltöltött idő, a nyugdíj-
törvény szerint beszámítható 
időszakok alapján határoz-
zák meg. Az öregségi nyug-
díj összegét elsődlegesen 
az 1988. január 1-jétől a 
nyugdíj megállapításának 
kezdő napjáig elért kerese-
tek, jövedelmek havi átlaga 
alapján kell megállapítani.

Az öregségi nyugdíj alap-
ját képező havi átlagkerese-
tet úgy kell meghatározni, 
hogy az egyes naptári évek-
ben elért bruttó keresete-
ket, jövedelmeket naptári 
évenként csökkenteni kell a 
járulékokkal, továbbá a sze-
mélyi jövedelemadó képzett 
összegével. A havi átlagke-
reset megállapítása során a 
nyugdíjazást megelőző nap-
tári év előtt elért keresetet, 
jövedelmet a nyugdíjazást 
megelőző naptári év kerese-
ti szintjéhez kell igazítani. 

Az így meghatározott ke-
reset, jövedelem összegét 
el kell osztani az átlagszá-
mítási időszak azon nap-

jainak számával, amelyre 
a biztosítottnak keresete 
volt. A kapott napi átlagot 
meg kell szorozni 365-tel 
és el kell osztani 12-vel. 
Ha a havi átlagkereset 372 
000 forintnál több, a 372 
001 és 421 000 forint kö-
zötti átlagkeresetrész 90, 
421 000 forint felett pedig 
80 százalékát kell a nyugdíj 
megállapításánál figyelem-
be venni.

Így például, ha valaki 20 
év nyugdíjjogosultsághoz fi-
gyelembe vehető szolgálati 
időt szerzett, nyugdíjának 
összege az ellátás alapjául 
szolgáló havi átlagkereset 

53 százaléka lesz. 30 év 
esetén 68, 40 év esetén pe-
dig 80 százaléka az ellátás. 
Ez utóbbi 300 000 forintos 
havi átlagkereset esetén 240 
000 forint nyugdíjra jogosít.

A nyugdíj összegére vo-
natkozó előzetes tájékozó-
dást segítheti és Ügyfélkapu 
regisztráció nélkül is elérhető 
a nyugdíj-kalkulátor: https://
kalkulator.onyf.hu/

Dávid Ferenc
főosztályvezető

Békés Megyei 
Kormányhivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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Színes

„ T B ” - S A R O K
Mitől függ a nyugdíj összege?

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A GINOP-5.3.5-18 pályázati konst-
rukciók keretében a kiskereskedel-
mi és nagykereskedelmi ágazat 
munkaerő- és készségigényeinek 
előrejelzése érdekében létrehozott 
portál segítségével a munkaválla-
lók és munkaadók gyorsan, inter-
aktívan megtalálhatják a számukra 
legmegfelelőbb megoldást.

A jelentkezők kompetenciáinak 
felmérésével maximálisan
hatékonnyá válik a munka-

és munkaerőkeresés.

Bővebb információ:
www.kereskedelem535.hu

5600 Békéscsaba, Csaba u. 7.

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

06 (66) 445 630

06 (70) 773 0489

HALLÓKÉSZÜLÉK

STÚDIÓ

Egyeztessen velünk időpontot!

FERTŐTLENÍTÉS ÉS

TISZTÍTÁS

EGY GOMBNYOMÁSRA!

14 990 Ft

Widex PerfectDryLux

BÁRMILYEN

HALLÓKÉSZÜLÉKHEZ!

AKCIÓ

Az akció időtartama 2020. december 18-ig érvényes

vagy a készlet erejéig. Az akció az újsághirdetés

bemutatásával érvényes.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a Wenckheim 
turista- és kerékpárút kialakítása 
tárgyú projekt keretében a kerék-
párforgalmi létesítmények kivite-
lezési munkái megkezdődtek.
Érintett szakaszok: Bartók Béla út, 
Temető sor, Kétegyházi út, Kígyósi 
út, Kerekegyházi utca; Élővíz-csator-
na töltése a Körte sor és Veszei kö-
zött (futófolyosó), Pósteleki bekötőút.
Jelen tájékoztatóban felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy a Bartók Béla úti 
és a Temető sori kerékpárút felújítás 
részben elkészült, a kerékpárút for-
galomba helyezése még nem történt 
meg, ezért csak saját felelősségre 
használható!
A Kerekegyházi út építési mun-
kálatai 2020. szeptember 16-án el-
kezdődtek, az alépítmény készítése 
folyamatban van, a kötőréteg aszfal-
tozása november 18–19-én várható 
(az időjárás függvényében). Az utca 

csak korlátozottan alkalmas közleke-
désre. A kivitelező a munkálatokat 
szakaszosan végzi, az érintett lako-
sokat folyamatosan tájékoztatja.
A Kígyósi úton a zárt csapadék-
csatorna fektetése befejeződött, a 
kivitelező a tereprendezést végzi, 
továbbá az idei évben a kerékpárút 
meszes-cementes alapjának elké-
szítését tervezi.
A Kétegyházi úton az idei évben 
további munkálatok nem várhatóak.
A Békéscsaba és Veszei közötti Élő-
víz-csatorna töltése, az ott húzódó 
nyomvonal felújítása és szélesítése 
miatt 2021 április végéig le lesz zár-
va. A kivitelező mintegy 800 m hosz-
szúságban elkészítette a kerékpárút 
alapját és a kerékpárút szegélyezé-
sét. Amennyiben az időjárás lehe-
tővé teszi a kötőréteg aszfaltozását 
is elvégzi ezen a szakaszon. Amíg a 
kerékpárút kivitelezése folyamatban 
van, addig a lakosság számára a 
töltésen futó szakasz nem használ-

ható. A Fényes 
városrész és a 
Lencsési lakóte-
lep közötti közle-
kedés a Magyar 
utcán lehetséges.
A Pósteleki bekötőút felújítási mun-
kái esetében folytatódik a kátyúzás, 
a burkolat szerkezeti helyreállítása. 
A téli közlekedés biztosítása miatt a 
kátyúk, szerkezeti cserék aszfaltozá-
sát is elvégezte a kivitelező. A kopó-
réteg aszfaltozása a későbbiekben 
várható, akkor utat teljesen lezárják.
A kivitelező és alvállalkozója, vala-
mint a beruházó Békéscsaba ön-
kormányzata a munkálatokról folya-
matosan tájékoztatja a lakosságot. 
Kérjük, szíveskedjenek figyelemmel 
lenni az ideiglenes forgalomtechni-
kai kialakításokra. A munkavégzés 
során a lakosság megértését, türel-
mét és közreműködését kérjük.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

WENCKHEIM TURISTA- ÉS KERÉKPÁRÚT

Á R V E R É S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: 
A Korona utcában található, Békéscsaba 7877/40 helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant.
Területe: 441 m2. Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 1 600 000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forint, a hatályos 
áfatörvénynek megfelelően. Az árverés ideje: 2020. november 26., csütörtök 10.00 óra. Az árverés helyszíne: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti, Mun-
kácsy Mihály tárgyalója. A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) 
Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3870.
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PÁLYÁ Z ATI  FELHÍVÁ SBékés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat 

tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat tulajdonában lévő szociális ala-
pon bérelhető bérlakásokban történő elhe-
lyezésre.
• Franklin u. 259. (másfélszobás, összkomfor-
tos, 47 m²; bérleti díja: 10 575 Ft/hó)
• Franklin u. 261. (másfél- és félszobás, össz-
komfortos, 67 m²; bérleti díja: 15 075 Ft/hó) 
• Franklin u. 265. (másfélszobás, összkomfor-
tos, 48 m²; bérleti díja: 10 800 Ft/hó)
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a tulajdonában 
lévő szolgálati bérlakásokban történő elhe-
lyezésre.
• Vécsey u. 6. IV. em. 12. (3 szobás, összkom-
fortos 71 m²; bérleti díja: 22 223 Ft/hó)
• Andrássy út 55–57. I. 6. (1 szobás, összkom-
fortos 24 m²; bérleti díja: 7512 Ft/hó)
Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokat 
a közfeladatot ellátó intézményeknél, szerve-
zeteknél munkavégzésre irányuló jogviszony-
ban állók részére, és a békéscsabai székhelyű, 
telephelyű sportszervezet és annak leigazolt 
sportolója részére adhatók.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a tulajdonában 
lévő 5600 Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. 
szám alatti Ifjúsági Garzonházban történő 
elhelyezésre: 
• Fövenyes u. 1/2. V. I. em. 7. (másfélszobás, 
összkomfortos., 40 m2, bérleti díja: 5449 Ft/hó)  

Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jo-
gának elnyerésére a 35 év alatti házaspárok/
élettársak nyújthatják be pályázatukat. A la-
kóegység bérbeadása nem szociális rászorult-
ság alapján történik. A pályázat elbírálásánál 
előnyben részesülnek azok a párok, akik: 
legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendel-
keznek és ténylegesen a bejelentett lakásban 
laknak; felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) vég-
zettségűek; készpénzzel, 6 hónapnál régebben 
kötött lakás-előtakarékossággal, vagy építési 
telekkel rendelkeznek. A pályázatot elnyert 
bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfi-
zetésére. A pályázat benyújtására elsősorban 
elektronikus úton vagy postai úton van lehe-
tőség. A pályázat Polgármesteri Hivatalba 
történő beérkezésének) határideje: 2020. 
november 27., 12.00 óra. (A határidőn túl 
benyújtott pályázat érvénytelen.) A pályázat 
benyújtásának postai címe: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. A pályázat benyújtásának elektronikus 
címe: szocialis@bekescsaba.hu. A pályázat be-
nyújtásához szükséges formanyomtatvány 
a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztá-
lyán igényelhető és letölthető a bekescsaba.hu 
weblapról. A döntés várható időpontja: 2020. 
december. Bővebb felvilágosítás a Polgármes-
teri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető. 
Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502.

Járványügyi védekezés és gazdaságvédelmi intézkedések

A kormány a koronavírus 
világjárvány egészségügyi 
és nemzetgazdasági hatá-
sainak egyidejű kezelése, 
az emberi életek védelme 
és a munkahelyek megőr-
zése érdekében egyetért 
adókedvezmények bizto-
sításával, a szálláshely-

szolgáltatók foglalásaik 
kieséséből származó költ-
ségeinek megtérítésével 
és bértámogatások nyújtá-
sával – áll a gazdaságvé-
delmi intézkedésekről szó-
ló rendeletben.

E szerint november hó-
napban, bizonyos feltételek 

mellett a szociális hozzájá-
rulási adó, a szakképzési 
hozzájárulás és a rehabi-
litációs hozzájárulás meg-
fizetése alól mentesülnek 
egyes tevékenységi körök-
ben a foglalkoztatók.

A szálláshely-szolgálta-
tással foglalkozók  állami 
támogatást igényelhetnek 
a kieső árbevételük vonat-
kozásában. Az állami támo-
gatás mértéke a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató 
Központba 2020. novem-
ber 8-áig regisztrált fogla-
lások nettó árbevételének 
80 százaléka.

Továbbá egyes munkál-
tatók bizonyos feltételek-
kel munkaerőpiaci prog-
ram szerinti támogatást 
igényelhetnek a munkavi-
szonyban foglalkoztatott 
munkavállaló tekintetében 
2020. november hónap-
ra. (A támogatás mértéke 
az érintett munkavállaló 
bruttó munkabérének 50 
százaléka.)
Részletek: www.bmkik.hu

A koronavírus-járvány elleni védekezésben eddig pél-
dátlanul szigorú intézkedéseket hozott a kormány, 
amelyek november 11-étől előre láthatólag egy hóna-
pig érvényesek.

"Erős intézkedések kellenek!" 

Intézkedések a járvány 
lassítása érdekében 

A kormányrendeletben 
meghatározott intézkedések 
természetesen Békéscsabá-
ra is érvényesek. Tilos min-
den gyülekezés, az éttermek 
vendéget nem fogadhatnak, 
ott csak az étel elvitele cél-
jából lehet tartózkodni. Az 
üzletek – a gyógyszertárak 
és a benzinkutak kivételé-
vel – legkorábban reggel 
5 órakor nyithatnak ki, és 
legkésőbb 19 órakor be kell 
zárniuk. Minden rendezvény 
megtartása tilos, ideértve a 
kulturális eseményeket, va-
lamint a karácsonyi vásárt is. 
A vallási közösségek szer-
tartásai a vallási közösség 
döntése szerint tarthatók 
meg. A szabadidős létesít-
mények használata szintén 
tilos, beleértve a kulturális 
intézményeket, fitneszterme-
ket, uszodákat. 

Szarvas Péter a rendelke-
zések közül kiemelte, hogy 
Békéscsabán is ingyenes 
lett a parkolás, ez arra ösz-
tönzi a csabaiakat és az 
ideutazókat, hogy autóval 
érkezzenek, kerüljék a zsú-
foltságot. Ha valaki mégis 
tömegközlekedéssel utazik, 
most csúcsidőben több járat 
indul.

– Helyi intézkedésként a 
CsabaParkban, az önkor-
mányzat által épített és üze-
meltetett kutyafuttatót be-
zártuk, ugyanis az a kutyás 
gazdáknak csoportosulásra 
adhat alkalmat. A bentlaká-
sos szociális intézmények-
ben már szeptember elején 
bevezettük a látogatási tilal-

mat, ez a mai napig életben 
van. Az országos rendelke-
zéseknek megfelelően a köz-
művelődési intézményeinket 
bezártuk, a sportrendezvé-
nyek zártkapusak. Volt egy 
kis izgalom a tekintetben, 
hogy mi lesz az Árpád fürdő-
vel. A fürdő a civil lakosság 
számára nem látogatható, de 
az aktív sportoló úszók és a 
vízlabdázók használhatják – 
tájékoztatott a polgármester. 

Bölcsődék, óvodák, iskolák

A középiskolák és a felső-
oktatási intézmények átálltak 
a digitális oktatásra, azon-
ban a bölcsődék, óvodák és 
az általános iskolák továbbra 
is fogadják a gyerekeket. 

– Nagyon remélem, a jár-
vány nem ér el egy olyan 
szintet, ami felvetné ezen 
intézmények bezárását. Ta-
vasszal a bölcsődék, óvo-
dák, iskolák három hónapig 
zárva voltak, csak ügyeleti 
rendszerben működtek, bí-
zom benne, hogy most nem 
lesz ilyen. Természetesen 
figyeljük, hogy az intézmé-
nyekben dolgozók közül 
hányan fertőződnek meg, 
a működőképességet fenn 
tudjuk-e tartani – ez egyelőre 
rendben van. Csoportössze-
vonások esetleg lehetnek, 
ebben a szülők, hozzátarto-
zók megértését kérem. Kor-
mányrendeletben rögzítették 
azt is, hogy a dolgozókat he-
tente kell szűrni, itt a protokoll 
kialakítása folyamatban van 
– tette hozzá Szarvas Péter. 

Bérletidíj-kedvezmény, 
segély 

Az önkormányzat, ahogy 
tavasszal, úgy most is 
igyekszik segíteni a kisvál-

lalkozóknak. Ha valaki pél-
dául kénytelen bezárni az 
üzletét és kéri, az bérletidíj-
kedvezményt kaphat. Akik 
pedig egyénileg kerülnek 
olyan helyzetbe, hogy se-
gélyre van szükségük, azt 
kérelmezhetik a Szociálpoli-
tikai Osztálynál.    

– A költségvetést már a 
járvány első ütemében majd-
nem 800 millió forinttal ösz-
szébb kellett húzni, legalább 
ennyi volt a bevételkiesés 
idén, így ennyivel keveseb-
bet tudunk közcélokra fordí-
tani. Rendkívüli lehetősége-
ink tehát nincsenek, de aki 
a járvány miatt nehéz hely-
zetbe kerül, az kisebb támo-
gatásért az önkormányzat-
hoz fordulhat – fogalmazott 
Szarvas Péter. 

A közgyűlés helyett ismét a 
polgármester dönt

November 5-én lett volna 
közgyűlés, azonban novem-
ber 3-ától életbe lépett a ve-
szélyhelyzeti jogrend, így a 
testület már nem ülésezett, 
ismét a polgármester dönt-
het közgyűlési hatáskörben. 

– Az elmaradt közgyűlés 
legfontosabb előterjesz-
téseit illetően azokban az 
ügyekben, ahol gazdasági 
szempontból vagy a határ-
idő tartása miatt szükséges, 
meghoztam a döntéseket, 
erről a médián keresztül tá-
jékoztatom a lakosságot. 
Ahol pedig még van idő 
konzultálni, ott a döntést el-
halasztom – tudatta a pol-
gármester, hozzátéve, hogy 
minden területen bízik a mi-
előbbi újrakezdésben. Addig 
is vigyázzunk magunkra és 
egymásra! 

Mikóczy Erika

Most a járvány lassítása a cél
Az Országgyűlés novem-
ber 10-én szavazta meg 
a rendkívüli jogrend meg-
hosszabbítását, novem-
ber 11-étől pedig újabb 
szigorítások léptek élet-
be. Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselőt az 
intézkedések várható ha-
tásairól kérdeztük.  

– Egyelőre december 11-éig 
van kijárási tilalom, harminc 
napra bezártak a kulturális és 
sportintézmények, a középis-
kolákban és a felsőoktatásban 
áttértek a digitális oktatásra, 
és csak a szabályok betartása 
mellett tarthatók esküvők és 
temetések. Miért van szükség 
ennyi szigorításra?  

– A rendelkezés-sorozat 
célja, hogy a kontaktusok 
száma csökkenjen. Ezt szol-
gálja az este 8-tól reggel 5-ig 
tartó kijárási tilalom, amely 
alól kivételt képez, aki dolgo-
zik, munkába vagy munkából 
hazafelé igyekszik. Termé-
szetesen, ha valakivel baj 
történik, és a kórházi ügye-
letre vagy gyógyszertárba 
kell mennie, az lehetséges, 
illetve este 8 óra után is lehet 
kutyát sétáltatni a lakóhely 
500 méteres körzetében. A 
nyolcadik osztály fölötti évfo-
lyamok ismét átálltak a digitá-
lis tanrendre, amit szerintem a 
pedagógusok jelentős része 
már nagyon várt, hiszen eb-
ben a korosztályban is terjed 
a koronavírus-járvány. Bezár-
tak a kulturális intézmények, 
színházak, mozik, a sportléte-
sítmények, uszodák, edzőter-
mek, és most az éttermekből 
is csak az elvitel és a rendelés 
lehetséges, hogy a személyes 
érintkezések számát csök-
kentsük. Szintén fontos intéz-

kedés a köztéri maszkviselés, 
amelyről – mármint hogy a 
közigazgatási területen belül 
hol kell a maszkot hordani – a 
tízezer főt meghaladó lakos-
ságszámú településeken a 
polgármesterek hoznak dön-
tést. A nagy többség ma már 
odafigyel arra, hogy helyesen 
viselje a maszkot, így az or-
rát, száját valóban takarja el. 
Sokféle döntés van tehát, ami 
korlátozza az életünket, de 
a járvány gyorsan terjed, és 
sajnos a halálozások száma 
is magas, ezért a szigorítások 
elengedhetetlenül fontosak.

– Mire lehet elegendő har-
minc nap? 

– Matematikus, illetve jár-
ványtani szakemberek sze-
rint ennyi idő elég lehet a 
vírus terjedési ütemének je-
lentős lassítására. Azonban 
nem láthatunk pontosan elő-
re. Most harminc napra szól-
nak a Magyar Közlönyben 
megjelent korlátozások, dec-
emberben majd látjuk, hol tart 
akkor az ország, illetve Euró-
pa, látjuk, milyen mértékben 
lesz szükség a továbbiakban 
a korlátozásokra.

– A térségünk egészség-
ügyi intézményeiben szükség 
esetére van elegendő védő-
eszköz, kórházi ágy illetve 
ember?  

– A kormányhivatal szállít 
ki a háziorvosoknak, az ügye-
leteknek maszkokat, védőfel-
szereléseket, illetve visznek 
védőmaszkokat a közoktatási 
intézményekbe is. A jelenle-
gi tudásunk szerint a Békés 
Megyei Központi Kórház, il-
letve az Orosházi Kórház is 
elegendő kapacitással ren-
delkezik ahhoz, hogy a koro-
navírus-járvány okozta meg-
betegedéseket kezelni tudják. 
Az egészségügyben a védő-
felszerelések rendelkezésre 
állnak, és ahogy a szociális 
ágazatban, illetve a pedagógu-
soknál, úgy itt is kell a rendsze-
res szűrés. A miniszterelnök 
úr és külügyminiszter úr arról 
beszélt, hogy az év végén ki-
sebb mennyiségű, januárban 
nagyobb mennyiségű, tavasz-
ra pedig annyi vakcina érkez-
het, ami már megfelelő szintű 
átoltottságot biztosít a védeke-
zéshez. Ráadásul több hely-
ről szereznek be oltóanyagot, 
ám nagyon fontos kritérium, 
hogy az biztonságos legyen! 
Amíg ez meglesz, addig is fo-
kozottan oda kell figyelnünk a 
szabályok betartására, hogy 
megóvjuk magunkat és máso-
kat, csökkentve ezzel a járvány 
terjedését és az egészségügyi 
dolgozók terheit.

M. E.

   FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL
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A SMART GRID projekt közvetlen céljai:
• A megújuló termelés részarányának növelése: hogy Bé-

késcsaba Megyei Jogú Város, és ezen belül a Városi Sport-
centrum meglévő és tervezett épületeinek villamosener-
gia-szükséglete a lehető legnagyobb mértékben megújuló 
energiaforrásból legyen biztosítva.

• A villamosenergia-költségek optimalizálása: hogy az ön-
kormányzat villamosenergia-beszerzésre fordított kiadásai 
a lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek.

• A széndioxid-kibocsátás csökkentése: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város villamosenergia-felhasználása következté-
ben történő környezetterhelés (CO2 kibocsátás) csökkenté-
se a lehető legnagyobb mértékben.
A SMART GRID rendszer főbb műszaki jellemzői:

• 3 napelempark kiépítése: 2 parkoló feletti kialakítá-
sú napelempark, 1960+640 panel, 1 db földre helyezett 
napelempark, 1152 panel;

• akkumulátoros energiatároló építése 2,4 MWh kapaci-
tással;

• BHTR állomás;
• okoshálózati központ kivitelezése;
• a beépített névleges teljesítmény: 1294 kWp;
• az energiatároló rendszer jellemzői: 1,2 MW teljesítmény 

és 2,4 MWh kapacitás.
A vállalkozó eddig az alábbi munkálatokat végezte el:

• a Park1 (Omaszta utca és Bodza utca által határolt önkor-
mányzati tulajdonú terület) helyszínen a területelőkészítés, 
tereprendezés megtörtént, valamennyi alaptest kitűzése/
betonozása, a napelemtartó tartószerkezetek elhelyezése 
megtörtént, továbbá a tartószerkezetre a napelem-panelek 
felszerelése megkezdődött.

• a Park2 (Vívócsarnok melletti önkormányzati tulajdonú 
terület) helyszínen a terület-előkészítés, tereprendezés 
megtörtént, valamennyi alaptest kitűzése/betonozása meg-
kezdődött.

• a Park3 (Bodza utca és Görbe utca által határolt önkor-
mányzati tulajdonú terület) helyszínen a területelőkészítés, 
tereprendezés, a kerítés építése megtörtént, a napelem-
tartó asztalokat elhelyezték, a napelem-panelek felszerelé-
se a tartószerkezetre megtörtént. 

• az akkumulátor konténer helyszíni telepítése megtörtént.
2020. novemberében az alábbi munkavégzés folyik:

• a Park1 területén folytatódik a napelem-panelek felsze-
relése,

• a Park2 területén az alaptest alapozása történik, a nap-
elem tartó szerkezetek elhelyezése elkezdődik,

• a 11/0,36kV, 1600kVA transzformátor telepítése.
A területen dolgozó felelős kivitelező:

INFOWARE Vállalkozási és Kereskedelmi Zrt.
2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22.
A helyszíni munkák felelős vezetője: Vajda Zoltán építés-
vezető.
További információ kérhető a projekt lebonyolítójától:
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu
+36-66/241-787
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Munkácsy hídMegújult a Békéscsabai Városi Sportcsarnok

Augusztus végén tették le a Munkácsy-negyed alapkö-
vét a Gyulai úti Beliczey kertben. Ezzel hivatalosan is 
elkezdődhetett a több, kisebb fejlesztésből álló beruhá-
zás Békéscsabán. A beruházás elsődleges célja, hogy 
a megújuló környezetben jól érezzék magukat a békés-
csabaiak, és – amint lehet – a turizmus is megélénküljön.  

A Munkácsy-negyedben az elmúlt hetekben fejeződött be 
a Munkácsy híd felújítása, onnan már csupán Békéscsaba 
címere hiányzik – tájékoztatott a város környezetvédelmi 
és turisztikai ügyekért felelős tanácsnoka. Opauszki Zoltán 
elmondta, hogy befejeződött a Munkácsy Mihály Emlékház 
előtti járdák és kerékpárutak felújítása, valamint a parkolók 
kialakítása is. Hozzátette: több közintézmény környezetében 
történt fejlesztés az elmúlt hónapokban.

– A Csabagyöngye Kulturális Központ, a Munkácsy Mihály 
Múzeum, a városháza és a Békés Megyei Könyvtár külső kör-
nyezete szépült meg, tehát közterületi fejlesztések valósultak 
meg az elmúlt hónapokban. A beruházás részeként a térbur-
kolatok, térvilágítások megújultak és parkosítási munkákat is 
végeztek – részletezte a tanácsnok.

Jelenleg is folyamatban van a Munkácsy Mihály Emlékház-
nak és a kertjének teljes körű felújítása. Az épület elkészülté-
vel egy új állandó tárlatot is kialakítanak, amelyet 2022 febru-
árjától látogathat majd a nagyközönség. A Munkácsy-negyed 
központi intézményében, a múzeumban is egy új, állandó tár-
latot létesítenek jövő februártól. 

Papp Ádám

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

Befejeződött a városi sportcsarnok felújítása. A kivite-
lező átadta a modernizált létesítményt az önkormány-
zatnak, így a sportolók hamarosan birtokba vehetik az 
épületet. A felújított sportcsarnokban először a békés-
csabai röplabdacsapat játszhat majd, november 21-én, 
zárt kapuk mögött.

A sportcsarnokot a Sportok Háza programban, mintegy 900 
millió forintból renoválták. A legszembetűnőbb változások 
a pályán és környékén láthatók; kicserélték a padlószerke-
zetet, modern parkettaburkolatot kapott a létesítmény, új a 
teljes világítási rendszer is, ami így jobban megfelel a tévés 
közvetítéseknek.

Marik Tibor, a Modern Városok Program Sportberuházá-
sokért felelős vezetője a helyszíni bejáráson elmondta, hogy 
teljesen megújultak a lelátók is, új székeket helyeztek ki, új 
hang- és fénytechnikát szereltek be, illetve egy 30 négyzet-
méteres eredményjelző táblát is kiraktak a csarnok falára. De 
nem csak a küzdőtér ment át hatalmas változáson. 

– A sportcsarnok teljes belső tere megújult, voltak olyan 
szállodai funkciók, amelyek korábban is jelen voltak a léte-
sítményben, a felújítással viszont majdnem háromcsillagos 
szállodai színvonalat értünk el a szobák kialakítása során, 
összesen 20 ilyen szobát hoztunk létre – hangsúlyozta.

A konditeremnek helyet adó részt modernizálták, kiala-
kítottak egy sajtószobát és egy VIP-helyiséget, a bejáratnál 
pedig új recepció és váróterem fogadja a szurkolókat és az 
üzleti partnereket. A beruházással a csabai sportolók és 
sportkedvelők régi vágya valósulhatott meg. 

– A röplabda és a kézilabda is méltó helyet fog kapni ebben 
a csarnokban, az edzések, a mérkőzések magas színvonalon 
zajlanak majd, és – amikor újból lehet – a szurkolók, illetve az 
idelátogatók is komfortosabb kiszolgálást kapnak, tökéletes 
hangzással, látvánnyal, kijelzővel – fogalmazott Varga Tamás 
alpolgármester.

Hozzátette, hogy a beruházásból lényegében már csak 
néhány bútor és eszköz beszerzése van hátra. A megújult 
létesítményben a tervek szerint először a békéscsabai röp-
labdacsapat játszhat zárt kapus meccset november 21-én. A 
kialakult járványhelyzet miatt a hivatalos átadót egyelőre még 
nem tudni, mikor tarthatják meg.

Vincze Attila
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K I T Ö L T É S I   Ú T M U T A T Ó

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Állatvédelmi tv.) 42/B. §-a szerint a tartás 
helye szerint illetékes települési önkormány-
zat ebrendészeti feladatainak elvégzése ér-
dekében, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, 
három évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez, amely alapján az ada-
tokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés 
alapján 2017 év utolsó negyedévében meg-
történt az ebösszeírás, így a következő so-
ros ebösszeírást az önkormányzatnak is-

mételten 2020. december 31. napjáig el kell 
végeznie.

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdo-
nosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a 
jogszabály szerinti adatokat rendelkezésre 
bocsátani. Aki ennek nem tesz eleget állatvé-
delmi bírságot köteles fizetni. Az állatvédelmi 
bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. ren-
delet 2. §-a és 3. melléklete szerint a kiszab-
ható állatvédelmi bírság összege 30 000 Ft. 

Az adatlap elérhető a www.bekescsaba.
hu oldalon, a Polgármesteri Hivatal Közigaz-
gatási Osztályán, valamint az állatorvosi 
rendelőkben.

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet 
ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két 
személy. Egyezés esetén is kitöltendő mind-
két rovat. 
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alap-
ján, vagy az eb külleme alapján azonosítha-
tó be, de meg nem határozható fajtajellegek 
hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) 
jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott 
okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát 
kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyoma-
ton szerepel a beültetést végző állatorvos 
neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. 
Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a 
kisállat-útlevél kiállítására is. 
A IV. pont az állatorvos által az eboltási 
könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, 
amellyel már minden ebtartónak rendelkez-
nie kell.
Az V. pontban a veszettség szempontjából 
aggályos eb megfigyelési státuszát kell meg-
jelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt 

áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé 
lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány 
száma helyett „elveszett” szöveget írja be, és 
töltse ki, hogy melyik állatorvos (név és szék-
hely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az 
okmányt. 
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, 
nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat-útle-
vél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 
hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett 
„nincs” szöveget írja be.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell 
kitölteni és eljuttatni 2020. december 31. 
napjáig Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala (Közigazgatási Osz-
tály) részére az alábbi módokon:
• Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán el-
helyezett gyűjtőládába (5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. szám földszintjén)
• levélben, postai úton az 5600 Békéscsaba, 
Szent István tér 7. szám alatti címre.

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2020. 
(ebenként külön ívet kell kitölteni) 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 
Az eb 

tulajdonosának neve:  tartójának neve: 

címe: címe: 

telefonszáma: telefonszáma: 

e-mail címe: e-mail címe: 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:  
Az eb 

fajtája: színe: 
neme*:      SZUKA        KAN hívóneve: 
születési ideje: tartási helye:Békéscsaba,  

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok: 
Mikrochippel ellátott eb esetén Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező eb 

esetén 
a chip sorszáma: 
 

az ivartalanítás időpontja: 
 

útlevél száma: 

beültetés időpontja: útlevél kiállításának időpontja: 
 

a beültetést végző állatorvos neve 
és kamarai bélyegzője száma 
(bélyegzőlenyomaton található): 
 
 
 

az ivartalanítást végző állatorvos 
neve és kamarai bélyegzője száma 
(bélyegzőlenyomaton található): 
 
 

az útlevelet kiállító állatorvos neve 
és kamarai bélyegző száma 
(bélyegzőlenyomaton található): 
 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok 
Az eb 

oltási könyvének száma: legutóbbi veszettség elleni védőoltásának időpontja: 
 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve és kamarai 
bélyegzője száma (bélyegzőlenyomaton található): 
 

legutóbbi veszettség elleni védőoltása során használt 
oltóanyag neve és gyári száma: 
 
 

 legutóbbi oltását végző állatorvos neve és kamarai 
bélyegzője száma (bélyegzőlenyomaton található) : 
 
 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 
státusza:       megfigyelt – nem megfigyelt * 

Az eb veszélyessé minősítve:        igen – nem* 

kezdő időpontja: veszélyessé minősítésének időpontja: 
 időtartama:  

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                    
 
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni 
a kitöltött nyomtatványhoz! 
 
Dátum: Békéscsaba, 2020……………. ……………………………………………………… 
 aláírás 
 (név olvasható módon:…………………………………) 

------------------------------------------------

H I R D E T É S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-16-BC1-2017-00001 
„Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívás keretein belül a Kétegyházi 
úti és a Csanádapácai úti ipari területek fejlesztését valósította meg. A projekt célja 
a meghatározott ipari területek alapinfrastruktúrájának kiépítése volt, amely alapján ipari 
tevékenység végzéséhez alkalmas, értékesíthető területek alakultak ki.  A területek várha-
tóan 2021. I. negyedévében értékesíthetőek lesznek. 
A hirdetés részletes szövege és a helyszínrajzok a város internetes honlapján (www.
bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra, hasznosításra kínált ingóságok és ingatlanok el-
érési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának hirdetőtábláján megtekinthető. 
A hirdetésben szereplő adatok tájékoztató jellegűek, Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Közgyűlése dönt az adott ingatlanrészek értékesítésének pon-
tos feltételeiről.    
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Stratégiai-Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy 
a Meglévő iparterületek inf-
rastrukturális fejlesztése tár-
gyú projekt keretében a ke-
rékpárforgalmi létesítmények 
kivitelezési munkái folyamat-
ban vannak. 
Az érintett szakaszok: Berényi 
és Dobozi úti kerékpárút.
A Berényi úti kerékpárút fel-
újítása a Széna utca és a 
mezőmegyeri aluljáró közötti 
szakaszon folyamatban van. El-
készült a kötőréteg aszfaltozása 
a Széna és Őszi utca, valamint 
a Frühwald parkoló és a Duna 
Aszfalt Kft. bejárója között. A 
további szakaszokon szegély-, 
folyókaépítések, burkolatszéle-

sítések vannak folyamatban. Az 
időjárás függvényében a kötő-
réteg aszfaltozása a külterületi 
szakaszon ebben az évben vár-
hatóan elkészül.
A kivitelezés során részleges 
forgalomterelések, lezárások 
várhatóak.
A Dobozi úton a kerékpáros 
átvezetés és a Gém utca közötti 
szakaszon munkavégzés az ön-
kormányzat önhibáján kívül eső 
körülmény miatt jelenleg nem 
történik. A kerékpárút megbon-
tását követően vált egyértelmű-
vé, hogy a korábban a felújítás-
ra elkészült tervdokumentáció a 
helyszínen tapasztalt állapot mi-
att áttervezésre szorul, és más 
műszaki tartalom alapján készít-
hető el a kerékpárút. Jelenleg a 

módosított tervek véglegesítése 
zajlik. Ez a körülmény várhatóan 
nem befolyásolja az eredetileg 
tervezett, 2021. június 15-ei be-
fejezési határidőt. 
A kivitelező és alvállalkozója, 
valamint a beruházó Békéscsa-
ba önkormányzata a tervezett 
munkálatokról folyamatos tájé-
koztatja a lakosságot. A kivite-
lezési munkálatok alatt kérjük 
az érintetteket, hogy kövessék 
a tájékoztatókat, és figyeljenek 
a munkavégzés alatt létrehozott 
ideiglenes forgalomtechnikai 
kialakításokra. A munkavégzés 
idején a lakosság szíves megér-
tését, türelmét és közreműködé-
sét kérjük. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

MEGLÉVŐ IPARTERÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE



Magyarország Kormánya 
az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető, töme-
ges megbetegedést okozó 
koronavírus-járvány követ-
kezményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok 
egészségének és életének 
megóvása érdekében, Ma-
gyarország egész területé-
re ismét veszélyhelyzetet 
hirdetett, mely a Békés 
Megyei Önkormányzat mű-
ködését is befolyásolja. 

– A november elején meg-
jelent 479/2020. (XI. 3.) 
kormányrendelet alapján a 
Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének soron 
következő munkaülését nem 
tartjuk meg. A következő 90 
napban a közgyűlés nevében 
nekem kell meghozni a Bé-

kés megyében zajló pályáza-
tokhoz, és a 2021–2027-es 
ciklus előkészítéséhez szük-
séges döntéseket. Ahogyan 
a tavaszi időszakban történt, 
most is minden megyei kép-
viselőtársammal konzultálni 
fogok a döntések meghoza-
tala előtt, és lehetőség sze-

rint csak olyan határozatokat 
fogok hozni, amelyek a me-
gyei közgyűlés tagjainak a 
jóváhagyását élvezik. Az így 
hozott döntéseket a Békés 
Megyei Önkormányzat hon-
lapján hirdetjük ki – tudatta 
Zalai Mihály a Békés Megyei 
Önkormányzat elnöke.

A közgyűlés és a bizott-
ságok soron következő ülé-
seinek várható időpontjáról 
– az egészségügyi veszély-
helyzet alakulásának figye-
lembevételével – a későb-
biekben ad tájékoztatást a 
megyei önkormányzat. Az 
önkormányzat hivatalában 
töretlen a munkavégzés, 
de az ügyfelekkel történő 
kapcsolattartás elsősorban 
e-mailen, konzultáció ese-
tén telefonon zajlik. 

– Természetesen sok 
más, a mindennapi életünket 
befolyásoló intézkedésekről 
rendelkezik a kormányren-
delet, kérek minden Békés 
megyei polgárt ezeknek a 
betartására, hogy megvéd-
hessük egymást, különösen 
idős honfitársainkat – mond-
ta a megyei elnök.

Több mint két évtizedes lel-
kipásztori tevékenysége, 
valamint a Békéscsaba kö-
zéletében, illetve a hazánk-
ban élő szlovák nemzetiség 
szolgálatában vállalt szere-
pe elismeréseként, Kutyej 
Pál evangélikus lelkész, a 
Békéscsabai Evangélikus 
Szeretetszolgálat intézmény-
vezetője megkapta a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje 
polgári tagozata kitüntetést. 

Mint kiemelték, Kutyej Pál 
békéscsabai szolgálati ideje 
alatt nemcsak a gyülekezeti 
élet újulhatott meg, hanem 
számos beruházás mellett 
Közép-Európa legnagyobb 
evangélikus temploma is. 
Emellett a kitüntetett a civil 
életben is segíti városának 
polgárait: kisebbségi képvi-
selő, az Országos Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat 
tagja, 2006-tól pedig három 

cikluson át Békéscsaba ön-
kormányzati képviselőjeként, 
illetve a civil, nemzetiségi és 
érdekegyeztető bizottság el-
nökeként is dolgozott. 

Kutyej Pál evangélikus lel-
késznek, a kitüntetést Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes adta át a Karmelita 
kolostorban.
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Honvédelmi elismerések

Kitüntető cím

Állami kitüntetést kapott Kutyej Pál

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Békés Megyei 
Szervezete javaslatára Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
Honvédelemért Kitüntető Címet adományozott Ando György 
múzeumigazgatónak és dr. Jároli József helytörténésznek, 
nyugalmazott fő levéltárosnak. A miniszter – Takács Árpád 
kormánymegbízott javaslatára – Maléter Pál Emlékérmet 
adományozott Vánsza Pálnak, a Politikai Foglyok Országos 
Szövetsége (POFOSZ) Békés megyei elnökének.

Nemzeti ünnepünk alkalmából Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter – a MATASZ Békés Megyei Szervezete javaslatára 
– a Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatával ismerte el 
dr. Jároli József, a Békéscsabai Városvédő és Városszépí-
tő Egyesület, illetve a Tudományos és Ismeretterjesztő Tár-
sulat Körösök Vidéke Egyesület elnöke munkásságát. Ando 
György, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója 
a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát vehette át.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter – Takács Árpád kor-
mánymegbízott javaslatára – Maléter Pál Emlékéremmel 
ismerte el Vánsza Pálnak, a Politikai Foglyok Országos 
Szövetsége (POFOSZ) Békés Megyei Szervezete elnöké-
nek munkásságát. Vánsza Pál a kitüntetést október 28-án 
a Honvédelmi Minisztériumban megrendezett ünnepségen 
dr. Ruszin Romulusz humánpolitikáért felelős helyettes állam-
titkártól vette át.

Ando György, dr. Jároli József és Vánsza Pál tevékeny-
ségét Takács Árpád kormánymegbízott, a védelmi bizottság 
elnöke emlékéremmel és oklevéllel ismerte el. Az elismeré-
seket a Békés Megyei Kormányhivatal Tomcsányi termében 
adták át, november 4-én.

Dr. Jároli József, Ando György és Vánsza Pál

A miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársa-
sági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári 
tagozata kitüntetést adományozta Kutyej Pál evangéli-
kus lelkésznek. 

BÉK É S  MEGY EI   ÖNKORM Á N Y Z AT

Zalai Mihály: Mindenkit a szabályok betartására kérek



Szili Katalin, a határon túli 
autonómiaügyekért felelős 
miniszterelnöki megbízott ki-
emelte, hogy hogy a jövő kul-
csa a hazaszeretet, a világ 
magyarsága ennek mentén 
tud a következő száz évben 
is „egy nemzetként együtt-
működni", a Rákóczi Szövet-
ség pedig segít ennek az el-
érésében. A Túri Török Tibor 
szobrászművész által készí-
tett II. Rákóczi Ferenc-mell-
szoborral kapcsolatban meg-
jegyezte: intse arra a több 
száz ott tanuló diákot, hogy 
maradjon mindig magyar és 

vigyázzon a nemzetre. Her-
czeg Tamás országgyűlé-
si képviselő hangsúlyozta, 
hogy a Rákóczi Szövetség 
segít a határon túli magya-
roknak visszaadni a nemzet-
hez tartozás hitét.

Csáky Csongor a Rákóczi 
Szövetség elnöke hozzátet-
te, hogy a ma harmincezer 
tagot számláló szövetséget 
három évtizeddel ezelőtt fő-
ként felvidéki kötődésű em-
berek alapították, akik közül 
sokan Békés megyében él-
tek. Napjainkban a Rákóczi 
Szövetség mintegy ötszáz 

helyszínen, háromszáz kö-
zépiskolában van jelen a 
Kárpát-medencében. Céljuk 
ma is a határon túl élő csalá-
dok számára a magyar nyelv 
és kultúra továbbadása, a 
magyar iskola választásának 
támogatása. 

Mucsi Balázs, a BSZC 
főigazgatója beszélt arról, 
hogy intézményükben idén 
októberben alakult meg a 
Rákóczi Szövetség Ifjúsá-
gi Szervezete. Fő céljuk a 
kárpátaljai szakképző in-
tézményekkel már meglévő 
kapcsolatok továbbépítése, 
a felnövekvő ifjúság nem-
zettudatának erősítése és a 
személyiségfejlesztés. 

– A Rákóczi Szövetség 
már 1989 óta tevékenykedik 
Magyarországon. Szervezet-
ként zászlójukra tűzték a kül-

honi magyar családok, azon 
belül is jellemzően a diákok, 
a gyerekek szülőföldön tar-
tását, másrészt azt, hogy a 
magyar nyelvű iskoláztatás 
tekintetében tudjanak segí-
teni. Takács Ferenc volt az, 
aki a kapcsolatrendszerén 
keresztül összehozta a szak-

képzési centrumot és a Rá-
kóczi Szövetséget. A BSZC-
ben gondolkodtunk már 
azon, hogy a külhoni magyar 
honfitársainknak, főként a 
diákoknak és a pedagógu-
soknak, hogyan tudnánk 
segíteni itthonról. Leginkább 
a kárpátaljai fiatalságot cé-

loztuk meg a segítségnyúj-
tás tekintetében. Felkerestük 
Csáky Csongort azzal, hogy 
volna egy ilyen törekvésünk, 
és ebben szeretnénk szak-
mai segítséget kérni – mond-
ta el Mucsi Balázs az együtt-
működési megállapodás 
aláírása után.
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Közélet / tv-műsor

Együttműködik a Rákóczi Szövetség és a Békéscsabai Szakképzési Centrum

Mucsi Balázs: Leginkább a kárpátaljai fiataloknak szeretnénk segíteni
Együttműködési megállapodást írt alá a közelmúltban 
a Rákóczi Szövetség és a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum (BSZC) a Nemes Tihamér Technikum és Kollé-
giumban, ahol II. Rákóczi Ferenc tiszteletére mellszob-
rot avattak, valamint a nemzeti összetartozást szimbo-
lizáló emlékfát is ültettek.

Mucsi Balázs, Csáky Csongor és Kiss Tibor       Fotó:MTIRákóczi mellszobra



Folytatták a hagyományt

A Szabadság téri KISZÖV Gyopár PinceklubKolbászverseny

Study tour: A térség turisztikai szakemberei a Munkácsy kiállításon

BÉK ÉSC SA BA I 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

A Gyula–Békéscsaba turiszti-
kai térség fejlesztése és pozi-
cionálása elnevezésű projekt 
részeként, két alkalommal 
műhelymunkán és további 
egy-egy esetben a városok-
ba szervezett tanulmányút 
alkalmával találkoztak és 
dolgoztak közösen a turiszti-
kai szakemberek, Holczerné 
Szentirmai Ágnes turisztikai 
szakértő vezetésével.

Opauszki Zoltán a Békés-
csabai Turisztikai Egyesület 

elnöke elmondta, Békéscsa-
ba életében kiemelt fontos-
sággal bír a „Munkácsy Mi-
hály – Egy géniusz diadala” 
című kiállítás, amely méltón 
mutatja be a művész ha-
gyatékát az érdeklődőknek. 
A tárlat 19 festményt tartal-
maz, amelyből 10 a múze-
um galériáját gazdagítja, 6 
a Szépművészeti Múzeum 
Magyar Nemzeti Galériájá-
hoz tartozik, 3 pedig magán-
gyűjteményből érkezett tar-

tós letétként. A kiállításhoz 
egy különleges katalógus is 
készült, amely számos esz-
közt alkalmazva megkönnyíti 
a tartalom befogadását. Egy 
applikáció segítségével meg-
jeleníthető egy 3D-s figura is, 
aki végigkalauzolja az olva-
sót a katalóguson, miközben 
információt közöl a festőről 
és koráról.

Gyarmati Gabriella, a mú-
zeum művészettörténésze 
kiemelte, hogy a tárlaton a 
ötvözték a 19. és a 21. szá-
zadot. A mai kor eszközeinek 
segítségével arra töreked-
nek, hogy minél érthetőbb le-
gyen a Munkácsy életmű, és 
átláthatóbb a festő életútja. 

Cs. Zs.

A közelmúltban nyílt meg a Munkácsy Mihály Múzeum-
ban az új állandó Munkácsy-kiállítás. A képek mellett 
látványos elemek bővítik a tárlatot, ezzel is megszólítva 
a 21. századi közönséget. November elején Békéscsaba 
és Gyula turisztikai szakemberei nézték meg a kiállítást, 
tárlatvezetéssel.

A Csabai Kolbászfesztivál minden évben a nemzetközi 
szárazkolbász-versennyel indul. A vírushelyzet miatt a 
fesztivál elmaradt, de a versenyt szűkebb körben, a bé-
késcsabai és a megyei kézműves termékek felvonultatá-
sával megtartották. 

Még a veszélyhelyzet újbó-
li kihirdetése előtt, a Gyulai 
úti Csabai Kolbászházban 
zsűrizték azt a közel hatvan 
szárazkolbászt, amelyet idén 
a versenyzők küldtek. 

– Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy őrizzük a ha-
gyományokat még a nehe-
zített körülmények között 
is. Minden évben ez a fő 
célkitűzésünk, azzal kiegé-
szülve, hogy bevezessük a 
fiatalokat is a kolbászkészí-
tés rejtelmeibe. Ezt a kül-
detést egyébként a Csabai 
Kolbászklub folyamatosan, 
egész évben végzi. Úgy 
gondoltuk, hogy ha már a 
fesztivál elmaradt, akkor a 
kistermelőknek segítünk: 
itt megmutathatják a porté-
káikat, hiszen amennyi kol-
bász itt verseng, legalább 
annyi család megélhetését 
biztosítják ezek a termékek 
– emelte ki Hégely Sándor 
fesztiváligazgató.

A szakmai zsűri a ver-
senyre leadott kolbászokat 
megszemlélte, majd meg-
kóstolta és megadott szem-
pontok alapján értékelte.

– A zsűri ebben az évben 
is a karakteres íz- és illatvilá-
got, a kiváló színeket kereste. 
A Kossuth Rádió országjáró 
műsorával hazánk számos 
pontján jártunk már, és szin-
te mindenhol kóstoltunk kol-
bászt. Itt, a kolbász fővá-
rosában ezúttal is a legjobb 
termékekkel találkoztunk 
– fogalmazott Prohászka 
Béla, a zsűri elnöke.

Varga Tamás alpolgár-
mester kiemelte, a hagyo-
mányok egyfajta kapaszko-
dót adnak, ebben a nagyon 
furcsa világban is erősítik a 
családokat, a közösségeket. 
Reményét fejezte ki, hogy 
jövőre ezt a versenyt ismét 
a kolbászfesztivál keretei kö-
zött tartják majd meg. 

H. Sz.

A Gyopár klub a hetvenes 
évek elején nyílt meg Tőkés 
Gyula vezetésével, később 
Katona Mária, illetve Ujj Éva 
lett az intézmény első embe-
re. Az eredendően népmű-
velő és művelődésszervező 
végzettséggel rendelkező 
Steinwender József, 1985 
nyarától bő két évig igazgat-
hatta a kultikus pinceklubot. 

– A Gyopár klub legendás 
L-alakú területén széntároló 
volt, s miután az épületben 
áttértek a gázra, felszaba-
dult a terület. Ha lementél 
a lépcsőn, két ajtón lehetett 
bejutni: a balszélső a szom-
jasoknak, azaz közvetlenül 
a pulthoz vezetett, míg a 
szemben lévő a kultúrára 
éhes arcoknak nyílt meg – 
mesél Stefi.

Mindehhez Skorka Tibi hoz-
záfűzi, hogy miután Stefi át-
vette a Gyopárt, hamarosan 
egy multikulturális helyet 
kreatívkodott belőle: kép-
zőművészek, népzenészek 
és táncosok, zenekarok, 
színeszek, vendégelőadók 
adták egymás kezébe a sta-
fétát.

– A klub működésének 
a fő feltétele az volt, hogy 
legyenek tagok. Az érkezé-
semkor kaptam egy ötvenes 
taglistát, de amikor 1985. 
szeptember 1-jén hivatalo-
san is megnyitottunk, csak 
nyolc ember jött el. Nagy 
szerencsém volt azzal, hogy 
a budapesti Vas utcában, 
ahol a színművészeti mű-
ködik, már gyártották az 
alámondásos mozikat, így 

egyenesben hozhattam on-
nan a videokazettákat. To-
vábbá a Balázs Béla Stúdió-
ból az összes indexes filmet 
lekértem, amelyekhez meg-
kaptam a minisztériumtól az 
engedélyt, hogy zártkörben 
le lehet őket vetíteni – foly-
tatta Stefi.

Az említett filmekkel egy 
teljes évadot lefedtek, és már 
az első alkalommal az ajtót 
kellett fogni, akkora volt az 

érdeklődés. Lassan beindult 
a klub, jöttek zenekarok, un-
derground humoristák, majd 
megalakult a Gyopár kisgyer-
meke, a Féling Színház is. 
 – Egyszer Jiří Stivín cseh-
szlovák jazz-fuvolista muzsi-
kált az ifiházban – színezi a 
történetet Skori. – A műsor 
után jó néhányan lemen-
tünk a Gyopárba, és a helyi 
arcok hatalmas örömzené-
be csaptak. Többek között 
Szatmáry Gabi billentyűzött, 
Pleskonics András dobolt. 
De ott volt Horváth Elek is, 
aki visszaszaladt a szom-
szédos zeneiskolába a bő-
gőjéért. No és persze jelen 
volt Jiří Stivín is, aki egy 
darabig nézte a fergeteges 
produkciót, majd előkapta a 
fuvoláját és kezdetét vette 
az őrület… Ilyen volt ez a 
pinceklub.

A rendszerváltás elősze-
leként az ipari szövetkezete-
ket „lepasszolták”. Az volt a 
terv, hogy magánkézbe ad-
ják őket, így 1987 végére a 
Gyopár bezárt.

Such Tamás

Új sorozatunkban néhány jó nevű, ex, illetve még pulzá-
ló békéscsabai klubot mutatunk be. Ezúttal a Szabadság 
téri KISZÖV Gyopár Pinceklubot szúrjuk a kultúrvillánkra. 
Steinwender József (Stefi), a hely utolsó vezetője és 
Skorka Tibor (Skori), Stefi jobbkeze mesél.

Legendás csabai klubok

Skorka Tibor és Steinwender József



Először arra gondoltam, 
hogy a Munkácsy Mihály 
Múzeum Képzőművészeti 
gyűjteményének egy külön-
leges műtárggyal való gaz-
dagodásáról adok hírt. De 
olvastam egy cikket, amely 
mellett úgy tűnik, nem mehe-
tek el szó nélkül. Pontosab-
ban a cikket akár figyelmen 
kívül is hagyhattam volna, 
de tartalmazott egy több íz-
ben citált véleményt, amely 
elgondolkodtatott. Ugyanis a 
legegyetemesebbnek tartott 
magyar művész, Munkácsy 
Mihály, Bojár Iván András 
szerint nem is volt annyira te-
hetséges festő, pontosabban 
„Munkácsy nem volt valami 
hatalmas festő”. A cikkben a 
műtörténész a frissen nyitott 
galériáját, valamint a megvá-
sárlásra kínált műtárgyanya-
got mutatta be. Munkácsy-
képeket nem árul, de mivel 
kortárs művészetre szakoso-
dott, miért is árulna Munká-
csyt? Szakmai érveket nem 
sorakoztat fel álláspontjának 
igazolására, csupán csípőből 
tüzel, valakire, akinek műkö-
dése az általa preferált idő-
szakon kívül esik, így érthető 
okoknál fogva nem is sze-
repel a látószögébe tartozó 
művészek között. Akkor miért 
tolakszik véleményét erőltet-
ve fricskát adni a magyar mű-
vészet történetének?

De nem feledkezve meg 
arról, amiről eredetileg sze-
rettem volna írni… – öröm-

mel és büszkén ad a Mun-
kácsy Mihály Múzeum hírt 
arról, hogy Képzőművészeti 
gyűjteménye egy kvalitásos 
és értékes műtárggyal gaz-
dagodott a közelmúltban. 

A békéscsabai születésű, 
Londonban élő Martin Wanda 
fotóművész, a Canon rendkí-
vül sikeres magyarországi 
márkanagykövete, Junior 
Prima Díjas alkotó a város-
hoz kötődő fiatal művészek 
egyik legtehetségesebbje. A 
Munkácsy Mihály Múzeum – 
a 2020-as esztendő kiemel-
kedő produkciójaként – Az 
ártatlanság és a tapasztalás 
dalai – Martin Wanda fotómű-

vész címmel rendezte meg 
első önálló kiállítását. A még 
csupán huszonkilenc éves, 
de máris európai rangú és 
hírű alkotó a tárlaton szere- 
peltett kiváló divatfotóiból és 
a zenészeket valamint elő-
adóművészeket ábrázoló 
sorozatából kiemelt egy al-
kotást, hogy múzeumunknak 
ajándékozza. A Munkácsy 
Mihály Múzeum, a magyar 
közgyűjtemények között első-
ként birtokol Martin Wanda-
alkotást Sergei Polunin balett 
táncos 187 x 125 cm (!) mére-
tű portréfotóját gyűjteményé-
ben tudva. Köszönet érte!

Gyarmati Gabriella

Jogilag hazánk számára a 
trianoni béke aláírásával a 
hadiállapot nem szűnt meg, 
azt csak a szerződés tör-
vényerőre emelésével (rati-
fikálásával) lehetett elérni. A 
Körösvidék című csabai lap 
októbertől kezdve több cikk-
ben is foglalkozott a közvé-
lemény élénk érdeklődését 
kiváltó eseménnyel. 

A magyarországi társadal-
mi szervezetek (Hadviseltek 
Országos Szövetsége, „Bu-
dapest népének 21 társadal-
mi szervezete”, a Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége) 
természetesen tiltakoztak a 
törvény elfogadása ellen és 
ennek az újságokban hangot 
is adtak. November 9-én ve-
zércikk jelent meg az újság-
ban „Ratifikáljunk?” címmel. 
Ebben a lap megjegyezte, 
„hogy lelkünkben sohasem 
hagyjuk jóvá a világ legna-
gyobb igazságtalanságát tar-
talmazó okmányt”, de abban 
a kérdésben megoszlanak a 
vélemények, hogy a törvény-
hozás „szankcionálja”-e. 

Ilyen előzmények után 
jelent meg 1920. november 
14-én a Körösvidék fekete 
gyászkerettel és hirdette első 
oldalán: „Elvégeztetett!”. A 
lap részletesen beszámolt 

olvasóinak az Országgyűlés 
azon üléséről, mely ratifikálta 
a békét. Előszőr Huszár Ká-
roly, a „külügyi-bizottság elő-
adója” emelkedett szólásra 
és tette meg szomorú köte-
lességét: elfogadásra ajánlot-
ta a trianoni béke törvénybe 
iktatását. Az ellenzéki képvi-
selők ellenezték a ratifikálást: 
Dovcsák Győző a „tótság 
nevében”, Kutkafaly Miklós 
a „ruthén nép nevében”, Kle-
belsberg Kunó pedig Sopron 
nevében utasította el a javas-
latot. A vitához Teleki Pál mi-
niszterelnök is hozzászólt és 
hangsúlyozta, hogy „A béke 
[…] csak ígéreteket hozott, 
melyek beváltását jórészt a 
jövőtől kell várnunk. Ha ezek 
az ígéretek be ne nem telje-
sednek, a magyar nemzet bi-
zalma meg kellene, hogy ren-
düljön min-den emberi jogban 
és igazságban.”. A beszédek 

elhangzása után a házelnök 
beterjesztette a becikkelye-
zési javaslat elfogadását. A 
kérdés elhangzása után a 
„Ház hangos „igen"-nel felel. 
A képviselők — valamennyi-
en gyászban — felállnak és a 
Szózatot éneklik.” 

A Körösvidék beszá-
molója szerint „Tele-
ki könnyezik, Tomcsányi 
igazságügyminiszter han-
gosan zokog.”.  A csabai lap 
mindezekhez a következőket 
tette hozzá: „A magyar nap 
a fogarasi havasok mögül kel 
föl és Pozsony mögött nyug-
szik, a Kárpátok fenyvesei 
között suttogó magyar szellő 
az Adria szelíd kékjét fod-
rozza. Írhatnak szerződést, 
festhetnek térképet a világ 
hatalmasai, ezt az országot, 
Magyarországot soha, soha 
szét nem téphetik”.

Ugrai Gábor
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MESÉLŐ MÚZEUM

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMÁNAK 
TÁMOGATÁSÁVAL.
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Fejezetek  Békéscsaba történetéből

Egykori iparosok az Andrássy úton (11. rész)Martin Wandáról és egy kicsit Munkácsy Mihályról…

Bacsa Pálné (90) Várai Istvánné (90)

90 90

Békéscsaba 1920
Miért jelent meg a Körösvidék

fekete gyászkerettel 1920. november 14-én?

A Weinberger-féle éksze-
részet
Az Andrássy út 6. szám alat-
ti épület legpatinásabb üz-
letének alapítója a túrkevei 
Weinberger Mór hithű neo-
lóg izraelita, órás és arany-
műves volt, aki 1885-ben je-
gyezte el Weisz Rozáliát és 
1887-ben alapította cégét, 
amely a kezdetektől 1927. 
augusztus 1-jéig működött 
ebben a sarki épületben.

Mezőtúri fióküzletét 1903-
ban fosztották ki. Aztán 1912 
szilveszter éjszakáján a csa-
bai üzletébe is betörtek úgy, 
ahogyan a bőriparosok üz-
lethelyiségébe is: a padlá-
son át, megbontva a meny-
nyezetet. Az üzlet kifosztása 
után országos körözést ad-
tak ki, közben újabb, hason-
ló betörések történtek az or-
szág más városaiban. Végül 
két határrendőrségi detektív 
és a csabai rendőrfőnök de-
rítették ki, hogy a gyulai szü-
letésű Szabó István asztalos 
lehet a tettes, akit 1913 áp-
rilisában Makón el is fogtak.

A rejtekhelyén megtalál-
tak 10 kg aranyneműt, 29 kg 
ezüstneműt, emellett erdélyi 
nagyvárosokból összesen 
mintegy 200 ezer korona 
értékű ékszert tulajdonított 
el, de azt nem találták meg, 
és a drágaköveket, kész-
pénzt sem. Vallomása sze-

rint, amikor Nagyenyeden 
kifosztott egy ékszerüzletet 
és onnan Kolozsvárra ment 
vonattal, ott a pályaudva-
ron megfogták a rendőrök, 
igazoltatták, 48 órán át az 
őrsön tartották, de a nála 
levő táskát nem kutatták át, 
s így kiengedték. Pedig a 
táskában volt a legfrissebb 
zsákmánya.

Szabó a rabolt tárgyak 
zömét Nagyváradon zálo-
gosította el, így az általa 
megkárosított ékszerésze-
ket – Weinberger Mórt is 
– Nagyváradra rendelte a 
tárgyak azonosítása végett 
a vizsgálóbíró. A lapnak tett 
nyilatkozatában egyébként 
– joggal – kifejtette, hogy az 
átvevő zálogház úgy vette át 
a tolvajtól a tárgyakat, hogy 
azokon még az ékszerészek 
jelölőcímkéi is rajta voltak.

1927-ben, 40 év után 
el kellett hagynia az üzlet-

helyiséget és az Általános 
Népegylet házába költö-
zött a Werbőczy (ma: Justh 
Gyula) utcába, végül 1928-
ban kapott újra rendes üz-
lethelyiséget az Andrássy 
út 2. szám alatt, a Békés-
csabai Takarékpénztár Egy- 
let székházában.

Feleségével 9 gyermeket 
neveltek, 6 leányt, és 3 fiút, 
utóbbiak 1913-ban Vargára 
magyarosították a nevüket. 
Felesége 1909-ben, 43 éve-
sen hunyt el. Még ebben az 
évben, július elején vette 
feleségül Budapesten özv. 
Schultz Józsefné Lampel 
Lilliát (a gyászjelentésében 
Sarolta), akivel az asszony 
1936-os haláláig együtt él-
tek. Weinberger Mór neve 
szerepel a Balogh István ál-
tal összeállított holokauszt-
áldozatok névsorában.
(Folytatjuk.)

Szalay Ágnes

SZÉPKORÚAK



A kalocsai hímzés, a gyé-
kényszövés, a szegedi 
papucs készítése és a 
szűcshímzés is közép-
pontba került azon a re-
gionális konferencián, 
amelyet a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület, 
a Dél-alföldi Regionális 
Közművelődési Egyesület 
és a Békés Megye Nép-
művészetéért Alapítvány 
rendezett a közelmúltban, 
Békéscsabán. 

A szakemberek a rendez-
vényen azt vizsgálták, hogy 
miként lehet a dél-alföldi 
régió értékeit integrálni a 
mindennapokba és azo-
kat turisztikai vonzerőként 
hasznosítani.

A konferencián a helyi ér-
tékek, a népi mesterségek 
és a népművészet máig élő 
alkotásai kerültek a nagykö-
zönség elé. 

– Számos olyan népi 
kézműves termék készül, 
amely nemcsak dísze le-
het az otthonaiknak, hanem 

mindennapi használatban 
is van. A népi kézművesség 
a kreatív iparban nagyon 
markáns szál lehet itthon, 
de akár exportálni is lehet 
egy kis szeletet a mi kultú-
ránkból, értékeket és újabb 
munkahelyeket teremtve  – 
fogalmazott Pál Miklósné, 
a Békés Megyei Népművé-
szeti Egyesület elnöke.

Mindmáig él olyan nép-
művészeti ág, amely a hon-
foglalás korából, sőt, vél-

hetően annál is régebbről 
maradt ránk. Ilyen például 
a gyékényszövés, amely 
először az ipar ellátására 
szolgált. 

– A Maroson szállítot-
ták az erdélyi sóbányákból 
Szegedre az úgynevezett 
sókockákat. Bálint Sándor 
feltételezése szerint ezeket 
Tápén szőtt gyékényekbe 
tekerve továbbították az or-
szág más részeibe – idézte 
fel Kerekes Ibolya, a Sze-

gedi Tudományegyetem 
Néprajzi és Kulturális Antro-
pológiai Tanszékének etno-
gráfusa.

A sokszínű, több nem-
zetiségű Békés megye, a 
dél-alföldi régió megőrizte 
ezerarcú kézműves értéke-
it, amelyek közül a népmű-
vészeti egyesület egy-egy 
szeletet mutatott be a Kor-
nélia Étteremben rendezett 
konferencián.

Horváth Szabolcs

Kádár Ferkó nem a kampány 
miatt viseli büszkén arca 
ékét, és nem is a legendás fo-
tószínháza kiegészítőjeként 
növesztett kackiás bajszot, 
hanem még gyermekkorá-
ban, a körösladányi példa-
képeit látva – többek között 
a dédnagyapját – határozta 
el, ha egyszer megnő, neki is 
olyan lesz. (Régi ismeretsé-
günk okán tegeződünk.)

– Az ember nem szeret 
beretválkozni. Nem lustaság-
ból hagytad meg?

– Nem, mert egy pödört 
bajusszal több gond van. 

– Az ágy végéhez kifeszí-
tett damillal alszol az éjjel?

– Ma már nem kell ba-
juszkötőt használnunk. A 
bajuszwax segítségével sok-
kal könnyebb. Egyébként a 
nagy háborúban, a gázálarc 
vetett végett a daliás magyar 

bajusznak, akkor nem sokat 
ért a férfi bajusz nélkül.

– Mit szóltak annak idején 
a hozzátartozóid?

– A feleségem, Manni tá-
mogatta… noha eleinte so-
kan beszólogattak, hogy „Mi 
van, Bajusz Matyi?”, de a 
legtöbb embernek tetszett. 
Arra azonban büszke va-
gyok, hogy 16 éve még nem 
volt divat, és nekem már az-
óta van pödört bajuszom.

Kádár Ferkóval először 
1988-ban, a bakuczi építő-
táborban találkoztunk. A jó 
300 fős táborban se perc 
alatt szembeötlött a kicsat-
tanó életkedve és földöntúli 
üzenettel vibráló kék szeme 
– ami nem éppen a minden-
napok gyermekére utalt.

Öt év múlva már Oroshá-
zán voltunk katonák. Ferkó 
a szabadideje nagy részét 

édes hármasban töltötte a 
kottaállványával és a citerájá-
val. Rajta abszolút nem fogott 
ki az egy év kalitkaidő: fene-
ketlen vitalitással sajnálta le 
a mindennapokat. Ennek kö-
vetkeztében a lehető legjobb 
emberek kerültek köré. A le-
szerelést követően a békés-
csabai (kis) Ofotértben kapott 
állást. Számos fotós kereste, 
ő pedig, akitől csak tudott, 
csente a szakmai fogásokat. 
Hamar rájött, hogy lépnie kell, 
s így előbb-utóbb ő is a nya-

kába akasztott egy gépet, s 
elkezdett szárnyalni.

Az első komolyabb fotóit 
egy sárkányrepülőről készí-
tette két kedves településé-
ről: Tiszadadáról (ahonnan 
Manni, a felesége szárma-
zik), és a szülővárosáról: Kö-
rösladányról. A kópiákat elő-
ször kiállításokon mutatta be, 
s a nagy sikernek köszönhe-
tően képeslap formátumban 
is forgalomba hozta őket. A 
többi már történelem…

Such Tamás
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A  P  R  Ó  H  I  R  D  E  T  É  S  E  K
INGATLAN

A Kazinczy lakótelepen 2 szoba, 
összkomfortos, jó állapotú, első emeleti, 
erkélyes, bútorozatlan lakás hosszú távra 

bérbeadó. Tel.: 30/865-4928.

Békéscsabán, belvárosban, bútorozott 
lakás kiadó. Tel.: 30/684-5745.

SZOLGÁLTATÁS
Hűtők, fagyasztók javítása. Békéscsaba 

Fiumei utca 4. Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Utánfutó-kölcsönzés, Dobos István u 20. 
Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Iroda, lépcsőház takarítást vállalok 
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

Kéz- és lábápolást (benőtt köröm is) vállalok. 
Szükség szerint házhoz megyek. 

Tel.: 70/367-0137.

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, 
szalagfüggöny, roletta, reluxa szerelése, 
javítása, kulcsmásolás: Lencsési út 26/1. 

Tel.: 30/233-4550.

Fűkaszálást, tereprendezést vállalok. 
Tel: 70/596-3370.

Fűnyírást, bozótirtást vállalok. 
Tel.: 30/366-9699. Petri.

EGYÉB
Szakdolgozat nyomtatása, kötése soron 

kívül. Régi és új könyvek javítása, kötése! 
Tel.: 20/770-0494.

MovemberKádár Ferkó elképzelhetetlen bajusz nélkül

Ha november, akkor bajusz, esetleg még szakáll is. Minden 
évben sokan csatlakoznak a No shave november, illetve a 
Movember elnevezésű kezdeményezésekhez. Az első ese-
tében a férfiak novemberben, egy hónapon át növesztik 
a teljes arcszőrzetüket, ha a Movembert választják, akkor 
pedig csak a bajszukat. A mozgalomhoz csatlakozók ezzel 
hívják fel a figyelmet a férfiak egészségügyi problémáira, a 
prosztatarákra és a hererákra. A kezdeményezések világos 
üzenetet küldenek az erősebbik nem képviselőinek, hogy ne 
hanyagolják el saját egészségüket, figyeljenek oda a problé-
mákra, és rendszeresen vegyenek részt szűrővizsgálatokon. 
Magyarországon 2009-ben indult el a kampány, 2016-tól már 
egyesületi formában. Békéscsabán évről-évre egyre többen 
vesznek részt a kezdeményezésben, amelyhez idén szer-
kesztőségünk néhány munkatársa is csatlakozott.

Pénzügyi diákverseny Regionális népművészeti konferencia Békéscsabán

A Közgé nyert Dél-alföldi értékek a mindennapokban
Közel 800 csapat több mint 3000 diákja közül a BSZC Szé-
chenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 
és Kollégiuma tanulóiból álló CA$Hual négyfős gárdája lett 
a legjobb az első alkalommal megrendezett, Legyél te is 
Pénzügyi Junior Klasszis! megmérettetésen. A versenyt a 
Privátbankár.hu Kft. a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány 
támogatásával rendezte meg technikumok és szakképző is-
kolák tanulói számára, október 1-je és november 4-e között. 
A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja az volt, 
hogy minél több fiatallal megismertessék azokat az alapvető 
pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későb-
biek során. A döntőbe jutott 19 csapat közül, három forduló-
ban, kvíz és kifejtős kérdések megválaszolása alapján került 
ki a győztes: a békéscsabai Közgé csapata, amelynek tagjai 
Szabó Nóra, Németh Regina, Bondár Emese és Megyik 
Karina voltak. Felkészítő tanáruk Uhrin Györgyi.

November elején a Békéscsabai Médiacentrum néhány 
tagja is csatlakozott a Movember, illetve No shave nov-
ember kampányhoz. Ennek apropóján megkerestük Bé-
késcsaba legnagyobb bajuszosát: Kádár Ferkót.

* Kérjen és cseréljen egyszerre 4 ballonnal a kedvezőbb árhoz!

DÍJMENTES!

06 66 778 888
06 30 955 7679
INFO@SZIVARVANYAQUA.HU

VÍZADAGOLÓ AUTOMATÁINKAT CSALÁDBARÁT 
EGYSZERI DÍJJAL, HAVIDÍJ-MENTESEN BIZTOSÍTJUK!

Kérje tájékoztatónkat és válasszon családi és 
céges csomagjaink közül.

BALLONOS VIZÜNK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

RENDELJE
OTTHONÁBA VAGY
MUNKAHELYÉRE

A FRISSESSÉGET!

AKÁR 990 Ft 
/ BALLONTÓL*

52 Ft / LITER egyszerre 4 ballon rendelése esetén

www.szivarvanyaqua.huHirdessen nálunk! 📞 66/740 700 | 📧 info@bmc.media.hu | 📪 Békéscsaba, Szabadság tér 20–22.
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B É K É S C S A B A  A N N O
Ős Lajos aviatikus csavarrepülőgépeNem maradnak színház nélkül a nézők

A modern emberi gondol-
kodás egyik legnagyobb 
kihívása, a levegő meghó-
dítása, lázba hozta az 1879-
ben Medgyesbodzáson 
született, Csabán élő Ős 
Lajost is. Már fiatal korában 
foglalkoztatta a repülés, a 
gépek tervezése, az avia-
tika, a repülők szerkezeti 
leírása. Hamar megfogant 
benne az új rendszerű, az 
eddigiektől eltérő repülő-
gépforma terve is.

Ős Lajos 1910 januárjában 
szabadalmaztatta új rendsze-
rű repülőgépe tervét, melyet a 
Magyar Aero Klub elnöksége 
is kivitelezésre javasolt. Ős 
Fikker Károly lakatosmestert 
kérte fel repülőépítő munkára. 
Fikker a Tátra (ma Knézich) 
utcai házának műhelyében, 
1909 telén kezdte nagy szak-
értelemmel és lelkesedéssel 
a munkát. Ős Lajos gépe úgy 
készült, hogy nekifutás he-
lyett, a centrifugális erő hatá-
sára helyből emelkedjen fel.

A gép két, 5 méter hosszú 
szárnnyal rendelkezett, ezek 
végén fa propellercsavarok-
kal. Az Anzáni-féle, 25 lóerős 
motor emelte fel a gépet. A 
hajtómű felett kapott helyet a 
benzin- és olajtartály, a motor 
erőátvitel útján, láncokkal volt 
összekötve a szárny két vé-
gével. Mikor a motor működni 

kezdett, a csavarok nagy se-
bességgel forogtak és kör-
forgásba hozták a gép felső 
részén a szárnyakat, ekkor 
emelte a magasba a levegő a 
gépet. Az ülés a gép közepén 
a motor alatt volt, ez egyedül-
állónak számított. 

1910 júniusára a gép el-
készült, súlya 200 kg volt, a 
teherbíró képessége ugyan-
annyi. A gépet az első fel-
szállásra szeptemberben 
szállították ki a jaminai Such-
Wagner téglagyár területén 
lévő szabad térségre. Szep-
tember 10-én délután történt 
meg az első felszállási kísér-
let. Nem hirdették meg, még-
is sok nézője akadt. „Ős Lajos 
működésbe hozta a motort – 
írta másnap a Békésmegyei 
Közlöny –, amely után nagy 
berregéssel forogni kezdtek 
a légcsavarok és velük az 

egész szárny is. Még csak 
felényi erővel működött a mo-
tor, máris észre lehetett venni 
a gép emelkedését fél méter-
nél magasabbra. Majd nagy 
csattanás hallatszott. Az 
egyik lánc mintegy 15 méterre 
kirepült a vezetékcsőből.” 

Ős Lajos csavarrepülőgé-
pe mutatós konstrukciónak 
számított a 20. század ele-
jén. A sikertelen kísérlet után 
Ős az aviatika történetében 
korszakos találmányát, sza-
badalmát, anyagi eszközök 
hiányában nem tudta megfe-
lelően kihasználni és értéke-
síteni. Banki munkájának élt 
és több egyesületnél viselt 
tisztséget, köztisztelet övezte. 

1938. október 27-én ön-
gyilkos lett, 59 évet élt. Em-
léke méltatlanul feledésbe 
merült. 

Gécs Béla

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház a vonatkozó kormány-
rendeletet maradéktalanul 
betartva nem fogadhat néző-
ket, ám szeretne továbbra is 
szoros kapcsolatban marad-
ni a közönséggel. Erre kiváló 
lehetőséget nyújt a streamelt 

előadások bemutatása; a 
darabokat a nézők online 
formában, otthonukból te-
kinthetik meg. A bérletes 
és jegyet váltó nézőinknek 
egy elérhetőséget küldünk, 
amelyre csatlakozva része-
sei lehetnek a színházi él-

ménynek. A jegyváltáshoz, 
a bérlet érvényesítéséhez 
kérjük, kísérjék figyelemmel 
honlapunkat!

A színház társulata is 
munkatársai az új darabok 
előkészítésével, szintentartó 
próbákkal, ütemezett vagy 
esedékes javítási munkála-
tok elvégzésével, valamint 
a mentőszolgálatnál végzett 
önkéntes munkával töltik a 
bezárkózás idejét.

Dolgozunk azon, hogy 
mielőbb színházi élményhez 
juttassuk nézőinket. Bízunk 
abban, hogy a nehézségeket 
legyőzve hamarosan szemé-
lyesen is találkozhatunk a 
közönséggel!

A Békéscsabai Jókai 
Színház társulata

A 2020. november 11-étől 
életbe lépett szabályozások 
értelmében, a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház 30 
napra felfüggeszti előadá-
sait. Bár nézőket nem fo-
gadhatnak a következő egy 
hónapban, a próbák folyta-
tódnak, hogy amikor ismét 
lehet, újult erővel, új előadá-
sokkal fogadhassák a ven-
dégeket.A Jaj, de jó itt, mindenütt! bemutatója is elmaradt

Ős Lajos és Fikker Károly helikoptere
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