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3. oldal

Kollégiumfelújítások
Jó helyen lesznek a diákok

Podmaniczky-díjat kapott
Kmetykó János és Kis Béla 5. oldal

Intelligens fóliával Tajvanra
13. oldal

Baji Balázs világbajnoki bronzérmes

A csabai atléta az első olyan magyar futó, aki világbajnoki érmet nyert

Negyvenöt év után újították fel a Trefort iskola kollégiumát csaknem
137,5 millió forintos támogatásból. A Békéscsabai
Szakképzési Centrum két
épülete abból a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programból újult
meg, amelyből további három megyei – két gyulai és
egy orosházi kollégium.
A Békéscsabai Szakképzési
Centrum két kollégiumot újított fel ebben a tanévben, a
Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola kollégiumának
átadója ősszel lesz, a Trefort
kollégiumot pedig a közelmúltban adták át.
– Minden fejlesztést, ami
az ország érdekeit szolgálja,
támogatni kell. Ha egy Békés
megyei fejlesztés ügyében
kérik a támogatásomat, az
különösen közel áll a szívemhez, hisz innen származom –

mondta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke a Trefort
kollégium átadóján. Hozzátette: a kormány támogatja a
szakképző helyek infrastruktúrafejlesztését, mert fontos,
hogy a diákok megfelelő környezetben tudjanak tanulni.
Békés megyében több
mint 650 millió forint értékben
öt kollégiumi épületet újítottak
fel. Vantara Gyula megyei fejlesztési biztos kiemelte: itt fel
tudnak készülni a jövőjükre a
diákok.
– Sok tanuló messziről érkezik, fontos a szülők megnyugtatása is, láthatják, hogy ide
jó helyre kerül a gyermekük.
A kollégiumi feltételeken túl,
jó pedagógiai munkával, oktatással egy olyan piacképes
képzettséget kapnak a diákok,
amivel az ország bármelyik részén elhelyezkedhetnek majd
– emelte ki Vantara Gyula.
Folytatás a 4. oldalon →

Balázs szenzációs hajrával, 13.28 másodperces teljesítménnyel, harmadikként ért a célba
hogy talán most sikerül, talán
most dobogóra állhat, hisz az
elmúlt időszakban sorra javított
az időeredményein, és mert
megérdemli.
Lélegzetvisszafojtva vártuk
a hétfő késő esti döntőt, ahol
Balázs szenzációs hajrával,

Fotó: AFP

A régi kollégium felújított épületének átadója

Csodás volt a televízió képernyője előtt ülve azt látni, amint
Baji Balázs a vasárnapi elődöntő harmadik futamából futamgyőztesként jutott a döntőbe.
Boldogok voltunk, hogy ott van
a világ legjobb nyolc gátfutója
között, hisz azokban az alig
több mint 13 másodperces futásokban hosszú évek kemény
munkája van. Mi pedig Békéscsabán nyomon követhettük,
Balázs milyen odaadással, milyen alázattal tesz meg mindent
azért, hogy kihozza magából
a legjobbat. Titkon reméltük,
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Baji Balázs fantasztikus
versenyzéssel világbajnoki bronzérmes lett augusztus 7-én a 110 méteres
gátfutásban Londonban,
az atlétikai világbajnokságon. A Kopp Békéscsabai
Atlétikai Club sportolója
ezzel az első olyan magyar
futó, aki világbajnokságon
érmet nyert.

Baji Balázs most is mindent beleadott, köszönet érte

13.28 másodperces teljesítménnyel harmadikként futott a
célba az olimpiai bajnok jamaicai Omar McLeod, valamint
az előző vb-n győztes orosz
Szergej Subenkov mögött.
Dr. Baji Balázs – mert Balázs
a versenyzés mellett az állatorvosi egyetemet is sikeresen
elvégezte – ezzel sporttörténelmet írt, ugyanis futószámban
még soha nem állhatott vb-dobogón magyar versenyző, sőt
1987 óta nem volt olyan magyar
futó, aki 5000 méternél rövidebb
számban döntőbe tudott volna
kerülni világbajnokságon.
– Elképesztő futás, elképesztő verseny volt. Még nem
is hiszek annak, amit átéltem.
Hihetetlenül boldog vagyok,
nyilván álmodoztam róla, de
nem mertem elhinni, hogy ez
megvalósulhat. Nehéz úgy

gondolnom magamra, hogy
nem csupán világbajnoki döntős, hanem világbajnoki érmes
is vagyok. Sikerült odaérnem
a világ tetejére. Ezt kell a következő években megtartani,
de ezt senki nem veszi el tőlem – nyilatkozta Balázs az M4
Sportnak a verseny után.
Baji Balázs a múlt évben
ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon, most pedig
bronzérmet a világbajnokságon. Köszönet érte, köszönet a
helytállásért, a kitartásért és a
fantasztikus teljesítményért!
Jó kimondani, hogy az atlétikai világbajnokságon a
Kopp Békéscsabai Atlétikai
Club másik két sportolójának
is szurkolhatunk: Márton Anita
és Kovács Barbara lapzártánk
után versenyez. Hajrá, lányok!
M.E.

vizes világbajnokság: bronzérmes lett a Bohus Ricsivel felállt váltó

MTI fotó: Illyés Tibor

A Duna Arénában üdvrivalgás fogadta a 4 x 100-as gyorsváltó eredményét

A bronzérmes váltó tagjai: Németh Nándor, Kozma Dominik, Bohus Richárd és Holoda Péter

A magyar csapat a kilencedik helyen zárta a hazai
rendezésű vizes világbajnokság éremtáblázatát,
két arany-, öt ezüst- és két
bronzéremmel. Ehhez a teljesítményhez a Békéscsabai
Előre Úszó Klub kiválósága,
Bohus Richárd is hozzájárult, hiszen a bronzérmes
4 x 100-as gyorsváltónak ő
is oszlopos tagja volt.
Magyarország első érmét a
vizes világbajnokságon a Kozma Dominik, Németh Nándor,
Holoda Péter, Bohus Richárd
összeállítású 4 × 100 méteres
férfi gyorsváltó szerezte a Duna
Arénában. Úszásuk óriási hangulatban zajlott, telt ház biztatta
a magyarokat. Tetőfokára hágott
a hangulat, amikor már látszott,
hogy utolsó úszóként Bohus

Richárd képes lehet behozni a
négyest a harmadik helyre. Az
eredmény láttán a közönség
üdvrivalgásban tört ki.
Bohus Richárd később 50
méter háton egyéniben a tizedik helyen zárt, 100 méter
gyorson pedig – ami a legnépesebb futam volt, amelyre 119en neveztek – a tizennyolcadik
lett. Ahogy Ricsi elmondta, a
4 x 100-as gyorsváltóba annyit
beleadott, aztán pedig az eredmény annyi érzelmi többletet
adott, hogy utána napokig alig
tudott aludni. De mire elérkezett
a 4 x 100 vegyesváltó versenye,
igyekezett ismét a legjobb formáját adni. A Bohus Richárd,
Gyurta Dániel, Milák Kristóf,
Kozma Dominik összeállítású
vegyesváltó végül az úszó-világbajnokság utolsó verseny-

számában a hetedik helyre hozta be a csapatot. Mint mondták,
semmihez sem volt hasonlítható az az élmény, hogy itthon,
hatalmas magyar szurkolótábor
előtt versenyezhettek.
Szarvas János, Bohus Ricsi edzője elmondta, hogy az
úszókat mindenhol nagy szeretettel vették körül, néha alig
tudtak kijönni az arénából,
mert mindenhol autogramot
kellett osztogatniuk és sokan
fotózkodtak velük.
– Ricsi számára most más
feladatok jönnek: lassan végez
az egyetemen Amerikában.
Szeretne egy kicsit pihenni is,
és majd utána dönti el, hogyan
tovább. Azt gondolom, hogy ez
az eredmény, ez a siker is befolyásolhatja majd a döntését –
fogalmazott Szarvas János.
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Újabb fejlesztésekre nyert forrást Békéscsaba önkormányzata

Idősek klubjai újulnak meg, kerékpárút épül és korszerűsítik a csapadékvíz-elvezető rendszert
Összesen 900 millió forintból valósulnak meg újabb
fejlesztések a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programnak köszönhetően
Békéscsabán. Ebből a forrásból többek között három
békéscsabai idősklub újul
meg, összefüggő, jó minőségű kerékpárút épül Fényesig, valamint több helyszínen a csapadékvíz-elvezető
rendszert is korszerűsítik.
Tulkán Györgyné kedden délelőtt is egy jó hangulatú kártya-

partiba csöppent a Kossuth utcai idősek klubjában. Férjével
már több mint 10 éve járnak a
mezőmegyeri idősek klubjába.
Elmondása szerint szeretik itt
tölteni a szabad idejüket, és
örömmel fogadták a hírt, hogy
megújul az intézmény.
– Nagyon várjuk már, régóta szó volt erről, és most
végre sikerül. Szeretünk ide
járni, de ez a hely kicsi, már
annyian vagyunk, hogy ha
mindenki egyszerre eljönne,
akkor nem is férnénk be –
árulta el Tulkán Györgyné.

A Kossuth utcai épület
felújítására már több pályázatot is beadtak, eddig sikertelenül. Apróbb átalakítások
minden esztendőben voltak,
azonban nagyobb felújítást
még nem hajtottak végre.
– Az idősek részére egy teljesen új épületrészt alakítanak
ki. Megfelelő méretű közösségi
tereket hoznak létre. A mozgáskorlátozottakra is gondolnak majd, akadálymentesített
bejáró készül. A parkoló kialakításánál szintén kiemelt hangsúlyt helyeznek a mozgáskorlátozott-helyek
kialakítására
– tudtuk meg Bátori Zsuzsannától, a Békéscsabai Kistérségi Egységesített Szociális Központ intézményvezetőjétől.
A mostani beruházás még
két további idősklubot érint, a
Mokry utcait és a gerlai Jázmin utcait, a Bankó András
utcai ingatlan területén pedig
74 millió forintból szintén egy
szociális alapellátási intézményt alakítanak ki.

elvitték a megrongált buszt

Hetekig állt a jármű a volt ruhaipari épülete előtt
Hetekig állt egy megrongált autóbusz a volt ruhaipari
szakközépiskola
épülete előtt, nem messze
a szállodától. Az ügyben
Hanó Miklós alpolgármester is fellépett, hiszen a
város egy olyan pontjáról
van szó, ahol turisták is
megfordulnak. Kezdeményezését siker koronázta,
a buszt elszállították.
Egyik olvasónk is jelezte,
hogy a Lencsési úton, a
volt ruhaipari iskola előtt elhagyatottan áll egy csuklós
busz, amelynek üvegeit betörték. A rendkívüli esettel
Hanó Miklós alpolgármester
is találkozott, aki intézkedést
kezdeményezett.
– A Fenyves Hotel közelében, ahol a turisták is gyakran megfordulnak, hetek óta
gazdátlanul állt egy nem a
DAKK Zrt. által üzemeltetett, külföldi tulajdonban lévő

csuklós busz, amelyet megrongáltak, csaknem minden
ablakát betörték. Méltatlan,
hogy egy jó nevű szálloda
környezetében heteken át
éktelenkedjen egy roncs,
ezért személyesen kezdeményeztem a békéscsabai
rendőrkapitányságnál, hogy
mihamarabb elszállítsák a
járművet – emelte ki az alpolgármester. Hanó Mikós

H I R D E S S E N

hozzátette, köszönetét fejezi
ki dr. Bede Sándor rendőrkapitánynak az intézkedésért.
Mint megtudtuk, a rendőrség szándékos rongálás miatt indított eljárást. Az esettel
kapcsolatban a közterület-felügyelet is vizsgálatot indított,
hiszen a járművet az üzemben tartó tíz napon belül nem
szállította el a helyszínről.
Kovács Dávid
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– Az idősek körülményeinek
a javítására, kerékpárút-építésre és a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítésére összességében 900 millió
forintot nyertünk. Az elvégzett
munka, a pályázat megírása,
illetve előkészítése ezúttal is
példamutató és mintaértékű
volt, örvendetes, hogy ennek
is köszönhetően újabb fejlesztések valósulhatnak meg
Békéscsabán – jelentette ki
Hanó Miklós alpolgármester.
Herczeg Tamás tanácsnok kiemelte: a megyeszékhelyen működő nyolc
idősek klubjából háromban
már időszerű volt a felújítás. Békéscsabán több száz
ember veszi igénybe ezeket
az alapszolgáltatásokat. Dr.
Sódar Anita cégvezető elmondta, hogy a tervezéssel
megfelelő ütemben halad a
Békéscsabai Városfejlesztési Kft., az idősklubokat érintő projekt munkálatai 2018
tavaszán indulhatnak, a fel-

újítást 2019 januárjában kell
majd befejezni.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően emellett
egy 365 millió forintos keretből összefüggő, jó minőségű
hat kilométeres kerékpárutat
alakítanak ki a Dózsa György
úttól Fényesig. Azokon a
szakaszokon, ahol már van
kerékpárút, ott korszerűsítik,
illetve szélesítik az utat. Ez a
fejlesztés várhatóan 2019 végén fejeződik be.

lenkey Utcai Óvoda

Jól halad az intézmény felújítása, bővítése
Megújul a Lenkey Utcai
Óvoda. Amellett, hogy átalakítják a meglévő épületet, új helyiségeket is létrehoznak. A „Családbarát,
munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a
békéscsabai Lenkey Utcai
Óvodában” című pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyújtották be. A
kivitelezés augusztus elején több mint 70 százalékos készültségnél tartott.

Hanó Miklós: A gyerekek jobb körülmények közé kerülnek

Mint azt Hanó Miklós alpolgármester a helyszínen
elmondta, a projekt 140 millió
forintból valósul meg, amelyből bruttó 126,4 millió Ft a kivitelezés összege. A beruházás
hosszú távú célja, hogy Békéscsabán korszerű, modern
és minőségi ellátást biztosító
fejlesztés valósuljon meg. Az
óvoda a tervek szerint három
csoporttal és 75 férőhellyel
működhet november 20-tól.
– Pályázatunk fő célja,
hogy az óvodás korú gyermekek jó körülmények között
töltsék napjaikat, a szülők biztonságban tudhassák gyermekeiket. A gyerekek a legjobbat érdemlik, fontos, hogy
magas színvonalú fejlesztést
hajtsunk végre, és előtérbe
helyezzük a kicsik egészséges életmódra nevelését is –
emelte ki Hanó Miklós.

A Lenkey utcai óvodában a
meglévő épületet alakítják át. A
felújítás tartalmaz energetikai
fejlesztéseket: a homlokzat utólagos hőszigetelését, a homlokzati ajtó cseréjét, a homlokzati ablakok szárnycseréjét,
a központi-fűtési, valamint az
elektromos-rendszer átalakítását. Az új épületrészben jelenleg hiányzó, de funkcionálisan
szükséges helyiségeket alakítanak ki: fejlesztőszoba, tornaszoba, szertár, irodahelyiség,
mosókonyha és a személyzeti
öltöző, mosdó. A meglévő épület és az új épületrész, valamint
az új összekötő folyosó által
határolt területen átriummal bővül az intézmény,
és akadálymentesítés is
lesz.
– A kivitelezés
jó ütemben halad,
úgy 70 száza-

SÍRKÕKÉSZÍTÉS

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Fe le lős kiadó: Békéscsabai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesztő: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyomdai elő ké szítés: A-TEAM
Reklámügynökség Kft. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban. A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Egy 350 millió forintos
program révén pedig több
helyszínen korszerűsítik a
városban a csapadékvíz-elvezető rendszert is. Dr. Sódar
Anita kiemelte, számítanak a
lakosság segítségére, ugyanis meglehetősen szűk utcákról van szó, így a későbbi
aszfaltozási munkálatok miatt
az ingatlanok tulajdonosainak
le kell adniuk a telkeikből egyegy kis részt, de ezt még nem
mindenki tette meg.
Kovács Dávid

Dimény József

Békéscsaba, Lipták A. u. 20.
+36-20/325-5367

lékos készültségnél jár. Az
új épületrész tető alatt van,
belülről bevakoltuk, az alapszerelési munkálatokat elvégeztük, és a homlokzati
hőszigetelés is megtörtént.
Most a festés és a burkolás
következik, a meglévő régi
épületben a nyílászárócsere
és az épület homlokzati hőszigetelése korábban már
megtörtént – mondta el Csóti
Tibor, a Galéria Invest Kft.
építésvezetője.
Zámbori Eszter

Csabai Mérleg
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Jövőre is szépülnek az intézmények

Pályázatokról, soron kívül

Óvodákat, bölcsődéket bővítenek Békéscsabán

Békéscsaba 395 millió forintos támogatást kapott
két óvoda, illetve két bölcsőde bővítésére és korszerűsítésére a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretéből.
A fejlesztéseknek köszönhetően javul a gyermekek
óvodai ellátása. Emellett
összesen 36 bölcsődei
férőhellyel lesz több a városban, ami megkönnyíti a
kisgyermekes szülők munkavállalását is.
Békéscsaba önkormányzata az intézmények korszerűsítése, valamint a bölcsődei és óvodai férőhelybővítés
céljából nyújtott be pályázatot a „Családbarát, munkába
állást segítő közszolgáltatások fejlesztése” című pályázati kiírásra.
– Örömmel értesültünk
arról, hogy megint négy pályázatunk nyert a TOP-ban.
Különösen nagy öröm, hogy
a két óvoda és két bölcsőde
felújításával a kisgyermekes
szülőknek és persze a gyerekeknek kedvezhetünk –
mondta Hanó Miklós, Békéscsaba gazdasági ügyekért
felelős alpolgármestere.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a 3. számú Bölcsődében
az energetikai korszerűsítés
mellett többek között egy
multifunkcionális termet és

egy csoportszobát is kialakítanak. Az intézményben a
beruházásnak köszönhetően
24 férőhellyel lesz több jövőre. Hasonló épületátalakítás
és férőhelybővítés lesz a
Pataky László utcai Miva bölcsődében is.
– Eddig 42 gyermek járhatott a Pataky utcai bölcsődébe, most tizenkettővel több
férőhely lesz. Úgy gondolom,
hogy ez jelentős, bár még
többre lenne igény. A korszerűsítés nagyon fontos volt,
ráfér a régi épületre a felújítás – jegyezte meg dr. Csicsely Ilona, a választókerület
önkormányzati képviselője.
A Tündérkert Óvoda Szegfű utcai telephelye 105 millió
forintos támogatásból újulhat
meg. Az energetikai korszerűsítés mellett egy több mint 140
négyzetméteres épületrés�szel is bővül az intézmény. A
Lencsési Óvoda Zöldovijában

Pályázati
felhívás
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata 5600
Békéscsaba, Szent István tér
7. az alábbi Pályázati felhívásokat teszi közzé.
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
I. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban 2017
1.1 A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkező helyi mikro- és
kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül.
1.2 Támogatás formája: vis�sza nem térítendő.

mentáció szerinti változatlan formátumban nyújtható
be. A pályázatot 2 példányban, valamint további
1 elektronikus példányban
zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a dokumentációban
szereplő címre. A kérelmet
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az
előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
pályázat tartalmi elemeinek
változtatására a benyújtást
követően nincs lehetőség.

1.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50%-a,
de maximum 600 000 Ft

Beadási határidő: 2017.
szeptember 22. (péntek).

1.4 Kedvezményezettek köre:
mikro- és kisvállalkozások,
egyéni vállalkozók.

INFORMÁCIÓ

A támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatási feltételeknek megfelelő pályázatokat forráshiány
miatt nem támogatja.
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város honlapján
megjelenő pályázati doku-

További információ kérhető
a pályázat lebonyolítójától,
a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-től a 66/445-542es telefonszámon, vagy a
vagyonkezelo@globonet.hu
e-mail-címen. A teljes pályázati dokumentáció a város
internetes oldaláról (www.
bekescsaba.hu/Hírek /Pályázati hírek) tölthető le.
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Határidős ügyekben döntött a közgyűlés

ugyancsak korszerűsítik a fűtést és cserélik a nyílászárókat,
hőszigetelik az épületet, és itt
is 140 négyzetméterrel bővítik
az óvoda alapterületét a 110
millió forintos támogatásból.
– A támogatási szerződések megkötése után az engedélyes és kiviteli terveket
benyújtjuk a közreműködő
szervezetnek. Ezt követően 2018 elején lefolytatjuk
a közbeszerzési eljárást,
amelynek célja a nyertes kivitelezők kiválasztása lesz.
Reményeink szerint 2018
tavaszán elkezdődik mind a
négy beruházás – tájékoztatott dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. cégvezetője.
Ha minden a tervek szerint halad, mind a négy intézmény korszerűsítését és
bővítését befejezik 2018 novemberéig.
Zámbori Eszter

Soron kívül tanácskozott
július 25-én Békéscsaba
képviselő-testülete. A közgyűlésen ezúttal főleg határidős pályázatokról döntöttek.
Megvan a kivitelezője több
út- és kerékpárút építésének. Köztük van a Bánát
utca, a Tessedik Sámuel utca, a Vozárik utca és
Szemere utca útkorszerűsítése és kerékpárút építése,
de idetartozik a Körte sor–
Gyulai úti, valamint a Berényi úti és a Pataky László–
Franklin utcai kerékpárút
építése is.
A városatyák emellett
hosszabb vita után határoztak arról, hogy az önkormányzat benyújtja forrásigé-

nyét a Lencsési lakótelep és
az északi iparterület összekötésére, a forrást a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programból (TOP)
hívnák le, amelyre a rendelkezésre álló összeg 770 millió forint. Ugyancsak a tervek
között szerepel a társadalmi
együttműködések erősítését
szolgáló programok létrehozása is, ebben az esetben
283 millió forintra pályázhat
a város.
A közgyűlésen szó esett
a város piacfejlesztéséről
és a Wenckheim kerékpárút építéséről is. Elkészültek
az ütemtervek, mindkettőt a
Modern Városok Programból finanszírozná az önkormányzat.
Emellett jóváhagyta a tes-

tület azt a pályázatot, amelyet a Mozgáskorlátozottak
Békés Megyei Egyesülete
nyújtana be, a Kölcsey utcai
épületük ugyanis a város tulajdonában áll. Amennyiben
elnyerik a szükséges összeget, felújítják és bővítik majd
az épületet.
Ezenfelül a képviselők
megtárgyalták és társadalmi
egyeztetésre alkalmasnak
találták a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (GINOP) keretében
meghirdetett, a lakóépületek
energiahatékonyságának és
a megújuló energia felhasználásának növelését célzó
hitelprogramban kedvezményezett beruházások támogatásáról szóló önkormányzati rendelettervezetét.

Egyedülálló gyermekotthon épül

Javulnak a speciális szükségletű gyermekek körülményei
A megyében egyedülálló
gyermekotthon alapkövét
tették le a közelmúltban
Békéscsabán. Húsz speciális nevelési szükségletű
gyermek számára épül – az
„Iránytű-Otthon a Gyermekekért” elnevezésű projektnek köszönhetően – a
szükségleteiknek megfelelő intézményegység.
Egy új gyermekotthon
alapkövét Czibere Károly, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért
és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkára tette le Békéscsabán. A Békés Megyei
Szociális, Gyermekvédelmi
Központ leendő intézményegységét a történelmi egyházak
helyi képviselői áldották meg.
A most épülő otthon abban lesz egyedülálló a megyében, hogy a pszichés és
egyéb problémával küzdő
fiataloknak nyújt szakszerű
szolgáltatást. A 160 millió forintos európai uniós támogatásból egy országos felvételi
körzetű intézményegységet
hoznak létre a városban.
– Új otthont építünk, még
pedig azon speciális szükségletű gyermekek számára, akik valamilyen pszichés
problémával is küzdenek,
mindamellett, hogy megviselte őket a családból való
kiszakítás, és állami gondozásban kell, hogy nevel-

Alapkőletétel – új otthon épül a speciális szükségletű gyerekeknek
kedjenek egy ideig. Szeretnénk iránytűt biztosítani a
számukra, hogy később már
támogatás nélkül tudjanak
önálló, értelmes és boldog
emberi életet élni – mondta
el Sziszák Katalin, a Békés
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ igazgatója.
Czibere Károly beszélt az
állami gondoskodás múltjáról, jelenéről és jövőjéről is.
Megjegyezte: a kádárizmusban úgy gondolkodtak, hogy
az állami gondozott gyerekeket úgy lehet a legeredményesebben segíteni, ha a
településeken, a helyi közösségeken kívül hoznak létre
nagy intézményeket nagy
épületekben, a gyerekeket
pedig elkülönítik például

gyermekvárosokban, gyermekvédelmi otthonokban.
– Mi viszont úgy gondoljuk, a gyermekek számára a
legfontosabb az, hogy helyt
tudjanak állni az életben, az
állami gondozás ne legyen
egyenlő az elkallódás veszélyével. Valódi életkezdési
esélyeket szeretnénk kínálni,
de valódi életkezdési esélyt
a család, egy szerető, körülölelő, befogadó helyi közösség tud biztosítani. Ezért az a
feladat, hogy a nagy intézményeket zárjuk be, és folyamatosan próbáljuk meg a helyi
közösségekbe visszaágyazni, visszaplántálni ezeket a
gyermekéleteket – fogalmazott az államtitkár.
Hozzátette: a kormány célja, hogy a zsúfolt gyermekott-

honokat kiváltsák, és 2019.
végére kisebb, korszerűbb
lakásotthonok legyenek Magyarországon. Ehhez szükség
van a nevelőszülői hivatás erősítésére. Kiemelte, hogy Békés
megye e tekintetben élen jár,
hisz miközben országosan az
állami gondozott gyermekek
körülbelül 65-67 százalékának
van nevelőszülője, itt már 75
százaléknál tartanak.
– Szeretnénk jelentősen
javítani a speciális nevelési
szükségletű gyermekek elhelyezési körülményein is, ennek
érdekében 2018-tól a kormány
ezen a területen a munkatársi
létszámot is növeli. Hetven új
kolléga belépésére számítunk
– mondta el Czibere Károly
Békéscsabán.
Z. E., M. E.
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Békéscsabáról származik a főkonzulátus vezető konzulja
A békéscsabai származású
Kovács Tamást nevezték
ki a chicagói magyar főkonzulátus vezető konzuli
tisztségébe. A feladatkört
augusztus 1-jétől ellátó
diplomata kiutazása előtt
volt a 7.Tv Aktuális című
műsorának vendége.
– Hogyan vezet az út egy
fiatalember számára a Viharsarokból egészen a szeles
városig?
– Ez egy földrajzilag és
időben is hosszú út volt.
Békéscsabán születtem, a
Rózsa Ferenc Gimnáziumba
jártam, az érettségiig itt éltem és az itteni élményeimből élek most is a világban.
Ezután Budapestre kerültem,
aztán a tanulmányaim hozományaként 2011-től töltöttem
be a Los Angeles-i magyar
főkonzulátuson a külgazdasági attasé posztot. Ezt idén
márciusig csináltam, majd
hazatértem Magyarországra,
mert kaptam egy felkérést a
Külügyminisztériumtól, hogy
a chicagói főkonzulátus vezető konzulja legyek és ezáltal is segíthessem Magyarország és a magyar nemzet
kapcsolatát a kint élő diaszpórával.
– Az első munkája a külgazdasági attasé szerepének
betöltése volt?
– A Külügyminisztériumon
belül valóban így volt, nagy
kihívást jelentett, de szere-

tem a kihívásokat. Az első
években nagyon komoly és
megterhelő volt a munka.
Külgazdasági attaséként a
külgazdasági irodát vezettem Los Angelesben, ahol a
feladat a magyar termékek
exportfejlesztése, illetve a
Magyarországra irányuló tőkebefektetések állami szerveken belüli összehangolása volt.
– Most Chicagóban tölti majd be a vezető konzuli tisztséget. Mennyire lesz
más ez a feladatkör?
– Itt már nemcsak a külgazdasággal foglalkozunk,
hanem a magyarországi,
illetve a kinti magyar diaszpórával, a velük való kapcsolattartással is. Az Egyesült
Államokban sok magyar él,
a korábbi állomáshelyemen,
Kaliforniában körülbelül 130
ezer ember vallja magát magyarnak. A mostani konzuli
körzetemben még ennél is

nagyobb számról beszélhetünk, hiszen Cleveland
lakosságából 200 ezer fő
tekinti magát magyarnak,
még akkor is, ha esetleg ők
már nem tudnak magyarul.
Ápolják a hagyományokat,
magyar iskolákat tartanak
fenn, több magyar egyház
is létezik ott és megtartják a
nemzeti ünnepeket.
– Milyen érzéssel megy el
most Magyarországról?
– Mindig nehéz szívvel
indulok el, mert szeretem
Magyarországot, és szeretem Békéscsabát is, ha
tehetem, sok időt töltök itt.
A kislányaim viszont már
Amerikában szocializálódtak, viszont élvezik ezt a jó
értelemben vett vidéki életet. Odakint sok munka vár
rám, nagy a magyarság, és
Chicago környékéről sok
amerikai is érdeklődik Magyarország iránt.
Zs. A., M. E.

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
a Békés Megyei Kormányhivatal épületeiben
Sikeresen pályázott a Békés Megyei Kormányhivatal, és 162,25 millió forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert
a KEHOP-5.2.11-16-201700120 azonosítószámú,
„Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása a Békés Megyei
Kormányhivatal
épületeiben” című projekt megvalósítására a Széchenyi 2020
program keretében. A beruházás hozzájárul az épületek alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaság felé
történő elmozdulás felé.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Középületek kiemelt
épületenergetikai fejlesztése
tárgyú projektje ahhoz kíván
segítséget nyújtani, hogy a
jövő nemzedéke számára
megteremtődhessen a megfelelő energiabiztonság az épületek energiahatékonyságának
javításával.
Magyarország
Kormánya az EU irányelveivel
összhangban célul tűzte ki az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő
elmozdulást, mely célt a költségvetési szervek együttműködésével tervez megvalósítani.
A beruházások hozzájárulnak
a meglévő villamosenergiaigények fotovoltaikus rendszerrel termelt megújuló energiával
történő részbeni vagy teljes
kiváltására.

A projekt keretében a Békés
Megyei
Kormányhivatal
kilenc
épületét
érintően a beruházások elsősorban a hálózatra visszatápláló üzemű, inverteres, napelemes
energiaforrású, háztartási
méretű kiserőmű telepítésére terjednek ki.
Békéscsabán a Békés
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának
három épülete érintett a korszerűsítéssel: az Agrárügyi
Főosztály Vetőmag- és Szaporítóanyag-felügyeleti Osztály Hunyadi tér 4. szám alatti
ingatlana, a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs
Ellátási és Szakértői Osztály
Munkácsy u. 4. szám alatti épülete, illetve a Műszaki
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály Szarvasi út 107.
szám alatti főépülete.
Békés megyében további hat helyszínen: Békésen
két helyszínen a Békési Járási Hivatal Kossuth Lajos
utca 4. szám alatti főépüle-

Hagyomány, érték, közösség

Megyenap szeptember 2-án a Szent István téren
A Békés Megyei Önkormányzat a tavalyi év sikerére alapozva idén is megszervezi a Megyenapot,
amely szeptember 2-án
lesz a békéscsabai főtéren. A rendezvény célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye értékeire, erősítse az itt élőkben
az összetartozás érzését.
Az esemény középpontjában az itt élő nemzetiségek
kultúrája, a megyei és települési értékek, a hagyományainkat őrző kézművesek
és élelmiszer-termelők állnak.
A program reggel nyolctól
este nyolcig tart. 8.30-kor zenés felvonulás indul kikiáltóval, a Tótkomlósi Fúvószenekarral, hagyományőrzőkkel,
óriásbábbal és bábszínházi
bohócokkal a Csaba Centertől a főtérig. A megyenap
hivatalos megnyitója 9.30kor lesz a Szent István téren,
majd a színpadon egész nap
egymást követik a fellépők.
Délelőtt a nemzetiségek mutatkoznak be, délután felkért
megyei szereplők: a Cervinus Teátrum, a Tabán Néptáncegyüttes, a Békéscsabai
Jókai Színház és a Balassi
Táncegyüttes. A gyerekek
szórakoztatásáról a Békéscsabai Napsugár Bábszínház gondoskodik, délután
Beliczai Balázs a felnőtteket
veszi célba. A nap folyamán
a Békés Megyei Értéktárban szereplő Gyulai Kutyás
Agility Szabadidősport Klub
is tart bemutatót.
A Békés Megyei Értéktárban szereplő tételeket külön
faházakban mutatják be, valamint oklevéllel köszönik meg
azt illetékeseknek azt, hogy
az értéktárba javasolt felter-

Fotó: Zentai Péter

Kovács Tamás Chicagóban

jesztésekkel közreműködtek
a települési, illetve megyei
értéktár bővítéséhez.
Napközben a nemzetiségek hagyományos ételeket készítenek és kóstoltatnak az érdeklődőkkel, hagyományaikat,
értékeiket, kulturális, gasztronómiai kincseiket faházakban
mutatják meg. Megszervezik
Békés megye legnagyobb
kézművesvásárát és termelői
piacát, ahol 60 megyei illetékességű kézműves és termelő
portékája látható.
A gyerekeknek játszósátrat állítanak fel, ahol
kézműveskedhetnek, kreatív
játszótéren tehetik próbára
ügyességüket,
tudásukat.
A nap folyamán anyagozás,
nemezelés, rongybabakészítés, fafaragás, gyöngyfűzés
és sakk várja őket, és egy
meglepetést is tartogatnak
számukra.
A programok sorában
helyet kapnak a katonai hagyományőrzők, őseink katonai ruházatát, fegyverzetét,
harcmodorát egy plusz helyszínen óránként (10, 15, 16,
17 órai kezdettel) bemutató
formájában ismertetik meg
a közönséggel. A katonai
hagyományőrző csoportok

mellett ott lesznek a határvadászok, a honvédség és a
MATASZ is.
Az első Megyenaphoz
képest újdonsággal is szolgálnak, a tavalyi év sikerén felbuzdulva idén több
mesterségbemutatóval várják a közönséget: bőrműves,
fazekas, hímző mutatja be
mestersége rejtelmeit, valamint lesz mézeskalácssütés és -díszítés is. Szintén
újdonság idén, hogy a nap
folyamán négy alkalommal
megyei kézműves termékeket sorsolnak ki tombolán
azok között, akik a megyei
önkormányzat kollégáinál regisztrálnak.
Az esemény fővédnöke
ebben az évben Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter. A rendezvényt támogatta a Földművelésügyi
Minisztérium, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a
Nemzeti Művelődési Intézet,
a Békés Megyei Népművészeti Egyesület, Békéscsaba
Megyei Jogú Város, a Bora
Kft., a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Békéscsabai
Médiacentrum, a Békés Megyei Hírlap, a Csaba Rádió, a
Mega Rádió és a Rádió1.

Kollégiumfelújítások
Jó helyen lesznek a diákok

→ Folytatás az 1. oldalról

tében, valamint a Foglalkoztatási Osztály Múzeum köz
1. szám alatti épületében.
Gyulán a Békéscsabai Járási
Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Megyeháza u. 5–7. szám alatti épületében. Orosházán az
Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály Szabadság
tér 3. szám alatti épületében.
Szarvason a Szarvasi Járási
Hivatal Szabadság út 25–27.
szám alatti épületében. Szeghalmon a Szeghalmi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály Bocskai u. 4. szám alatti
épületében valósulnak meg a
korszerűsítések.
A
beruházások
mindenben
megfelelnek
a
„Fotovoltaikus
rendszerek
kialakítása központi költségvetési szervek részére”
című, KEHOP-5.2.11. számú
Pályázati Felhívásban leírt
feltételeknek.

Szarvas Péter polgármester az ünnepi köszöntőjében
kiemelte: az oktatásba történő befektetés az a jövőbe
történő befektetés.
– Azért is fontos, hogy
a szakképzési centrum két
kollégiuma megújult, mert
ezzel is egy pozitív jövőképet
tudunk a fiatalok elé állítani.
Az adatok azt mutatják, hogy
a szakképzési centrum tevékenysége jó, egyre több fiatal
jelentkezik oktatási intézményeibe. A tavaly ősszel elindult új típusú rendészeti képzés is sikeres volt – mondta
el Szarvas Péter.
A BSZC tanulói létszáma
4000-ről az előző tanévben
már 6200-ra nőtt – tudtuk
megy Mucsi Balázs főigazgatótól. Mint mondta, ez annak
is köszönhető, hogy az intézmény diákjai nem csupán az
országos, hanem a nemzetközi szakmai versenyeken
is a legjobbak között szerepelnek és viszik az iskola hírét. Az oktatás minőségéhez

szeretnék az infrastruktúrát
is fejleszteni.
– A két kollégium 1971–
'72-ben épült, óriási lépés,
hogy most megújulhat! Gondoljunk bele abba, mi lenne
a saját házunkkal, ha ahhoz
40-45 évig nem nyúlnánk
hozzá… Volt olyan nap, amikor a gázszámlánk – az idei
nagyon-nagyon hideg télen –
elérte a 100 ezer forintot. Úgy
80 százalékos megtakarítást
várunk ettől a beruházástól,
így a napi 100 ezer forintos
számlából napi 20 ezer forintos lehet. Nem beszélve ar-

ról, mit jelent a felújítás az itt
élő diákoknak – hangsúlyozta a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója.
A Trefort iskola kollégiumának homlokzatát és a
lapos tetőt is leszigetelték.
Összesen 648 nyílászárót
cseréltek ki a legkorszerűbb
háromrétegű ablakokra és
a megfelelő hőszigetelésű
ajtókra. Emellett napelemeket telepítettek az épületre.
A teljesen megújult kollégiumot idén szeptemberben 155
diák veszi birtokba.
Zámbori Eszter
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Fél időben – beszá mol na k a képv iselők
Hanó Miklós: Sokat lobbizok azért, hogy az itt élők körülményei javuljanak
Hanó Miklós Békéscsaba
gazdasági ügyekért felelős
alpolgármestere, emellett
a 9. számú választókerület egyéni képviselője. A
körzet egyik rendezvényén
nemrégiben azt mondták
az ott élők: képviselőjük
nagyon közvetlen ember,
akihez bátran fordulhatnak, és akiben van elegendő kurázsi, hogy elintézze,
amit csak lehet.
– Hogyan lesz az ön segítségével az emberek kéréséből valóság, a panaszból
újabb járda-, út- vagy épületfelújítás?
– Nyilván a körzetben élők
tudják a legjobban, hogy
mire van szükségük. A jelzéseik és az ott tapasztaltak
alapján azon vagyok, hogy
ezeket a kéréseket a fej-

lesztési tervek készítésénél
figyelembe vegyük. Amiben
lehet, igyekszem segíteni,
sokat lobbizok azért, hogy
az itt élők körülményei javuljanak. Nagy örömömre most
ismét jó hírrel szolgálhatok:
TOP-keretből ugyanis összesen 100 millió forintot nyert
a város három idősek klubja felújítására, ebből kettő,
a Mokry és a Kossuth utcai
éppen a 9-es körzetben van
(a harmadik Gerlán).
– A tavalyi nagy útfelújítási
program után most a tervek
szerint a földes utak következhetnek a körzetben és
Békéscsaba-szerte. Mit értünk ez alatt?
– Múlt évben az útfelújítási
program jelentős mértékben
érintette a 9-es körzetet: a
Botyányszki Pálné, a Széna, a
Vereckei, a Kézay, a Lorántffy,

Az Omega a Csabai kolbász nagykövete lett, az aláírás pillanatai

a Lipták András utcán, a Déli
soron, valamint a Dessewffy,
a Mokry, a Nyárfa, a Harang, a
Fő és a Vas utcában elvégzett
útfelújítások értéke összesen
meghaladta a bruttó 172 millió
forintot. A kezdeményezésemre a Modern Városok Program
keretében a földes utcák leaszfaltozása terén is komoly
előrelépés lehet, egyeztetéseket folytatunk a kormányzattal
a források biztosítása érdekében. Itt egy többmilliárdos
projektről, összesen mintegy
százötven utcáról lehet szó,
ebből mintegy kilencvenben
a feltételek is adottak. A program főként a külterületeket
érinti, ebbe a körbe a 9-es
választókerület is beletartozik.
Békéscsabán egyébként óriási (többmilliárdos) igény van
kommunális
fejlesztésekre,
amire lehetőség van, azt évről

évre igyekszünk beépíteni a
költségvetésbe.
– TOP-keretből több beruházás valósulhat meg a 9-es
körzetben is. Melyek ezek?
– 140 millió forintból folyamatban van a Lenkey
utcai óvoda felújítása, bővítése. Rövidesen indul a Berényi úti kerékpárút építése
a Szarvasi út és a Széna
utca között, ami 165 milliós
fejlesztés. A szociális városrehabilitáció keretében
pedig közösségi ház létesítését tervezzük a Czuczor
utcában, valamint út- és
kerékpárút-fejlesztéseket
összesen 807 millió forint
értékben – itt a pályázat
előkészítését végezzük.
– Az említetteken kívül
milyen nagyobb fejlesztések
voltak még a körzetben ebben a ciklusban?

Ünnepség Mezőmegyeren, az Arany János Művelődési Házban

– Az új mezőmegyeri sportpálya mellett elkészült az öltöző, és folyamatban van a
csapadékvíz-elvezetés megoldása. Útépítések voltak a Harruckern, a Czuczor utcában,
járdafelújítás a Déli sor és a Vörösmarty utca páratlan oldalán.
Mezőmegyeren
fitneszpark
létesült, és folyamatban van
az óvoda melletti parkoló terveinek az engedélyeztetése.
A csapadékvíz-elvezetés érdekében több helyen felújítottuk a
gyalogosátjárót, az átereszeket
és a támfalakat.
– Számos közösségi rendezvényt is támogat a választókerületi célelőirányzatból.
– Fontosnak tartom azokat
a közösségformáló rendezvényeket, ahol az emberek ös�szejöhetnek, találkozhatnak,
beszélgethetnek, jól érezhetik
magukat, és a megszokottnál

kötetlenebb formában oszthatják meg akár a gondjaikat,
kéréseiket is. A körzetemben
több ilyen rendezvényt is támogatok, népszerű például
a Mokry-majális, ahol mindig
megtalálnak például azzal,
hogy hol kellene járdát, utat
javítani, vagy aktuálisan mire
lenne szükség. Néhány évvel ezelőtt volt egy lakossági
fórumsorozat, amikor szinte
mindenhová elmentem. Ott
sokan megtapasztalhatták,
hogy nem vagyok távolságtartó, és azóta is nyugodtan
elmondják a kéréseiket a körzetemben vagy a város más
pontján élők. A fogadóórák
mellett ezek a rendezvények
is kitűnőek arra is, hogy megosszák velem a gondjaikat,
az örömeiket, bánataikat a
csabaiak.
Mikóczy Erika

A Mokry-majálist minden évben várják a körzetben élők

Podmaniczky-díjat kapott Kmetykó János és Kis Béla
Magas szintű, országos szakmai elismerésben részesült a két csabai építész

A Város- és Faluvédők
Szövetsége, a Hungaria
Nostra 1982 óta évente
ítéli oda a Podmaniczkydíjat azoknak, akik a legtöbbet tettek épített és
természeti környezetünk,
kulturális örökségünk értékeinek megismertetése
és védelme érdekében.
Évente tizenöt ilyen, igen
magas szintű szakmai
elismerést osztanak ki.
Idén két békéscsabai is
volt a díjazottak között,
Kmetykó János építész,
a Békés Megyei Építész
Kamara alelnöke, és Kis
Béla építész, műemlékvédelmi szakmérnök, a Békéscsabai Városvédő és
Városszépítő Egyesület
elnökségi tagja.
Kmetykó János: Az
építészeti tervezés szép
alkotói tevékenység
Kmetykó János rendkívül gazdag szakmai életutat
tudhat maga mögött. Pályája során dolgozott építő- és tervező vállalatoknál,
Békéscsabán volt műszaki
osztályvezető, majd főépítész. Szakmai szervezetek tagja, 1995 óta pedig a
Csabaterv cégvezetőjeként
ismerik sokan.
– Békés megyében számos épületet tervezett az elmúlt évtizedekben. Melyekre
a legbüszkébb?

Kmetykó János: Ma is motivál az alkotás öröme
– A régebbiek közül
például Békésen egy 120
lakásos
lakóépületre,
amely a buszpályaudvar
mögött áll. 1988-ban, amikor épült, igen korlátozott
volt az építészek alkotói
tere. Ennél az épületnél
azonban el tudtunk térni az akkor szokványos
„panelizmustól”. Szívesen
gondolok vissza a vésztői
fogyatékos idősek otthonára is, ami a kilencvenes években készült. Az
utóbbi időben pedig a békéscsabai közgazdasági
szakközépiskola épületére
vagyok büszke. A környezetbe illesztés, a funkció,
és az, hogy egy nyitott iskolát terveztünk, alapvető
elképzelésem volt. Emellett szintén büszkeséggel
tölt el a lőkösházi Brédakastély rekonstrukciója is.

– Ön több mint négy évtizede foglalkozik Békéscsaba, Békés megye épített
örökségének
kutatásával,
helyreállításával, az épített
környezet védelmével. A Békés Megyei Építészeti Kamara első elnöke volt, ott most
alelnökként segíti a munkát.
Ma is folyamatosan dolgozik.
Milyen érzés, hogy mindezek
elismeréseként megkapta a
Podmaninczky-díjat?
– Nagyon örülök ennek
a kifejezetten szakmai elismerésnek. A koromból adódóan (1945-ös születésű vagyok) a pályám csúcsán már
túljutottam, de ma is aktívan
dolgozom az építészeti tervezés és a városépítészet terén. A tervezés igazán szép
alkotói tevékenység. Ma is
motivációt jelent az alkotás
öröme, ezt nem akarom feladni addig, amíg bírom.

„Jó érzéssel tölt el, ha tehetek valamit a régi házakért”
Kis Béla: A 100–150
éves épületek őstudást
hordoznak
Kis Béla több mint negyven éve földmérőként kezdte pályáját. Dolgozott tervező és építő vállalatoknál,
a megyei tanácsnál, 1991
óta pedig a békéscsabai
polgármesteri hivatal építészeti csoportjában, illetve
osztályán lát el feladatokat.
– Az idők során a munkájának és egész életének
fontos eleme lett a műemlékvédelem. Hogyan indult,
és hogyan szökkent szárba
ez a folyamat?
– 1987 és 1991 között rendezési terveket készítettem
az akkori megyei tanácsnál.
A munka során megérintett
a települések sokszínűsége, és csodáltam a szép,

régi házakat. A békéscsabai önkormányzatnál aztán
egészen közeli kapcsolatba
kerülhettem a műemlékvédelemmel. A városban 1992
óta működik a helyi építészeti értékek védelmének
pályázati rendszere. Ezen
keresztül, évente váltakozó
nagyságrendben segíti az
önkormányzat az értékes
épületek megóvását. Ennek
a szakmai részét a kezdetektől én felügyelem. Részben ez is motivált arra, hogy
még többet tudjak a műemlékvédelemről, ezért elvégeztem a műemlékvédelmi
szakmérnöki képzést. A
szakdolgozatomban Geszt
településtörténetét dolgoztam fel. Sikerült olyan mélyre ásnom és olyan forrásokat találnom, hogy – mint
megtudtam – a műegyetem
műemlékvédelmi tanszékén

azóta is csemegéznek ebből
a munkámból.
– Az országos szakmai
elismerést, a Podmaniczkydíjat mely munkái alapján
kapta meg?
– Az indoklásban szerepelt, hogy a városvédő egyesület elnökségi tagja vagyok,
és az elmúlt huszonöt év alatt
közel száz paraszti, középparaszti, középpolgári, polgári épület helyreállításának
szakmai irányításában, felújításában és megmentésének
irányításában vettem részt.
Emellett a város jelentősebb
épületeinek helyi védelem alá
helyezésével kapcsolatban is
végeztem kutatásokat. Közreműködtem a Széchenyi ligeti favázas pavilon, valamint
a békéscsabai vasútállomás
országos egyedi műemlékvédelem alá helyezési eljárásában, illetve a szaktanácsadásban. Szintén személyes
közreműködésemmel és az
önkormányzat hathatós támogatásával sikerült megmenteni és felújíttatni Békéscsaba
legöregebb lakóházát, a több
mint 200 éves „Molnár-házat”,
ahol a tavalyi átadása óta már
több rendezvényt is tartottak.
Ami a gyakran 100–150 évvel
ezelőtt készült épületekben
megjelenik, az ma már pótolhatatlan. Ezek az épületek
egy őstudást hordoznak, jó
érzéssel tölt el, ha tehetek valamit a megmaradásukért.
M. E.
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2017. augusztus 14., hétfő

2017. augusztus 15., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgómérkőzés
Békéscsaba–MTK
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40

Hírek
Aktuális (magazin)
Kikötő (egyházi magazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Karácsond 2/2. rész
(dok.-film)
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 16., szerda
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Spektrum (életmódmag.)
Művészbejáró (kult. mag.)
Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Terefere
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

R ó l u n k ,
2017. augusztus 21., hétfő

2017. augusztus 22., kedd

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.45
11.00
17.00
17.10
17.30
18.00
18.05

Hírek
Aktuális (magazin)
BRSE TV (magazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Kikötő (egyházi magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Púder (női magazin)
Spektrum (életmódmag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
Praktikák
Szarvasi híradó
KÉPÚJSÁG
Hírek
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Hírek
Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 A foci háza táján 2/1.
(dok.-film)
22.00 Kikötő (egyházi magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 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

Hírek
Aktuális (magazin)
Kikötő (egyházi magazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
BRSE TV (magazin)
Praktikák
Aktuális (magazin)
Híradó
Csabai forgatag
(közéleti mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech
(építészeti magazin)
21.00 A foci háza táján 2/2.
(dok.-film)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech (építészeti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 28., hétfő
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Cirkuszmisszió Fesztivál 2/1.
22.00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 29., kedd
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40

Hírek
Aktuális (magazin)
Kikötő (egyházi magazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Cirkuszmisszió Fesztivál 2/2.
22:05 Púder (női magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Épí-Tech
(építészeti magazin)
8.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
21.00 Zenéről, múltról, szerelemről
22.55 Híradó
23.15 Aktuális (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40

Hírek
Aktuális (magazin)
Spektrum (életmódmag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Kikötő (egyházi magazin)
Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech
(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.35 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 19., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10

Hírek
Aktuális (magazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Púder (női magazin)
Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör:
labdarúgó-mérkőzés
Békéscsaba–MTK
11.50 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Evangélikus Diákkórus
23.30 Híradó
23.50 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 20., vasárnap
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.45
11.00
16.00
16.30

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
BRSE TV (magazin)
Szarvasi híradó
KÉPÚJSÁG
Praktikák
Épí-Tech
(építészeti magazin)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe
(útifilm) 7/4.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Tűzijáték
21.30 Ezüstbojtár (Kortárs
magyar zenés játék
Fekete Péter rendezésében)
23.00 Híradó
23.20 Kikötő (egyházi magazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 24., csütörtök
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40

Hírek
Aktuális (magazin)
Épí-Tech (építészeti magazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Púder (női magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: labdarúgómérkőzés | Békéscsaba–
Mosonmagyaróvár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 25., péntek
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10

Hírek
Aktuális (magazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Kikötő (egyházi magazin)
Spektrum (életmódmag.)
Épí-Tech
(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.30 Épí-Tech
(építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Boxutca (dok.-film)
21.50 Biketour in Europe
(útifilm) 7/6.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 26., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
11.00
17.00
17.10
17.30

Hírek
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Púder (női magazin)
Spektrum (életmódmag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
Kezdőkör (sportmagazin)
KÉPÚJSÁG
Hírek
Aktuális (magazin)
Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
18.00 Hírek
18.05 Épí-Tech
(építészeti magazin)
18:35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
(kultur. magazin)
21.00 Kezdőkör:
labdarúgó-mérkőzés
BékéscsabaMosonmagyaróvár
22.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 27., vasárnap
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró
(kultur. magazin)
9.10 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Spektrum (életmódmag.)
10.50 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Épí-Tech (építészeti magazin)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Púder (női magazin)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe
(útifilm) 7/5.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgómérkőzés | Békéscsaba–
Mosonmagyaróvár
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed (gazdasági
magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

n e k ü n k .

2017. augusztus 30., szerda
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40
9.10

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum (életmódmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (női magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör:
labdarúgó-mérkőzés
Békéscsaba–MTK
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 18., péntek

n e k ü n k .

2017. augusztus 23., szerda

R ó l u n k ,

2017. augusztus 17., csütörtök

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
BRSE TV (magazin)
Spektrum (életmódmag.)
Művészbejáró (kult. mag.)
Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 BRSE TV (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör (sportmagazin)
18.35 Aktuális (magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 A nyomozó halála
(dok.-film)
22:00 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. augusztus 31., csütörtök
6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Púder (női magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Praktikák
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Kivonulás a paradicsomba
(dok.)
22.00 Épí-Tech
(építészeti magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 1., péntek
6.00
6.10
6.30
7.00
7.20
7.40
8.10
8.40

Hírek
Aktuális (magazin)
Spektrum (életmódmag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Kikötő (egyházi magazin)
Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech
(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.35 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Cinema Inferno (dok.-film)
22:00 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 2., szombat
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10

Hírek
Aktuális (magazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Púder (női magazin)
Csabai forgatag
(közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Üzleti Negyed
(gazdasági magazin)
18.35 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere
22.00 Boxutca (dok.-film)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. szeptember 3., vasárnap
7.00
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20
10.45
11.00
16.00
16.30

Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
BRSE TV (magazin)
Szarvasi híradó
KÉPÚJSÁG
Praktikák
Épí-Tech
(építészeti magazin)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag
(közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.35 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 Biketour in Europe
(útifilm) 7/6.
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Horgászvizeink Békésben
(dok.-film)
22.30 Kikötő (egyházi magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

Csabai Mérleg

sPOrt

elindult a pontvadászat

Run fest Békéscsabán

Előbb-utóbb visszatérhet az egykori futballhangulat
Megkezdődik a pontvadászat a másodosztályú
labdarúgó bajnokságban is.
A Békéscsaba 1912 Előre
labdarúgói a szezon első
mérkőzésén a Kazincbarcikával szemben alulmaradtak, azonban a következő,
a Szeged 2011 ellen 4–1-es
győzelmet arattak.
Boér Gábor, a klub vezetőedzője elmondta, hogy rengeteg új játékos csatlakozott a
csapathoz. Kiemelte, mindig
annak a híve volt, hogy minél
kevesebb mozgás legyen egy
csapat háza táján, hisz akkor
lehet a legjobb munkát elvégezni, ha állandóság van. Most
azonban szükség volt arra,
hogy változtassanak.
– Próbáltunk úgy igazolni, próbáltuk úgy kialakítani a
játékoskeretet, hogy feltöltsük

a hiányposztokat, és hogy
minden adott posztra legyen
két hasonló képességű játékosunk. Ez többé-kevésbé sikerült. Nagyon remélem, hogy
egy ütőképes garnitúrát tudtunk kialakítani – fogalmazott
Boér Gábor.
A vezetőedző hozzátette:
ezúton is kérik a közönséget,
hogy minél többen, minél na-

Érmek a Balaton bajnokságról

A közelmúltban rendezték
meg Veszprémben az 59.
Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnokságot. A csabai
versenyzők a bajnokságon
három érmet szereztek –
számolt be a klub hivatalos
honlapján. Női diszkoszvetésben, a súlylökésben

olimpiai bronzérmes Márton Anita szerezte meg az
aranyérmet. A gerelyhajító
Bogdán Annabella ezüstérmet nyert, Kovács Miklós
pedig a 100 méter előfutamából a legjobb idővel került a döntőbe, ahol a harmadik helyen ért célba.

gyobb számban menjenek el a
meccsekre és buzdítsák a csapatot. Mint mondta, a közönség nélkül nagyon nehéz lenne
hétről hétre pályára lépni. Bízik
abban, hogy ki tudják szolgálni a nézőket, és előbb-utóbb
visszatér az a futballhangulat
Békéscsabára, ami hosszúhosszú éveken keresztül jellemezte a Kórház utcát.

Emberfeletti teljesítmények a hőségben
Július harmadik hétvégéjén
először rendeztek 12 órás országos ultrafutó bajnokságot
Békéscsabán. A Run Festen
több kategóriában is lehetett
nevezni, volt, aki a 12 órás
országos ultrafutó bajnokságon vagy a 12, illetve a 6
órás nyílt futóverseny indult,
de maratont, félmaratont, 10,
illetve 2 kilométert is futhattak,
akik belevágtak a versenybe
az óriási hőségben.
Szinte emberfeletti teljesítményt nyújtott mindenki.
Vozár Attila, a verseny főszervezője és segítői Békéscsaba belvárosában jelölték
ki a pályát, az Andrássy úton,
illetve a Szent István téren
köröztek a futók.
A 12 órás ultrafutó bajnokságon a férfiak között 1. Muhari Gábor, 2. Bene Ármin, 3.

apáti Bence ezüstérmes

Apáti Bence a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club
versenyzője, 1500 méteres
futásban ezüstérmet szerzett Győrben, a 14. Nyári
Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon (EYOF). Mint
mondta, az első két körben
inkább a biztonságra töreke-

dett, majd 600 méternél volt
egy tempóváltása, és egy
hosszabb hajrát indított. 300
méterrel a vége előtt majdnem elesett a kanyarban, de
ebből is jól jött ki. A végén
csak pár centivel kapott ki a
török fiútól, így ezüstéremmel térhetett haza.

Csabai Csípős Pofonparty
A Nagyszövetség Boksz
Sportegyesület első alkalommal rendezett hivatalos amatőr
ökölvívó-mérkőzéseket Békéscsabán. A Csabai Csípős
Pofonpartyn megyénket a
Békési Torna Egylet, a gyulai
GYSE és a Nagyszövetség
Boksz Club képviselte. A gálán
Gedó György ökölvívó olimpiai
bajnok elmondta: a cél részben
az volt, hogy megtalálják a fiatal tehetségeket.

ARANY JÁNOS NYOMÁBAN
KERÉKPÁROS EMLÉKTÚRA
2017. augusztus 26., szombat
Békéscsaba–Nagyszalonta–Békéscsaba
Útvonal: Békéscsaba–Gyula–Sarkad–
Nagyszalonta–Sarkad–Doboz–Békéscsaba
Táv: 104 km
Programok: közös ebéd Nagyszalontán–
Arany-porta–Csonkatorony–Szoborpark
Túrán való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Részletek és jelentkezés a FETA Facebook oldalán:
facebook.com/fetabringa
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 16.
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Tihor Csaba lett, a nők versenyében 1. Zétényi Szvetlana,
2. Kisháziné Zombory Erika,
3. Baksai Zsuzsanna. A 12
órás nyílt futóversenyen a
férfiaknál 1. Reichsmann Gábor, 2. Tóth László, 3. Blaskó
Mihály, a nőknél 1. Vass Melinda, 2. Huszák Katalin. A
6 órás nyílt futóversenyen a
férfiaknál 1. Bogár János, 2.

Nagykéri György, 3. Kurta János, a nőknél 1. Varga Ildikó,
2. Csiha Yvette, 3. dr. Sulyok
Anita. 42 kilométeren Tim
Howkins, 21 kilométeren Borbély Ferenc és Ijjasné Róta
Annamária végzett az élen,
10 kilométeren Such Alex és
Baloghné Bartha Edit, 2 kilométeren pedig Kiss Martin
végzett az élen.

Mihály Réka sikerei

A Kopp Békéscsabai Atlétikai
Club hallássérült középtávfutója, Mihály Réka (149-es
rajtszámmal) két számban
kvalifikálta magát a törökországi Siketlimpiára. Az 1500
méteres döntőben, a korábbi
legjobb eredményét megdöntve, kitűnő versenyzéssel a 9.

helyen ért célba. A zárónapon
800 méteren kellett bizonyítania, ezen a távon a 7. helyezett
lett. Réka a futás után kórházba került, mint utólag kiderült,
a magyar csapat több tagja is
rosszul lett egy közös vacsora után, de szerencsére már
mindenki jól van.

emberségből jeles Pavuk tírának
Igazi sportemberi magatartást
tanúsított a grossetói U20-as
atlétikai Európa-bajnokságon
a Kopp Békéscsabai Atlétikai
Club sportolója, Pavuk Tíra. A
3000 méteres akadályfutásban
Tóth Lili Anna az első helyen
esett hatalmasat, Tíra pedig
megállt, és igyekezett segíteni
neki. Végül Lili nem tudta folytatni a versenyt, a csabai futó
azonban tapstól kísérve, tizenkettedikként ért célba.

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

2017. augusztus 31-én,
csütörtökön 19 órától

ünnepi műsor a Meseházban.

20 éves
a BERBÉCS zenekar

Mindenkit szeretettel várunk!

Mezőmegyeren ház eladó
Békéscsabán, Mezőmegyeren 140 nm-es, részben felújított,
3 szobás családi ház 700 nm-es, füvesített kerttel eladó.
A házon újak a nyílászárók, különálló új garázs van.
A kert automata öntözőrendszerrel felszerelt.

Irányár: 16 millió Ft. | Telefon: 06-20/445-3400.
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Fiatalok lelki egészsége

Ifjúsági klub az iskola épületében
A fiatalok lelki egészségének megőrzését célozták
meg azok a programok, amelyek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
támogatásával
valósultak
meg az Erzsébethelyi Általános Iskola Rózsa utcai telephelyén.
Az intézményben hat héten át – július 4-e és augusztus 8-a között – hétfő délelőttönként várták a fiatalokat. A
programsorozatban a vállalkozó szelleműek alkotó- és
kézműves-foglalkozásokon,
játékokban vehettek részt,
de az érzelmi háztartás
karbantartására mentális, a
megküzdést segítő játékok,
gyakorlatok is napirenden
szerepeltek.

Szombaton délután és
este Békéscsabán, a Szent
István téren egészségutca
és gasztrofesztivál várta
az érdeklődőket. A programot a Békéscsaba Városi
Nagycsaládosok Egyesülete szervezte

A program a Rózsa utcai
intézményben a TOP-6.9.115-BC1-2016-00001
azonosítószámú „A társadalmi
együttműködés
erősítését
szolgáló helyi szintű komplex
programok Békéscsaba MJV
területén” című projekt keretében valósult meg a Mentál-

higiénés Egyesület szervezésében

Megszólították a járókelőket is
Kézműves-foglalkozással,
egészségtotóval és különböző játékokkal várták az érdeklődőket augusztus 5-én
a Mentálhigiénés Egyesület tagjai és a Békés Mérték
Közösségi Ház munkatársai
Békéscsabán, a Szent István
téren, az egészségutcában.
Mint elhangzott, a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek az állapotuk és gyakran az ehhez társuló anyagi
nehézségeik miatt sokszor úgy

Egészségutca és gasztrofesztivál
Békéscsabán, a Szent István téren

érezhetik, hogy a társadalom
perifériáján helyezkednek el.
Az egyesületnél nekik igyekeznek segíteni egyebek mellett
segítő beszélgetéssel, közösségi programokkal. Az egészségutcában az egészséggel
kapcsolatos kérdőívekkel, játékokkal készültek, hogy így
szólítsák meg az embereket.
A program a TOP-6.9.115-BC1-2016-00001 azonosítószámú „A társadalmi
együttműködés erősítését

szolgáló helyi szintű komplex programok Békéscsaba
MJV területén” című projekt
keretében valósult meg a
Mentálhigiénés Egyesület
szervezésében.

A nagy hőség ellenére is
sokan voltak kíváncsiak
az egészségutca rendezvényeire. A szervezők az
üdítő programok mellett
párakapuval és az Alföldvíz jóvoltából sok-sok vízzel
igyekeztek felfrissíteni a látogatókat, és például a Napsugár Bábszínház előadását inkább nem kint, hanem
légkondicionált helyiségben
tartották. Lukács Beatrix, az
egyesület elnöke elmondta,
hogy ez az ötödik ilyen jellegű programjuk.
– Korábban már négy
alkalommal volt hasonló rendezvényünk, most a
TOP-pályázatnak köszönhetően rendezhettük meg
ezt a fesztivált, mégpedig
Békéscsaba egyik legszebb
helyén, a Szent István téren.
A program fő célja az volt,
hogy a város lakosságát,
ezen belül is a családokat
megszólítsuk, és felhívjuk
a figyelmüket az egészséges életmód fontosságára.
Ennek érdekében voltak
színpadi produkciók, egész-

séges ételeket, italokat vonultattak fel kiállítóink, de
itt volt a Vöröskereszt, és
jöttek alternatív gyógyászattal foglalkozó szakemberek is – tudtuk meg Lukács
Beatrixtól, aki arról is beszélt, hogy számos szűrővizsgálaton vehettek részt
az érdeklődők.
Az egészségutca színpadán egymást váltották
a fellépők, a gyerekeknek
felépült Manófalva, volt kézműves-foglalkozás, ugrálóvár, jöttek gólyalábasok.
Bemutatkozott
több
civil szervezet, volt
ételkóstolás, helyi
termékek bemutatója, salátabár és
dietetikai tanácsadás is. A nap vé-

gén utcabál és tűzzsonglőrök
tették fel az i-re a pontok, és
zárták a mozgalmas napot.
„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok Békéscsaba Megyei
Jogú Város területén” tárgyú
TOP-6.9.115-BC1-201600001 azonosítószámú projekt keretében így valósult
meg az egészségnap vegyes korosztály számára.

BÉKÉSCSABAI

találkozások
virágos ország

Békéscsabán járt a verseny zsűrije

A csabai élet eseményei

Népművészeti tábor Békéscsabán
„Ehhez kell a kéz, kell az ész és kell a lélek is”

Százhúsz
településről
több mint háromszázan
érkeztek Békéscsabára,
a 28. Országos Komplex
Népművészeti
Táborba
azért, hogy megismerkedjenek a népi mesterségek
alapjaival. A kézművesek
bázisa a Szent-Györgyi
iskola épülete volt.

A végeredmény októberben derül ki
A Virágos Magyarország
versenyre évente mintegy 300 település nevez
be, amelyből idén is 30
kaphat díjat. Az 1994 óta
töretlen sikerrel zajló
megmérettetés nem titkolt célja, hogy a hazai
kertkultúrát
felkarolja,
bemutassa és népszerűsítse. A zsűri járja az országot, július utolsó napján Békéscsabát vették
górcső alá.
A Békés megyei települések közül eddig csak Gyula
nyerte el a fődíjat, még 2013ban. Nagy Ferenc alpolgármester kiemelte: Békéscsaba 2008 óta minden évben
jelentkezik az országos megmérettetésre.
– Rendszeresen részt
veszünk a versenyen. Általában a zsűri méltányolja a
hosszú távú erőfeszítéseket, ezért nagyon fontos,
hogy minden évben szerepelünk, elkészítjük a saját
videónkat, bemutatjuk, amit

közterületen
virágosítás,
zöldesítés révén el tudtunk
érni – hangsúlyozta Nagy
Ferenc. Az alpolgármester
beszélt arról is, hogy éves
szinten több mint 100 millió forintot költenek a város
környezettudatos fejlesztésére. A terek rehabilitációja, a Munkácsy-negyed
kialakítása, illetve a Zöld
Város Program is szerepel
a közeljövő tervei között.
– Vizsgáljuk a lakosság
szerepét, a lakossági előkerteket, a házakat, az épített környezetet, illetve a
környezetvédelmet a városban, de fi gyeljük a környezeti nevelést is. Felmérjük
a város globális fejlődését,
azt, hogy merre tart az adott
település – fogalmazott a
verseny egyik zsűritagja,
Burszki Darinka.
A szakemberek fél napot
töltöttek Békéscsabán, végeredmény októberben lesz,
akkor derül majd ki, hogy mely
települések nyertek díjat.
Papp Ádám

A több mint háromszáz
fős táborban csaknem száz
16 éves vagy annál fiatalabb
gyermek ismerkedett a népművészet alapjaival. A kézműves- foglalkozások közül
az egyik legnépszerűbb a
nemezelés volt. Idén több tematikus csoportot is indított
a szervező Békés Megyei
Népművészeti Egyesület. Az
egyik legkedveltebbnek ezek
közül a kreatív hímző csoport
bizonyult.
A táborozók 22 különböző
alkotócsoport közül választhattak. A legtöbb alkotókör
programja egy-egy téma köré
csoportosult. A könyvkötők
például az Arany Emlékév
kapcsán az 1800-as évekre
jellemző technikákkal dolgoz-

A kézműves-foglalkozások közül a nemezelés volt az egyik legnépszerűbb
tak. Idén is több országból
érkeztek Békéscsabára. A
Nemzetközi Fafaragó Tábor
részvevői között minden évben
találni Erdélyből, a Partiumból
vagy éppen Újvidékről érkezett népi iparművészeket. A
fafaragók a tábor végén idén

A fafaragók padokat, emlékoszlopokat készítettek

is felajánlották köztéri alkotásaikat, most kültéri padokat és
a reformáció 500. évfordulójára készült emlékoszlopokat
adtak ajándékba.
A táborban a résztvevők
különböző mesterségekkel
ismerkedhettek meg, és továbbfejleszthették már meglévő tudásukat.
– Volt olyan időszak, amikor úgy gondolták, hogy a
kézzel készített tárgyaknak
nincs jelentőségük, és hogy
a gép mindent el tud készíteni helyettünk. Azonban az
alkotás örömét nem tudják
átvenni a gépek. Emellett
azért is fontos a tábor, mert
a magyar kultúrának értékes
része a népi kézművesség.
Örömmel tölt el, hogy ez a
tudásanyag nem marad a
múzeum falai között, hanem

egyre többen sajátítják el,
teszik magukévá – hangsúlyozta Pál Miklósné.
A Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke
kiemelte, a kézművesség
területén három dologra van
szükség ahhoz, hogy valaki
nagyon sikeres legyen: kell
az ész, kell a kéz, és ide kell
a lélek is. Mint mondta, a
kézzel készülő alkotások nagyon-nagyon időigényesek.
Ha érzéke van valakinek és
egy pici kis kézügyessége,
akkor Pál Miklósné szerint
egy bizonyos szintig bárki el
tud sajátítani bármit. Ahhoz
azonban, hogy ebből művészi alkotás legyen, már kell
a tehetség és kell a tanulás,
amire a táborban bőven volt
lehetőség.
Z. E., M. E.

„Kicsi csodák” a Békéscsabai Nemzetközi Művésztelepen
Tizennyolc alkotást ajánlottak fel Békéscsaba önkormányzatának a művészek
Az alkotók olyat látnak és
láttatnak meg, amit mi nem
veszünk észre, de ami szebbé teszi a mindennapokat –
fogalmazott a Békéscsabai
Nemzetközi Művésztelep kiállításának megnyitóján Kiss
Tibor alpolgármester a Munkácsy Mihály Múzeumban.

Ando Görgy, Kiss Tibor, dr. Cs. Tóth János és
Lonovics László a megnyitón, a múzeumban

A Békéstáji Művészeti Társaság 2003-ban hívta életre a
művésztelepet, amelyet idén
tizenharmadik
alkalommal
szerveztek meg. A táborban
ezúttal tizenkét alkotó vett
részt, a helyieken kívül Szlovákiából, Szerbiából és Lengyelországból érkeztek ven-

dégek. Idén is a művésztelep
egyik színfoltja volt a Festők a
téren program, amikor a Szent
István téren folyt a munka.
– Már a társaság megalakuláskor célul tűztük ki, hogy
aktív részesei leszünk Békéscsaba kulturális életének.
Amikor a téren festünk, az közelebb hozza a művészeket
és a művészetet a nézőkhöz.
Az alkotás folyamata mindig
egy kicsi csoda. A képzőművészek általában a műterem
magányában festenek, és
csak az eredményt tárják a
közönség elé, de a téren végigkövethette a folyamatot,
aki arra járt – mondta Lono-

vics László. Elmondta, hogy
a művésztelep fő támogatója idén is Békéscsaba önkormányzata volt, ezt azzal
igyekeznek meghálálni, hogy
18 festményt a városnak
ajándékoznak.
A téren készült képeket
a Csabagyöngye Kulturális
Központ Békéstáji Galériájában állították ki, a művésztelepen készült alkotásokból pedig a Munkácsy
Mihály Múzeum Honfoglalók Termében nyílt kiállítás.
A múzeumban Kiss Tibor
alpolgármester
kiemelte,
hogy a nemzetközi kulturális
kapcsolatok erősítésében is

igen fontos szerepet játszik
a művésztelep.
Gyarmati Gabriella művészettörténész
megjegyezte,
hogy a kiállított alkotások többféle stílust képviselnek, itt a
szakmai minőség hozza közös
nevezőre az alkotókat. Dr. Cs.
Tóth János művészeti író kiemelte: a művésztelep ideális
és inspiráló közeg az alkotásra,
hisz ott olyan szellemi eszmecsere alakulhatott ki, ami ma
már ritkaságszámba megy.
A művésztelepen készült
alkotásokból nyílt kiállítások
augusztus végéig várják a látogatókat.
Mikóczy Erika
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falunapot tartottak Gerlán
Paprikás krumpli rotyogott a Wenckheim téren

képviselő, Szegfű Ferencné,
a Hajnal-Lenkey-Jázmin utcai ÁMK intézményvezetője, Varga Gábor, a Csabagyöngye Kulturális Központ
osztályvezetője, a főzőverseny szervezője – döntése
alapján első helyezett lett a
Mozgáskorlátozottak Gerlai
Helyi Szervezete, második
a Kolbász sokk csapat, harmadik pedig az Ápdét betyárok csapata lett.
A nap során az érdeklődők számos program közül
válogathattak. Bíró János, a
körzet képviselője kiemelte,

hogy a rendező Csabagyöngye Kulturális Központ minden korosztályra gondolt.
A gyerekeknek délelőtt játszóházat tartott a Megyeri
Kézműves Falu, és műsorral
is szórakoztatták a kicsiket. Volt Dogland kutyabemutató, fellépett a Csaba
Néptáncegyüttes, a Csabai
Színistúdió és a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület,
este pedig a BBP, a Hevesi
Happy Band és a Mediterrán zenekar szórakoztatta a
megjelenteket.
Zs. M., M. E.

együnk hazai dinnyét
Együnk minél több kiváló minőségű hazai dinnyét, a vásárlók is ezt emeljék le a boltok
polcairól – ezzel a céllal tartottak dinnyekóstoltatást a közelmúltban a Jókai színház előtti
téren, a Nemzeti Agrárkamara
kezdeményezésére. A kicsiket
nem kellett sokáig hívogatni,
azonnal az asztalokhoz siettek
és már ették is a mézédes helyi dinnyét. Prohászka Béla, a
Mintamenza Program szakmai
vezetője azt mondta, a közétkeztetésben minél hamarabb
be kell vezetni akár heti többszöri fogyasztásra is a dinnyét.

Határon átnyúló vöröskeresztes együttműködés
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete múlt
évben írt alá együttműködési
megállapodást Nagybecskerek és Arad vöröskeresztes
szervezeteivel. A szervezetek képviselői a közelmúltban Békéscsabán találkoztak, hogy tovább erősítsék
az emberek megsegítésén
alapuló kapcsolatukat.

Július harmadik szombatján füstbe burkolózott
Gerlán a Wenckheim tér,
egymás után sorjáztak
ugyanis a bográcsok, amelyekben a paprikáskrumplifőző versenyre készítették
az ételeket a baráti társaságok. A verseny a késő
estig zajló Gerlai falunap
egyik kiemelkedő attrakciója volt.
A paprikás krumplihoz
általában
mindenkinek
megvan a maga jól bevált
receptje. A Wenckheim Társaság azonban visszanyúlt
a múlthoz. Az asztalukon ott
volt egy olyan megsárgult
füzet, mint azt Nagy Tibortól megtudtuk, ami az egykori uradalomból származott. A társaság az abban
fellelhető tanácsok alapján
készítette el a saját ételét
kolbásszal és tarhonyával.
A versenyen a zsűri – Fodor Mihály, a Kornélia étterem főszakácsa, Bíró János

Közös cél a segítés

A gyerekek élvezettel kóstolgatták a dinnyét

Mint azt Aleksandra
Tanasijevic' Ex Mrakovic', a
Nagybecskereki Vöröskereszt
igazgatója a békéscsabai találkozón elmondta, remélik, hogy
az együttműködés hosszú
életű lesz, ezért is törekednek
arra, hogy minél több fiatalt
vonjanak be a munkába.

A három vöröskeresztes
szervezet kölcsönösen segíti egymás munkáját. Tóth
Zoltánnétól, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének igazgatójától megtudtuk,
Békés megyében korábban
azt nézték meg, hogyan zajlik
egy elsősegélynyújtó verseny,
Nagybecskereken pedig egyebek mellett a véradás megszervezését tanulmányozták.

Nagybecskerek
Békéscsaba testvérvárosa, Arad
megye pedig a szomszéd
megye, így szinte adta magát
az együttműködés. Szarvas
Péter polgármester szerint jó
tudni, hogy a vöröskeresztes
szervezetek ma is ennyire
aktívak, és életük fókuszába
ma is a másokon való segítésnyújtást helyezik.
M. E.

tízezredik Csaba kártya
Már tízezer békéscsabai
váltotta ki a Csaba kártyát. A tízezredik kártyatulajdonost a Speedy Kerékpárüzletnél ajándékkal
köszöntötték. A kedvezményekre jogosító kártyát
tavaly indították útjára Békéscsabán. Szarvas Péter
polgármester sikeresnek
nevezte a kedvezményprogramot.

Kerékpárt kapott ajándékba a tízezredik kártya tulajdonosa

A szerencsés tízezredik
kártyatulajdonos a 17 éves
Berényi Luca lett, aki egy
teljesen felszerelt Gepida
túrakerékpárt kapott ajándékba a programban részt
vevő békéscsabai kerékpárüzlettől. A Csaba kártya
programhoz egyébként eddig több mint 140 vállalkozó
csatlakozott.
– Arra kérem a Csaba
kártya-tulajdonosokat, hogy

kövessék a Csaba kártya
facebook oldalát és weboldalát, a vállalkozóktól pedig
azt kérem, hogy ismerjék fel
a program előnyeit. Már tízezer kártyatulajdonos van,
ez nagy szám. Ha a csatlakozó cégek jól találják ki a
kedvezményt, akkor ezzel
lendíthetnek saját vállalkozásuk sikerén és eredményességén is – fogalmazott
a polgármester.

Békés Megyei Könyvtár

Körösök Völgye Látogatóközpont

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. Tel.: 66/530-200
bmk@bmk. hu kolcs@bmk. hu http://konyvtar. bmk. hu
www.facebook. com/BekesMegyeiKonyvtar

KERÉKPÁR- ÉS GPS-BÉRLÉS
Szuperkényelmes kerékpárok várják a kirándulni vágyókat, és ha már megvan a
bringa, mi adunk térképet és kiadványokat is hozzá, amiben akad egy-két jó úti cél.
A Körösök Völgye Látogatóközpontban bérelhető kerékpárok kibővült
kínálatával várjuk az aktív kikapcsolódásra vágyókat!

A Csaba kártya ingyenes,
10 évre szól és a békéscsabai
lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező nagykorú lakosoknak, valamint a 14. életévüket
betöltött fiataloknak biztosít
különböző kedvezményeket.
Két helyszínen, a városházán, valamint a Csaba Center
első emeletén található információs pultnál válthatják ki a
kártyát a békéscsabaiak.
Sz. R., M. E.

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00
GYERMEKKÖNYVTÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00. Hétfő, szombat: 14.00–18.00
ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások:
napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00
PROGRAMOK:

HELYI TERMÉK- ÉS BIOPIAC
Minden szombaton 9.00 és 12.00 közt várjuk kedves vásárlóinkat a Körösök Völgye
Látogatóközpont udvarán, a Helyi Termék- és BioPiacon. Minden héten friss sajtok, finom mézek, helyi termelők zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények,
kézműves csodák, környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák várják az
érdeklődőket.

Papírfonás Klub a könyvtárban:
Legyen Ön is tagja a Csoda Műhelynek és ismerkedjen meg a
papírfonás technikájával páros
heteken hétfőnként 14 és 18 óra
között a Békés Megyei Könyvtárban, páratlan heteken hétfőnként
14 és 18 óra között a Lencsési
Könyvtárban.
Ingyenes beiratkozás balkezesek számára: Augusztus 13.
a Balkezesek világnapja, ebből
az alkalomból augusztus 11-én,
pénteken 9.00–19.00 között ingyenes beiratkozási lehetőséggel
várjuk az olvasni vágyókat. Ha Ön
még nem tagja a Békés Megyei
Könyvtárnak és balkezes, ezen a
napon ingyenesen tud beiratkozni
a könyvtárba.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Születésnapi újság
Ajándékozzon egyedi kiadványt
egy ünnepelt számára olyan kordokumentumokból, amely a jeles

www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

napon aktuális volt. Az elkészülő
ünnepi számban lehetőség van
fénykép, illetve gólyahír megjelenítésére is, amely egyedivé teszi az
ajándékot.
Jöjjön könyvtárba a hőségben (is)!
Az augusztusi forróságban jöjjön
hűsölni a könyvtár tereibe, ahol ingyenes wifi-elérést is biztosítunk a
látogatóknak.
Beiratkozott
olvasóink
a
könyvtár állományába tartozó filmeket is megtekinthetik a hűvös
moziszobában.
Büfé a könyvtárban!
Megnyitott a Könyvtár Büfé: térjen
be egy finom kávéra, teára vagy
válogasson kedvére a sütemény-,
péksütemény-, szendvicskínálatunkból!
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig
7.30-tól 15.30-ig, szombaton és vasárnap zárva.
Mindenkit szeretettel várunk!

Web: konyvtar.bmk.hu, Facebook: facebook.com/BekesMegyeiKonyvtar/
Instagram: instagram.com/bekesmegyeikonyvtar/

Csabai Mérleg
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a gyalogezredre emlékeztek

MesÉlŐ MÚzeUM
Korszakváltás egy régészeti lelet tükrében
Az M44-es gyorsforgalmi
út építéséhez kapcsolódó
megelőző feltárások során került elő e hónapban
Csabacsűd határában egy
előzetes feltételezéseink
szerint a késő bronzkor
legvégére, a kora vaskor
legelejére datálható kerámia lelet. Az ásatást a lelőhelyen a Munkácsy Mihály
Múzeum régészei végezték.
A kerámia érdekessége,
hogy meglepően ép állapotban, egyben, fejjel lefelé került
elő egy vele megegyező korú
objektumból (épületből). Az
ehhez hasonló épségű kerámiák rendkívül ritkának számítanak, jellemzően maguk a
régészek is csak a több mint
száz évvel ezelőtti ásatások
anyagaiban, a múzeumok
raktáraiban találkoznak ehhez
hasonló szépségű leletekkel. A
szokatlan pozíció unikális jellegét mutatja, hogy a Munkácsy
Mihály Múzeum egyetlen régésze sem találkozott korábban
hasonló „szituációval”.
Maga a kerámia egy nagyjából 60 cm magas és 50 cm
széles úgynevezett hombár,
azaz gabonatároló edény lehetett. Ez az edényforma az
első Kárpát-medencei földmű-
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A hősi temetőben több mint 700 katona nyugszik

Százhárom évvel ezelőtt,
augusztus 2-án indult csatába a 101-es gyalogezred, benne békéscsabai,
Békés megyei katonákkal.
Az évfordulón idén is megemlékezést szervezett a
Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület, valamint
a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak
Klubja.
velőkkel, a Körös-kultúrával
jelenik meg 8000 évvel ezelőtt,
közelebbi előképeit a Balkánon, távolabbi párhuzamait a
Közel-Keleten találjuk meg.
Maga a fazekasság is fontos
szerepet játszott a földművelés
elterjedésében, hiszen hatékonyabbá tette a kenyérgabona és a következő évre szánt
vetőmagok tárolását. Ezek
jelentőségét mutatja, hogy a
hombárokat gyakran védelmező „isteni” motívumokkal látták
el, maguk is tisztelet tárgyát képezték, hiszen az életet magát
jelentették és jelképezték.
Az általunk talált edény egy
másik, kiemelkedő jelentősége,
hogy egy olyan korszakváltás
emléke, melyről igen kevés adat
áll rendelkezésünkre. A vaskorszak beköszönte a Kárpát-me-

dencébe közel hasonló jelentőséggel bírt, mint korábban
a földművesség elterjedése.
A kelet felől a Kárpát-medencébe özönlő sztyeppe vidéki
lovas népesség vas eszközei
és elsősorban fegyverei révén
hasonló fölénnyel rendelkezett
a helyi bronzeszközöket és
fegyvereket használó falusias
életmódot folytató földműves
lakossággal szemben, mint a
15–16. században Amerikába
érkező lőfegyvereket ismerő
és használó spanyol és portugál hódítók a helyi, legfeljebb
kőfegyvereket ismerő indián
őslakossággal szemben. Ez a
történelmi mértéket nézve meglepően gyorsan lezajló hódítás
és kultúraváltás eredményezi,
hogy az időszakból meglepően kevés települést ismerünk,
mely részben betudható a hódítók nomád jellegű életmódjának és a korábbi lakosság eltűnésének, beolvadásának is. A
hombár és a hozzá kapcsolódó
objektum egyike lehet azon kevés telepnek, mely a korszakról
árulkodik, biztosat azonban
majd csak a természettudományos vizsgálatokkal történő
laboratóriumi korszak-meghatározás után állíthatunk.
Nagy Balázs régész,
Munkácsy Mihály Múzeum

25. SZENT ISTVÁN
NAPI ELŐZETES
2017. augusztus 19-én,
szombaton 16-tól 22.30 óráig
a Lencsési Közösségi Házban
és a Féja Géza téren
PROGRAMOK:
16.00 óra Lovas hintók felvezetésével

a Csorvási Fúvószenekar és
Mazsorett Csoport felvonulása

a Lencsési úton, fellépése a Féja Géza téren
17.00 óra A Remonda Sportegyesület lovasbemutatója
17.30 óra A „Lencsési a mi otthonunk” című pályázat eredményhirdetése
18.00 óra A Téglás zenekar műsora
18.45 óra Belencéres Néptáncegyüttes fellépése

19.15 óra A Fitdance Center csoportjainak bemutatója
20.30 óra Az est sztárvendége: Fehérvári Gábor Alfréd –
Freddie. ÉLŐ KONCERT
21.50 óra Ünnepi beszédet mond dr. Ferenczi Attila,

Augusztus 10, (csütörtök) 19.00
Csabai Színistúdió: Forró nyári este
Augusztus 11, (péntek) 20.00
A Nyughatatlan - kiülős koncert a
Csabagyöngye-stégen
Augusztus 12, (szombat) 20.00
Kávészünet zenekar
Augusztus 13, (vasárnap) 17.00
Vasárnapi teaparti a Lencsési Közösségi Házzal
Augusztus 14, (hétfő) 19.00
Sim Place-koncert
Augusztus 15, (kedd) 20.00
Világok arcai – Gera Gábor harmonikaestje a Csabagyöngye stégen

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:
16–19 óráig
Szabadtéri játszóház, íjazási lehetőség és arcfestés
díjmentesen

Augusztus 17–19,
Zenit 2017
XXXI. Zenei Ifjúsági Találkozó
és Nemzetközi Fúvószenekari
Verseny

A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját!
Rendező: a Lencsési Közösségi Ház

Augusztus 17, (csütörtök) 21.00
Bisztró Baleset Band-koncert a
Csabagyöngye-stégen

jának elnöke elmondta, fontos, hogy megemlékezzünk
azokról, akik a Nagy Háborúban harcoltak, és azokról
a civilekről is, akik a háború
viszontagságai miatt vesztették életüket.
Jövőre lesz az első világháború lezárásának századik évfordulója, arról is
méltóképpen
szeretnének
majd megemlékezni Békéscsabán.
Papp Ádám

hűsölés és vízosztás a melegben
Többnapos hőségriasztás
volt érvényben az elmúlt napokban, és a nyárnak még
nincs vége. A hőségben vizet osztottak például a békéscsabai vasútállomáson,
jó szolgálatot tettek a párakapuk, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
pedig felhívta a figyelmet a
hűsölésre alkalmas helyiségekre. Békéscsabán ezek a
következők: Csaba Center, a
városi sportcsarnok, a kato-

likus nagytemplom, a református templom, az evangélikus kis- és nagytemplom,

ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ

Augusztus 18, (péntek) 21.00
Kelet Brass Band-koncert a Csaba-

2017. augusztus 27. (vasárnap)
Sportnap Mezőmegyeren

gyöngye-stégen
Augusztus 20, (vasárnap)
Államalapító Szent István Ünnepe
10.00–19.00

Kézműves-foglalko-

zások, népi játszóház és vásár
15.00 Nyulambulam együttes gyermekműsora
16.00 Zenit-gála
17.00 Munkácsy-torta-kóstoló
17.30 A Nyíri Lajos TSE társastáncbemutatója
18.30 A Csaba Gyöngyei Néptánccsoport előadása
19.00 Margaret Island-koncert
21.00 Himnusz, polgármesteri köszöntő, tűzijáték
21.30 Charlie és zenekara
Augusztus 27, (vasárnap) 18.00
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar nyárbúcsúztató koncertje

Vendégművész: Kékkovács Mara, a
Budapesti Operettszínház művésze

az erzsébethelyi evangélikus
templom, valamint a jaminai
Jézus Szíve templom.

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS
A JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222
info@csabagyongye. com • www.csabagyongye. com

Augusztus 16, (szerda) 20.00
Fourtissimo: Electro Swing-koncert
a Csabagyöngye-stégen

Egészségpont (vérnyomás-, vércukor-, testzsírszint-mérés)
Szabadtéri kiállítás a Márvány Fotóműhely tagjainak
alkotásaiból
16–20 óráig
Lovaglási lehetőség, óriáscsúszda, csillámtetoválás
16–22.30 óráig Büfé üzemel

dául oroszok és románok is,
akiket tisztességgel temettek el nálunk – mondta el
Ugari Gábor.
Az ünnepség a Békéscsabai Városi Nyugdíjas
Egyesület emlékműsorával
folytatódott, majd az összegyűltek átvonultak a 101-es
gyalogezred
emlékművéhez, ahol elhelyezték koszorúikat. Zahorán György, a
Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klub-

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

a József Attila Lakótelepi Településrészi
Önkormányzat vezetője
22.00 óra TŰZIJÁTÉK

16–19 óráig
16–20 óráig

A megemlékezés a fegyveres erők klubjában kezdődött, ahol a Békés megyében
található első világháborús
síremlékekről Ugrai Gábor,
a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola történelemtanára beszélt.
– A csabai hősi temetőben több mint 700, az első
világháborúban harcolt katona sírja található. Azért ilyen
magas ez a szám, mert Békéscsabán egy katonai kórház működött már a háború
kezdetétől, és az ott elhunyt
katonákat is ide temették.
Nemcsak magyar katonák
nyugszanak itt, hanem pél-

9.00
9.30
10.00
13.00

Regisztráció a futóversenyre és a kerékpárosversenyre
Közös bemelegítés Zahorán Kitti vezetésével
Indul a Fut-Teker-Mezőmegyer verseny
A Békéscsabai Lakótelepi SE Sotokan Karate Szakosztályának elért
eredményeiből rendezett és bemutatóval egybekötött kiállítása
14.00 A Megyeri Íjászok bemutatója
15.00 Az Asirah hastánccsoport előadása
15.20 Tombolasorsolás
Mindenki, aki ezen a napon sporttevékenységben vesz részt, tombolát kap!
A program főtámogatója: Hanó Miklós, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere.
Együttműködő partnereink: Békéscsabai Lakótelepi SE Sotokan Karate Szakosztályának Egyesülete, Mezőmegyeri Nyugdíjasok Klubja, Asirah hastánccsoport,
Megyeri Íjászok.
Támogatónk: Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsa
A belépés díjtalan!

JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2017. augusztus 27. (vasárnap)
A Jaminai Településrészi Önkormányzat támogatásával:
JAMINAI CSALÁDI NAP
a Bessenyei utcai sporttelepen

13 órától sertéspörkölt-főző verseny
16 órától gyermekprogramok,
operett-előadás, Puskás Band,
MEDITERRÁN zenekar
Kísérő programok:
• játszóház

•
•
•

ugrálóvár
csillámtetkó
lovaglás

A főzőversenyre csapatok jelentkezését várjuk augusztus 21-éig!
Versenykiírás, nevezési lap és bővebb információ a Csabagyöngye
Kulturális Központ honlapján, facebook oldalán, valamint augusztus 14étől a Jaminai Közösségi Házban.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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isten hozott, simon!

Megszületett Zsíros András kollégánk
harmadik gyermeke

Július 28-án éjfél előtt pár
perccel világra jött Zsíros
András kollégánk és felesége,
Lilla harmadik gyermeke, Simon. A várakozás perceiben
született a következő írás:
Negyed tizenkettő. Egyedül
ülök a szülészet várótermében,
csendes magányomban a gondolataim próbálom rendezgetni
vagy elhessegetni, mert ugyan
kinek van most kedve gondolkodni. A műtőben ugyanis komoly munka folyik: világra kell
segíteni a gyermekünket.
Holnaptól minden más lesz.
Új apuka leszek, a gyerekeimből testvérek, a családunkból
nagy család. Elmúlik ez a nap,
mintha soha nem is lett volna.
De az idő nehezen mozdul,
mintha a múlt nem akarna elengedni. Pedig nekem mennem
kell. Hívnak, várnak rám, én pedig egészen oda akarom adni
magam, mert az én életem ez-

zel a mai nappal úgyis véget ér.
Holnaptól én már nem leszek
fontos. Jöjjön már az éjfél!
Még tíz perc. Máskor ez
az idő semmire sem elég.
Most viszont csak ennyi van
hátra már belőlem. Lassan
átkerülök abba a pici babába,
akinek hősies küzdelmet kell
most vívnia azért, hogy kívül
kerüljön Anya hasán, és felsírjon. Bár odaadhatnám ezt
a tíz percet is, csak hogy ez
minél hamarabb sikerüljön!
Aztán nyílik az ajtó, és gratulálnak. Bemegyünk egy terembe, ahol ott fekszik egy
aprócska valaki, akit még sosem láttam, mégis ismerősnek
tűnik. Az órámra pillantok: épp
most van éjfél. Az adatlap szerint 23 óra 49 perckor érkezett
meg. Hát mégis sikerült odaadni neki azt a tíz percet!
Kisfiunk, Simon, Isten hozott! Legyen a többi is a tiéd!
Zsíros András

intelligens fóliával tajvanra

Vámos Zoltán és Egyed Zoltán képviselte a színházat
Nemrégiben rangos szakmai
elismerésben volt része a
Békéscsabai Jókai Színháznak. A színházi dizájnereket
és technikusokat tömörítő
nemzetközi szervezet, az
OISTAT beválogatta a Jókai
színház egyik munkáját a Tajvanban rendezett nemzetközi kiállításra, ahol technikai
innovációs díjban részesült
munkákat mutatnak be.
A PDLC, azaz az intelligens fólia Vámos Zoltán, a
Színitanház tanára és Egyed
Zoltán díszlettervező jóvoltából hozott elismerést a színháznak. Hazatérésük után a
7.Tv Aktuális című műsorában
beszéltek az elismerésről és
tajvani tapasztalataikról.
Vámos Zoltán kiemelte,
hogy a világkiállításon való
részvétel komoly lehetőség volt
a számukra: sok szakmabéli
emberrel megismerkedhettek,
és azt is látták, merre lehet,
merre kellene még fejlődni.
– Rengeteg olyan dolgot
láttunk, ami a jövőt tekintve
inspirálólag hat, nagyon sok
ötletet tud hozni. A tekintetben is tájékozódtam kint,
hogy ott miként oktatnak,
mit oktatnak, és milyen eszközöket használnak. Ezen
a téren szintén rengeteg tapasztalatot szereztem, és jó
érzéssel nyugtáztam, hogy
jó úton haladunk az oktatás-

P á l y á z a t i f e l h í vá s
Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzat tulajdonában álló
bérlakásokban történő elhelyezésre

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
lévő szociális alapon bérelhető:
• Andrássy út 22. II. em. 1.
(másfél szobás, komfortos 41
m²; bérleti díja: 12 833 Ft/hó)
2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
lévő szolgálati bérlakásokban
történő elhelyezésre:
• Lepény Pál u. 1. fszt. 2. (háromszobás, összkomfortos 75
m²; bérleti díja: 37 500 Ft/hó)
• Vécsey u. 12. III. em. 10. (egyszobás, összkomfortos 39 m²;
bérleti díja: 12 207 Ft/hó)
A lakások bérbeadása nem
szociális rászorultság alapján
történik.
3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
lévő piaci alapú bérlakásokban
történő elhelyezésre.
• Irányi. u. 4–6. A II. em. 18.
(kétszobás, összkomfortos, 57
m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
• Irányi. u. 4–6. A III. em. 31.
(kétszobás, összkomfortos, 57
m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
• Irányi. u. 4–6. A III. em. 33.
(kétszobás, összkomfortos, 57
m²; bérleti díja: 48 450 Ft/hó)
Az önkormányzat piaci alapú
bérleményeire eredményesen
az pályázhat:
• akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a
fizetendő lakbér összegének.

• aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott összegű óvadékot
(150 000 Ft)
A lakások bérbeadása nem
szociális rászorultság alapján
történik.
4. Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzat tulajdonában lévő Békéscsaba, Andrássy út 55–57. szám alatti lakásban, Ifjúsági Garzonban
történő elhelyezés feltételei
alapján az alább bérleményben.
• Andrássy út 55–57. II. em.
14. (egyszobás, összkomfortos, 24 m2, bérleti díja:
5449 Ft/hó)
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére
a 35 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat.
A lakóegység bérbeadása
nem szociális rászorultság
alapján történik. A pályázat elbírálásánál előnyben
részesülnek azok a párok,
akik:
• legalább 5 éve békéscsabai
lakóhellyel rendelkeznek és
ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,
• felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek,
• készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek.
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ban, hiszen a srácok, akik
nálunk végeznek, ott is megállnák a helyüket – jegyezte
meg Vámos Zoltán.
Vámos Zoltán elmondta,
hogy a PDLC-fólia egy létező technológia, de színpadon
még más nem alkalmazta, úgy
tudták, hogy csak itthon nem
volt erre példa, de kiderült,
hogy még a világban sem. A díj
lényege, hogy felemelje azokat
az ötletes dolgokat, amelyek
ugyan ott hevernek mindenki
előtt, de a színpadi alkalmazásra a többség nem gondol.
– Nagyon nagy érdeklődés
volt a munkánk iránt. Több
alkalommal fordult elő, hogy
a műsoron kívül is felkérték
Egyed Zolit, aki folyékonyan
beszél angolul, hogy az ad
hoc az érdeklődőknek tartson
egy előadást erről a techno-

lógiáról. Hozzá kell tennem,
hogy a többi díjazott is ötletes
volt – közölte Vámos Zoltán.
– Jó érzés volt, hogy odamentünk Magyarországról
– folytatta Egyed Zoltán –,
és az volt az hozzáállásuk felénk, hogy milyen érdekes ez,
amit hoztatok, mondjátok el,
mi ez. Akkor zajlott az OISTAT
kongresszusa is, ahol az volt
a meglátásom, hogy ez az
egész szakma nagyon családias. Ami azért is érdekes,
mert ez egy világviszonylatban működő egyesület.
Egyed Zoltán hangsúlyozta, érdekes volt megtapasztalniuk azt is, hogy az emberek mennyire közvetlenek
voltak Tajvanon. A rendőrtől a
metrónál várakozó fiatalon át
a köztisztasági alkalmazottig
önként segítettek nekik, gyak-

Minőség kívül-belül
Nyílt nap az Árpád Pálinkatanyán

• A pályázatot elnyert bérlők
kötelesek 70 000 Ft óvadék
megfizetésére.
5. Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat tulajdonában lévő
költségelvű bérlakás: (2 szobás,
összkomfortos, 60 m²) lakóegységében történő elhelyezésre:
• Békéscsaba, Erzsébet lakópark 49.
A lakbér 30 300 Ft, egyszeri
150 000 Ft óvadékot kell fizetni és családonként min. havi
10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződés szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.
12.00 óra
(A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának
helye: Polgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai Osztály
Békéscsaba, Szabadság tér 11–
17. II. 23-as irodában.
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és
letölthető a www.bekescsaba.hu
honlapról.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai
Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506; 66/886-502.

ran még mielőtt kérdeztek
volna, és ezzel sokszor megkönnyítették a dolgukat.
A Jókai színház szakemberei – annak ellenére, hogy
Vámos Zoltánnak az indulás
előtt eltört a karja – sokat videóztak, videoblogot vezettek és sok fotót készítettek az
út során. Ezek egy részét már
megmutatták, bemutatták, és
vannak ötleteik arra vonatkozóan, hogyan lehetne ez az
egész utat a videoblogon túl,
más formában is bemutatni.
Örömmel számoltak be
arról, hogy októberben az
új OISTAT elnökségnek Magyarországon lesz majd egy
találkozója, ami nagy lehetőséget jelent a szakmának. Ha
lehet, majd szeretnének ők is
részt venni a találkozón.
M. E.

A Békéscsabai Turisztikai
Egyesület és a Kisrét Manufaktúra Kft. a közelmúltban nyílt napot szervezett
az Árpád Pálinkatanyán.
A nyílt nap keretében az
érdeklődők megismerhették
a pálinkakészítés hagyományos, modern eszközeit, módszereit, és belekóstolhattak a
hamisítatlan csabai ízekbe
is. Az Árpád Pálinkatanya a
gasztronómiai hagyományok
ápolása mellett építészeti jegyeiben és arculatában is követi a csabai tradíciókat.
– Szívesen vezetjük körbe az érdeklődőket. Most is
gyümölcsöt dolgozunk fel, erjesztünk, főznek a főzőberendezések és finom barackillat
leng körül bennünket, minden
adott ahhoz, hogy az érdeklődőkkel szakmázzunk egy
kicsit – mondta Nagy Árpád
ügyvezető, pálinkafőző-mes-

ter, aki kiemelte: lassan elérik
azokat a célokat, amelyeket
a márka kialakításakor megfogalmaztak, hogy benne legyenek a top 3–5 minőségi
pálinka-előállító között. Közép-,
illetve hosszú távú céljaik között szerepel, hogy a külföldi
piacokon is megismertessék
a márkát. Hozzátette, hogy
a fogyasztók egyre inkább a
minőséget, az illatos és ízes
pálinkákat keresik, ez a
nyílt napon is bebizonyosodott.

Mint azt az egyik érdeklődő, Barta Dániel elmondta,
eddig csak a jól megtervezett
üvegeket szemlélgette, de
amikor meglátta, hogy lesz a
nyílt nap, elhatározta, hogy közelebbről is megnéz mindent.
– Ugyanaz a profizmus volt
jellemző itt is, mint amit kívülről sugároz az Árpád Pálinka.
Nagyon tetszett a felvezetés, a vendégfogadás, és az,
hogy mindenütt kellő mennyiségű információt kaptunk. Az
a minőségorientáció, amit a
külsőségekben láttunk, a kóstolóban is megmutatkozott –
fogalmazott Barta Dániel.
A program a TOP-6.9.115-BC1-2016-00001 azonosítószámú „A társadalmi
együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok Békéscsaba
MJV területén” című projekt
keretében valósult meg.
M. E.
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„t B ” s a R O K
Ki és milyen esetben jogosult táppénzre?

a jövő mesterei az iparkamaránál

Fotó: Rajki Judit

Az iparkamara szervezésében zajló mesterképzésben újabb két szakmával bővült a lista. A
szakemberek részéről érkezett igények miatt újabb
támogatást kérvényezett
a megyei kamara, aminek
nyomán immár 75-en vehetnek részt a kurzuson,
támogatott formában, 10
szakmában. De többen
önköltséges formában tanulnak.
Az
utóbbi
években
megnőtt az igény a mestervizsga megszerzésére. Gyakorlaton a gázvezeték- és csőhálózat-szerelők
Az iparkamara a felkészítő tanfolyamok és vizsgák jukban többet akarnak régió több településéről is
szervezésével szolgálja a elérni. Tanulnak. Mester- – adja meg a részleteket
szakképzés és a gazdasági levelet akarnak szerezni, Mészárosné Szabó Anna
szereplők ügyét ezen a te- sok esetben azért (is), szakképzési osztályvezemert szüleiknek, nagy- tő.
rületen.
Mint ismert, a NemzetA tanfolyamokon a szak- szüleiknek is megvolt.
mai rész elméletből és Más esetben a gazdasá- gazdasági Minisztérium
gyakorlatból áll, ezenkívül gi tevékenységhez vagy biztosít forrást a képzéspedagógiai és vállalkozási tanulótartáshoz elenged- hez azok számára, akik
ismeretek tárgyakat is ta- hetetlen ez a végzettség. vállalják a feltételeket,
Többségük egyéni vállal- többek között, hogy részt
nulnak a jelöltek.
– Ők azok a szak- kozó. Legtöbben Békés vesznek a tanulóképzésemberek, akik szakmá- megyéből járnak, de a ben.

Az iparkamara tanfolyam nélküli mestervizsgát is hirdet: bútorasztalos,
kozmetikus, burkoló és autóelektronikai műszerész szakmákban.
(Tel.: 06-30/59-000-88)

szÉPÜlJÜNK a lívia
szÉPsÉGszalONBaN!
Rövid haj – te be mere d vállalni?
A hosszú hajaddal sok
mindet lehet csinálni, de
túl macerás, egyhangú
és unalmas egy idő után.
Szép, de általában eltakar,
elvonja a figyelmet az arcodról, a nyakadról, a válladról.
Rövid hajjal jobban érvényesül a szép arcforma,
megfelelő hangsúlyt kap
végre a szem, a száj, a
bőr. A hajad karaktert ad,
és kifejezi egyéniséged. A
rövid frizura szexi és épp
annyira tud nőies is lenni, mint a hosszú. Sokkal
könnyebb kezelni, semmi
nem húzza a fejbőrt, még
fésülködni sem muszáj.
Persze ehhez nagyon jó
hajvágásra és speciálisan
ehhez a fazonhoz alkalmas fi xáló termékre van
szükség. Így nem kell folyamatosan beszárítgatni,
alakítgatni, rengeteg időt
és bosszúságot is megspórolhatsz.
Egy jól megtervezett,
személyiséghez igazított
rövid séró hosszú hónapokra a kedvenc csajos
frizurád lehet. A közös
tervezésben arra törekszünk, hogy a végeredmény előnyős, praktikus
és könnyen kezelhető

legyen. A színek és a
fazonok tekintetében az
összhang dominál, megalkotva ezzel egy teljesen
hordható és szerethető
hajviseletet. A színben
egy csipetnyi játék elengedhetetlen, ezzel lehet
izgalmassá, változatossá
és mozgalmassá tenni a
rövid hajat.
Idén a természetes textúra és harmonikus színek
is előtérbe kerültek, bár a
nyár igazi slágere a vattacukorra emlékeztető szín-

hatás. Természetesen ez
egyéniségfüggő. A rövid
haj nagy előnye, hogy
sűrűn és bátran változtatható, hisz egy-két hónap alatt lenő, így ki lehet
próbálni egy újat. Fontos
az is, hogy az egyenes
mellett a hullámokat is a
figyelem középpontjába
helyezzük. Mindig nagy
fejfájás a göndör hajú
vendégek számára a frizuraválasztás, ebben is
segítséget kaphatsz a
fodrászodtól.

A táppénzre jogosultság
alapfeltétele a fennálló biztosítási jogviszony, a keresőképtelen személy pénzbeli
egészségbiztosítási
járulékfizetési kötelezettsége, valamint az orvos által megállapított és igazolt
keresőképtelenség.
Táppénz annak jár, aki a
biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, azaz
táppénzre kizárólag a biztosítottak jogosultak. Biztosítási
jogviszony általában valamilyen munkavégzésre irányuló,
jövedelemszerző tevékenység
(munkaviszony, megbízási
jogviszony, egyéni vállalkozás
stb.) alapján jön létre.
A biztosított által fizetendő, ún. egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci járulék
mértéke 8,5 százalék, ebből a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a táppénzre jogosító
pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék pedig
1,5 százalék. Így például
ha a biztosított munkabére
200 000 Ft, keresetéből
pénzbeli egészségbiztosítási járulék címén havonta
6000 Ft kerül levonásra.
Keresőképtelen például az, aki betegsége miatt
munkáját nem tudja ellátni,

vagy aki várandóssága, illetőleg szülése miatt nem
tudja munkáját ellátni, és
csecsemőgondozási díjra
nem jogosult, továbbá az a
szülő, aki tizenkét évesnél
fiatalabb beteg gyermekét
otthon ápolja és a gyermeket a saját háztartásában
neveli. Aki betegségének
megállapítása vagy gyógykezelése miatt fekvőbeteggyógyintézeti
ellátásban
részesül, szintén keresőképtelennek minősül. A
biztosított
keresőképtelenségét az egészségügyi
szolgáltató
(intézmény)
szerződésben
nevesített
orvosa igazolhatja, magánorvos nem jogosult a
táppénzhez szükséges keresőképtelenség igazolására.

Több esetben azonban
akkor sem folyósítható táppénz, ha a jogosultság fenti
feltételei egyébként fennállnak. Nem jár táppénz
például a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított
a teljes keresetét megkapja,
a keresőképtelenség azon
időtartamára, amely alatt a
biztosítása szünetel, vagy a
betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő
munkanapon (munkaszüneti
napon) a keresőképtelenség
már nem áll fenn.
Dávid Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Megnyílt Békéscsabán
az euronics
Az Euronics Műszaki Áruházlánc megnyitja új üzletét
Békéscsabán. A szaküzlet
430 m2-es eladótérrel, közel
10 000 termékkel és élményfalakkal is várja a vásárlókat
augusztus 10-étől a Szarvasi
úti Stop Shopban. Itt biztosan
élmény lesz a vásárlás!
Az országszerte jelenleg 67
műszaki szaküzletet üzemeltető
hálózat első egységét 1989-ben
nyitotta meg, a legelső eladott
termék egy Minimat mosógép
volt. Azóta rengeteget változtak
a fogyasztói igények, amihez
a hazai műszaki piacon 28 éve
jelen lévő Euronics is folyamatosan alkalmazkodik. A fejlesztések következő lépcsőjeként augusztus 10-én a cég megnyitja
68. üzletét Békéscsabán, ahol
1800 termékkategóriában közel
10 000 árucikk kap majd helyet.
„Elengedhetetlen, hogy folyamatosan fejlődjünk, ezért
nagy figyelmet fordítunk az innovációra az üzleteinkben is.
A fejlesztések részeként egyre
több helyszínen alakítunk ki
nagy népszerűségnek örvendő
Shop in Shop élményszigeteket. Közel 30 éve vagyunk jelen
a műszaki piacon, és büszkék
vagyunk rá, hogy magyar tulaj-

Cím: Stop Shop Békéscsaba, 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 77.
Nyitás: 2017. augusztus 10.
donú műszaki áruházláncként
mostantól az ország összes
megyeszékhelyén és számos
városban, összesen több mint
48 000 m2-en nyújthatunk szakértő segítséget vásárlóinknak”
– mondta dr. Fazekas Péter, az
Euronics Műszaki Áruházlánc
ügyvezető igazgatója.
A békéscsabai üzlet különlegessége, hogy több élményfal
is kialakításra került, így a vásárlók könnyebben férhetnek
hozzá és próbálhatják ki többek
között a Samsung és az LG különböző újdonságait, innovációs megoldásait, illetve termékeit, például a QLED tévét.
Az Euronics szakértő értékesítői augusztus 10-étől várják
a vásárlókat a vadonatúj üzletben. Guth Róbert, a békéscsabai üzlet vezetője elárulta,
hogy a nyitási akciók a tévéktől

és a telefonoktól kezdve a nagy
háztartási gépekig számos termékkategóriát érintenek majd.
Tudta?
Közel 20 évvel ezelőtt
még a katódcsöves tévék és
videómagnók számítottak slágerterméknek, az Euronics felmérése szerint azonban Békés
megyében egyre több a LED
TV, háztartásonként pedig két
tévékészülék a legjellemzőbb.
Az internetes lakossági
lekérdezésből az is kiderült, hogy Békés megyében
az országos átlaghoz képest idősebbek a háztartási
készülékek, ám a lakosok
több mint harmadának van
okostelefonja. A vásárlók
számára egyre fontosabb a
környezettudatosság, és egyre többen élnek a csereakció
lehetőségével is.

Csabai Mérleg

színes

Érik a Csabagyöngye

Idén a szőlő egy részét értékesíteni szeretnék
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DOlNOzeMsKÝ JaRMOK
Békében Békésben Nemzetiségi Fesztivál

Békéscsaba, szeptember második hétvégéje | Békešská Čaba, druhý septembrový víkend

A Csaba Nemzetiségi Táncegyüttes fellépése egy korábbi fesztiválon
Békéscsaba
közgyűlése
2010 májusában döntött
arról, hogy Csabagyöngyeültetvényt létesít a megyeszékhelyen. A terveknek
megfelelően a telepítés első
üteme 2011–2012-ben zajlott le. Az ültetvényen nagyobb részben Csabagyöngye szőlőt, kisebb részben
pedig egyéb bor- és csemegeszőlőt termesztenek.
– Tavaly fordult termőre
az ültetvény, akkor megközelítőleg hetven mázsa

szőlőt szüreteltünk. Most
kicsit később érik a szőlő,
de becslések szerint ez a
mennyiség ebben az évben
is realizálódhat az ültetvényen – fogalmazott Vass
Csaba a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofi t Kft.
projektmenedzsere.
Herczeg Tamás tanácsnok
a behir.hu kérdésére elmondta: a Start munkaprogram
keretében sok közfoglalkoztatott dolgozott szakember
irányításával a szőlőültetvény
kiállításában, ezzel olyan ér-

téket teremtve, amely a város
céljait, érdekeit szolgálhatja.
A Csabagyöngye szőlőültetvényen termett gyümölcs egy
részét a békéscsabai intézményeknek juttatják el, nyári táborokba, óvodákba, szociális
intézményekbe is visznek majd
a szőlőből. Vass Csaba tájékoztatása szerint idén további
hasznosítást is terveznek, előrehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy egy részét
értékesítsék, és pálinkafőzőkkel is tárgyalnak.
Zs. M., M. E.

szépkor úa k

Tudta, hogy Békés megye
Magyarország
legszínesebb megyéje nemzetiségi
összetétel szempontjából?
Ismeri kultúrájukat, hagyományaikat, ételeiket?
Tudta, hogy egymás kultúráját tisztelve nemzetiségi táncokat is ápolnak a magyar táncegyüttesek és kulturális körök?
Jöjjön el, és győződjön
meg a magyarországi nemzetiségek kultúrájáról, gasztronómiájáról 2017. szeptember 8–9-én az evangélikus
nagytemplom mögött felállí-

Molnár Lajosné
Seben Erzsébet 90 éves

Farkas Ilona
90 éves

Vedeli ste, že župa Békéš
je z hľadiska národnostnej zložky najpestrejšia?
Poznáte ich kultúru, tradície a gastronómiu?

Vedeli ste, že úctou pestujú národnostné tance aj
maďarské tanečné skupiny a
kultúrne telesá?
Navštívte nás a presvedčte
sa sami o kultúre a gastronómii
národností 08-09.09. 2017 cez
kultúrny program na javisku
postavenom za Veľkým evanjelický kostol, v slovenskom
oblastnom dome, s ľudovými
remeslami a detskou herňou
na ulici Kiss Ernő a v sobotu vo
dvore Domu slovenskej kultúry
dodaním gastronomickej vložky festivalu.

ingyenes német tábor
Achtung, achtung! Figyelem, figyelem!
Ingyenes német nyelvi
tábor lesz Békéscsabán
2017-ben is!
A német nemzetiségi
önkormányzat augusztus

Szemenyei Sándor
95 éves

tott fesztiválszínpadon folyó
kulturális program keretében,
a Szlovák Tájházban, a Kiss
Ernő utcában tartandó népi
kézműves-bemutatón, vásáron és népi játszóházban,
valamint szombaton, gasztronómiai blokkal kiegészülve, a
Szlovák Kultúra Háza udvarán
megrendezendő fesztiválon.

utolsó hetére szervezi meg
a tábort, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket.
Információ és jelentkezés a következő telefonszámokon:
06-20/986-9894,
06-20/335-1053.

www.behir. hu
APRÓ H I RD E TÉS

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársat keres

jogi referens
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békéscsaba, Szent István tér 10.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• egyetem, jogi egyetem,
• számítógépes felhasználói
ismeretek (Word, Excel).

A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz,
• iskolai végzettséget és egyéb
végzettséget tanúsító okiratok
másolata.
A munkakör
betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.

A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent:
• közbeszerzési referens
végzettség,
• közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett szakmai
tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának
módja: dr. Sódar Anita cégvezető
részére kell benyújtani személyesen vagy postai úton. (Cím: 5600
Békéscsaba, Szent István tér 10.
sz. I. em. 6. sz. iroda.)

Elvárt kompetenciák:
• problémamegoldás,
• szakmai ismeretek
alkalmazása,
• kommunikáció,
• kezdeményezőkészség,
• csapatmunka/együttműködés.

A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Az előszűrés az önéletrajz
alapján történik. A személyes
meghallgatásra behívottak közül a
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt
a foglalkoztatott személyéről.

SZOLGÁLTATÁS

INGATLAN

MEDOSOFT könyvelőiroda
a belvárosban, a nagypostától 50
méterre, az Európa Ház aljában.
Tel.: 30/915-9075,
www.medosoft. hu
Hűtők, fagyasztók javítása.
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali
és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Irodák, lépcsőházak takarítását vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.
Békéscsabai Női Labdarúgó
SC várja jelentkezésed 6 éves
kortól.
Bencsik Éva: 30/506-4202.
Fűkaszával fűnyírást, bozótirtást vállalok.
Tel.: 30/366-9699, Petri.
Kévés nád eladó
Tel.: 70/519-3376.
Ápolónő takarítást vállal, és
gondozásért örökösödési szerződést kötne.
Tel.: 70/2450-500.
Zár, redőny, szúnyogháló,
napellenző, szalagfüggöny,
roletta, reluxa szerelése, javítása, kulcsmásolás: Lencsési
út 42. Tel.: 30/233-4550.
Utánfutó-kölcsönzés, Dobos
István u. 20. Tel.: 70/335-7584,
66/636-135.
Bibliai masszírozás:
20/563-3964.

Békéscsabán, az Előre-pálya
környékén családi okok miatt
eladó egy vegyes fűtésű (gáz +
vízteres kandalló), 5 szobás +
nappalis, étkezős, nagy konyhás, három fürdőszobás téglaház kétállásos garázzsal, rendezett kerttel. Vállalkozársa is
alkalmas. Buszmegálló 5 percre.
Csere esetén első emeleti háromszobás, erkélyes, vagy kisebb sorházi lakás szóba jöhet
értékegyeztetéssel, lehetőleg a
belvárosban.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Békéscsabán, a Mester utcában 820 m 2-es belterületi
telek fúrott kúttal eladó. Villany-, telefonvezeték az utcában, vízvezeték a csatorna
túloldalán.
Tel.: 30/574-0913, délután.

Békéscsabától 7 km-re jó
állapotú tanya eladó. Irányár:
1,99 M Ft. Tel.: 70/454-1950.
OKTATÁS
Matematikából pótvizsgára
felkészítés Tel.: 70/392-0459.
Angolnyelv-oktatás:
Tel.: 70/392-0459.
Angol óvodától felsőfokig.
Tel.: 70/450-3228.

16 színes

Csabai Mérleg

Békéscsaba anno
A Körös-parti Pirosalma kertvendéglő
Békéscsabán, a Kastélyszőlőkben, a zsilipen
túl, a Körös-part melletti
kertes telken, szép környezetben nyitotta meg
„Pirosalma” nevű kerthelyiségét Kovács István
vendéglős 1936-ban.
Az alábbiakban Kovács
István vendéglősi életpályájáról a családhoz közel
álló Tímár házaspár, kedves olvasóink emlékeiből
idézünk:
A Vas megyei Acsádon
1905. december 8-án született Kovács István. Szombathelyen tanulta a pincérszakmát, segédlevelét az
ottani ipartestület állította
ki. Ezután Budapestre került, és éttermi segédként
dolgozott több helyen. Volt
sörcsarnoki borász, ételhordó és étlapíró is.
Amikor
Békéscsabára
jött, első itteni munkahelye a vasúti resti volt, ahol
reggeliszámolóként kapott
állást. Onnan került az
akkor emeletesre átépült
Vasúti Szállodába főpincérnek. Ezután 1931-ben
bérbe vette a jaminai Jobb,
mint otthon vendéglőt, de
el kellett mennie katonai
kiképzésre Szegedre és
Debrecenbe. Leszerelése
után nyári szezonüzletként

1936-ban nyitotta meg a
Kovács-kertet, majd nevet változtatva ebből lett
a „Pirosalma” vendéglő és
söröző kerthelyiség. A Körös-parti szórakozóhely a
jó konyha, a cigányzene és
a csónakozási lehetőség
miatt vonzó célpont lett.
Közben szakmai munkája eredményeként Kovács
Istvánt a Békéscsabai Vendéglátó-ipari Szakosztály
elnökévé választották.
A vendéglős 1944-ben
megjárta a frontot, a tábori
kórházban írnokként szolgált. Orosz hadifogsága
után, 1945 nyarán tért viszsza. Bérbe vette a Csaba
Szálló és Éttermet, melyet
három évig vezetett. 1949ben újból megnyitotta a
Pirosalmát, amely már a la-

kóházaként is szolgált. Októberben a város megbízta
a Csaba Szálló vezetésével, majd 1954-ben átkerült
a Halászcsárdába üzletvezetőnek. Közben rész vett
a jövő pincérutánpótlásának a képzésében is.
1955-ben befejezte vendéglátói hivatását. Emberségessége, kiváló szakmai
életútja,
népszerűsége,
tisztessége fényében vonult nyugdíjba. Az egykori
Pirosalma kertjében tevékenykedett. Hetvenöt évesen, 1980-ban hunyt el,
síremlékén a neve fölött kérésére törött leveles ágon
függő alma áll, jelképezve
Kovács István vendéglős
munkásságának a szívéhez közel álló helyszínét.
Gécs Béla

