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Hamarosan befejeződik a 
jaminai egészségház teljes 
felújítása. A rekonstruk-
ció 350 millió forint vissza 
nem térítendő támogatás-
ból, valamint a városveze-
tők döntése alapján továb-
bi 58 millió forint önerőből 
valósulhatott meg.

A munkálatok az orvosi ren-
delő melletti lakóépület lebon-
tásával kezdődtek, amelyet a 
szakemberek teljeskörűen fel-
újítottak és áprilisban már át is 
adtak. Jelenleg ebben az épü-
letben rendelnek a háziorvo-
sok és a fogorvosok. Ezután 
a két épületrész között egy fo-
lyosót alakítottak ki, amely biz-
tosítja az átjárást a két szárny 

között. A főépületben teljesen 
felújították a rendelőket, így 
az orvosok modern környezet-
ben fogadhatják betegeiket. 

A beruházás egyik fő cél-
kitűzése az épület energeti-
kai korszerűsítése volt. Ezt 
a megfelelő hőszigeteléssel, 
modern homlokzati nyílászá-
rók beépítésével, valamint az 
elektromos és a fűtésrendszer 
megújításával érték el – árulta 
el a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft cégvezetője.  
Dr. Sódar Anita kiemelte: fon-
tos szempont volt az épületbe 
érkezők komfortérzetének nö-
velése is.

A volt rendelőintézetben 
fog rendelni a hat háziorvos, 
illetve a három fogorvos, ők 

már a végleges helyükre köl-
töztek. Az emeletes épület 
földszinti részén kap helyet a 
házi gyermekorvos, az eme-
leti részen pedig a védőnői 
szolgálat és a multifunkcioná-
lis terem lesz – tette hozzá a 
cégvezető.

A beruházás a TOP-6.6.1-
15-BC1 – 2016-00001 azo-
nosítószámú erzsébethelyi 
(jaminai) városrész egész-
ségügyi alapellátás komplex 
fejlesztése című projekt része-
ként valósul meg.

Papp Ádám

Az első napokban még so-
kan tanácstalanul álltak sor-
ban a békéscsabai kórház két 
főbejáratánál, de többen igye-
keztek tájékozódni, hogyan 
működik az új rendszer. A sor-
szám-automatákat a kórház 
két főbejáratánál helyezték 
el, ezek egy érintésre kiad-
ják a beteg sorszámát. Ezt 
követően a rendszer kiírja és 
hangosan ki is mondja, melyik 
sorszám tulajdonosát melyik 
pultnál várják. A betegirányító 
pultoknál veszik fel és ellenőr-
zik le a páciens adatait.

– A személyes adatok 
egyeztetése után a kolléganők 
az adott szakellátó helyre ve-
szik fel a beteget. Ennek azért 
van jelentősége, mert a szak-
rendeléseken a kolléganőink-

nek így nem az adminisztratív 
feladatokkal kell törődniük, 
hanem azokat az ellátásokat 
tudják gyorsabban és hatéko-
nyabban végezni, amelyeket a 
betegek érdekében folytatnak 
– emelte ki Kovácsné Balogh 
Ildikó, a Békés Megyei Köz-
ponti Kórház Dr. Réthy Pál 
Tagkórház Döntés-előkészítő 
Osztályának osztályvezetője.

Az osztályvezető szerint 
az új betegirányítási rend-
szer bevezetésének első pár 
hetében az időpontfoglalás-
sal érkező betegeknek is ér-
demes 20-30 perccel hama-
rabb érkezniük azért, hogy 
legyen idejük bejelentkezni a 
két porta egyikén. 

Békéscsaba újratelepítésé-
nek 300. és várossá nyilvá-
nításának 100. évfordulója 
alkalmából már-már igazi 
időutazáson vehettek részt 
azok, akik ellátogattak a 
Mindenki, aki CSABAI! – Bé-
késcsaba 300 Fesztivál ren-
dezvényeire. A július első 
hétvégéjén megrendezett 
fesztiválba azonban itt-ott az 
időjárás is beleszólt. 

A „Mindenki, aki csabai!” – fel-
kiáltással a szurkolók gyakran 
buzdítják a csabai csapato-
kat a mérkőzéseken. Most 
azonban a fesztivál szervezői 
kérték ily módon, hogy ünne-
peljük meg közösen az újrate-
lepítéstől számított 300 évet. A 
szervezők – Békéscsaba ön-
kormányzata, a Békéscsabai 

Jókai Színház, a Békéscsabai 
Hagyományőrző Kulturális 
Kör, a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ, a Magyarországi 
Szlovákok Kulturális Intézete, a 
helyi szlovák önkormányzat és 
a Csabai Szlovákok Szerveze-
te – a Csabáról elszármazottak 
találkozójával, hagyományőr-
ző térrel, a Szent István téren 
felállított podsztyenás házzal, 
mesterségek utcájával és szá-
mos programmal készültek a 
jeles évfordulóra. 

Az évfordulóhoz kapcso-
lódva könyvek, kiadványok is 
napvilágot láttak. Csaba 300 
címmel megjelent egy kiad-
vány, amelyben Békéscsa-
ba háromszáz éves múltját 
foglalták össze. A kis füzet 
szórakoztató, képregényes 
formában, irodalmi és csa-
bai szlovák, valamint magyar 
nyelven mutatja be mindazt, 
amit a magyar lakossággal 
közösen a szlovák telepe-
sek létrehoztak. Ugyancsak 
a jubileumhoz kötődően, a 
Molnár-házban ismerhette 
meg a közönség a költőként 
is tevékenykedő ügyvéd, dr. 
Bagdi László legújabb ver-
seskötetét, amelynek címe: 
Csaba legendája. 

Mindenki, aki CSA BAI! – Békéscsaba 300 Fesztivál
Szarvas Péter: Békéscsabán a szlovákok és mag yarok eg yüttélése évszázadok óta példaértékű

B e t e g i r á ny ít á s
Elindult az új rendszer a kórházban 

A ház augusztus 20-áig a téren marad, pénteken és szombaton 17–19 óráig látogatható

Az automatákat a kórház két főbejáratánál helyezték el

Folytatás a 2. oldalon →

Folytatás a 7. oldalon →

Július elején elindult az új betegirányítási rendszer a Békés 
Megyei Központi Kórház békéscsabai tagkórházában. A Dr. 
Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet szakrendeléseit most 
úgy lehet igénybe venni, ha a betegek a főbejáratoknál el-
helyezett betegirányító pultoknál sorszámmal jelentkeznek 
be. Az új rendszer a szakemberek szerint csak a kezdeti idő-
szakban okozhat hosszabb várakozási időt, de mint mond-
ták, a szakrendeléseken már érezhető a gyorsabb ellátás.

A rekonstrukció 350 millió forint vissza nem térítendő támogatásból és 58 millió forint önerőből valósulhatott meg

Meg úju lt  a  ja m i na i  egé sz ség há z 
A beruházás eg yik fő célja az energetikai korszerűsítés volt
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Augusztus 20-áig – a Bé-
késcsabai Hagyományőr-
ző Kulturális Kör tagjainak 
köszönhetően – minden 
pénteken és szombaton 
17-19 óráig várja a látoga-
tókat a Szent István téren 
található ház.



Körömi János vagyok, 
független önkormányzati 
képviselő-jelölt. Nős va-
gyok, két felnőtt korú gyer-
mek édesapja. Itt élek a 
8-as számú választókerület-
ben közel 30 éve. Békéscsa-
bán születtem, lokálpatrióta 
vagyok. 

A Mentálhigiénés Egye-
sület elnökeként több száz 
ember közösségi szociális 
ellátását irányítom. Integratív 
mentálhigiénés szakember-
ként, szupervizorként számos 
intézményben végzek tanács-
adást, hivatásgondozást. Bé-
késcsaba város önkormány-
zata közművelődési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottságá-
nak is tagja vagyok négy éve. 

Nemcsak a demokráciát 
szerető emberek sokasá-
gának, hanem az ellenzéki 
pártok és szavazóik bizal-
mát is élvezem. Az MSZP, a 
DK, az LMP, a Momentum, a 
Liberálisok és a Párbeszéd 
is engem, független jelöltet 
támogat. A Jobbik sem indí-
tott jelöltet.

Egy városrész fejlődé-
sének nem feltétele, in-
kább akadálya lehet, hogy 
képviselőjük egy pártnak a 
tagja, elkötelezettje. Ne a 
pártvezetés vagy egy poli-
tikai csoportosulás mondja 

meg, hogy mi szükséges az 
ottani lakosoknak. A közér-
zetünket befolyásoló helyi 
döntések ne egy állófogadá-
son vagy egy frakcióülésen 
szülessenek meg, hanem 
itt, köztünk, a körzetekben. 
Ehhez viszont függetlenség 
kell. Jó példa erre városunk 
polgármestere, Szarvas Pé-
ter. Képviselői keretemet és 
az egyéb támogatásokat 
(pályázatok, adományok, 
felajánlások) átláthatóan, a 
körzetemre fogom fordítani. 
Ennek felhasználásáról a 
körzetben élő lakosokkal kö-
zösen fogunk dönteni. 

Kérem, szavazzon az ösz-
szefogásra, a demokráciára!

Paláncz György vagyok, a 
Fidesz-KDNP képviselőjelölt-
je. Születésem óta – 37 éve – 
élek Békéscsabán. 

Magyar–történelem szakos 
tanári, majd politológus diplo-
mát szereztem. Pedagógusi 
pályámat a Zwack József Szak-
középiskolában kezdtem, majd 
a BéKSZI intézményvezető-
helyetteseként, két éve pedig 
a BSZC Széchenyi István Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiu-
ma igazgatójaként dolgozom.

A megyeszékhely közéle-
tében aktívan veszek részt. 
Egyebek mellett a Békés-
csabai Előre Női Kézilabda 
Sportegyesület elnökeként 
dolgozom azért, hogy olyan 
csapata legyen Békéscsa-
bának, amely a helyi fiatalok-
nak példát mutat.

A felmerülő problémákat, a 
megoldásra váró feladatokat 
jól ismerem, hiszen 30 éven 
át éltem a 8-as választóke-
rületben. Hiszem, hogy helyi 
képviselőként a körzetben élő-
kért, városunk javát szolgálva, 
mindenkit meghallgatva, töb-
bek között azért kell dolgozni, 
hogy: folytatódjon a járdák, 
kerékpárutak, utak építése, 
felújítása; a kerékpárhálózat 
fejlődésével bővüljenek a ke-
rékpártároló lehetőségek is; 

a zárt önkormányzati játszó-
terek megújuljanak; a szabá-
lyozások alapján, tervszerűen 
folytatódjon a zöldterületek 
fejlesztése, közterületeken a 
virágosítás; az itt élők vélemé-
nye hangot kapjon a közgyű-
lésben és a helyi igények, ké-
rések, döntéshozói tényezők 
legyenek.

A Fidesz-KDNP képviselő-
jelöltjeként, a Fidesz tagjaként 
azonosulok a kormány szel-
lemiségével és törekvéseivel. 
Legfontosabbnak tartom a 
családot, hiszen ez a legerő-
sebb kötelék, mely összeköt-
heti az embereket. 

Ezek megteremtéséért, az itt 
lakók érdekeiért szeretnék dol-
gozni megválasztásom esetén.

2 CSABAI MÉRLEGKÖZÉLET

Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lős ki adó: Bé-
kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. Főszerkesz-
tő: Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztő ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
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dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 
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Kovácsné Balogh Ildikó 
hozzátette: ha egy nap le-
forgása alatt több különböző 
szakrendelésre kell mennie a 
betegnek, akkor az első beje-
lentkezésénél érdemes több 
sorszámot húznia. Ugyanak-
kor, ha például a traumatológi-
ára érkezik, ahonnan tovább-
küldik a röntgenre, akkor ott 
a már meglévő sorszámával 
fogják behívni a vizsgálatra.

A betegirányító informati-
kai rendszer annak az euró-

pai uniós forrásból finanszí-
rozott beruházásnak a része, 
amelyből közel négy éve épült 
fel a szakrendelői szárny a 
békéscsabai kórházban.

– Az a tömb már úgy épült 
fel, hogy ez az informatikai 
rendszer bele volt kalkulál-
va. Az volt a terv – és most 
az éles indulással úgy tűnik, 
hogy ez valóban így is lesz –, 
hogy egy rendszerezettebb 
és összefogottabb betegel-
látást nyújtsunk. Kevesebb 
várakozási idővel, konkrét 
sorszámok alapján – az adat-

védelmi törvénynek is megfe-
lelve – nem név, hanem sor-
számok alapján szólítjuk be a 
pácienseket – hangsúlyozta 
dr. Boros Zoltán, a tagkórház 
orvosigazgató-helyettese.

Az első hetekben a beteg-
irányító pultoknál lehet számí-
tani hosszabb sorban állásra, 
de a szakemberek szerint ez-
zel a szakrendeléseken rövi-
dül le a várakozási idő.

A betegirányítást a Békés-
csaba, Gyulai út 18. szám 
alatt lévő telephely valameny-
nyi járóbeteg szakrendelésén 
bevezették a következők ki-
vételekkel: központi labora-
tórium, ahová sorszámot a 
továbbiakban is az emeleten 
lévő váróteremben kapnak a 
betegek; mozgásszervi reha-
bilitáció, amely szakrendelés 
a telephelyen külön épület-
ben helyezkedik el; tüdőgyó-
gyászat és bőrgyógyászat, 
ahol a szakrendelések és 
gondozók a Kórház utca felől 
közelíthetőek meg; pszichiát-
ria és addiktológia szakrende-
lések és gondozók, amelyek 
a Szent István téren, valamint 
az Orosházi úton találhatók.

Zámbori Eszter

„ T B ”  S A R O K
K i  j o g o s u l t  r o k k a n t s á g i  j á r a d é k r a ?

Rokkantsági járadékra jo-
gosult az a személy, akinek a 
25. életéve betöltése előtt ke-
letkezett egészségkárosodása 
legalább 70 százalékos mérté-
kű, és nyugellátásban, baleseti 
nyugellátásban vagy meg-
változott munkaképességű 
személyek ellátásában, azaz 
rehabilitációs vagy rokkantsági 
ellátásban nem részesül.

A rokkantsági járadékot az 
előbb említett feltételek fenn-
állása esetén az igénybejelen-
tést megelőző 6. hónap első 
napjától, legkorábban azonban 
annak a hónapnak az első 
napjától lehet megállapítani, 
amelyben az igénylő a 18. élet-
évét betöltötte. A rokkantsági 
járadék megállapítható abban 
az esetben is, ha az igénylő 
fogyatékossági támogatásban 
részesül, illetve, ha az igénylő 
után családi pótlékot folyósíta-
nak, továbbá, ha a kérelmező 
munkaviszonyban vagy egyéb 
munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban áll.

A rokkantsági járadék 
megállapításának nem fel-

tétele, hogy az igénylő szol-
gálati időt szerezzen vagy 
biztosítási idővel rendelkez-
zen. Az ellátás meghatáro-
zott összegű, 2018. január 
1. napjától 36 365 Ft/hó.

A rokkantsági járadék 
megállapítására irányuló 
igényt az igénylő, illetve 
meghatalmazottja vagy tör-
vényes képviselője terjeszt-
heti elő a jogosult lakóhelye 
szerint illetékes fővárosi/
megyei kormányhivatal já-
rási/kerületi hivatalának 
nyugdíjbiztosítási igazgatá-
si szervénél, Békéscsabán, 
a Luther u. 3. sz. alatt. Az 
igény elektronikus úton is 
benyújtható. 

A rokkantsági járadékot a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv határozata alapján a Ma-
gyar Államkincstár  Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóság folyósítja. A 
rokkantsági járadékra jogosult 
személy egészségi állapotát 
az orvos szakértői szerv által 
meghatározott időpontban felül 
kell vizsgálni. A járadékra való 
jogosultság megszűnik, ha a 
jogosult részére nyugellátást 
állapítanak meg, vagy ha a já-
radékos egészségkárosodása 
a 70 százalékot már nem éri el. 
Dávid Ferenc főosztályvezető, 

Békéscsabai Járási Hivatal 
Családtámogatási  

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Számos más lehetőség 
mellett Békéscsabán a 
nyári napközis tábor is al-
ternatíva arra, hogy a gye-
rekek színes programokkal, 
hasznosan és kellő felügye-
let mellett töltsék a vaká-
ció napjait. A Békéscsabai 
Családsegítő és Gyermek-
jóléti Központ koordinálá-
sával a városban két hely-
színen várják ilyen táborba 
a gyerekeket. Augusztus 
elejéig az Erzsébethelyi 
Általános Iskolában és a 
Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában működik  
napközis tábor. 

Marton-Laurinyecz Éva, 
az Erzsébethelyi Általános 
Iskola tanára megjegyezte, 
hogy elsőtől hatodik osz-
tályos korig várják a gyer-
mekeket, akiknek reggel 
hét órától délután öt óráig 
biztosítanak hasznos idő-
töltést. A gyerekek példá-
ul sportfoglalkozásokon, 

kézműves-foglalkozásokon 
vesznek részt, de elviszik 
őket moziba és külsős prog-
ramokra is. 

Szarvas Péter polgár-
mester kiemelte, hogy az 
előző évekhez hasonlóan 
idén is nagy volt az igény a 
táborra a szülők részéről. A 
költségek fedezésére a köz-
gyűlés hárommillió forintot 
adott.

– Az étkeztetést a Gyer-
mekélelmezési Intézmény 
biztosítja. A gyermekek-
nek az oktatási időszakban 
megszokott térítési díjat 
kell fizetniük, az iskolában 
kapott kedvezmények meg-
felelő igazolással itt is ér-
vényesíthetők. A hátrányos 
helyzetű és a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülő gyermekek 
számára pedig az étkezte-
tés is ingyenes – fejtette ki 
Szarvas Péter polgármester.

Szendi Rita

Napközis tábor

Pár hétig még ez is egy lehetőség a nyárra

Körömi János Paláncz György

Az újdonsághoz még hozzá kell szoknunk

Békéscsabán, a 8-as számú választókerületben július 22-én, vasárnap időközi önkormányzati képviselő-választás lesz. 
Szavazni reggel 6 órától 19 óráig lehet. 

A két nyilvántartásba vett jelölt: Körömi János (független) és Paláncz György (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, Keresz-
ténydemokrata Néppárt).

Az alábbiakban a két jelölt bemutatkozását olvashatják.

Paláncz György
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség,  

Kereszténydemokrata Néppárt

Körömi János
Független jelölt

Jú l ius 22-én, vasárnap időközi vá lasztás lesz  
a  8.  számú eg yéni vá lasztóker ü letben

→ Folytatás az első oldalról 



A múzeum felé járók láthat-
ják, hogy látványosan halad 
az 1912-ben épült régi, és az 
1972-ben készült új részt ösz-
szekötő terem építése, de a két 
épületben is dolgoznak. 

– Jelenleg a legnagyobb 
helyiségünk a Múzsák Terme, 
ami 170 négyzetméteres. A 
két épület összekötésével lét-
rejövő új terem 204 négyzet-
méteres, amelynek lesz egy 
80 négyzetméteres előtere, 
ráadásul a tetőn egy szép, 
zöld teraszt alakítunk ki. Az új 
nagyterem lehetőséget bizto-
sít majd arra, hogy ott nagy-
rendezvényeket is minden 
gond nélkül lebonyolítsunk 
– tudtuk meg Ando György 
igazgatótól. 

A TOP-programban 200 
millió forintot nyertek a beru-
házásra, amelynek keretében 
megszépül  a Jankay és a Ko-
lozsvári terem, és változások 
lesznek a műemlék épületben.

– A régi épület alsó szintjét 
hajdan úgy tervezték, hogy 
ott egymásba kapcsolódó ki-
állítóterek legyenek.  Később 
bunkerként is funkcionált a 
hely, betonfalak, zárózsilipek 
voltak benne. Most próbáltuk 
az eredeti állapotot helyreállí-
tani, és a felső szinten is ki-
csit kibővítettük a fogadóteret 
– jegyezte meg Ando György, 
hozzátéve, hogy októberben 
már a múzeumban szeretnék 
megtartani az országos nép-
rajzi konferenciát. 

Újabb előrelépés történt a 
fürjesi elkerülő út ügyében, 
ugyanis a szakemberek 
megkapták a szakaszhoz 
tartozó útépítési engedé-
lyeket. A tervek szerint az 
elkerülő út a mezőgazdasá-
gi járművektől tehermente-
sítheti majd Békéscsabát, 
emellett a dél-békési vá-
rosokat is beköti az orszá-
gos közúthálózatba.

Mint azt Dobókői György, 
a Békés Megyei Kormány-
hivatal Békéscsabai Járási 
Hivatalának műszaki enge-
délyezési osztályvezetője el-
mondta, a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztési Zrt. nyújtotta 
be a hivatalhoz a szükséges 
dokumentumokat a – nem-
zetgazdasági szempontból 
kiemelt ügynek számító – 
fürjesi összekötő út megvaló-
sításának engedélyeztetésé-
hez. Az eljárás mindössze 14 
napot vett igénybe, így ezzel 
is közelebb került a város az 
út megépítéséhez.  

Hanó Miklós alpolgármes-
ter már évekkel ezelőtt szor-
galmazta a fürjesi elkerülő út 

megépítését, amely jelentő-
sen tehermentesítheti majd 
az Orosházi utat és lényegé-
ben az egész várost. Az úttal 
Békéscsaba déli elkerülése 
valósulhat meg: Mezőkovács-
háza, Medgyesegyháza, 
Battonya irányából a jelen-
tősebb mezőgazdasági for-
galmat tudja majd a 44-esre, 
a későbbiekben pedig az 
M44-esre továbbítani anélkül, 
hogy az Békéscsaba belte-
rületét érintené. Opauszki 
Zoltán fejlesztési tanácsadó 
hozzátette: nemcsak Bé-
késcsaba számára fontos a 
fürjesi összekötő út, hanem 
dél-békési települések szem-
pontjából is, amelyek az út 
megépültét követően úgy 
érhetik el a gyorsforgalmi út-
hálózatot, hogy nem kell ke-
resztülutazniuk Békéscsaba  
belterületén. 

Dobókői Györgytől meg-
tudtuk, hogy a beruházás 
eredményeként egy másod-
rendű külterületi főút jön lét-
re, amelynek a száma 444-
es lesz. Megemlítette azt is, 
hogy kifejezetten a nehéz te-
herforgalom elvezetésére al-

kalmas pályaszerkezet épül 
majd. A tervek szerint 8,1 
kilométernyi országos közút 
valósul meg, és közel 10 kilo-
méteres szervizút lesz jobb-
ról, balról, vagy ahol indokolt, 
mindkét oldalon. Emellett kö-
rülbelül 3 kilométernyi kerék-
párút és 100 méternyi járda 
megépítése is benne van a 
programban, valamint a köz-
úthoz tartozik három körfor-
galmú csomópont és három 
autóbuszöböl kialakítása is. 

A másodrendű külterü-
letű főút kétszer egysávos 
lesz 3,5 méteres sávszé-

lességgel. A teljes burkolt 
pályaszakaszt 7,5 méter 
szélesre tervezték, 11 méte-
res koronaszélességgel. A 
szervizutakat a tanyás része-
ken szilárd burkolattal látják 
el, a többi részen pedig szórt 
makadámútalap lesz.

A tervek szerint a Modern 
Városok Programja kereté-
ben megvalósuló fürjesi el-
kerülő út megépítéséhez a 
jövő év elején választják ki 
a kivitelezőt, az autósok pe-
dig 2021 végén vehetik majd 
használatba az utat.

P. Á., M. E.

3CSABAI MÉRLEG FEJLESZTÉSEK

Z ö l d ü l  a  b e l v á r o s

Megvannak a „déli elkerülő út” tervei
Tö b b  m i n t  n y o l c  k i l o m é t e r n y i ,  7, 5  m é t e r  s z é l e s  ú t  é p ü l

Októberben szeretnék 
birtokba venni a múzeumot

A belvárosban járva lépten-
nyomon azt tapasztaljuk, 
hogy gőzerővel folynak a fel-
újítások, és hétről hétre van 
valami újdonság az isme-
rős utcákon, tereken. Nem 
csoda, hiszen a Zöld város 
projekt keretében – amelyre 
egymilliárd forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert 
az önkormányzat – 75 ezer 
négyzetméter közterület újul 
meg, és ebből több mint 50 
ezer négyzetméter a zöldfe-
lület. A tervek szerint a kivi-
telezési munkák még ebben 
az évben elkészülnek. 

Mint azt dr. Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejlesztési 
Kft. cégvezetője elmondta, a 
Zöld város projektben a leg-
nagyobb értéket a Széchenyi 
liget rekonstrukciója képviseli. 
Itt a jelenlegi játszótér mel-
lett egy újabb játszótér ké-

szül olyan egyedi elemekkel, 
amelyekben megjelenik Mun-
kácsy Mihály szellemisége 
is: lesz például festőállványt, 
festékestubust, ecsetet mintá-
zó játszótéri elem is. Mögötte 
készül egy Kneipp-taposó, és 
fitneszparkot, illetve egy ki-
sebb rekortán borítású futópá-
lyát is kialakítanak. A járdák és 
a kerékpárút burkolatát meg-
újítják, olyan utakat alakítanak 
ki, amelyek alkalmasak arra, 
hogy ott minden gond nélkül 
közlekedjünk babakocsival, 
kerékpárral vagy kerekes 
székkel, és emellett a zöldítés 
is része a programnak. 

A belváros-felújítás egyik 
fontos elemét, a szoborsé-
tányt már birtokba vehették 
a csabaiak. Itt jelentősen 
megújultak a felületek, sté-
get, kiülőhelyeket alakítottak 
ki, és elhelyeznek egy ka-
csacsaládot ábrázoló köztéri 

műalkotást is a hídfőnél. A 
Hunyadi teret a tervek szerint 
szeptemberben adják át, ott 
jelenleg még folyik a munka, 
új parkolókat létesítenek és 
megújulnak a közlekedési fe-
lületek is. 

A Gőzmalom téren tér-
kövezés, közműépítés zaj-
lik, és a hozzákapcsolódó 
Beliczey-kert sétaútjai is 
megújulnak. A Kossuth téren 
kisebb felújítások történtek. 
Itt a kivitelezők elvégezték az 
állomásépület rekonstrukció-
ját, kicserélték a járdaburko-
latot és nyilvános illemhelyet 
hoztak létre. 

Az érintett területek fejlesz-
tései a TOP-6.3.2-15-BC1 
– 2016-00001 azonosítószá-
mú „Belváros rehabilitáció 
III. ütem – Munkácsy-negyed 
program” részeként valósul-
nak meg.

P. Á., M. E.

Az az út már a nehézjárművek elvezetésére is alkalmas lesz

Hamarosan elkészül a két épületet összekötő terem

Festőállványt, festékestubust ábrázoló játékok is lesznek majd a ligeti játszótéren

F E J L E S Z T É S E K

Ötvenmillió forintból újították 
fel a padlóburkolatot és kor-
szerűsítették a világítást a Vá-
sárhelyi Pál Szakközépiskola 
tornacsarnokában a Modern 
Városok Program beruházá-
sainak részeként. A létesít-
ményt az intézmény diákjai 
mellett a Röplabda Akadémia 
fiataljai is használják majd.

A Vízmű tornaterme a bé-
késcsabai röplabda egyik 
meghatározó helyszíne, itt 
ugyanis az 1970-es években 
Búzási Béla keze alatt kivá-
ló játékosok nevelkedtek, és 
korábban a felnőtt csapat is 
itt játszotta hazai mérkőzése-
it. A klub vezetése fontosnak 
tartotta, hogy a létesítmény 
legyen az egyik otthona az 
utánpótlás-nevelésnek.

– Most egy új sportpadlót 
fektettek le, megújult a vilá-
gítás, amely közel 70 száza-

lékos energiamegtakarítást 
jelent majd a fenntartó szá-
mára. A térelválasztó pedig 
azért fontos, hogy egyszerre 
két pályán is tudjanak edzést 
tartani – fogalmazott Baran 
Ádám klubelnök.

A viharsarki egyesület 
saját nevelésű játékosa, 
Glemboczki Zóra 17 esz-
tendősen már kulcsembere 
volt a BRSE felnőtt bajnok-
csapatának. Az ütőjátékos 
megjegyezte, hogy a külföldi 
túrák alatt személyesen is 
megtapasztalhatták, hogy a 
nagy röplabdakultúrával ren-
delkező nemzetek csapatai 
milyen termekben készülnek. 
Mint mondta, a felújítás sokat 
segíthet, hiszen a fiatal játé-
kosoknak is motiválóbb lehet 
egy ilyen teremben edzeni. 

Baran Ádám beszélt arról, 
hogy a kormány 2017. decem-
ber 27-ei határozata alapján 

számítanak a megítélt 1,87 
milliárd forintos támogatásra 
is. A Magyar Röplabda Szö-
vetséggel együttműködve eb-
ből a forrásból épülhetne meg 
a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum központjában egy új 
–  összesen három szabvá-
nyos méretű röplabdapályát 
befogadó – munkacsarnok. 

A Modern Városok Prog-
ram részeként több fejlesztés 
is megvalósul. Szarvas Péter 
polgármester kiemelte, hogy 
a városi sportcsarnokban új 
burkolatot kaphat a küzdőtér, 
de tovább korszerűsítik az 
öltözőket és a már meglévő 
szálláshelyeket is. Itt  néhány 
hónapon belül kezdődhet el 
a munka, a beruházás pedig 
2019 nyarának végére készül-
het el, azonban a Vízmű torna-
termét már ősztől birtokba ve-
hetik a diákok és a sportolók.

Kovács Dávid

Öt venmil l iós felújítás

A Vízmű tornatermét a diákok mellett a Röplabda Akadémia fiataljai is használhatják
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F E L H Í V Á S

Felhívás Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyűlése által adomá-
nyozható „Kiváló Szociális 
Munkáért” kitüntetés javas-
lattételre. 

Az adományozás módját, 
feltételeit és a kitüntetés pon-
tos leírását Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormány-
zat Közgyűlésének a helyi 
kitüntetésekről szóló 20/2005. 
(VII. 14.) önkormányzati ren-
delete szabályozza. 

A javaslatnak tartalmaznia 
kell az ajánlott személy vagy 

közösség pontos adatait, az 
adományozás alapjául szol-
gáló tevékenység vagy alko-
tás részletes ismertetését, 
méltatását.

A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehetnek 
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város önkormányzati kép-
viselői, a nemzetiségi ön-
kormányzatok, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének 
Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága, a Békéscsaba 
városban működő, a szociá-

lis ellátás területén tevékeny-
kedő intézmények, illetve 
azok közösségei, valamint 
civil szervezetek. 

A javaslatokat 2018. au-
gusztus 15. napjáig kell be-
küldeni Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Szociálpoliti-
kai Osztályára (5600 Bé-
késcsaba, Szabadság tér 
11–17.). 

A kitüntetés odaítélé-
séről Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzat  
Közgyűlése dönt. 

Felfrissülés AZONNAL!
Vízadagoló automaták

BÉRLETI  
DÍJ NÉLKÜL!

990 Ft / ballontól 
(52 Ft / litertől)

Részletes tájékoztatással kapcso-
latban érdeklődjön telefonon.

WWW.SZIVARVANYAQUA.HU
66/778 - 888 • 30/955 -7679

Rekkenő HŐSÉG

A Békés Megyei Kormány-
hivatal elérte a 2017-ben 
kitűzött célokat – közöl-
te Takács Árpád azon a 
sajtótájékoztatón, ahol a 
szervezet tavalyi tevékeny-
ségét értékelte és az idén 
végrehajtandó feladatok-
ról beszélt.

A Békés Megyei Kormányhi-
vatalt vezető kormánymeg-
bízott mozgalmasnak, tar-
talmasnak és változásokkal 
teli évnek nevezte a tavalyit. 
Mint mondta, a kormányhiva-
tal egy igen fontos szervezeti 
átalakításon esett át. Ennek 
oka az, hogy a közigazgatás 
egy dinamikus rendszer, az 
ország változik és ehhez iga-
zodnia kell a közigazgatás-
nak is, célunk a társadalmi 
elégedettség növelése és az 
ország versenyképességé-
nek javítása. Ezen átalakítá-
sok is ezt a célt szolgálták.

Takács Árpád szólt arról, 
hogy megvalósult az egysé-
ges hatósági jogalkalmazás, 
így ugyanolyan eljárásrend-
ben és módon döntenek a 
kormányhivatal valamennyi 
szintjén és területén. Köz-
lése szerint több szakmai 
anyag is készült, kiemelte 
a rendőrséggel, a törvény-
székkel, az ügyészséggel 
karöltve megalkotott gyer-
mekvédelmi-gyámügyi pro-
tokollt, amely segíti az egy-
séges jogalkalmazást. Mint 
mondta, növelték a hatóság 
reagálóképességét mind az 
ellenőrzés, mind az operatív 
munka tekintetében, például 
a rendkívüli élelmiszerlánc-
biztonsági események meg-
oldása és az állati járványok 
kezelése érdekében, emel-
lett bevezették a 24 órás ké-
szenléti rendet.

A kormánymegbízott arról 
is beszélt, hogy a kormány-

hivatal szakmai alapokon 
nyugvó és végrehajtó szerv, 
ennek érdekében elsődle-
ges feladata, hogy a hatósá-
gi munka mellett a kormány 
társadalompolitikáját hajtsák 
végre. Mint mondta, ennek 
pilléreiként egységes, pro-
fesszionális közigazgatásra, 
az önkormányzatokkal, a 
közép- és felsőfokú intézmé-
nyekkel való szoros együtt-
működésre és a szakmai 
kamarákkal történő stratégiai 
partnerségre van szükség. 
Hangsúlyozta, hogy a me-
gyei kormányhivatalban és 
a járási hivatalok 89 szer-
vezeti egységénél 2017-ben 
több mint 1 millió 200 ezer 
ügyfél fordult meg és csak-
nem 900 ezer ügyet intéz-
tek. A regisztrált álláskere-
sők száma mintegy 10 ezer  
főre csökkent.

Kiemelte továbbá, hogy 
Békés megyében 11 nem-
zetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházás van, eb-
ből négy fejeződött be, hét 
pedig még folyamatban van. 
Rámutatott, hogy tavaly 11 
középület újult meg 1,2 mil-
liárd forintból, jelenleg folya-
matban van a Szarvasi Já-
rási Hivatal rekonstrukciója 
és az Orosházi Földhivatal 
energetikai korszerűsítése. 

Megnyílt a 14. kormányablak 
Füzesgyarmaton, többen pe-
dig NAV munkaállomást nyi-
tottak. A jövőbeni tervek közt 
említette, hogy Békéscsabán 
év végéig új kormányablakot 
nyitnak a vasútállomáson, 
Mezőhegyesen pedig a me-
gyében is egyedülálló agrár-
igazgatási központot hoznak 
létre, ahol az okmányügyin-
tézés mellett vidékfejlesztési 
és mezőgazdasági kérdése-
ket is rendezni lehet majd. 

Takács Árpád beszélt ar-
ról is, hogy a középpontban 
ezentúl is a foglalkoztatás, a 
biztonság és a családok áll-
nak annak érdekében, hogy 

tovább erősítsék Békés me-
gyét, itt tartsák a lakosságot, 
vagy arra ösztönözzenek, 
hogy az elvándoroltak haza-
térjenek – ennek érdekében 
munkacsoportot hoztak lét-
re. Ősszel megkezdődnek a 
„Közös érték az egészség" 
programok, a cél, hogy a kö-
vetkező években valamennyi 
településre eljussanak szű-
résekkel, felvilágosító prog-
ramokkal, a sport fontossá-
gára felhívó lehetőségekkel.

Július 10-én állították 
rendszerbe a kormányablak 
buszt is, amely többek kö-
zött megyei kistelepülésekre 
látogat majd. Krizsán Anett, 

a Békés Megyei Kormány-
hivatal igazgatójának tájé-
koztatása szerint a jármű 
minden olyan felszerelés-
sel rendelkezik, amely egy 
kormányablakban is meg-
található. A megyei kistele-
pülés lakói a kormányablak 
busznak köszönhetően még 
hatékonyabban tudják majd 
az ügyeiket intézni, hiszen a 
buszok a kormányablakok-
ban intézhető ügykört teljes 
mértékben el tudják látni. 
Közölte azt is, hogy a járá-
si hivatalok vezetőinek jel-
zésére küldik majd egy-egy 
településre a buszt.

Varga Diána

É v e t  é r t é k e l t  a  B é k é s  M e g y e i  K o r m á n y h i v a t a l
Ta k á c s  Á r p á d :  M o z g a l m a s ,  t a r t a l m a s  é s  v á l t o z á s o k k a l  t e l i  v o l t  a  t a v a l y i  é v

Ismét Takács Árpád lett Békéscsaba kormánymegbízottja. Kinevezési okmányát a 
Parlament Vadásztermében vette át, mellette Orbán Viktor és Gulyás Gergely

Krizsán Anett és dr. Takács Árpád

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében 5 027 252 068 forint értékben 
31 Békés megyei projektről hozott támogató döntést 
az irányító hatóság – tájékoztatott Zalai Mihály, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.

Az alábbi felhívásokban született pozitív döntés:
• TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése
• TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés (helyi piac)
• TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség ja-

vítása családbarát, munkába állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatások fejlesztésével (ovi-bölcsi)

• TOP-2.1.1-16 Barnamezős területek rehabilitációja

• TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása (zöld város)
• TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedés-

fejlesztés (kerékpárút) 
• TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése (energetika)
• TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
• TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése

A Magyar Államkincstár mielőbb felveszi a kapcso-
latot a kedvezményezettekkel a támogatói szerződé-
sek megkötése érdekében, a közös cél, hogy mielőbb 
aláírt szerződése legyen minden nyertes pályázónak, 
ezután indulhat a pályázatok megvalósítása.

T O P  –  ú j a b b  3 1  p r o j e k t e t  t á m o g a t n a kJ a v a s l a t o k a t  v á r n a k  a r r a ,  h o g y  k i  k a p j a  
a  K i v á l ó  S z o c i á l i s  M u n k á é r t  k i t ü n t e t é s t

Konstrukció Azonosító Támogatást igénylő Összeg/javasolt 
támogatás

TOP-1.1.3 TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00021 Sarkad Város Önkormányzata 88 900 012
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 Kondoros Város Önkormányzata 179 129 229

TOP-2.1.1 TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00006 Gyula Város Önkormányzata 468 000 000
TOP-2.1.2 TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 220 000 000
TOP-3.1.1 TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00012 Kötegyán Község Önkormányzata 245 000 000

TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 107 920 000
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00004 Köröstarcsa Község Önkormányzata 65 300 000
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 Kondoros Város Önkormányzata 500 000 000
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00014 Gyula Város Önkormányzata 107 789 980
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 Orosháza Város Önkormányzata 299 931 731
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008 Orosháza Város Önkormányzata 398 821 090
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Szarvas Város Önkormányzata 500 000 000

TOP-3.2.1 TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00044 Orosháza Város Önkormányzata 450 000 000
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Mezőberény Város Önkormányzata 53 985 000

TOP-4.3.1 TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00008 Füzesgyarmat Város Önkormányzata 299 999 400
TOP-5.3.1 TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003 Battonya Város Önkormányzata 51 413 776

TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00013 Újkígyós Város Önkormányzata 20 799 188
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00012 Vésztő Város Önkormányzata 99 585 377
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00002 Füzesgyarmat Város Önkormányzata 53 314 811
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00008 Tótkomlós Város Önkormányzata 30 183 865
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00009 Sarkad Város Önkormányzata 99 994 372
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00007 Doboz Nagyközség Önkormányzata 15 000 000

TOP-1.1.2 TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00005 BMKP Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Kft. 140 000 000
TOP-1.4.1 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00019 Geszt Község Önkormányzata 69 112 210

TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00021 Békési Református Egyházközösség 49 234 901
 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00015 Gyula város önkormányzata 170 000 000
 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00026 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 20 626 616
 TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 Szarvas Város Önkormányzata 28 500 000

TOP-5.3.1 TOP-5.3.1-16-BS1-2018-00005 Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 46 665 263
TOP-5.3.1-16-BS1-2018-00006 Medgyesegyháza Városi Önkormányzata 45 037 657
TOP-5.3.1-16-BS1-2018-00004 Orosháza Város Önkormányzata 103 007 590

Végösszeg 5 027 252 068

Íme a nyertesek listája:
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ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

KÉSZÜLT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG MEGBÍZÁSÁBÓL

MTU_nyari_kampany_FERTOD_Sajto-280x409.indd   1 2018. 06. 25.   11:31
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A városháza zsúfolásig 
megtelt dísztermében pe-
dig a Fejezetek a békés-
csabai szlovákok múltjából 
és jelenéből és a Kapitoly 
z minulosti a súčasnosti 
Slovákov v Békešskej Čabe 
című könyveket mutatták be. 
A szerzők – Miroslav Kmeť, 
Tuska Tünde és Uhrin Er-
zsébet – Haan Lajos egykori 
evangélikus lelkész, történet-
író emlékének ajánlják a Bé-
késcsaba múltját és jelenét 
felvonultató könyvet.

A fesztivál keretében az 
evangélikus kistemplomban 
zajlott a Magyarországi Szlo-
vákok Napja, ahol Pecsenya 
Edit, a csabai szlovák iskola 
igazgatója is kitüntetést ve-
hetett át (erről lapunk 9. olda-
lán olvashatnak bővebben). 
Eközben a Szent István té-
ren a mesterségek utcájában 
kovács-, asztalos-, borbély-, 
szabómesterek mutatták be 
tudományukat. A városháza 
előtt a helyi történelmet tablók 
idézték fel, a Szlovák Kultúra 
Háza udvarán finom ételeket 
lehetett megkóstolni, a Szlo-
vák Tájház Áchim Termében 
pedig a Rozmaring Hímzőkör 
alkotásait lehetett megnézni. 

Szombaton délután zajlott 
a fesztivál egyik leglátványo-
sabb eseménye, a Korzó tértől 
a Szent István térig tartó felvo-

nulás, amelyre nemcsak Bé-
késcsabáról és Békés megyé-
ből, hanem az ország számos 
pontjáról és határon túlról is 
érkeztek szlovák hagyomány-
őrző csoportok. A Felvidékről 
háromszáz éve Csabára te-
lepült emberek tiszteletére a 
Korzó térről lovas szekereken 
és gyalog indultak el a népvi-
seletbe öltözött hagyományőr-
zők. A tömeget a Szent István 
téren szlovák egyházi énekkel 
köszöntötték a Békéscsaba 
újratelepítésének 300. évfor-
dulójára szerveződött városi 
kórus tagjai.

A főtéren összegyűlteknek 
a városháza erkélyéről ismer-
tették a város újratelepítésé-
nek rövid történetét. Ezután 
Szarvas Péter polgármester 
és Lászik Mihály, a békéscsa-
bai szlovák nemzetiségi ön-
kormányzat elnöke, valamint 
a békéscsabai szlovák főkon-
zul, Igor Furdík és Hollerné 
Racskó Erzsébet, az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat 
elnöke koszorúzta meg a 25 
évvel ezelőtt, Békéscsaba 
újratelepítésének 275. évfor-
dulója alkalmából állított em-
lékkövet. Szarvas Péter az 
ünnepségen kiemelte: előde-
inktől megkaptunk mindent, 
legendát, hitet, nyelvet, a szü-
lőföldhöz ragaszkodást, ez a 
város mindannyiunk szívéhez 
közel áll, és itt a szlovákok, 
magyarok együttélése évszá-

zadok óta példaértékű. 
A szombati program a He-

gyen-völgyön át műsorral, a 
Körösparti Vasutas Koncert Fú-
vószenekar koncertjével, majd 
a Fővárosi Nagycirkusz elő-
adásával és a Besh o droM-mal 
folytatódott, azonban a „Min-
denki, aki CSABAI!” gálaest, 
a közös éneklés, a „Vízijáték” 
és az utcabál az eső miatt  
elmaradt. 

Vasárnap szabadtéri isten-
tisztelettel, gyerekprogramok-
kal tölthették az időt a Szent 
István térre látogatók, azon-
ban a délutáni rendezvények 
egy részét ismét elmosta az 
eső. A Színitanház előadását, 
valamint a Hagyománytisztelő 
tér-hatás elnevezésű rendez-
vényt törölni kellett. A szerve-
zők az utolsó pillanatig vártak 
arra, hogy néhány percre ab-
bamaradjon az esőzés, hogy 
a közel száz viseletbe öltözött 
táncos átjusson a Csabagyön-
gyébe, ahol a balassisok be-
mutatták volna a „Vasárnapi 
tánc” című előadásukat. Az 
eső azonban nem csillapo-
dott, így az értékes viseletek 
megóvása miatt ezt is törölték 
(a tervek szerint az előadást 
szeptemberben tartják meg). 
A Ghymes-koncertet azonban 
a rossz idő ellenére is megtar-
tották a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban. 

Mikóczy Erika,  
Zámbori Eszter

Nevezési díj NINCS!

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

Itt a lehetőség, hogy megmutasd nekünk
egy kisfilmben!

Előnyben részesülnek az okos- és 
mobileszközzel készült művek

(max. 2 perc, 1 film/fő)!

Az első három helyezett értékes
nyereményekben részesül.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 2.

Békéscsaba
az Én városom

Kisfilmes pályázat
indul

amatőr és profi kategóriában

A pályázat a „Belváros rehabiliáció III. ütem – Munkácsy-negyed 
program ” című és TOP-6.3.2-15-BC1-2016-00001 azonosító-
számú projekt  „soft” szemléletformáló program 
keretein belül indul. Bővebb infó és jelentkezés a 
bit.ly/bcsazenvarosom címen.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Keresd a „Békéscsaba az én városom videópályázat” 
csoportunkat Facebookon!

A pályázat a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogató-
központ festői környezetben, 
a Széchenyi liget közepén fek-
szik, Békéscsaba belvárosából 
indulva kellemes, ötperces sé-
tával megközelíthető.

Elhelyezkedése, felszerelt-
sége, termeinek kialakítása le-
hetőséget teremtenek arra, hogy 
konferenciák, illetve nagyobb 
családi rendezvények, pl. eskü-
vők kedvelt színhelyévé váljon. 

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, ál-
latokkal, illetve játékos formában találkozhatnak gyógynövényekkel, csigákkal, 
madarakkal, rovarokkal. 
Annak érdekében, hogy még érdekesebb legyen a látogatás, foglalkoztatófüzetet 
tudunk biztosítani gyermekeknek, felnőtteknek.

A kiállítás látogatása ingyenes.
Foglalkoztatófüzet, animátor igénybevétele esetén: 300 Ft/fő. 

Teremfoglalás, csoportos látogatás esetén bejelentkezés a kiállításra:
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810. | 06-66/445-885, 20/451-4001

kvlatogatokozpont@gmail.com • www.korosoknaturpark.hu
Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye

Körösök Völgye
Látogatóközpont

Mindenki, aki CSA BAI! – Békéscsaba 300 Fesztivál

Munkácsy és felesége, valamint Stark Adolf a téren Emlékezők a városháza előtt Sokan érkeztek gyönyörű népviseletben

Hollerné Racskó Erzsébet és Igor Furdík az emlékkőnél

Lovas kocsikkal és gyalogosan vonultak a hagyományőrzők a Szent István térre

→ Folytatás az első oldalról 
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2018
2018. július 19., csütörtök

Csabagyöngye-terasz, kiülős
20.30 DIRTY SLIPPERS – KITŰZÖM A 
ZÁSZLÓT LEMEZBEMUTATÓ KONCERT
A Dirty Slippers zenekar az elmúlt évek egyik 
legkeresettebb koncertzenekara lett Magyar-
országon. Évente 80-90 koncert, Európa-tur-
nék, Kárpát-medencei sikerek és 2 MAHASZ 
albumeladási toplistás nagylemez után a „Ki-
tűzöm a zászlót,, névre keresztelt harmadik 
nagylemezét mutatja be hazai környezetben 
a zenekar. A pop-rock zenekar megújult kon-
certműsorral, új dalokkal és a rádiókból és 
zenetévékből jól ismert slágereivel készül a 
„homecoming show”-ra.

FRÖCCSÖNTŐ HÉTVÉGE
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának kiemelt támogatásával 
megvalósuló rendezvény.

2018. július 20., péntek

Szent István tér
19.00 THE ROLLERCOASTERS
20.30 COMPACT DISCO

22.00 CSÍK GÁBOR ÉS JOSEPH BOWAND 
AKUSZTIKUS ESTJE
Csík Gábor úgynevezett fingerpicking gitá-
ros, aki egy szál hangszeren szólaltat meg 
egy komplett zenekart, azaz a dallamot, 
basszust, kíséretet. Joseph Bowand, alias 
Illyés József szintén gitáros, ő viszont egy 
loop station-t használ, amely révén szintén 
egyedül testesít meg egy egész zenekart. 
Ezen az estén tehát igazi kuriózum várja az 
érdeklődőket, ahol a modern technika és a 
hagyományos hangszerelés találkozik.

2018. július 21., szombat

Szent István tér
19.00 RED HOT CHILI PEPPERS TRIBUTE 
BY BLUE COLD JALAPENOS
20.30 IVAN AND THE PARAZOL
Az Ivan & The Parazol egy 2010-ben ala-
kult budapesti beat-, rockzenekar. A ’60-as 
évekből erősen merítő és elképesztő laza-
sággal prezentált zenéjük eddig mind a ra-
jongók, mind a kritikusok fejét elcsavarta. 
Eddigi pályájuk fontos pontja, hogy játszhat-
tak a legendás Deep Purple előtt, valamint 
az Illés zenekar Beatünnep koncertsoroza-
tának is résztvevői voltak. Ezen a nyáron 
utazik ki a zenekar Los Angelesbe, hogy 
elkezdje negyedik lemezének felvételeit a 
legendás East West stúdióban, ahol többek 
között Frank Sinatra vagy Michael Jackson 
lemezei születtek.

2018. július 23., hétfő

16.00–18.30 SPORTHÉTFŐ
Békéscsabai sportegyesületek bemutatko-
zása, sportolási lehetőség a térre látogatók 
számára.

2018. július 24., 17.00 kedd

Szent István tér, esőhelyszín: Ibsen Ház
FABÓK MANCSI: A HALHATATLANSÁG 
ORSZÁGA–NÉPMESE BÁBOKKAL

Gazdag népmesekincsünk mindegyike 
szimbolikusan az emberi Élet valós céljait, 
küzdelmes feladatait és az odáig vezető 
út nehézségeit tárja elénk. Mesénk főhő-
sét az emberiség örök misztériuma hajtja: 
létezik-e az Örökélet – Halhatatlanság Or-
szága?
Királyfink hosszú útja során csodatevők 
segítségével végül célba ér. Sokáig még-
sem tudja élvezni az időtlenséget, erős 
honvágya miatt visszatér meglátogatni 
apját, anyját. Ám míg ő Halhatatlanság 
országában néhány napot tölt el, addig a 
földön több ezer esztendő szalad el. Ezért 
szüleit sem találhatja meg, s az elárvult 
királyfira ekkor rátalál még az öreg Halál 
is. Végül a Halhatatlanság országának ki-
rálynője és a Halál küzd meg egymással a 
királyfiért…
Bábelőadásunk megtekintését szigorúan 
kiskorú felügyelete mellett ajánljuk!

2018. július 25., szerda

Szent István tér
10.00 FESTŐK A TÉREN – A XIV. Békés-
csabai Nemzetközi Művésztelep alkotóinak 
szabadtéri festése.

PEZSGŐ BELVÁROS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának kiemelt támogatásával 
megvalósuló rendezvény.

2018. július 27., péntek

Szent István tér
19.00 THE BLACKBIRDS/BEATLES EM-
LÉKZENEKAR/

20.30 MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR 
ZENEKAR
A Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar olyan 
zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált 
a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar 
alapítója: Novai Gábor, énekesnője: Marót 
Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása 
alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális ze-
nei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán 
született tánczenei műfajokkal. 

Csabagyöngye-terasz
22.00 SYNEMA

2018. július 28., szombat

Szent István tér
20.30 MAGASHEGYI UNDERGROUND

2018. július 30., hétfő

16.00-18.30 SPORTHÉTFŐ
Békéscsabai sportegyesületek bemutatko-
zása, sportolási lehetőség a térre látogatók 
számára.

2018. augusztus 3–4., péntek–szombat

Csabagyöngye-terasz
BIG BAND-TALÁLKOZÓ
Augusztus első hétvégéjén a big band-
rajongóknak kedvezünk, hiszen a Csabai 
Nyár keretein belül idén is megrendezésre 
kerül a Big Band Találkozó. Kiváló zenészek, 
hangulatos környezet várja az érdeklődőket 
pénteken és szombaton egyaránt. 
INGYENES!

2018. augusztus 6., hétfő

16.00–18.30 SPORTHÉTFŐ
Békéscsabai sportegyesületek bemutatko-
zása, sportolási lehetőség a térre látogatók 
számára.

2018. augusztus 10., péntek

Csabagyöngye-terasz, kiülős
20.00 MOLNÁR GYÖRGY TRIÓ
Molnár György harmonikaművész több ver-
senygyőzelem után az 1999-es év szólis-
tája, 2000-ben pedig az Országos Harmo-
nikaverseny kategóriagyőztese lett. Eddigi 
pályafutásának csúcspontja volt, mikor egy 
szakmai bizottság döntése alapján 2002-
ben átvehette a nemzetközi Lyra díjat a Bu-
dapesti Kongresszusi Központban.
A trió tagjai Molnár György mellett Kiss 

László (gitár) és Móré István (basszusgi-
tár). A műsoron szerepelnek musette ke-
ringők, sanzonok, bravúr polkák, magyar 
örökzöldek, koncert- és előadási darabok, 
swingek, magyaros egyvelegek, latin dal-
lamok és igazi meglepetés számok is.

2018. augusztus 11., szombat

Csabagyöngye-terasz, kiülős
20.30 OVER3

Az Over 3 egy 2014 elején alakult pop-
rock zenekar, melynek tagjai Szeberényi 
Gréta (ének), Hajdu Balázs (gitár), Varga 
Kristóf (dob) és Vígh Bence (basszusgitár). 
A saját számok mellett kedvenc zenekara-
ink számai is hallhatóak átdolgozva.
INGYENES!

2018. augusztus 13., hétfő

16.00–18.30 SPORTHÉTFŐ
Békéscsabai sportegyesületek bemutatko-
zása, sportolási lehetőség a térre látogatók 
számára.

2018. augusztus 17–19. 

Szent István tér
16.00–18.30 óra XXXI. ZENEI IFJÚSÁGI 
TALÁLKOZÓ ÉS NEMZETKÖZI FÚVÓS-
ZENEKARI VERSENY
A Zenit a megye egyik legnagyobb ha-
gyományokkal bíró kulturális fesztiválja. 
A Zenit célja egyrészt a fúvóstársadalom 
számára egy folyamatos, minden évben 
megrendezésre kerülő, zsűri által minő-
sített megmérettetés biztosítása, ezzel 
együtt a tehetséggondozás, tehetségfej-
lesztés, másrészt Békés megye zeneked-
velő közönségének élőzenét, fúvósmuzsi-
kát biztosítani.
INGYENES!

2018. augusztus 20., hétfő

Szent István tér
ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Családi és gyermekprogramok egész nap!
Fülemüle együttes
Napsugár Bábszínház
A Szent István-szobor ünnepélyes avatása.
Udvarhelyi Néptáncműhely bemutatója.
LÓCI JÁTSZIK KONCERT

Tűzijáték
PRIAMIS

2018. augusztus 26., vasárnap

18.00 A BÉKÉS MEGYEI SZIMFONIKUS 
ZENEKAR NYÁRZÁRÓ HANGVERSE-
NYE

2018. augusztus 27., hétfő

16.00–18.30 SPORTHÉTFŐ
Békéscsabai sportegyesületek bemutatko-
zása, sportolási lehetőség a térre látogatók 
számára.

Július 19.– 

augusztus 27.

„  ”
„  ”



Negyedik alkalommal 
rendezték meg a Gerlai 
Falunapot, amelyhez idén 
Katonai Hagyományőr-
ző Fesztivál is kapcso-
lódott. A látogatók olyan 
látványos programokon 
vehettek részt, amelyek a 
régióban egyedülállónak 
számítanak.

A falunapot a Hajnal-
Lenkey-Jázmin Utcai Álta-
lános Művelődési Központ 
szervezte, míg a fesztivál 
a Békés Megyei Károlyi-
huszár és Honvéd Hagyo-
mányőrző és Kulturális 
Egyesület, valamint a Ger-
lai Wenckheim Társaság 
együttműködésének kö-
szönhetően valósulhatott 
meg.

Szente Béla, a Csaba-
gyöngye Kulturális Köz-
pont igazgatója kiemelte: 
a rendezvény egyik célja 
az volt, hogy felhívják a 
figyelmet az elhanyagolt 
állapotban lévő, Ybl Miklós 
által tervezett Wenckheim-
kastélyra. 

A programok helyszínei 
fontos szerepet játszanak 
a gerlaiak életében: a fa-
lunapot a futballpályán, a 
Katonai Hagyományőrző 
Fesztivált pedig a kastély-
parkban rendezték meg. 
A katonai fesztivál kere-
tében a főbb történelmi 
korokat mutatták be. A 
honfoglalástól indulva a 
középkoron át a török kort, 
a betyárvilágot, valamint 
az 1848–1949-es forradal-

mat és szabadságharcot 
is felidézték a látogatók-
nak. Az érdeklődők emel-
lett első és második világ-
háborús járművekkel és 
hadi eszközökkel találkoz-
hattak, valamint a korhű 
felszerelésekbe és egyen-
ruhákba is belebújhattak. 
A honvédség emellett 
honvédelmi akadálypá-
lyával, valamint íjászattal 
színesítette a programot, 
míg a falunaphoz főzőver-
seny, gyermek- és zenés 
programok társultak.

A szervezők hagyo-
mányteremtő szándékkal 
hívták életre az eseményt, 
de a tervek között szerepel 
az is, hogy a jövőben több-
napos eseménnyel várják 
majd az érdeklődőket.

Békéscsaba háromszáz 
évvel ezelőtti újratelepíté-
se összefügg a szlovák te-
lepesek megérkezésével. 
Nem véletlen, hogy a jubi-
leumon itt, a hazai szlovák-
ság fővárosában tartották 
a Magyarországi Szlová-
kok Napját is a Mindenki, 
aki CSABAI! – Békéscsaba 
300 Fesztivál keretében.

Jó itt lennünk, mert erősítjük 
egymást – ezekkel a szavak-
kal köszöntötte Kutyej Pál 
Gábor igazgató lelkész az 
ökumenikus, kétnyelvű isten-
tiszteletre érkezett, szlovák 
anyanyelvű vendégeket. Az 
Országos Szlovák Önkor-
mányzat által évente más-
más helyszínen tartott talál-
kozó ünnepi nyitóáhítatának 
idén a békéscsabai evangé-
likus kistemplom adott ott-
hont. 

A Magyarországi Szlo-
vákok Napját a július 5-ei, 
szlovák állami ünnephez 
kötődően, július első szom-
batján rendezik meg, ekkor 
adják át a szlovák kultúra 
megőrzéséért tett erőfeszí-
tések elismeréséül alapí-
tott, rangos kitüntetéseket 
is.

A Nemzetiségünkért dí-
jat idén Huberné Kisgyőri 
Katalin sárisápi pedagógus, 
Pecsenya Edit, a békéscsa-
bai szlovák iskola igazgatója 
és az Egyed Péter vezet-
te Tücsök Zenekar kapta, 
a Lami István-díjat pedig  
dr. Felföldi László néptánc-
kutatónak, egyetemi oktató-
nak ítélték oda.

Pecsenya Edit 1985-ben 
szerzett középiskolai taná-
ri diplomát szlovák nyelv és 
irodalom – orosz nyelv és iro-
dalom szakon. Ettől az évtől 
kezdve dolgozik a békéscsa-
bai szlovák iskolában peda-
gógusként, 1997-től pedig az 
intézmény igazgatójaként. A 
dél-alföldi szlovákok együtt-
működésének keretében 
különböző nemzetközi kon-
ferenciák, találkozók, tanul-
mányi versenyek és tovább-
képzések aktív résztvevője, 
felkészítő tanára, előadója, 
szervezője. Rendszeresen 
jelennek meg a magyaror-
szági nemzetiségi oktatás-
hoz kapcsolódó cikkei, pub-
likációi Magyarországon és 
külföldön. Az iskolai munka 
mellett szereplője a szlovák 
közéletnek, tagja a Csabai 
Szlovákok szervezetének.

Ďeň Slovákov v 
Maďarsku v  

Békéšskej Čabe

Edita Pecsenyová, ria-
diteľka miestnej slovenskej 

školy, dostala vyznamenanie 
„Za našu národnosť”

„Je tu nám dobré, lebo 
posilníme navzájom” – s 
tými slovami pozdravil 
slovenských účastníkov 
dvojjazyčnej bohoslužby 
Pavel Gabriel Kutyej, 
predsedujúci farár.

Celoštátna slovenská 
samospráva v Maďarsku 
každý rok v inej Slovákmi 
obývanej lokalite zorganizuje 
toto strenutie, kerího sa 

slávnostná otváracia 
bohoslužba konala v Maľom 
evaňjeľickom chráme. 

Deň Slovákov v Maďarsku, 
ktorý je viazaný na slovenský 
štátny sviatok, každoročne je 
usporiadaný na prvej sobote 
júla. Vtedy sa aj odovzdávajú 
prestížne významenania 
pre tych, kerí veľa robiľi za 
zachovanie a udržiavanie 
sa slovenskej kultúry v 
Maďarsku.

Vyznamenanie „Za našu 
národnosť” v tomto roku dostali 
Katarína Huberová Kisgyőrio-
vá, pedagóg zo Šárišápu, 
Edita Pecsenyová, riaditeľka 
čabianskej slovenskej školy, 
a kapela „Svrčkovci”, pod 
vedením Petra Egyeda.

Edita Pecsenyová získala 
diplom stredoškolského 
pedagóga slovenského 
jazyka a literatúry – ruského 
jazyka a literatúry v r. 1985. 

Od roku 1985 pracuje v 
čabianskom Slovenskom 
gymnáziu, základnej škole, 
materskej škôlke a kolégiu 
ako stredoškolsky pedagóg, 
od roku 1997 až dodnes ako 
riaditeľka inštitúcie. V rámci 
spolupráce dolnozemských 
Slovákov je aktívnou 
účastníčkou, pripravujúcou 
učiteľkou, prednášateľkou, 
organizátorkou rôznych 
medzinárodných konferencií, 
stretnutí, žiackych súťaží 
a doškoľovaní. Pravidelne 
sú uverejnené jej odborné 
články a publikácie súvisiace 
so slovenskou národnostnou 
výučbou v Maďarsku a 
zahraničí. Popri školskej práci 
je účastníčkou slovenského 
verejného a kultúrneho 
života, členkou Čabianskej 
organizácie Slovákov.

Zsíros András/ 
prekladau: Ondriš Kiszely

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

A szervezők hagyományteremtő szándékkal hívták életre a fesztivált

A CsabaParkba érkezők 
törpekecskékkel, pávákkal, 
tyúkokkal, kakasokkal is 
találkozhatnak, és a későb-
biekben bővíteni szeretnék 
a palettát. Az állatsimoga-
tó lehetőséget nyújt arra, 
hogy azok is találkozzanak 
a jószágokkal, akiknek erre 
otthon nincs lehetőségük a 
mindennapokban. Mint azt 
Herczeg Tamás, a térség 

országgyűlési képviselője 
elmondta, a cél az, hogy 
oda lehessen menni, meg-
ismerkedni az állatokkal. Az 
állatsimogatónál található 
tábla pedig ahhoz is segít-
séget nyújt, hogy a gyere-
kekben tudatosuljon, hogy 
az állat és az ember együtt-
élése hogyan tud harmoni-
kus lenni. 

Szendi Rita

Kisállat-simogató
Háziállatok a CsabaParkban

Magyarországi Szlovákok Napja Csabán
Nemzetiségünkért díjat kapott Pecsenya Edit, a szlovák iskola igazgatója

Gerlai Falunap és Katonai Hag yományőrző Fesztivál

A gyerekek körében népszerűek voltak a kecskék

Pecsenya Edit az evangélikus kistemplomban vette át a 
Nemzetiségünkért díjat

Herczeg Tamás is részt vett a megnyitón

Kisállat-simogatót adtak át a közelmúltban a 
CsabaParkban. Az elkerített területen háztáji állatokkal 
ismerkedhetnek meg a gyerekek, a látogatók, és mindezt 
ingyenesen.
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KÉSZÜLT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG MEGBÍZÁSÁBÓL

ITT KELL LENNED,
HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi   

a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!
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Magyarországon is egyre több 
az olyan növényfaj, amely itt 
nem őshonos, azonban vé-
letlenszerűen idekerülve, az 
évek során annyira elszapo-
rodik, hogy kezdi kiszorítani 
az itt őshonos növényeket. 
Erre példa a környezetvédel-
mi szakembereknek nagyon 
is ismerősen csengő selyem-
kóró, amit neveznek még te-
jelőkórónak, vaddohánynak 
vagy selyemfűnek is.

Latin neve alapján – Asclepias 
syriaca – Szíriából származó-
nak gondolnánk, holott valójá-
ban Észak-Amerikában ősho-
nos, és onnan, a XVI. század 
végén, dísznövényként került 
át az európai kontinensre. Ná-
lunk az első kivadult példányát 
1855-ben Pesten, a Városliget-
ből gyűjtötték be. Vízszintes, 
tarackszerű gyökerei kötik ösz-
sze a különálló egyedeknek 
látszó hajtásokat, vagyis kló-
nokat. Másfél méter magasra 
is megnő, júniustól augusztusig 
virágzik. Az illatos virágok színe 
a fehérestől a rózsaszínen át a 

vörösig változhat. Mivel rovarok 
porozzák be, így nektárterme-
lése bőséges, hogy odacsalo-
gassa a legkülönfélébb édes-
ségkedvelőket. Termése 8–11 
centiméter hosszú, szarv alakú, 
melyből augusztustól szabadul-
nak ki az érett, sok repítőszőrrel 
rendelkező magvak. A növény 
minden része bőségesen tar-
talmaz a rovarok számára mér-
gező tejnedvet. A bűzpillefélék 
azonban immunisak erre, her-
nyóinak ez az egyetlen tápnövé-
nye. Sőt, mi több, a mérget mind 
a hernyók, mind a pillangók el-
raktározzák, és ettől maguk is  
mérgezővé válnak.

A XIX. század végén kezdték 
termeszteni nálunk méhészeti 
és textilipari célból. Az 1940-es 
években újra próbálkoztak, de a 
növény rostja nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket. Nap-
jainkban, a sokszoros telepítés 
hatására, a selyemkóró az egyik 
legelterjedtebb idegenhonos 
özönnövényünk. Mézelőként 
ugyan kiváló (selyemfűméz, 
vaddohányméz), de az őshonos 
fajok kiszorításával összehason-
líthatatlanul több kárt okoz, mint 
hasznot. Mivel özönnövény, irtá-
sa törvény alapján kötelező.

Váncsa Klára ökológus
Munkácsy Mihály Múzeum

Kétszáznyolcvan éve, 1738-
ban az újratelepült Csaba 
20 éves. Lakossága báró 
Harruckern János György, 
az új földbirtokos szervezett 
betelepítési mozgalma kö-
vetkeztében egyre növeke-
dett.

Az újratelepítés első évtize-
dében a jobbágy lakosság 
egészségét veszélyeztette a 
települést körülvevő poshadt 
állóvizek kigőzölgése, ha pedig 
ittak belőle, az járványos meg-
betegedések állandó forrása 
volt. A mintegy kétezer körüli 
lakosú Csabát ekkor Verga Pál 
választott bíró vezette a 7 fős 
elöljárósággal. 

Húsz évvel az újratelepítés 
után kettős csapás érte Csa-
bát. 1738. április 14-én dél 
körül nagy tűz ütött ki. A he-
ves szél következtében a tűz 
gyorsan terjedt, 22 ház porrá 
égett a benne lévő bútorokkal 
és az istállókban lévő állatokkal 
együtt. A lakosságot az Arad 
megyéből behurcolt járvány is 
erősen fenyegette. 

Csabára július 1-jén tört be 
a pestis. A betegeket és az el-
hunytak hozzátartozóit „vesz-
teglő házakban” különítették 
el, ezek a település legszélső 
házai voltak. Az egyik ilyen 
szélső ház a mai evangélikus 
gimnázium helyén állt, előtte 
mély sánc volt. Burián Sámuel 
evangélikus lelkész naponként 
kijárt oda, a pestises betegek-
nek az úrvacsorát és a bort 
a sánc innenső partjától egy 

hosszú rúdon nyújtotta át a túl-
só partra.

A szeptember 6-áig pusztító 
járványban 169 lakos esett ál-
dozatul a fejlődés útján éppen 
elindult Csabán. Az áldozatokat 
egyházi szertartás nélkül, külön 
pestises halottak számára kijelölt 
temetőben hantolták el.

A következő évben kezdtek 
az idetelepülők szőlőműveléssel 
foglalkozni. Minden negyed telek 
után egy „kvarta” (3,6 négyzet-
méter) szőlőt sajátítottak ki. An-
nak ellenére, hogy nagy volt a 

korai halandóság, ekkor is sokan 
megélték a 90 körüli életkort, sőt, 
a 100 éven túlit is, egyes feljegy-
zések szerint Kovács György pél-
dául 115 éves korában hunyt el.

Az 1740. esztendőben újabb 
betelepülési hullám érte el Csa-
bát. Főleg szlovák ajkú, evangé-
likus vallású jobbágyok érkeztek. 
Az első katolikus vallásúakat el-
lenszenvvel fogadták. Ők a „nagy 
szikesen” túl, a mai Jókai–Szar-
vasi út közötti területen kezdtek 
letelepedni, építkezni.

Gécs Béla
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Családi nap a Millenniumin

A selyemkórót nevezik tejelőkórónak, vaddohánynak vagy 
selyemfűnek is

Egykorú metszet a pestisorvos ruházatáról

A Békéscsaba Város Kö-
zösségéért Egyesület szer-
vezésében családi napot 
tartottak a közelmúltban Bé-
késcsabán, a Millennium-la-
kótelepi játszótéren. A gyere-
keknek rengeteg szórakozási 
lehetőséget, a felnőtteknek 
pedig egészségügyi szűrő-
vizsgálatok sokaságát kínál-
ták a szervezők. Mint azt az 
egyesület tagja, Herczeg Ta-
más országgyűlési képviselő 
elmondta: több éve rendezik 
meg a családi napot. Kez-

detben a környékben élő kis-
gyermekes szülők vetették 
fel, hogy legyen egy ott élők-
nek szóló, közösségépítő 
rendezvény, ami azóta már 
hagyománnyá vált. Paláncz 
György, az egyik szervező 
kiemelte: a mindennapi sport 
elengedhetetlen az egészsé-
ges élethez, ezért a Békés-
csabai Előre NKSE játékosai 
bemutatóval egybekötött já-
tékkal is készültek a rendez-
vényre, így motiválva a láto-
gatókat a sportolásra.

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

NYÁRI NYITVATARTÁS JÚLI-
US 2-TŐL AUGUSZTUS 4-IG!
A Békés Megyei Könyvtár júli-
us 2. (hétfő) és augusztus 4. 
(szombat) között, hétköznapo-
kon rövidített nyitvatartással, 17 
óráig várja látogatóit, illetve jú-
lius 7-én, 14-én, 21-én, 28-án 
és augusztus 4-én, szombati 
napokon zárva tart. A pontos 
nyitvatartást megtalálja honla-
punkon.
Értesítjük a kedves érdeklő-
dőket, hogy az Életvezetési 
Kör szeptember 12-étől, szer-
dától folytatódik a Jaminai 
Könyvtárban. Mindenkit szere-
tettel vár Aranykőné Sajti Juli-
anna kineziológus, terapeuta. 
További információ: 
66/647-739, batsanyi@bmk.hu.
Békéscsaba újratelepí-
tésének 300. évfordulója 
kapcsán a Békés Megyei 
Könyvtár szeretne megem-
lékezni a város híres szemé-
lyeiről. Békéscsabai Százak 
életét kívánjuk összefoglalni 
egy-egy szócikkben. Az eddig 
elkészült szócikkek elérhetők a 
BékésWiki helyismereti enciklo-
pédiánkban; a bekeswiki.bmk.
hu weboldalon. 

Az EU szigorú követelmé-
nyeket meghatározó, GDPR 
nevet viselő, adatvédelmi 
rendelete május 25-én lépett 
életbe, melynek lényege a ter-
mészetes személyek adatainak 
védelme és adatvédelmének 
lehetővé tétele. A rendelet 
megértéséhez nyújt segítséget 
a Békés Megyei Europe Direct 
Tájékoztató Központ kiállítása, 
amit a Békés Megyei Könyvtár 
emeleti folyosóján lehet megte-
kinteni.

Családfakutatók, figyelem!
A Békés Megyei Könyvtárban 
hozzáférést biztosítunk a bé-
késcsabai evangélikus gyüleke-
zet digitalizált anyakönyveihez 
(1722-től kezdve). A kutatáshoz 
érvényes könyvtári olvasójegy 
szükséges!

100 éve történt: A könyvtár 
a Békés című hetilap 100 év-
vel ezelőtti számaiból érdekes 
híreket helyez el havonta a 
földszinti tablón és a Tumblren 
működő blogján. A Tumblr-oldal 
a bekesmegyeikonyvtar.tumblr.
com címen érhető el.

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM, GYERMEKKÖNYVTÁR: 
Hétfő: 14.00–17.00. Kedd–péntek: 11.00–17.00. Szombat: zárva

ÜGYELET: Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, vissza-
vétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat: 

Hétfő: 9.00–14.00. Kedd–péntek: 9.00–11.00

NYÁRI GYERMEKTÁBOROK A MESEHÁZBAN
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt, 
a szabad idő vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyer-
mekeket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa 
alatt, kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával  

készülünk a nyárra.

 IGAZSÁGOS MÁTYÁS KIRÁLY – lovagi és reneszánsz tábor
2018. július 30.–augusztus 3.

A Mátyás-emlékév rendezvénye a lovagi tábor. A hét során megismer-
kedünk a Mátyás korabeli lovagi élettel, táncokkal, társasjátékokkal. 
Címert, pajzsot festünk. Mátyás-tallért sütünk, bőrtarsolyt, pártát készí-
tünk. Reneszánsz képkeretet tervezünk. Az udvaron lovagi ügyességi 

játékot rendezünk.

 MESEHÁZ 30 – születésnapi kézművestábor BETELT!
2018. augusztus 13–17.

A Meseház születésnapja alkalmából szervezett tábor tematikája 
Schéner Mihály játékvilágát idézi. Maskarába, kalapokba öltözünk, fest-
ményt festünk a mester alkotásairól. Elkészítjük a viráglányokat, pipike 

linzert sütünk. Agyagozunk, textilből Elefánt Csabit készítünk.
Filcből lovas huszárt varrunk. 

BÉKÉSCSABA 300 – hagyományőrző népi kézművestábor
2018. augusztus 27–31. 

Békéscsaba újratelepítésének évfordulója alkalmából fölelevenítjük a 
csabai kézműves hagyományokat. Ellátogatunk a Molnárházba, felidéz-
ve a régi molnárélet szokásait. Textilt festünk a kékfestés hagyománya-
ival, rongyszőnyeget szövünk, agyagozunk, gyöngyöt fűzünk, gyöngyöt 
szövünk. Elkészítjük a csabai népviseletes babát. Megismerkedünk  

a régi hajfonásokkal.

Táboraink részvételi díja: 15 000 Ft/hét,
ami tartalmazza az étkezések és a kézműves-foglalkozások 

összes költségét. Többhetes részvételnél vagy testvéreknek 
kedvezményt adunk.

Jelentkezni lehet a 66/326-370 és a 06-30/383-4743 telefonszámon,
valamint a mesehaz@mesehaz.hu címen.

Bővebb felvilágosítás kérhető munkatársainktól ugyanitt.

ŐSZIDŐ NYUGDÍJASKLUB, 35. évforduló
2018. július 25-én ünnepli az Őszidő Nyugdíjas Klub

megalakulásának 35. évfordulóját 
a Csabagyöngye Kulturális Központban.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

Tetőszigetelő szakembert/abban jártas 
segédmunkást keresünk hosszú távra. 

,,B” kategóriás jogosítvány előny.  Telefon: +36-30/938-8053.
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2018. július 23., 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 Öko-Logikus  

(körny.-véd. mag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
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 BRSE TV (magazin)
18.30 Épí-Tech  

(építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Cinema Inferno (dok.-film)
22.00 Czinka Pannától Pegéig 1. 

(dok.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 24., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Csabai forgatag  

(közéleti mag.)
9.10 Utánpótláslesen  

(sportmagazin)
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 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Kivonulás a paradi- 

csomba (dok.)
22.00 Czinka Pannától Pegéig 2. 

(dok.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 25., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Üzleti Negyed  

(gazdasági magazin)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Öko-Logikus  

(körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed  

(gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Praktikák
21.00 Energol-dosszié (dok.-film)
22.00 Czinka Pannától Pegéig 

3. (dok.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Praktikák
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 26., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Öko-Logikus  

(körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Praktikák
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Épí-Tech  

(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed  

(gazdasági 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Hunnovaciók (dok.-film)
21.50 Biketour in Europe 2015. 

(útifilm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 27., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed  

(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Praktikák
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 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag  

(közéleti mag.)
21.00 ARTista Café 4/2.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag  

(közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 28., szombat

7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag  

(közéleti mag.)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Öko-Logikus  

(körny.-véd.mag.)
11.30 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 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/7. (ismeretterjesztő  
filmsorozat)

20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Bartók Táncegyüttes
 Néptánc Gála 2018
22.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Körösök völgye (dok.-film)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 29., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti maga-

zin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Valóságos Kincsesbánya 

10/7. (ismeretterjesztő  
filmsorozat)

11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Fehér galamb (dok.-film)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Öko-Logikus  

(körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Cirkuszi Szomszédolás
23.05 Híradó
23.25 Kikötő (egyházi magazin)
23.50 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 30., 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 Öko-Logikus  

(körny.-véd.mag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Épí-Tech  

 (építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

 kőzés, Békéscsaba–Mo- 
 sonmagyaróvár

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 31., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 Szomszéd vár
8.40 Zöld 7. (körny.-véd. 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 Üzleti Negyed  

 (gazdasági magazin)
18.00 Hírek
18.05 Kikötő (egyházi magazin)
18.30 Öko-Logikus  

 (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kikiriki (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 1., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 BRSE TV (magazin)
8.10 Csabai forgatag  

(közéleti mag.)
8.40 Utánpótláslesen  

 (sportmagazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Öko-Logikus  

 (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 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech  

(építészeti magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

 kőzés, Békéscsaba–Mo- 
 sonmagyaróvár

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech  

 (építészeti magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 2., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Épí-Tech  

 (építészeti magazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 BRSE TV (magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10   Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed  

  (gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Boxutca (dok.-film)
21.50 Biketour in Europe 2015  

  (útifilm) 3.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 3., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Öko-Logikus  

(körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 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 Utánpótláslesen  

 (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 ARTista Café 4/3.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 4., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Üzleti Negyed  

(gazdasági magazin)
9.10 Csabai forgatag  

(közéleti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Utánpótláslesen  

 (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya  

 10/8. (ismeretterjesztő  
 filmsorozat)

20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Ludas Matyi a cirkuszban
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 5., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Valóságos Kincsesbánya  

 10//8. (ismeretterjesztő  
 filmsorozat)

11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Az élők háza (dok.-film)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag  

 (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Épí-Tech  

 (építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Zenéről, múltról, 
  szerelemről
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Halak megmentése  

 (dok.-film)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 6., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Szomszéd vár
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Öko-Logikus  

(körny.-véd. mag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
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 BRSE TV (magazin)
18.30 Épí-Tech  

 (építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Múltidézés (dok.-film)
21.55 Lövéte (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 7., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Kikötő (egyházi magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Utánpótláslesen  

(sportmagazin)
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 Kikötő (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.10 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
21.00 Hunor, Magor nyomán    

 Békésben
22.00 Laskai sorok (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 8., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10 Üzleti Negyed  

(gazdasági magazin)
8.40 Szomszéd vár
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Üzleti Negyed  

 (gazdasági magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Öko-Logikus  

 (körny.-véd. mag.)
21.00 Horgászvizeink Békésben  

 (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Öko-Logikus  

 (körny.-véd. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 9., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Öko-Logikus  

(körny.-véd. mag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Kikötő (egyházi magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Épí-Tech  

 (építészeti 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Épí-Tech  

 (építészeti magazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 A Nobel-díjas hadifogoly  

 (dok.-film)
21.50 Biketour in Europe 2015  

 (útifilm) 4.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 10., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed  

(gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Praktikák
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 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag  

(közéleti mag.)
21.00 ARTista Café 4/4.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag  

(közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 11., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Praktikák
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Öko-Logikus  

 (körny.-véd.mag.)
11.30 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed  

 (gazdasági magazin)
18.00 Hírek
18.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Kikötő (egyházi magazin)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya  

 10/9. (ismeretterjesztő  
 filmsorozat)

20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Atlantisz gyermekei
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 12., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Épí-Tech  

(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Valóságos Kincsesbánya  

 10/9. (ismeretterjesztő  
 filmsorozat)

11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Szomszéd vár
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag  

 (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Öko-Logikus  

 (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Evangélikus Diákkórus  

 találkozó
23.30 Híradó
23.50 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG
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Hiába a külföldi megke-
resések, a saját nevelésű 
válogatott liberó, Molcsányi 
Rita egy évvel megtoldotta 
eredetileg jövő nyáron lejáró 
szerződését, így a következő 
két évben is a csabai sike-
rekért harcol. Rita a BRSE 
egyik szimbóluma, a klubhű-
ség mintapéldája, aki soha 
egyetlen más klubcsapat 
mezét nem viselte. 

– Boldog vagyok, hogy a 
BRSE mezében szerepel-
hetek. Kötődöm a városhoz, 
itt nőttem fel, itt lett belőlem 
élvonalbeli és válogatott 
sportoló. Remek helyen va-
gyok, a klub ambíciói töret-
lenek, ez sokat jelent ne-
künk, játékosoknak, hiszen 
szeretnénk hosszabb távon 
a Bajnokok Ligájában játsza-
ni, és nemzetközi sikereket 
elérni. Büszkén nézek visz-
sza a klub által megtett útra, 
szeretnék további sikerek 
részese lenni – fogalmazott  
Molcsányi Rita.

Pekárik Eszter tavaly ér-
kezett Békéscsabára. A cen-
ter az előző szezonban egy, 
most pedig két évre szóló 
szerződést írt alá a csapattal. 

– Az elmúlt szezon na-
gyon jól sikerült, és úgy 
érzem, jó döntést hoztam 
azzal, hogy ide igazoltam 
Békéscsabára. Rengeteget 
sikerült fejlődöm, és nagyon 
sok mindent kaptam, sok 
mindennel több lettem már 
egy szezon alatt! Itt nyer-

tem meg az első MEVZA-
érmemet, ami egyből egy 
aranyra sikeredett. Azzal 
pedig egy gyermekkori ál-
mom vált valóra, hogy ma-
gyar bajnoknak mondhatom 
magam a csapat tagjaként. 
Jó érzés, hogy mindezt egy 
ilyen neves klubban tudtam 
elérni. Nagyon boldog va-
gyok, hogy két évig még biz-
tosan a BRSE-ben játszom 
– mondta Pekárik Eszter. 

Tálas Zsuzsanna szemé-
lyében nemzetközi tapaszta-
lattal rendelkező, válogatott 
feladót igazolt a Békéscsabai 
Röplabda SE, aki egyéves 
lengyelországi kitérő után 
csatlakozik ismét a csapat-
hoz. Zsuzsa várakozással te-
kint a következő szezon elé. 

– Három éve jöttem Bé-
késcsabára, és nagyon iz-
gatott voltam, hiszen tudtam, 
hogy Magyarország legjobb 
klubjához szerződtem. Új-
donságok vártak, hiszen új 
edzővel, szinte egy teljesen 
új csapattal vágtunk neki a 
szezonnak. Utána Lengyel-
ország következett, ahol 
szintén egy jó bajnokságban 
játszhattam, de jó ismét visz-
szatérni Békéscsabára. Itt 
most ismét egy újszerű csa-
pat van kialakulóban. Igaz, a 
régi edzővel, Misivel, de úgy 
gondolom, hogy nagyon sok 
olyan újdonság lesz, ami mi-
att érdemes várnom ezt az 
idei szezont is – fogalmazott 
Tálas Zsuzsanna.

A realitás, a korábban el-
ért idők alapján Bencének 
volt esélye valamelyik érem-
re, de az aranyra azért ke-
vés. Még akkor is nehéz volt 
elhinni, hogy csak ez érdekli 
igazán, amikor simán meg-
nyerte az előfutamát, és ar-
ról beszélt, hogy a döntőben 
ugyanezt a futást szeretné 
megismételni. Pedig majd-
nem megismételte. Egy kör 
után elfoglalta a középtávon 
igencsak kedvező második 
pozíciót, az utolsó kör előtt 
a harmadik helyen futott, de 
ez már sokkal rosszabbnak 

tűnt, mert be volt zárva. Le-
hetetlennek látszott a kitö-
rés 300 méterrel a cél előtt, 
de egyszer csak robbantott, 
és amikor rákanyarodott a 
célegyenesre, már azt nem 
tudtuk elképzelni, hogy va-
laki utolérheti. A brit Elliott 
azonban – akit pontosan úgy 
hívnak, mint nagy elődjét eb-
ben a műfajban, amelynek 
a szigetország a nagyhatal-
ma – az utolsó húsz méteren  
lehajrázta.

Ettől még persze gyönyö-
rű ez az ezüst, gratulálunk a 
csabai klub versenyzőjének.

Apáti ezüstérmes
Jól szerepelt az U18-as Eb-n

BRSE: Ősztől velük is találkozhatunk majd
Molcsányi ,  Pekárik és  Tálas is  szerződést  írt  alá a csapattal

Tóth Sándor esteredző és Apáti Bence

Tálas: Újszerű csapat van kialakulóban

Molcsányi: Boldog vagyok, hogy BRSE-mezben szerepelhetek

Pekárik: Jó döntés volt ide igazolni

Apáti Bence, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club ver-
senyzője ezüstérmes lett Győrben, az U18-as Európa-
bajnokságon. Bence 1500 méteren 3:55.53-at futott, ez-
zel az eredménnyel állhatott a dobogó második fokára.

Molcsányi Rita, Pekárik Eszter és Tálas Zsuzsanna is 
szerződést írt alá a Békéscsabai Röplabda SE-vel, így a 
következő szezonban velük mindenképpen találkozha-
tunk majd.

A nyáron, egészen au-
gusztus 27-éig – augusztus 
20-a kivételével – minden 
hétfőn 16 és 18.30 óra kö-
zött sporthétfőt tartanak a 
Szent István téren, ahol tíz 
alkalommal, összesen 37 
különböző sportágat kép-
viselve, a város 46 sport-
klubja mutatkozik be. A 

szokásoknak megfelelően 
bemutatókkal, a sportágak 
ismert képviselőivel várják 
az érdeklődőket. A program 
nem titkolt célja, hogy minél 
többen kipróbálhassák a kü-
lönböző mozgásformákat, 
és ha kedvet kaptak, akár 
csatlakozhatnak is az egye-
sületekhez.

A Magyar Torna Szövet-
ség rendezésében zajlott a 
női magyar–osztrák–cseh–
szlovák csapatverseny a bu-
dapesti tornacsarnokban. A 
négy nemzet csapattalálko-
zóján a magyar felnőtt együt-
test alkotó Böczögő Dorina, 
Péter Sára, Dévai Boglárka, 

Fehér Nóra és békéscsabai 
Makra Noémi nyerték meg 
a legjobbaknak járó díjat. A 
juniorok csapatviadalán szin-
tén a magyar hölgyek végez-
tek az élen a csabai Purguly 
Zsuzsanna Kirával és Szujó 
Hannával, aki junior egyéni 
összetettben harmadik lett.  

Hivatalosan is átadták 
az Alföld Vívó Akadémia 
vívóterméhez épített kondi-
cionálótermet. A beruházás 
mintegy 20 millió forintból 
valósult meg a Magyar Vívó 
Szövetség és Békéscsaba 
önkormányzatának támoga-
tásával.

Békéscsaba önkormány-
zata fontosnak tartja, hogy 
felhívja a fiatalok figyelmét 
a sportra és az egészséges 
életmódra, éppen ezért nagy 
hangsúlyt fektet a különböző 
sportágak támogatására. A 
szövetség beruházását most 
3 millió forinttal támogatták. 
Kiss Tibor alpolgármester 
megjegyezte, hogy a város 
régóta együttműködik a vívó-
klubbal. Korábban a csarnok 
fejlesztése történt meg, most 

pedig egy olyan elemmel bő-
vült a hely, ahol kondicionáló 
edzéseket tudnak végezni a 
vívók.

Bíró Csaba bizottsági el-
nök azt emelte ki, hogy a 
sportinfrastrukturális támo-
gatás segítségével létrejött 
fejlesztés hosszú távon segí-
ti a klub mindennapi munká-
ját. Csampa Zsolt, a Magyar 
Vívó Szövetség elnöke pe-
dig azt hangsúlyozta, hogy 
kitűnő szakmai munka fo-
lyik Békéscsabán az Alföld 
Vívó Akadémián, és ez elég 
indok ahhoz, hogy megva-
lósuljon egy ilyen fejlesztés. 
Hozzátette: a kormány 2013 
óta támogatja a vívótermek 
létrehozását, amelynek kö-
szönhetően már több mint 50 
beruházás jött létre.

Már készülnek az új baj-
noki szezonra a csabai kézis 
lányok. A lila-fehérek átalaku-
ló kerettel várják a következő 
idényt, ahol az alapvető célki-
tűzés, hogy kiharcolják a stabil 
bennmaradást az NB I-ben.

A viharsarki klub a 11. 
helyen fejezte be a bajnok-
ságot, így a 2018/'19-es sze-
zont is a legjobbak között 
kezdheti. A lányok május vé-
gén léptek pályára utoljára, 
bő egy hónap szünet után 
pedig már el is kezdték a fel-
készülést. Az első edzésen 
több új játékost is lehetett 
látni, ott volt a vajdasági irá-
nyító-átlövő Dokovics Anasz-
tázia, a korábban Siófokon 
szereplő szerb átlövő Marija 

Agbaba, honfitársa, a szin-
tén átlövő  Sandra Radović 
és a Kisvárdától érkező ka-
pus, Balog Judit is. Az érke-
zők mellett heten távoztak a 
csabai együttesből, így egy 
átalakuló gárda várja majd a 
bajnoki rajtot.

Az első hét a ráhangoló-
dással kezdődött, ezt követő-
en azonban már a kemény fel-
készülésé a főszerep. Horváth 
Roland vezetőedző egy stabil, 
jól védekező csapat kialakítá-
sát tűzte ki célként. A vezető-
edző szerint, ha az együttes 
ott lesz az első tíz között és 
nem a kiesés ellen küzd, akkor 
nyugodt körülmények között 
dolgozhatnak majd.

K. D.

Sporthétfők

Remekeltek a tornászok

Konditerem a vívóknál Az új szezonra készülnek 
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A Békés Megyei Központi 
Kórház Dr. Réthy Pál Tag-
kórháza Békéscsabán, a 
CsabaParkban tartotta Sem-
melweis-napi ünnepségét. 
A rendezvényen adták át a 
kitüntetéseket, elismerése-
ket azoknak, akik nap mint 
nap rengeteget dolgoznak a 
gyógyulásunkért, az egész-
ségünk helyreállításáért.

A Réthy Pál Emlékérmet idén 
dr. Csikász József főorvos 
vehette át dr. Becsei László 
főigazgató főorvostól. Csikász 
József orvosi pályafutását 
1965. szeptember 13-án kezd-
te, ekkor helyezkedett el az 
intézmény belgyógyászati 
osztályán. Szakképesítést bel-
gyógyászatból 1970-ben, kar-
diológiából 1982-ben szerzett, 
mindkettőből jeles eredmény-
nyel. A ranglétrát végigjárva 

1974-ben adjunktusi, 1977-
ben másod-főorvosi, 1982-ben 
osztályvezető főorvosi kineve-
zésben részesült. Az akkor 80 
ágyas belgyógyászati osztály 
vezetése mellett jó szervezői 
és vezetői képességével járult 
hozzá a belgyógyászati osztá-
lyon három speciális profil – a 
hematológia, a nefrológia és a 
kardiológia – kialakításához. 
2003. július 3-ától 2007. július 
4-éig orvosigazgató-helyettes 
volt, 2009. szeptember 2-ától 
pedig belgyógyász szakorvosi 
feladatokat lát el az osztályo-
kon és szakrendelőkben. 53 
éves hűségét hivatásához, 
munkahelyéhez, gyógyító 
munkáját, tudomány iránti alá-
zatát köszönte meg a kórház a 
rangos kitüntetéssel.

Csendes Csaba, a Békés-
csabai Mentőállomás vezetője 
és a tagkórház központi mű-

tőjének dolgozói Békéscsaba 
Egészségügyéért kitüntetést 
kaptak. Csendes Csaba a 
békéscsabai Hugonnai Vilma 
Egészségügyi Szakközépis-
kolában érettségizett le 1994-
ben. 2010-ben diplomás ápoló 
lett. Jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetemen a sürgőssé-
gi egyetemi képzés 2. félévét 
végzi. 1994 óta dolgozik a 
Békéscsabai Mentőállomá-
son. Pályakezdőként mentő-
ápoló, majd mentő szakápoló 
munkakörökben dolgozott, 
jelenleg mentő-technikusként 
tevékenykedik. 2006 óta a 
Békéscsabai Mentőállomás 
főápolója, 2016. évtől a Békés-
csabai Mentőállomás vezető-
je. Magas színvonalú szakmai 
munkája elismeréseként kapta 
meg a kitüntetést. 

A Békés Megyei Központi 
Kórház Dr. Réthy Pál Tagkór-

ház Központi Műtő dolgozói 
szintén Békéscsaba Egész-
ségügyéért kitüntetést ve-
hettek át. A központi műtő 
1993-ban az új kórházi szárny 
átadása után kezdte meg mű-
ködését. Dr. Bayer Hedvig 
sebész főorvos és Bondárné 
Kővári Matild főműtősnő ve-
zetésével kilenc műtőben hat 
szakma (sebészet, traumato-
lógia, ortopédia, szülészet-nő-
gyógyászat, fül-orr-gégészet, 
szemészet, egynapos sebé-
szet) összehangolt tevékeny-
sége folyik. A sebészeti szak-
mák kiszolgálása folyamatos 
szervezést, napi 24 órás ren-
delkezésre állást, nagyfokú to-
leranciát követel meg minden 
munkatárstól. Az évtizedek óta 
végzett elhivatott, lelkiismere-
tes, eredményes és színvona-
las munkájuk elismeréseként 
kapták meg a „Békéscsaba 
Egészségügyéért” kitüntetést.

Békéscsabai Hűségdí-
jat kaptak hosszú éveken át 
magas színvonalon végzett 
munkájukért a következők: dr. 
Dévai Edit fogorvos, Juhász 
Erzsébet nyugalmazott fogá-
szati asszisztens, Leszkó Eri-
ka fogászati asszisztens, Máté 
Boglárka körzeti szakápo-
ló, Menyhárt Mónika körzeti 
nővér, dr. Mihályfi Adrienne 
fogorvos, dr. Perei Erzsébet, 
nyugalmazott gyermekorvos, 
dr. Poros Anna házi gyermek-
orvos, dr. Szamosi László 

nyugalmazott háziorvos és dr. 
Varga Magdolna fogorvos. 

Adjunktusi kinevezésben 
részesült dr. Sprőber Zita. A 
Kórházért Emléklapot vehette 
át dr. Bérci Zsuzsanna vezető 
főorvos és Gergely Zoltánné 
asszisztens. Főigazgatói di-
cséretet kapott: dr. Taybaniné 
Czesznak Linda, Fehér And-

rea, Gyuriczáné Panyik Ágnes, 
Kis Istvánné, Litvai György, 
Nagy Gáborné, Simonné Kiri 
Ildikó, Szegi Mária és a tüdő-
gondozó kollektívája. Szintén 
elismerésben részesültek a 
következő véradók: Bagi Csil-
la, Bagyinkáné Farkas Katalin, 
Popa Györgyi, Somlyai Edit és 
Szántó Éva.

Dr. Csikász József és dr. Becsei László

Elismerés a központi műtő dolgozóinak Csendes Csaba

S e m m e l w e i s - n a p o t  t a r t o t t a k  a  C s a b a P a r k b a n
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Júliustól ingyenes a sike-
resen teljesített KRESZ-
tanfolyam és -vizsga a 
20 évnél fiatalabbaknak, 
a díjat utólag téríti meg  
az állam. 

Mint azt az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának család- és if-
júságügyért felelős államtitkára 
bejelentette, a visszatérítés 25 
ezer forintig igényelhető a B 
kategóriás közúti járművezetői 
engedély megszerzéséhez; a 

tanfolyam elvégezhető hagyo-
mányos tantermi vagy online, 
elektronikus formában is.

Javában tart a nyári szü-
net, a legtöbb középiskolás 
diák ilyenkor vág neki a jo-
gosítvány megszerzésének.  
A szakemberek szerint 
évente körülbelül 30 ezer 
20 év alatti diák szerzi meg 
a B kategóriás jogosítványt  
Magyarországon.

Mint azt Pozsár József, az 
egyik autósiskola ügyvezetője 

megjegyezte, mindenképpen 
motivációt jelent a diákok szá-
mára ez a támogatás. Iskolá-
jukban már most érzik, hogy az 
ilyenkor megszokottnál többen  
jelentkeztek.

A mai világban fontos, hogy 
legyen az embereknek jogo-
sítványuk, ehhez pedig a fia-
taloknak jól jön a segítség. Az 
ujnemzedek.hu oldalon elér-
hetők a programmal kapcso-
latos információk. A fiatalok 
telefonon is érdeklődhetnek 
az Új Nemzedék Központban  
a +36-30/711-0643 vagy a 
+36-30/711-8280 telefonszá-
mokon. A hívásokat hétfőtől 
csütörtökig 9–16, pénteken 
9–14 óra között fogadják.

A visszatérítés menetéről a 
Magyar Államkincstár tud felvi-
lágosítást adni. A tanfolyam és 
a vizsga díja postai és elektro-
nikus úton is visszaigényelhető.

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

Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és 
Fia Bt.  
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

Békéscsabai Labdarúgó SC  
várja jelentkezésedet 6 éves kortól. 
Bencsik Éva, 30/506-4202.

Zár, redőny, szúnyogháló, 
napellenző, szalagfüggöny, ro-
letta, reluxa szerelése, javítása, 
kulcsmásolás: Lencsési út 26/1.  
Tel.: 30/233-4550.

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

Fűkaszával fűnyírást vállalok. 
Tel.: 30/ 366-9699 Petri.

Ingatlan
Békéscsabán, a Mester utcában 
820 m2-es, karbantartott belterületi 
telek fúrott kúttal, fafészerrel, gyü-
mölcsfákkal eladó. Telefonvezeték 
az utcában, villany bekötése folya-
matban. Tel.: 30/574-0913, délután.

3 szobás tanya eladó Kenderföl-
deken Tel.: 70/519-3376.

3 szobás téglafalazatú, ker-
tes ház eladó. III. kerület. 
Érdeklődni: 20/627-7009.

Oktatás
Matematikakorrepetálást, pót-
vizsgára felkészítést vállalok. 
Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás.  
Tel.: 70/392-0459.

25 év tapasztalatával matemati-
ka- és fizikaórák.  
Tel.: 20/563-3964.

Egyéb
Keresek LADA Samarat. 
Tel.: 70/519-3376.

Eladók: tacskók, vadkacsák, után-
futó, gázfőző, Trabant-futómű, al-
katrészek, láncfűrész, vastag diófa, 
zsákok, bútorok, somfa, fügefa. 
Tel.: 66/436-086.

Eladó: 2 db képcsöves televízió, 2 
db új napozóágy, 1 db női kerékpár.  
Tel.: 30/684-5745.

Eladók Békéscsabán: Nagy mé-
retű majomkenyérfa (crassula), 
tripla virágú hibiszkusz, szimpla 
rózsaszín virágú leanderek, Dae-
woo 40" és Graetz 60" tv, fém 
vállfás akasztó vagy virágtartó, 
gyermekíróasztal, azonos stílu-
sú 7-7 darabos süteményes- és 
kompótoskészlet, új 178 x 228 
cm-es zöld színű, bambusznád 
mintás, erős anyagú asztalterí-
tő, új ülőkés táska, barométer.  
Tel.: 30/574-0913, délután.

Ünnepélyes istentisztele-
ten iktatták hivatalába a 
Déli Evangélikus Egyház-
kerület megválasztott új 
püspökét, a korábban a 
Kelet-békési Egyházmegye 
esperesi tisztségét betöltő 
békéscsabai lelkészt, Kon-
dor Pétert. 

Zsúfolásig megtelt a szarvasi 
evangélikus templom, ahol 
a nagyszámú gyülekezet 
mellett több mint százötven 
lelkész és egyházi vezető kí-
séretében lépett az oltár elé 
Kondor Péter. A Déli Evangé-
likus Egyházkerület szolgálat-
ba álló püspökét az egyház 
elnök-püspöki tisztét betöltő 

Fabiny Tamás iktatta be hiva-
talába. A beiktatott új püspök 
szószékről tartott igehirde-
tésének középpontjában a 
krisztusi szeretet állt. Kondor 
Péter az Efezusi levél alapján 
arról beszélt, Jézus érdemek 
nélkül fogadja magához az 
övéit, ez pedig szerinte útmu-
tatás lehet a ma embere szá-
mára is.

Az eskütétel a püspöktár-
sak – Fabiny Tamás az Észa-
ki, Szemerei János a Nyugati 
(Dunántúli) Egyházkerület, 
Adorjáni Dezső erdélyi püs-
pök, valamint Gáncs Péter 
leköszönő püspök – körében 
zajlott, amely után a társ-
egyházak, külföldi egyházak 

püspökei, valamint a hazai 
evangélikus esperesek egy-
egy bibliai idézettel kértek 
áldást Kondor Péter szolgá-
latára. Ezt követően a jelen 
lévő lelkészek együtt énekel-
ték áldásként az ősi megerő-
sítő zsoltárt, a Confirma-t.

Az istentiszteleten Kutyejné 
Ablonczy Katalin vezényleté-
vel a békéscsabai Calandrella 
Kamarakórus (kiegészülve 
a Békéscsabai Evangélikus 
Vegyeskar tagjaival), valamint 
az Alföld Quartet, illetve Finta 
Gergely orgonaművész műkö-
dött közre.

A folytatásként következő 
ünnepi közgyűlésen az új 
püspököt többek között Ador-
jáni Dezső erdélyi püspök, 
Fekete Károly, a Tisztántúli 
Református Egyházkerület 
püspöke, valamint levélben 
Erdő Péter bíboros, prímás, 
esztergom-budapesti ér-
sek, az állam részéről pedig 
személyesen Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes kö-
szöntötte, aki egyúttal Orbán 
Viktor miniszterelnök kö-
szöntését is tolmácsolta.

Zsíros András 
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Gáncs Péter leköszönő püspök átadja a szolgálatot jelképező pásztorbotot Kondor Péternek

Több mint százötven lelkész és egyházi vezető az ünnepen

K I T E K I N T Ő
Beiktatták hivatalába Kondor Péter püspököt

Fábián Sándorné 90 éves Tomcsenkó József 90 éves

Szépkorúak

Helyreigazítás

KR ESZ – ingyenes tanfolyam és vizsga

A 20 évnél fiatalabbaknak a díjat utólag térítik meg

„Bűnügyi Szolgálati Ág 
Arany Plakett” díjban része-
sült dr. Márton Attila rendőr 
alezredes, a Békéscsabai 
Rendőrkapitányság Vizsgá-
lati Osztályának vezetője.

Dr. Márton Attila rendőr alezre-
des Budapesten, az Országos 
Rendőr-főkapitányságon dr. 
Töreki Sándor rendőr vezérőr-
nagy, bűnügyi országos rend-
őrfőkapitány-helyettestől ve-
hette át a „Bűnügyi Szolgálati 
Ág Arany Plakett” díjat. 

A hivatása iránt elkötele-
zett főtiszt közel 35 éve rend-
őr, 1983-ban rendőrjárőrként 
kezdte pályafutását Békés-
csabán. A mai napig a Békés-
csabai Rendőrkapitányságon 
teljesít szolgálatot, a megye-
székhely és a rendőrkapitány-

ság illetékességi területéhez 
tartozó települések közbizton-
sági, bűnügyi helyzetének jó 
ismerője.

Több mint 20 éve dolgozik 
vezető beosztásban, de ezt 
nem kiváltságként, hanem fel-
adatként értékeli és felelőssé-
get érez a munkatársai iránt. 
Mindent igyekszik megtenni 
annak érdekében, hogy fiata-
labb kollégái beilleszkedését 
segítse, megossza a tapasz-
talatait és eközben saját ma-
gát is folyamatosan képzi. A 
Rendőrtiszti Főiskolán 1989-
ben, a szegedi József Attila 
Tudományegyetem jogi karán 
2002-ben végzett. Jogszabály-
ismeretét folyamatosan nap-
rakészen tartja, szorgalmával, 
munkabírásával példát mutat, 
szakmai tudásával segíti kollé-

gáit. Az általa vezetett osztály 
bűnügyekben végzett gyors, 
pontos, szakszerű tevékenysé-
ge hozzájárult ahhoz, hogy a 
Békéscsabai Rendőrkapitány-
ság 2016-ban és 2018-ban is 
elnyerte Békés megyében „Az 
év rendőrkapitánysága” címet.

K i t ü n t e t t é k  d r .  M á r t o n  A t t i l á t
Rangos elismerést kapott a rendőrkapitányság osztályvezetője

Dr. Márton Attila a díjjal

A Csabai Mérleg 2018. 
június 28-án megjelent szá-
mában a közgyűlésről szóló 
tudósítás Nyaralók című hí-
rében helytelen információkat 
közöltünk a balatonszárszói 
önkormányzati ingatlan érté-

kesítésével kapcsolatban. Té-
vesen adtuk meg a telek mé-
retét, amely nem 650, hanem 
5600 négyzetméter, illetve 
rosszul jelent meg a kikiáltási 
ár is, amelynek összege he-
lyesen: 127 millió forint.
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