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A két nyilvántartásba vett 
jelölt Körömi János (füg-
getlen) és Paláncz György 
(Fidesz–Magyar Polgári 
Szövetség, Keresztényde-
mokrata Néppárt) volt. 

A 8-as számú választóke-
rületben a választópolgárok 
száma összesen 4168 fő, 
ebből 696-an (16,7 százalék) 
vettek részt a választáson, 
közülük 690-en adtak le ér-
vényes szavazatot. 371 vá-
lasztópolgár (53,77 százalék) 
Paláncz Györgyre voksolt, 
319 fő (46,23 százalék) pedig 
Körömi Jánosra. A szavaza-
tok többségének megszerzé-
sével Paláncz György lett a 
körzet új képviselője, aki az-
óta a városházán át is vette 
megbízólevelét Gojdárné dr. 
Balázs Katalintól, a választá-
si bizottság elnökétől.

A Fidesz-KDNP színeiben 
indított képviselő megkere-
sésünkre elmondta, nagyon 
örül annak, hogy el tudta 
nyerni a körzetben élők bizal-
mát. Paláncz György a jövő-
beni tervek közül kiemelte a 
választókerületben jelenleg 
is zajló infrastrukturális fej-
lesztések mihamarabb törté-
nő átadását, és a körzetben 
meglévő kisebb-nagyobb 
gondok megoldását. 

A választókerület másik in-
dulója, Körömi János gratulált 
és jó munkát kívánt a győz-
tesnek. Arra kérte az új kép-
viselőt, hogy a körzetben élő 
valamennyi ember érdekeit 
képviselje a közgyűlésben. 
Hozzátette, hogy a jövőre tar-
tandó önkormányzati válasz-
táson is indulni szeretne.

Sz. R., M. E.

A Lencsési út 15. szám 
alatti Zöldovi fejlesztése 
110 millió forintból valósul 
meg. Az épületében nyílás-
zárókat cseréltek, korsze-
rűsítették a csoportszobá-
kat, illetve tornaszobával 
bővült az intézmény.

– Több mint negyvenéves 
az óvoda épülete, szükség 
volt már a felújításra. Nagy 
öröm, hogy új tornaszobát 
kapnak a gyerekek, hiszen 
a korábbi években át kel-
lett járnunk az iskolába, 
illetve a Lencsési óvoda 
másik épületeibe tornázni. 
A bővítmény nagy segítség 
lesz számunkra – fogalma-

zott  dr. Erdeiné Gergely 
Emőke, a Lencsési Óvoda 
vezetője.

A jaminai Szegfű utca 11. 
szám alatt található óvodát 
105 millió forintból újítják 
fel és bővítik ki, amelynek 
eredményeként nemcsak 
korszerűbb és szebb lesz, 
de fejlesztőszobával, szer-
tárral és tornateremmel is 
gazdagodik az óvoda. Az 
intézményvezető-helyet-
tes elmondta: bízik abban, 
hogy az új nevelési év kez-
detére már visszaköltöz-
hetnek az óvodába.

Nyolc évvel ezelőtt döntött 
úgy a közgyűlés, hogy Csa-
bagyöngye szőlőültetvényt 
létesítenek Békéscsabán.  
A terveknek megfelelően a 
telepítés első üteme 2011 
őszén, második üteme 
2012 tavaszán zajlott le. Az 
ültetvényen nagyobb rész-
ben Csabagyöngye szőlőt, 
kisebb részben egyéb bor- 
és csemegeszőlőt és más 
gyümölcsöket termesz-
tenek. A legkorábban érő 
Csabagyöngye szőlő szüre-
telése már el is kezdődött.

Az ültetvényen fél hektár 
gyümölcsös található ősho-
nos gyümölcsfajtákkal, az ott 
termett barackot és kétféle 
szilvát egy cukrászatnak ér-
tékesítették. A Csabagyöngye 

tavalyelőtt fordult termőre, 
múlt évben már 80 mázsát 
tudtak leszüretelni, idén ennél 
több termésre számítanak. 
A szőlőt múlt évben részben 
értékesítették, de pálinkát is 
főztek belőle – összesen 290 
liter lett –, amit 2 és 5 decili-
teres üvegekben, kifejezetten 
promóciós célra használtak 
fel.   A gyümölcsből a gyer-
mekélelmezés is kapott, így 
a bentlakásos, illetve nappali 
ellátásos intézményeknek, 
valamint a táborozó gyerekek-
nek is jutott.

Mint azt Vass Csaba, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési Kft. 
projektmenedzsere elmondta, 
idén az ültetvényen – a koráb-
bi évekhez hasonlóan – a köz-
foglalkoztatottak dolgoznak.  
Megoldott az éjszakai őrzés 

is, arra szerződéssel rendel-
keznek, illetve a növényvé-
delmi munkákra kötöttek még 
szerződést egy külső vállalko-
zóval. A projektmenedzsertől 
megtudtuk azt is, hogy ebben 
az évben nem terveznek pá-
linkafőzést, még van a tavalyi-
ból promóciós célokra.

– Az Élésker Kft.-vel egy 
szerződéskötés folyamatában 
vagyunk, nekik értékesítjük a 
termés nagy részét, de most 
is kap belőle a gyermekélel-
mezési intézmény. A fennma-
radó termést pedig hordóban 
gyűjtjük össze, és a lakosság-
nak értékesítjük pálinkafőzés 
céljaira – mondta el a Békés-
csabai Városfejlesztési Non-
profit Kft. projektmenedzsere, 
Vass Csaba.

M. E., Sz. R.

Jól halad az óvoda- és bölcsődefelújítás
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Időközi választás 
Paláncz Györg y az új képviselő

Paláncz Györgyre 371 választópolgár szavazott

Mivel Herczeg Tamás, a békéscsabai 8-as számú válasz-
tókerület önkormányzati képviselője országgyűlési kép-
viselő lett, és ez új pozíciójával összeférhetetlen, lemon-
dott tanácsnoki posztjáról és önkormányzati képviselői 
mandátumáról. Ez utóbbi miatt a 8-as számú választóke-
rületben július 22-én időközi választást tartottak.

A Lencsési Óvoda Zöldovijának a bővítése, fejlesztése 110 millió forintból valósulhat meg

A Szegfű utcai óvoda felújítása 105 millió forintba kerül

Elkezdődött a szüret a Csabagyöngye szőlőültetvényen 
A legkorábban é rő Csabag yöng ye szőlőből idén akár vásárolni is  lehet majd az üzletekben

A korábbiakhoz hasonlóan, most is a közfoglalkoztatottak gondozták az ültetvényt

Javában folyik a munka több óvodában és bölcsődében, 
hogy minél jobb körülmények között tölthessék ott nap-
jaikat a gyerekek.  A TOP százszázalékos támogatásá-
val, összesen közel négyszázmillió forintból újul meg 
a Lencsési Óvoda Zöldovija, a jaminai, Szegfű utca 11. 
szám alatti óvoda és a 3. számú belvárosi bölcsőde.
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Megújul a Speed Pizza-, Burger-
és Palancsintaház

Barna Mihály és család-
ja saját forrásból és ked-
vezményes hitelből vág 
bele a 200 milliós fejlesz-
tésbe, amelynek végezté-
vel egy szebb, korszerűbb 
és tágasabb helyen várják 
majd a vendégeket.

– Mit foglal magában 
jelenleg a Speed, és miért 
van szükség ekkora beru-
házásra?  

– Pizzériát, hambur-
gerest és palacsintázót 
működtetünk úgy, hogy 
amit lehetett, próbáltunk 
kihozni a helyből eddig is: 
igyekeztünk rendezni a te-
raszt, és az adott keretek 
között bővítettünk. Viszont 
az igények nőnek, mióta 
az a’la carte étkeztetést is 
bevezettük, több időre és 

több munkafelületre van 
szükségünk. Szerencsére 
a forgalmunk jó, de ahhoz, 
hogy emeljük a színvona-
lat és gyorsabbak legyünk, 
fejlesztenünk kell a kony-
hát és a vendégteret. A 
tervek már régóta formá-
lódtak bennem. Most, hogy 
a belváros felújítása a Hu-
nyadi teret is érinti, elér-
kezettnek láttam az időt a 
továbblépésre. Kérdéses 
volt, kapunk-e telket az ön-
kormányzattól a bővítésre 
a mostani mellé, de ez is 
megoldódott: mintegy 7,5 
méterrel lesz szélesebb a 
telkünk.

– Hogyan kell elképzel-
nünk a megújuló Speedet?

– Háromszintes lesz 
az épület, mégpedig úgy, 

hogy lesz egy pince, ahol 
a raktározás zajlik. Ennek 
a kialakítása költséges, de 
nem szerettem volna, hogy 
máshol legyen a raktár, hi-
szen már 27 éve pakolga-
tunk ide-oda, így pedig egy 
épületben lehet minden. 
A földszinten lesz a mai 
kor kihívásainak megfelelő 
vendégtér az új berende-
zéssel. Ugyancsak ezen 
a szinten lesz a megújult 
konyha, ahol nagyobb tér 
áll majd rendelkezésre. A 
harmadik szint a magasí-
tott padlástér, ahol az elő-
készületek folynak majd, 
és ott lesznek az irodák. 
A megnövekedett térrel, a 
megújuló konyhával eleget 
tudunk tenni a növekvő el-
várásoknak. 

– Lesznek újítások az ét-
lapon is? 

– Szeretik a vendégeink 
a régi ízeinket, pizzáinkat, 
hamburgereinket, ezeket 
szeretnénk megőrizni, de 
fejlesztjük is az étlapot a 
grillezett ételek, saláták, 

tésztaételek, különlege-
sebb ízek irányába. Je-
lentkezünk majd állandó 
ajánlatokkal, és bizonyos 
időszakonként új ízekkel is. 

– Mikor indul a beruhá-
zás? Az építkezés alatt be-
zárnak, vagy részlegesen 
nyitva lesz a Speed?  

– Reményeink szerint 
augusztus második felé-
ben el tudjuk kezdeni a 
munkát. Amíg a pince és a 
falak készülnek, nyitva le-
szünk. Amikor a tetőt le kell 
szedni, akkor máshogyan 
oldjuk meg az emberek ki-
szolgálását. Konténerház 
vagy faház felállításával a 
terveink szerint a pizzázó 
és a hamburgeres ekkor 
is működik majd, viszont 
az a’la carte egy ideig 
szünetel. Azon leszünk, 
hogy mielőbb elkezdőd-
jön és be is fejeződjön a 
beruházás, hogy meg-
újulva várhassuk a mos-
taninál jobb körülmények 
között a régi és új ízekkel 
a vendégeinket. 

A  n y u g d í j - m e g á l l a p í t á s  ú j  s z a b á l y a i

A Szigligeti utcai bölcsőde udvara az új burkolattal

A munkálatok összköltsé-
ge 3 millió forint volt, amely-
ből 2,6 millió forintot az önkor-
mányzat pénzügyi, gazdasági 
és városfejlesztési bizottsá-
ga, a maradék 400 ezer forin-
tot a 6. számú választókerület 
célelőirányzata biztosította.

– Lényeges, hogy az ön-
kormányzat a TOP-os és az 
uniós pénzek időszakában 
saját forrásból is áldozzon 
arra, hogy beruházások való-
suljanak meg, hiszen kisebb-
nagyobb problémák esetében 
csak ez a megoldás – mondta 
el a 6. számú választókerület 
képviselője, Fülöp Csaba.

A pénzügyi, városfejleszté-
si bizottság elnöke kiemelte, 

hogy ebben az évben a fe-
lére, vagyis 25 millió forintra 
csökkent a hibaelhárítási cél-
tartalékra fordítható összeg.

– Az udvar állapota arra 
sarkallta a bizottságot, hogy 
segítsünk az intézménynek. 
A legfontosabb az volt, hogy 
a gyermekek és a pedagógu-
sok biztonságos környezet-
ben legyenek itt – fogalmazott 
dr. Ferenczi Attila.

Az intézmény vezetője, 
Bertalan Tamásné hozzátet-
te: az utóbbi időben kicserél-
ték az intézmény egyik olda-
lán lévő nyílászárókat is, ami 
szintén nagy segítség volt a 
fenntartó részéről.

Szendi Rita

Megszépült az udvar

Hivatalosan is átadták a Szigligeti utcai bölcsőde felújí-
tott udvarát.  A bölcsőde 1974 óta használatos járdabur-
kolata elavulttá, balesetveszélyessé vált, a 184 négyzet-
méteres területet térkővel burkolta le és tette szebbé egy 
békéscsabai kivitelező.

Barna Mihály, a Speed Pizza- Burger- és Palacsinta-
ház tulajdonosa egy ideje már tervezi, hogy felújítja 
és kibővíti a kedvelt belvárosi vendéglátóhelyet. A be-
ruházás most a megvalósítása küszöbéhez érkezett, 
július közepén Deutsch Tamás európai parlamenti 
képviselő és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 
társaságában le is tették az alapkövet. 

Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, 
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő  
és Barna Mihály tulajdonos az alapkőletételen

A tervek szerint így fog kinézni a megújult Speed

Egyszerűbb lett a nyugdíjba 
vonulás, 2018. július 26. napjá-
tól már nem kell megszüntetni 
a biztosítási kötelezettséggel 
járó jogviszonyokat az öregségi 
nyugdíj, a nők kedvezményes 
nyugdíja és a korhatár előtti el-
látás igénybevételéhez sem.

A kedvező változást  követően öreg-
ségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki 
a születési évének megfelelő – a 
nyugdíjtörvényben meghatározott 
– öregségi nyugdíjkorhatárt  betöl-
tötte, és legalább húsz év szolgálati 
idővel rendelkezik. 

Az öregségi nyugdíjkorhatár 
nem változott. Az a személy, aki 
1954-ben született, a 63. életév 
betöltését követő 183. napon, aki 
pedig 1955-ben született, a 64. 
életévének betöltése napjától ve-
heti igénybe az ellátást. Az 1956-
ban született személyek esetében 
a korhatár a 64. életév betöltését 
követő 183. nap, míg az 1957-ben 
vagy azt követően született sze-
mélyek esetében a betöltött 65. 
életév.

Öregségi teljes nyugdíjra élet-
korától függetlenül továbbra is 
jogosult az a nő is, aki legalább 
negyven év jogosultsági idővel 
rendelkezik, és 2018. július 25. 
napját követően a kedvezményes 
nyugdíj megállapításának már 
nem feltétele a biztosítási jogvi-
szony (munkaviszony, megbízási 
jogviszony stb.) megszüntetése.

A korhatár előtti ellátás, az 
átmeneti bányászjáradék, vala-
mint a táncművészeti életjáradék 
igénylése esetén is érvényesül a 
kedvező új szabály.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy 
azokban az esetekben, amikor 
a nyugellátás, illetve a korhatár 
előtti és egyéb ellátás megállapí-

tásának a kezdő napja 2018. július 
26. előtti, az ellátásra jogosultság 
kezdő napján hatályos feltételek 
az irányadóak, tehát az ellátás 
csak a meghatározott biztosítási 
jogviszonyban nem álló igénylő 
számára állapítható meg. 

Az igénybejelentő lap Békés-
csabán a Luther u. 3. sz. alatt 
beszerezhető, illetőleg letölthető 
és kitölthető formátumban meg-
található a  Magyar Államkincstár 
honlapján: http://nyugdijbiztositas.
tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/.

Dávid Ferenc főosztályvezető,
Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási  
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

C Í M V Á L T O Z Á S
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tappe Kft. ügyfélszolgálata 
2018. augusztus 13. napjától új helyen, a Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6. 

szám alatt változatlan ügyfélfogadási renddel várja ügyfeleit.

Jelzőlámpa a Bánát utcán
Szeptemberben helyezik üzembe

Véget ért a beruházás a 
Bánát utcában és megkez-
dődött a műszaki átadás-
átvételi eljárási folyamat. 
A munkaterületet tavaly 
szeptemberben adták át a 
kivitelezőnek és július vé-
gével befejeződött a munka. 

A város a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Program keretéből nyert 250 
millió forint európai uniós 
forrást útkorszerűsítésre, 
amelyhez tartozik egy jel-
zőlámpás csomópont ki-
alakítása is a Lencsési út 
Corvin utcai szakaszán. Ezt 
a forgalomtechnikai beavat-
kozást az itt előforduló ke-
rékpáros balesetek magas 
száma indokolta – tájékoz-
tatott a Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft. ügyvezetője. 
A balesetveszélyes keresz-

teződésben azonban még 
nem üzemelnek az újon-
nan telepített jelzőlámpák, 
amelyek előreláthatólag 
szeptemberben kezdik meg 
működésüket.

–  A jelzőlámpa üzembe 
helyezésére csak azt kö-
vetően kerülhet sor, hogy a 

hivatalos hatósági haszná-
latba vételt, illetve forgalom-
ba helyezési engedélyt ren-
delkezésünkre bocsájtják. 
Addig a lámpák felszerelve, 
üzemre készen állnak a he-
lyükön – fogalmazott Tóthné 
Svecz Valéria.

Szabó Rita

Biztonságosabb lesz a balesetveszélyes kereszteződés
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A tervek szerint szeptem-
berben elkezdődhet a vá-
sárcsarnok külső és belső 
felújítása, amely a jövőben 
megteremti a kulturáltabb 
és kényelmesebb körülmé-
nyeket az árusoknak és a 
vásárlóknak. 

A Békéscsabai Városfejlesz-
tési Kft. cégvezetőjétől meg-
tudtuk, hogy az első ütem 
kivitelezésére 90 napjuk van 
a szakembereknek.

– A padlóburkolat cseréje, 
az épület teljes akadálymen-

tesítése, az illemhelyek, 
vizesblokkok teljes körű fel-
újítása történik meg az első 
ütemben. Megújul a hűtés-
fűtési rendszer is, továbbá 
szeretnénk kialakítani egy-
séges   árusítóstandokat az 
épületen belül – mondta el 
dr. Sódar Anita.

A második ütem 2019-ben 
indul, amelynek keretében 
a szabadtéri piacrészben 
bővítik a tetőszerkezetet, és 
faházakat is építenek majd. 
Kozma János, a Békéscsa-
ba Vagyonkezelő Zrt. vezér-

igazgatója kiemelte: a Terü-
let- és Településfejlesztési 
Operatív Programból (TOP) 
megvalósuló több mint 800 
millió forintos beruházást 
úgy ütemezték, hogy az a 
legkevesebb kellemetlen-
séggel járjon az árusoknak. 

Hozzátette: a TOP-os 
fejlesztések után a Modern 
Városok Program keretében 
első körben elnyert közel 
200 millió forintból fogják 
jövőre felújítani a pavilon-
sort.

Papp Ádám

– Idén márciusban adtuk át 
az óvoda udvarának egy ré-
szét a kivitelezőnek. Ott indult 
el az új építkezés: tornaszobát, 
fejlesztőszobát, illetve szertá-
rat építettek. A gyerekeket a 
nyáron a székhely óvodánk-
ban, a Szegfű utca 87–89. 
szám alatt helyeztük el, de 
várjuk, hogy mielőbb visszajö-
hessenek ebbe a megszépült, 
kibővült épületbe – jegyezte 
meg  Pappné Vántus Mária. 
Békéscsaba belvárosában 
120 millió forintból újítják fel a 
3. számú bölcsődét. Az intéz-
ményben a férőhelybővítés 
mellett multifunkciós termet 
alakítanak ki, de nagyobb lesz 

a játszóház is.  Az intézmény 
összes nyílászáróját lecserélik 
és napelemeket szerelnek az 
épület tetejére. Bogár Évától, 
a Békéscsabai Egészségügyi 
Alapellátási Intézmény vezető-
jétől megtudtuk: az intézmény 
felújítása kívülről már majd-
nem kész, a szakemberek a 

következő időszakban az épü-
let belsején dolgoznak majd.

– Szerkezetileg felhúz-
ták a bővítményt, illetve a 
nyilászárók cseréje is megtör-
tént. A tetőn egy nagy teljesít-
ményű napelemhálózat kapott 
helyet. A multifunkcionális te-
rem kialakítása van még hátra, 
amely társasági, illetve közös-
ségi rendezvények színtere 
lehet az intézményben – hang-
súlyozta Bogár Éva.

A három intézmény felújítá-
sa a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program-ke-
retből a Családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése 
elnevezésű projekt révén való-
sulhat meg Békéscsabán.

Papp Á.

A piac látványterve – az első ütem megvalósítására 90 napja van a kivitelezőnek

A Szegfű utcai óvodában is cserélték a nyílászárókat

A bölcsőde kibővült, szerkezetileg kész az új szárny

CsabaPark – második ütem
M á r  á l l n a k  a z  ú j  é p ü l e t e k

A tervnek megfelelően ha-
ladnak a CsabaPark máso-
dik ütemében zajló fejlesz-
tések, amelyek célja, hogy 
további elemekkel bővít-
sék a korábban megvaló-
sított projekt fejlesztéseit 
és kiaknázzák a parkerdő, 
mint fesztiválhelyszín le-
hetőségeit. A beruházás 
a turisztikai fejlesztési 
csomag részeként, a Te-
rület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program  tá-
mogatásával valósul meg 
több mint egymilliárd fo-
rint értékben. 

– Ez a projektcsomag három 
területet foglal magában. 
Az egyik a Körte sori foga-
dóépület, itt egy több mint 
365 négyzetméter alapte-
rületű konferenciaközpont, 
illetve bormúzeum funkciót 
betöltő épület készül, ahol 
a gyermekek foglalkoztatá-
sára alkalmas helyiségeket 
is kialakítanak. A másik az 

a látogatóközpont, amit a 
jelenlegi múzeum és étte-
rem mellett építenek meg. 
Ez alkalmas lesz nagyobb 
konferenciaközpont céljaira, 
illetve a fesztiválhelyszín ki-
szolgálására is, hiszen a két 
végén jelentős számú vizes-
blokkot építünk ki. A harma-
dik terület, ami lényegében 
felöleli az egész projektet, az 
a közműfejlesztés: a parko-
lók, utak, gasztrosétányok, 

sétautak, nagyobb fesztivá-
lok megrendezésére alkal-
mas sátorhelyek kiépítése 
– mondta el dr. Sódar Anita, 
a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Kft. cégvezetője, hoz-
zátéve, hogy a CsabaPark 
bejáratánál készül egy nagy 
fakapu is. 

A második ütemű fejlesz-
tésre épül rá a harmadik 
ütem, illetve a Modern Vá-
rosok Program keretében 
megvalósuló projekt is, ami 
aktív turisztikai és rekreáci-
ós elemeket tartalmaz. En-
nek keretében készül majd 
egy több mint négy kilométer 
hosszú rekortán futópálya, 
megvalósul a játszótéri ele-
mek jelentős fejlesztése, a 
dombon egy csúszdaparkot 
létesítenek, a tavon pedig 
egy tószínpad kialakítását 
tervezik. Emellett további sé-
tautak, gasztrosétányok ké-
szülnek, illetve egy kolbász 
formájú Dottó is közlekedik 
majd a CsabaPark területén. 

A látogatóközpont különleges tetőmegoldással készül

Így néz ki most a Körte sori fogadóépület

Kezdődhet a piac fejlesztése Jól halad a felújítás

Csapadékcsatorna-építés

→ Folytatás az első oldalról 
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F E J L E S Z T É S E K

A  t e r v e k n e k  m e g f e l e l ő e n  h a l a d  a  m u n k a

A Bethlen utcai zárt csa-
padékcsatorna építése a 
Bánát utcai átvezetés meg-
építésével elkezdődött. Meg-
történt a földmunkák során 
elengedhetetlenül szüksé-
ges fakivágás is. A zöldnö-
vényzet pótlását az önkor-
mányzat által meghatározott 
módon fogja elvégezni az 
építést végző vállalkozó. Fo-
lyik a keresztező közművek 
feltárása. Ezen előkészítő 
munkák után indulhat a zárt 
csapadékcsatorna építése.

A Keleti kertek városrész-
ben 2018. július 20-án a Ró-
zsakert utca adott otthont 
lakossági fórumnak, ahol a 
projekttel érintett utcákon 
élők választ kaphattak a 
legutóbbi tájékoztató óta fel-

merült kérdéseikre. A szak-
emberek biztosították az in-
gatlantulajdonosokat, hogy 
csak az elengedhetetlenül 
szükséges zöldnövényzetet 
vágják ki, ezek pótlását elő-
írják a kivitelező számára. A 
kivitelező tájékoztatása alap-
ján a városrészben várható-
an augusztus közepén indul-
nak el a kivitelezési munkák.

A Kastélyszőlők város-
részeken a leadott ingat-
lanrészek előtt a tervezett 
csatornák nyomvonalába 
eső kerítések áthelyezése 
elkészült, megtörtént az épí-
tés nyomvonalába eső zöld-
növényzet eltávolítása is. 
Folyamatosan zajlik a nyílt 
csapadékcsatorna tényleges 
kialakítása, a tervek szerint 

a városrészben tervezett fej-
lesztések szeptember végé-
re készülnek el.

Az építéssel kapcsolatos 
észrevételeket az alábbi te-
lefonszámokon jelezhetik a 
lakosok:

Kivitelező – Bethlen utca: 
BÓLEM Kft., Péter József 
munkavezető. Telefonszám: 
+36-30/257-3685.

Kivitelező – Keleti ker-
tek, Kastélyszőlők: Galéria 
Invest Kft., Szikora György 
építésvezető. Telefonszám:  
+36-30/456-8091.

Projektmenedzsment szer-
vezet: Békéscsabai Város-
fejlesztési Nonprofit Kft., 
Megyeri Sándor projekt-
menedzser. Telefonszám:  
+36-20/454-5693.

A terveknek megfelelően folynak a TOP-6.3.3-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú, 
„Békéscsaba csapadék- és belvízhálózat-fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításá-
nak építési munkái
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M E G Y E N A P
„ H a g y o m á n y ,  é r t é k ,  k ö z ö s s é g ”

Újabb hatmilliárd forintból fejleszthetnek 
a mikro-, kis- és középvállalkozások

PÁ LY Á Z AT

Július harmadik vasárnap-
jától tíz napon át tartott az 
állami gondoskodásban élő 
fiatalok országos találkozó-
ja Szanazugban. Az ÁGOTA 
XXII. évi országos találko-
zójára az ország szinte min-
den részéről érkeztek gyer-
mekek. 

Kothencz János még teoló-
gus korában, 1996-ban hozta 
létre a keresztény ihletettségű 
ÁGOTA Alapítványt, amelynek 
köszönhetően most is félezren 
táborozhattak Szanazugban. 
A gyerekekről és a színes 
programokról ezúttal száz-
ötven önkéntes és ötvenfős 
technikai személyzet gondos-
kodott. 

Mint azt Kothencz János 
kiemelte: a tábor nem átlagos 
szünidei elfoglaltság a gyere-
kek számára. Itt ugyanis az 
állami gondoskodásban élő 

fiatalokat olyan tapasztalatok-
hoz segítik hozzá, amelyben 
megélhetik, hogy van szá-
mukra esély, van remény és 
van jövőjük.

A táborban a gyerekek 
életét aktuálisan érintő té-
mákban (például a társadalmi 
megbecsülés, a jövőkép, a 
hit, bizalom) tartottak terápiás 
beszélgetéseket is.  Ezeken 
a foglalkozásokon a gyere-
kek a felhozott téma kapcsán 
olyan, a saját életükből merí-
tett érzés-visszacsatolásokat 
fogalmaztak meg, amelyek 
segítettek számukra a nehéz 
életeseményeik feldolgozásá-
ban, és abban, hogy kevésbé 
szorongjanak a jövő miatt. 

A szervezők gazdag kultu-
rális, sport- és szórakoztató 
program-kínálattal – például 
kézműves-foglalkozással, fo-
cival, tollaslabdával, csocsó-
val – is várták a gyermekeket; 
valamint volt szépségverseny, 

roma est, kommandós-bemu-
tató és számos más rendez-
vény.

A táborba ellátogatott Fülöp 
Attila, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szociális 
ügyekért és társadalmi felzár-
kózásért felelős államtitkára 
is, aki elmondta, hogy a ne-
velőszülői hálózat bővítésére 
a következő évben 850 millió 
forinttal több jut majd. Beszélt 
arról is, hogy napjainkban, 
ebben az ellátórendszerben 
mintegy huszonegyezer kisko-
rú és kétezer-ötszáz nagykorú 
fiatal nevelkedik. Hamarosan 
országos kampányt indítanak, 
amelyben szeretnék felhívni a 
figyelmet a nevelőszülői hiva-
tás fontosságára.

Szabó Rita

E sé l y,  e l foga d á s ,  te rá p i a  –  ÁGOTA-tá b o r  S z a n a z u g ba n 

Az állami gondoskodásban élő fiatalok színes programokon vehettek részt

Összesen félezren táboroztak idén nyáron is

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  
árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát:

a Békéscsaba, Jamina városrészben, a Ciklámen 
utcában lévő 20552/73 hrsz.-ú és 20552/72 hrsz.-ú 
építési telkeit.

Az ingatlanok kikiáltási ára: bruttó 3 175 000 Ft, 
azaz bruttó hárommillió-százhetvenötezer forint 

(nettó 2 500 000 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

A hirdetés részletes szövege a város internetes hon-
lapján (www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/eladásra 
kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának hirdetőtábláján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési  
Osztálya szolgál. 

Telefonszám: 66/523-870, 66/523-863, ill. 66/886-511.

C Í M V Á L T O Z Á S
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
mint Közszolgáltató ügyfélszolgálata 2018. augusztus 13. napjától új helyen,
a Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6. szám alatt változatlan ügyfél-
fogadási renddel várja ügyfeleit.
A költözés miatt irodánk és ügyfélszolgálatunk 
2018. augusztus 10. napján sem telefonon, sem sze-
mélyesen nem lesz elérhető. Megértésüket köszönjük. 
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

HIRDETMÉNY
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A pályázat célja a kkv-szektor fejlesztésén túl a helyi gazdaságok megerősítése, a területi kü-
lönbségek csökkentése és a hátrányos térségek felzárkóztatása. A támogatási keretösszegből 
megközelítőleg 600 kkv-nál mintegy háromezer új munkahely jöhet létre és több ezer megőrzése 
valósulhat meg. A központi program segítségével a kkv-k többek között új eszközöket és gépeket 
szerezhetnek be, de a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják.

A pályázatok 2018. július 23-ától 2018. szeptember 10-éig nyújthatóak be.
További részletek és a teljes pályázati dokumentáció a www.kormany.hu internetes oldalon, 

’Újabb hatmilliárd forint munkahelyteremtésre’ címmel érhető el.
A pályázaton való részvételről, a pályázat feltételeiről és elkészítéséről a Békés Megyei 

Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya nyújt tájékoztatást az 
alábbi elérhetőségeken:

K I T E K I N T Ő

Hirdessen nálunk!
Csabai Mérleg
www.behir. hu

7. Tv
6 6 / 74 0 - 7 0 0  |  i n f o @ b m c .  m e d i a .  h u

A Pénzügyminisztérium idén már második alkalommal újabb, hatmilliárd forint 
keretösszegű pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munka-
helyteremtő beruházásainak elősegítésére. 

A Békés Megyei Önkor-
mányzat ebben az évben 
is megszervezi a Megye-
napot, ezúttal is szept-
ember első szombatján, 
amely idén elsejére esik. 
Az első két rendezvény 
sikere bizonyítja, hogy 
szükség van egy olyan 
programra, melyen ha-
gyományaink, a nemzeti-
ségek kultúrája, megyénk 
értékei kerülnek közép-
pontba, mindeközben a 
kilátogatók színvonalas, 
kicsiket és nagyokat célzó 
programokon érezhetik jól 
magukat.

Hagyományainkhoz híven 
ezúttal is bemutatkoznak a 
megyei értéktárban szereplő 
értékek, lesz kézműves vásár 
és kistermelői piac, valamint 
felvonultatják hagyománya-
ikat és értékeiket a megye 
nemzetiségei. Színpadi pro-
dukciók és egy esti koncert 
gondoskodik a közönség 
szórakoztatásáról, és ezúttal 
is külön figyelmet fordítunk a 
gyermekekre: nagysátrunk-
ban kézműves foglalkozások, 
gyereksarok, népi játszótér 
és kosárhinta várja őket – és 
természetesen a léggömb 
és az óriás torta sem fog 
hiányozni. A katonai hagyo-
mányőrzők és bemutatóik 

mellett a jelenkor „egyenru-
hásai”: tartalékosok, határva-
dászok, készenléti rendőrök, 
a honvédség tagjai és terror-
elhárítók engednek bepillan-
tást munkájukba. Újdonságot 
is tartogatunk idén: a me-
gyei értéktár elemei mellett 
a települési értéktárakban 
szereplő tételeket is megis-
merhetik az érdeklődők. Sőt: 
a szomszéd megyék (Bács-
Kiskun, Hajdu-Bihar, Jász- 
Nagykun-Szolnok) értéktárai 
is felvonultatják kincseiket. 
Kézműves vásárunk és kis-
termelői piacunk tovább bő-
vül, jelenleg már hetven 
résztvevő regisztrálta magát, 
de folyamatos a jelentkezés. 
Színpadi fellépőink a me-

gyei nemzetiségek képvise-
lői, néptánc egyesületeink, a 
Békéscsabai Napsugár Báb-
színház, az esti produkciót 
pedig Ferenczi György és a 
Rackajam szolgáltatja. A har-
madik Megyenap fővédnöke 
dr. Nagy István agrárminisz-
ter, díszvendégeink Arad és 
Bihar megye. A rendezvényt 
támogatta a Földművelés-
ügyi Minisztérium, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, a 
Nemzeti Művelődési Intézet, 
a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara, a Békés Megyei 
Népfőiskola Alapítvány, a Bé-
kés Megye Értékei Egyesület, 
a Békés Megyei Népművé-
szeti Egyesület, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város.

Kluck Hajnalka, telefon: 66/444-211/1180,
e-mail: kluck.hajnalka@bekes.gov.hu
Bella Zsolt, telefon: 66/444-211/1232,
e-mail: bella.zsolt@bekes.gov.hu.
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Június közepén kelt útra 
és július közepén érkezett 
haza Major Gyula filmren-
dező és csapata, akik az 
Északi-tengertől hajóztak 
Békés megyéig. Az egy 
hónap alatt kétezer-hét-
száz kilométert tettek meg 
a vízen, három hajóval, ki-
lencfős legénységgel, szá-
razföldi kíséret nélkül. 

A csapatot Lipcsei Zoltán, 
Köröstarcsa polgármeste-
re, valamint szeretteik és az 
érdeklődők fogadták Körös-
tarcsa kikötőjében. Megérke-
zésüket követően Gyurkó Dá-
nielt kérdeztük élményeiről. 
Mint mondta, az expedíciót 
2012-ben kezdték el azzal 
a céllal, hogy bemutassák, 
Békés megyéből hova lehet 
eljutni vízi úton. Első alka-
lommal Giurgiuig mentek, az 
útról filmet is forgattak Kikiriki 
címmel. 2017-ben is készült 
egy film az utazásuk során, 

amikor a Duna-deltáig jutot-
tak. Ennek hatására vetődött 
fel bennük annak az ötlete, 
hogy az Északi-tengertől ha-
józzanak el Köröstarcsáig.

Az expedíció során ösz-
szesen kétezer-hétszáz kilo-

métert tettek meg, útjuk hat 
országon keresztül vezetett. 
Gyurkó Dániel szerint annak 
ellenére, hogy kemény volt 
az utazás és az időjárás sem 
volt kedvező, mégis megérte. 
Legnagyobb pozitívumként 
kiemelte: nagyon meglepőd-
tek, hogy mennyien kísérik fi-
gyelemmel az utazásukat. A 
csapat ugyanis a Mayorfilm 
oldalán mindennap tudósított 
arról, hogy éppen merre jár-
nak, ami iránt nagyon nagy 
volt az érdeklődés. Negatí-
vumként megemlítette, hogy 
két hajócsavar is megsé-
rült útközben, valamint sok 
üzemanyag fogyott a Rajnán, 
mert igen nagy volt a sodrás.

Major Gyulát az utazás-
ról készülő filmről kérdez-
tük. A rendező egy teljesít-
ménytúrához hasonlította 
az expedíciót. Elárulta, a 
készülő film különbözni fog 
a legutóbbi, Duna-deltáról 
szóló Öreg Hölgy szere-
tői című expedíciófilmtől. 
Hozzátette: nem szeretné 
elkapkodni, hiszen lesznek 
még utóforgatások, vala-
mint drónfelvételeket is ké-
szítenek. Az alkotás, amely 
a résztvevők napjait mutatja 
majd be, várhatóan év vé-
gére készül el, és jövő év 
tavaszán lesz látható a tele-
vízióban.

Gyemendi Réka

Szent Kristóf, az utazók 
védőszentjének napjához 
kapcsolódóan kapott áldást 
autó, kisautó, roller, kerék-
pár, motorkerékpár, taxi, au-
tómentő és drón is a jaminai 
Jézus Szíve templom előtt a 
közelmúltban. A római kato-
likus egyházban nemcsak az 
év eleji házszentelésnek van 
hagyománya, hanem a jár-
műszentelésnek is. 

Az utasok, vándorok, ha-
jósok védőszentjének napja 
július 25-én van, ám ország-
szerte az ehhez legközelebbi 
vasárnapon szokás megál-
dani a közlekedési eszkö-
zöket. A kezdeményezés 
Békéscsabán sem újkeletű, 
a Zenebarát Felebarátok fel-
hívására most is sokan éltek 
ezzel a lehetőséggel. 

V. D.

Szinte minden csaba-
inak kötődik valamiféle 
szabadidős élménye a 
megyeszékhely délnyugati 
csücskéhez ékelődött terü-
lethez: a bányatavakhoz. A 
különösen a jaminaiak kö-
rében közkedvelt tóvidékről 
azonban kevesen tudják, 
hogy jelenkori szerepe 

mellett múltjában is meny-
nyire nélkülözhetetlen szál-
lal kötődik Békéscsabához.

Története Békéscsaba 
szlovákok általi újratelepí-
tésének 300 éves gyökere-
ihez nyúlik vissza azáltal, 
hogy eleink ezen a terüle-
ten fogtak legbuzgóbban 
hozzá annak a jó minő-
ségű földnek a kitermelé-
séhez, amelyből házaikat 
építették. A vályogvető 
gödrök szlovák „jamina” 
elnevezését megörökölte 
a szőlőskertekből később 
településrésszé fejlődő te-
rület, olyannyira, hogy azt 
legtöbben ma is az ere-
deti szlovák ragadvány-
nevével illetik a hivatalos 
Erzsébethely elnevezés 
helyett.

A 19. század végén a 
vályogvetés jaminai ár-
kai lassan bányagödrökké 
szélesedtek és mélyültek, 
mivel a terület az égetett 
tégla készítéséhez kivá-
ló minőségű agyagot rej-
tett, amelynek gyártásával 
1869-ben már próbálkoz-

tak, 1891-ben pedig ipar-
szerűen is megindult. A 
terület fő ipari funkcióját 
azóta is az agyagkiterme-
lés jelenti, de a 20. század 
második felének gépesí-
tett fejtései után vissza-
maradó 2 és 45 hektár 
közti méretű bányatavak 
mára komoly rekreációs 
értékké váltak.

Békéscsaba városának 
távlati terveiben már az 
1980-as évek elején is sze-
repelt a terület komplex fej-
lesztése, de máig csupán 
három bányató horgásza-
ti hasznosítása, illetve a 
Csabagyöngye szőlőültet-
vény jelenti a zöld környe-
zeti értékekben, turisztikai 
vonatkozásban, „csabai-
ságban” rejlő páratlan le-
hetőségek kiaknázását.

A már korábban beha-
rangozott Modern Városok 
Program keretében kiépí-
tendő Wenckheim turis-
ta- és kerékpárút bányata-
vak mellett futó szakasza 
kétségtelenül ébresztője 
lehet ennek a hosszú „inf-
rastrukturális” álomnak. 
Ha pedig majd két keréken 
Szabadkígyós felé, s felől, 
jövet-menet végiggurulunk 
a ragyogó kék Fás-tó mel-
lett, netalán a majdani kilá-
tóról is letekintünk, jusson 
eszünkbe a bányavidék 
múltja, s minden, ami jövő-
jében még rejtve van…

Tószögi György

A biztonságos utazásér t
Járműveket szenteltek Jaminában

C s a b a i  b á n y a t a v a k  –  é s  a m i  b e n n ü k  v a n
C s e n d d e l  á t h a t o t t  t ö b b  s z á z  h e k t á r n y i  z ö l d ö v e z e t  é s  c s i l l o g ó  v i z ű  t a v a k  J a m i n á b a n

R o t t e r d a m – K ö r ö s t a r c s a
Kétezer-hétszáz kilométert tettek meg a hajós expedíció résztvevői

Az indulás előtt a Szent István téren is láthattuk őket

A három hajó és a legénység hazaérkezésének pillanatai Köröstarcsa kikötőjében 

Ahogy csak ritkán és kevesen láthatják: a bányatavak madártávlatból

A horgászok szerint is érdemes ide kijönni Látványos naplemente a (bánya)tó partján

Több autót, motort, kerékpárt szenteltek meg 

Közel két tucat csillogó tó, melyek között-mellett susogó 
nádassal kísért dűlőutak futnak. Csenddel áthatott több 
száz hektárnyi zöldövezet, amelyet nemhogy az utóbbi 
évek, hanem inkább évtizedek minden nagyszabású fej-
lesztése elkerült. Romantikus retrohangulatba konzer-
vált természeti környezet, a kék és zöld színek amolyan 
csiszolatlannak megmaradt ékköve, amely így is nap 
mint nap százaknak ad szabadidős élményeket, legyen 
szó bringás bányakerülésről, kutyasétáltatásról vagy 
horgászkirándulásról. 
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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.

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

A pályázat Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

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.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap
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DigBuild Kft. – A tiszta 
megoldás. Ez a szlogenje 
annak a több mint kétszáz 
alkalmazottal működő, 
gyulai székhelyű cégnek, 
amelynek fő tevékenysé-
ge az általános takarítás: 
a magánlakásoktól a több 
tízezer négyzetméteres 
ipari területek takarításá-
ig szinte mindenre vállal-
koznak. A cég alapítója 
és ügyvezetője Bagosi 
Sándor, szolgáltatásve-
zetője Bagosi Tamás.

A takarításra épül rá a kft. 
többi tevékenysége is. Gyu-
lán a buszpályaudvarnál 

mosodát működtetnek vegy-
tisztító géppel, foglalkoznak 
szőnyegtisztítással magán-
személyek és irodaházak ré-
szére, de vasalást is vállalnak 
háztartási vagy nagy meny-
nyiségben. A kft. folyama-
tosan szélesíti palettáját, és 
a munkája során kiemelten 
kezeli a környezetvédelmet, 
valamint az új technológiai 
megoldások alkalmazását; új 
tevékenységként ettől az év-
től már napelem-tisztítással is 
foglalkozik. 

– Fontosnak tartjuk, hogy 
a ránk bízott munkát minél 
rövidebb idő alatt, a legjobb 
minőségben és környezet-

barát módon lássuk el. Ezért 
vásároltuk meg az ozmózisos 
technológiát, ami lényegében 
azt takarja, hogy lebontjuk a 
vizet, teljesen kiszűrjük belő-
le a szennyeződéseket, így 
a víz hozzáadott tisztítószer 
nélkül végzi el a takarítási 
feladatok nagy részét például 
üvegfelületek lemosásakor. 
Ennek eredményeként lehú-
zás és szárazra törlés nélkül 
is foltmentesen szárad meg 
akár nagyobb üvegportál és 
a napelem is – mondta el 
Bagosi Tamás. 

Teljesítménycsökkenést 
okoz a szennyező-

dés

A napelem 
igen kényes fe-
lület, bár gyak-
ran mossa az 
eső, az nem ta-
karít le mindent 
róla. A szakem-

ber szerint évente 
egyszer ajánlatos 

letisztíttatni, ha ez nem törté-
nik meg, az akár harmincszá-
zalékos teljesítménycsökke-
nést is okozhat.

– A tisztítást megrendel-
hetik tőlünk a tisztamegoldas.
hu oldalon keresztül vagy a 
digbuild@digbuild.hu e-mail-
címen. Ezután kimegyünk, 
megnézzük a helyet, és 
adunk egy árajánlatot. A kora 
reggeli vagy az esti órákban 
– amikor már nem termel a 
panel, és nincs felhevülve – a 
helyszínen végezzük a mun-
kát az egyedi gyártású gé-
pünkkel, fordított ozmózissal 
tisztított vízzel, teleszkópos 
rúdra szerelt kefével, vagy 
emelőkosaras megoldással. 
Így távolítjuk el a port, piszkot, 
madárürüléket, ami árnyé-
kolja a paneleket – mondta 
el Bagosi Tamás, hozzátéve, 
hogy egy családi ház ese-
tében ez maximum két órát 
vesz igénybe, hiszen harminc 
panel megtisztítását másfél 
óra alatt tudják megoldani.

DigBuild Kft. – A tiszta megoldás
Évente ajánlatos tisztíttatni a napelemeket



Az anyatejes világnapon nemcsak az anyukák, hanem a babák is jól érezték magukat

K acsá k a  v ízen
Etessük vag y ne etessük őket?

Az Élővíz-csatorna partján mindig akadnak nézelődők

Egyre többen etetik a kacsákat Békéscsabán. Sokan 
a száraz, otthon megmaradt kenyeret viszik az Élővíz-
csatorna partjára, hogy táplálják a szelíd szárnyasokat. 
A szakemberek szerint ezzel nem ártunk a madaraknak, 
de valójában nincs rá szükségük, hiszen el tudják látni 
magukat.

„Az édesanyákban tudatosítani kell az anyatejes táplálás előnyeit”

To v á b b  é p ü l  a  s z e r e t e t h í d
Bonnyai Sándor ismét adományokat gyűjt kárpátaljai magyar gyerekeknek
Ha valaki meghallja Bony-
nyai Sándor nevét, első-
ként talán az jut az eszébe, 
hogy ő az a fiatalember, 
aki évek óta adományokat 
gyűjt kárpátaljai magyar 
gyerekeknek. A 28 éves 
szociális munkás ma már 
élethivatásának tartja a 
segítést, karácsonykor 
ajándékokat, ilyenkor pe-
dig tanszerre valót gyűjt a 
gyerekeknek. 

– Nemcsak megérinti a sze-
génységben élő gyerekek sor-
sa, hanem igyekszik tenni is ér-
tük. Hogyan kezdődött mindez?  

– Amikor 4-5 éves lehet-
tem, édesapám kézen fogott 
bennünket a testvéreimmel, és 
azokat a játékainkat, amelye-
ket már kevésbé használtunk, 
elvittük karácsony előtt olyan 
családokhoz, akik ennek hasz-
nát vették. Amikor pedig az 
evangélikus iskolába jártam, 
elmentük az iskolával Böjte 
Csaba atyához, és láttam, ő 

hogyan foglalkozik a gyerekek-
kel. Ez nagyon megérintett, azt 
gondoltam, hogy én is hasonló 
emberré szeretnék majd vál-
ni. Csintalan gyermek voltam, 
és tizenhat éves koromban 
az osztályfőnököm, Paluska 
Krisztina döntés elé állított: 
vagy mennem kell, vagy meg-
változom, abban pedig szíve-
sen segítenek. Akkor rádöb-
bentem: ideje, hogy benőjön 
a fejem lágya. Most szociális 
munkásként dolgozom a Men-
tálhigiénés Egyesületnél, mun-
ka után pedig a szenvedélyem 
a gyerekek segítése. 

– Mára a gyűjtéseknek is 
köszönhetően egy szeretethíd 
épült ki a kárpátaljai magyarok 
és a békéscsabaiak között. Mi 
motiválta és motiválja ma is 
ebben?  

– Felelősséggel tartozunk 
egymásért, és ha látok olyan 
gyermeket, aki önhibáján kívül 
kerül nehéz helyzetbe, kutya 
kötelességem lehajolni hozzá. 
Ha már Isten idehelyezett ben-

nünket a Kárpát-medencébe, 
akkor itt van feladatom az itt 
élő magyarsággal. Kárpátal-
ján a magyarok a háború mi-
att mérhetetlen szegénységbe 
süllyedtek, kilátástalanság és 
félelem hatja át a napjaikat, ha 
tudunk, segítenünk kell nekik. 
Örülök, hogy ebben rengeteg 
társra találtam. 

– Milyen érzés látni az ado-
mányokat, és azt, amikor a 
csomagok célba érnek? 

– Hiszek a Jóisten gond-
viselésében, hiszek abban, 
hogy ő terelget bennünket. Az 
adománygyűjtés megszerve-
zésének és örömének a ter-
hét, mindezt a csodát így lehet 
megélni és elhordozni. Amikor 
látom, milyen rengetegen ado-
mányoznak, és látom mekkora 
öröm ez a gyerekeknek, azt ér-
zem, megéri minden fáradság, 
és hogy az emberek jók, csak 
lehetőséget kell adni nekik, 
hogy megéljék ezt a jóságot. 

– Most tanszerek, tanesz-
közök megvásárlását tervezik, 
ehhez támogatójegyeket lehet 
vásárolni. 

– Tavaly társadalmi és egy-
házi összefogással 340 mély-
szegénységben élő kárpátaljai 

magyar gyermeknek töltöttük 
meg az iskolatáskáját, most 
ismét adománygyűjtést szer-
vezünk. Egy gyermek tan-
szercsomagja 5000 forintba 
kerül, augusztus 27-éig a vá-
ros több pontján – Békéscsa-
bán a Vár-Játék, BékésMérték 
Közösségi Ház, Evangélikus 
Egyház (Luther u. 1. és Linder 
utca 11.), Református Egyház, 
Berényi út 75. szám alatti ve-
gyesbolt – lehet 500, 1000 
vagy 5000 forint értékű tá-
mogatójegyet vásárolni eh-
hez. Ebből vásároljuk meg 
és készítjük el a tanszercso-
magokat, melyeket kiosztunk 
a gyermekeknek. 

– Ezenfelül van-e valami-
lyen nagy álma? 

– Jövőre szeretnék egy kö-
zösségi helyként is funkcionáló 
óvodát építtetni – egy konté-
ner töltené be ezt a funkciót – 
Bótrágy községben. Ott közel 
négyszáz ember él, és nagy 
igény van arra, hogy legyen egy 
hely, ahol összegyűlhetnek akár 
istentiszteletre, rendezvényekre 
is. Körülbelül 3 millió forint kell 
hozzá, most ennek összegyűj-
tése a nagy álmom.

Mikóczy Erika

Az Élővíz-csatorna partján 
sétálgatva szinte mindenkit 
megfog a kacsák látványa. 
Povázsai Nelli azt mondta, 
neki az irodai munkából jelent 
egy kis kikapcsolódást, hogy 
a vizet figyeli, és ha alkalma 
adódik rá, le is rajzolja a vízi-
madarakat. Pásztor Virág sze-
rint kettesben jó program ide-
sétálni, etetni a kacsákat vagy 
csak nézegetni őket. 

A szakember úgy véleke-
dik, hogy elsősorban nem a 
kacsáknak jó, ha etetjük őket, 
hanem az embernek jelent ez 
a tevékenység örömet. Boldog 
Gusztáv természetvédelmi 
mérnök elmondta: az egész 
évben Békéscsabán élő állo-
mány háziszárnyasokból áll, 
így alapvetően nem ártunk ne-
kik a kenyérdarabokkal. 

– Ha a kacsáknak kiszórt 
táplálék azonnal elfogy, akkor 

túl nagy kárt nem tudunk okozni. 
Viszont ha a hullámon hányko-
lódott, beposhadt kenyérszele-
teket esznek, az betegségeket 
is okozhat – fogalmazott Bol-
dog Gusztáv, hozzátéve, hogy 
az ilyen problémák elkerülésére 
vannak jó alternatívák, akár Bé-
késcsabán is. 

Ha a kacsatáp-automatá-
ból szórunk eleséget a szár-
nyasoknak, akkor az nem 
veszélyezteti sem a madara-
kat, sem a környezetet. Ilyen 
készüléket a Csabagyöngye 
Kulturális Központ stégjén le-
het találni. 

Boldog Gusztáv megje-
gyezte azt is, hogy ha az ete-
tés következtében túlszapo-
rodnak az állatok, az viszont 
hosszú távon ártalmas lehet a 
békéscsabai Élővíz-csatorna 
faunájára. 

Zámbori Eszter

Bonnyai Sándor: Felelősséggel tartozunk egymásért

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Jó, hogy van anyatejes vi-
lágnap, de ez nem elegen-
dő; az édesanyákban folya-
matosan tudatosítani kell az 
anyatejes táplálás előnyeit. 
Fontos tudni azt is, hogy az 
anyai szeretet nem szopta-
tásban mérhető, és ha vala-
milyen oknál fogva az édes-
anya nem tud szoptatni, 
akkor érdemes szakember-
hez, szoptatási tanácsadó-
hoz fordulnia – fogalma-
zott a Békés Születés(é)ért 
Támogatókör alapító tagja, 
Gálik Zsuzsanna.

Huszonöt éve, augusztus 
1-jén tartják az anyatejes táp-
lálás napját világszerte. A Vé-
dőnői Szolgálat a Csabagyön-
gye Panoráma Termében 
egy nappal később rendezett 

ünnepséget ez alkalomból az 
édesanyáknak és a babák-
nak. Mint azt Zelenyánszkiné 
dr. Fábián Ágnes elmondta, 
Budapest és Debrecen mel-
lett városunk a harmadik olyan 
település, ahol a kezdetektől 
minden esztendőben meg-
emlékeznek erről. A tanács-
nok beszélt arról is, hogy a 
kormányzatnak köszönhetően 
ma már 16 bababarát kórház 
van az országban.

A kúszó-mászó csöppsé-
gek körében megtartott ren-
dezvényen elhangzott, hogy 
az édesanya és a baba között 
már a várandósság idején 
kezd kialakulni egy kötődés, 
ami a szüléssel és a szop-
tatással egyre mélyül. Az 
anyatej a legegészségesebb 
formája a csecsemők táplá-

lásának. Hat hónapos korig 
a WHO és más nemzetközi 
szervezetek is azt javasolják, 
hogy kizárólag csak anyatejet 
kapjon a baba, de Gálik Zsu-
zsanna szerint hozzátáplálás 
mellett ezt a baba kétéves 
koráig érdemes folytatni. Jól 
hasznosulnak a benne levő 
tápanyagok, immunanyago-
kat, ásványi anyagokat és 
olyan vitaminokat is tartalmaz 
az anyatej, amelyek elősegítik 
a baba fejlődését.

Vannak, akik szorongva te-
kintenek a szoptatásra, azok-
nak a jelenlevő anyukák azt 
tanácsolták: bízzanak maguk-
ban, hogy képesek szoptatni, 
és akkor sikerülni fog. Ha még-
is gond lenne, bátran kérjenek 
segítséget szakembertől.

Sz. R., M. E.



Hivatalosan is kinevez-
ték Kiss Andrást a Békés 
Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság élére. A 
városháza dísztermében 
tartott ceremónián megje-
lentek a katasztrófavéde-
lem vezetői, igazgatói, a 
társszervek képviselői, a 
térség országgyűlési kép-
viselői és városvezetők is.

Az országos katasztrófavé-
delmi főigazgató javaslatára 
az eddig megbízott vezetőt, 
Kiss Andrást Pintér Sándor 
belügyminiszter nevezte ki 
a megyei igazgatóság élére.

– Megfelelően látta el 
az eddigi feladatait mint 

megbízott igazgató, azt 
megelőzően pedig mint 
igazgatóhelyettes. A ka-
tasztrófavédelem felső ve-
zetése javasolta a belügymi-
niszternek, hogy ő legyen a 
következő igazgató – mond-
ta el Mukics Dániel, az Or-

szágos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság helyettes 
szóvivője.

Az újdonsült igazgató 
1988. március elseje óta áll 
szolgálatban Békéscsabán. 
Kiss András elmondta, min-
dig örömmel és elhivatott-
sággal végezte munkáját, és 
hálás azért, hogy folyama-
tosan szakmailag felkészült 
munkatársakkal dolgozhat 
együtt.

Dr. Góra Zoltán főigazga-
tó Haskó Györgyöt kérte fel 
az igazgatóhelyettesi, va-
lamint Börcsök Istvánnét a 
gazdasági igazgatóhelyette-
si feladatok ellátására.

Szendi Rita

A Szent István-szobor egy 
része már a helyén van Bé-
késcsabán, a Szent István 
téren, ahol hamarosan tel-
jessé válhat a kompozíció.

Zajlanak a Szent István-szo-
bor elhelyezésének előkészí-
tő munkálatai Békéscsabán. 
Mint ismert, két évvel ezelőtt, 
dr. Kerekes Attila képviselő 
javaslata alapján, a békés-
csabai képviselő-testület 
jóváhagyta, hogy készüljön 
egy Szent István-szobor Bé-
késcsaba főterére. Az önkor-
mányzat pályázatot hirdetett, 
amelyre 23 alkotó adott be 27 
művet. Ezek közül a közgyű-
lés Máté István szobortervét 
választotta, amelyen Szent 
István király Szűz Máriának 
ajánlja az országát. 

A városháza előtti, jelenleg 
körbekerített részen még júni-

usban először a szobor alap-
ját ásták ki. Szarvas Péter pol-
gármester megjegyezte, hogy 
komoly alapot kellett készíte-
ni az alkotásnak, amelynek 
nagy a súlya. Július közepén 
megérkezett a kompozíció 
egyik része, Máté Istvánnak 
az államalapítót megformáló 
szobra. A napokban elkészül 
a szobor körüli díszburkolat, 

majd – a polgármesteri ka-
binet tájékoztatása szerint 
– augusztus 13-a és 15-e 
között kerül végső helyére a 
teljes – Szent István és Szűz 
Mária szobrát is magában 
foglaló – kompozíció.

Az alkotást augusztus 20-
án, az államalapítási ünnep-
ségen leplezik le.

Varga Diána

A 2011-es évben megérke-
zett Magyarországra egy 
olyan faj, amelyet szinte 
alig ismert valaki. Sokféle 
néven nevezték el hirte-
len, hiszen nagyon gyor-
san bemutatkozott és hír-
hedtté vált a selyemfényű 
puszpángmoly, más néven 
puszpáng-tűzmoly vagy 
puszpáng-ilonca – latinul    
Cydalima perspectalis.

Kelet-Ázsiában honos, ahol 
a puszpángon kívül a kecs-
kerágón és a magyalon is 
károsít. Európában hernyóit 
először Németország északi 
részén 2006-ban észlelték, 
ahová feltehetőleg konténe-
res buxus tövekkel hurcolták 
be. Magyarországon első 
példányát Sopron környékén 
gyűjtötték 2011 őszén, és in-
nen pár év alatt terjedt szét 
az egész országba.

Kinézetre egy nagyon 
szép molylepke, azonban a 
látszat csal, hiszen ez a jó-
szág nagyon csúnya károkat 
tud okoznia díszkertekben. 
Nevét selyemfényű szárnya-
iról kapta, melyek szétfeszít-
ve 4-4,5 centiméter széle-
sek. Szárnyai fehérek, széles 
barna szegéllyel, az első pár 
szárny középtájékán további 
barna folton jellegzetes fehér 
félholddal. Egyes területeken 
megfigyeltek teljesen barna 
egyedeket is a jellegzetes 
félhold alakú fehér folttal. 

Lepkéjét nehéz észrevenni, 
mivel nappal a szomszédos 
növény levelének fonákán ül, 
csak éjszaka aktív. Élete rö-
vid, párosodás után sárgás-
zöld petéit a levél fonákára, 
csomókba rakja, melyekből 
4 centiméteres hosszúságú, 
sárgászöld  hernyók alakul-
nak ki.

Károkat a táplálkozó her-
nyó okoz. Kezdetben csak 
hámozgatja a leveleket, 
vagyis a levél egyik olda-
lát rágja le, később telje-
sen elfogyasztja azokat, 
akár tarrágást is végezve a 
puszpángon. Eredeti élőhe-
lyén évente 5 generációja is 
lehet. Az eddigi megfigye-
lések szerint Magyarorszá-
gon „csak” 3 nemzedéke 
fejlődik, ezzel nagyon meg-
nehezíti az ellene való vé-
dekezést. A fejlett hernyók 
bábozódáshoz készülve 
leveleket gyűjtenek maguk 

köré, ezeket lazán össze-
szövik, ebből repülnek ki a 
kialakult lepkék. Az utolsó 
nemzedék a szövedékben 
telel át. A szeptemberben 
fejlődő hernyók még bábo-
zódnak, sőt, a belőlük kelő 
lepkék tojást rakhatnak, 
amennyiben az időjárás 
kedvező számukra.

Érdemes az első gyanús 
jelre védekezni, ez esetben 
nem számíthatunk az éne-
kes madarak segítségé-
re, azok nem szívesen fo-
gyasztják a puszpáng-ilonca 
hernyóit. Metszőollóval el-
távolíthatóak a hernyófész-
kek, ezzel csökkenthetjük a 
tavaszi, induló kártételüket. 
A megtámadott részeket le 
kell vágni. Ha kell, a teljes ta-
lajfelszínig. Remélhetőleg  a 
bukszus regenerálódni fog.

Váncsa Klára
ökológus,

Munkácsy Mihály Múzeum

Augusztus 20-án mindenki megláthatja a szobrot

Kiss András

Íme a selyemfényű puszpángmoly

K é s z ü l  a  komp o z íc ió
R ö v i d e s e n  S z ű z  M á r i a  s z o b r a  i s  m e g é r k e z i k

K iss András az igazgató  
Pintér Sándor nevezte ki a megyei katasztrófavédelem élére

A  k e c s e s  p u s z t í t ó
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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

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. 

Kutatók, szakdolgozók, fi-
gyelem! A MeRSZ (Magyar 
Elektronikus Referenciaművek 
Szolgáltatás) adatbázisban 
több száz tan- és szakkönyv 
(biológia, orvostudomány, fi-
lozófia, fizika, földrajz, gaz-
daság, irodalomtudomány, 
jogtudomány, kémia, mate-
matika, műszaki tudományok, 
művelődéstörténet, nyelvészet, 
pedagógia, pszichológia, szo-
ciológia, történelem és zenetu-
domány) érhető el elektronikus 

formában. Az adatbázishoz a 
könyvtári számítógépekről biz-
tosítunk hozzáférést.

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.

Jöjjön könyvtárba a hő-
ségben (is)! Az augusztusi 
forróságban jöjjön olvasni a 
könyvtár termeibe, ahol in-
gyenes wifi-elérést is biz-
tosítunk a látogatóknak.  
Beiratkozott olvasóink a könyv-
tár állományába tartozó filme-
ket is megtekinthetik a hűvös 
moziszobában. A filmnézőknek 
2 db televíziót, valamint fejhall-
gatókat biztosítunk a minél tö-
kéletesebb filmezés érdekében.

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

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

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

NYÁRZÁRÓ GYERMEKTÁBOR A MESEHÁZBAN
A vakáció utolsó hetének vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére 

ajánljuk hagyományőrző táborunkat.

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

Békéscsaba újratelepítésének évfordulója alkalmából fölelevenítjük a 
csabai kézműveshagyományokat. 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.
Részvételi díj: 15 000 Ft.

Jelentkezés a 66/326-370 telefonszámon. Bővebb felvilágosítás 
kérhető munkatársainktól ugyanitt..

MARATONI FILMVETÍTÉS
2018. augusztus 29-én, szerdán 18 órától

a Nemzetiségi Klubházban, sötétedés után a kertben,
Máthé Ferenc ajánlásával

PSYCHÉ
Bódy Gábor filmje, 1980.

Háromrészes, rendezői változat Weöres Sándor műve nyomán.
 

Szeptemberi előzetes:
JAZZ-PIKNIK A MESEHÁZBAN

2018. szeptember 14-én, pénteken
délelőtt Jazz-matiné Masni és Pocó,

délután családi játszóház és hangszersimogató, 
zenés kiállításmegnyitó, divatbemutató,

este koncertek és jam session.
Házigazda zenekar: TÓTH SÁNDOR QUARTET

Vendégzenekarok: BORBÉLY MŰHELY,
BÁGYI BALÁZS QUARTET, vendég POCSAI KRISZTA.

Plédet, piknikkosarat behozni szabad.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
C s a b a i  M é r l e g  •  b e h i r . h u  •  7 .Tv
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Július utolsó két hétvégé-
jén a Fröccsöntő és Pezsgő 
Belváros program keretében 
többek között a Compact 
Disco, az Ivan and The 
Parazol, Marót Viki és a Nova 
Kultúr Zenekar, valamint a 
Magashegyi Underground 
biztosította a fesztiválhangu-
latot Békéscsaba főterén. A 
könnyűzenei élet megkerül-
hetetlen bandái és a helyi elő-
adók fergeteges koncerteket 
adtak a Szent István téren és 
a Csabagyöngye-stégen. A 
legismertebb együttesek mel-
lett a Red Hot Chili Peppers, 
valamint a Beatles hazai 
tribute-zenekarai és helyi elő-
adók is színpadra léptek, de 
volt Big-Band Találkozó is. 
És még nincs vége. Augusz-
tus 10-én 20 órától a Csa-
bagyöngye-teraszon a Mol-
nár György Trió, 11-én pedig 
20.30-tól az Over3 várja majd 
az érdeklődőket. Augusztus 
17-e és 19-e között a Zenit, 
augusztus 26-án 18 órától 
pedig a Békés Megyei Szim-
fonikusok visznek színt a nyá-
ri estékbe.

A Békéstáji Művészeti Tár-
saság július utolsó heté-
ben szervezte meg a XIV. 
Békéscsabai Nemzetközi 
Művésztelepet. A művé-
szek a hét folyamán be-
mutatót tartottak a Szent 
István téren, a hétvégén 
pedig kiállítás nyílt az alko-
tásaikból.

Idén Szlovákiából, Szerbiából 
és Lengyelországból Martina 
Blaśćhkova, Martin Kudlà, 
Korina Gubik, Danijel Babić, 
Alekszandra Firlińska és 
Malgorzata et ber Warlikowska 
jött el, mindannyian hivatásos 
alkotók, többen közülük művé-
szeti oktatók is. A helyi művé-
szek közül Bányai Ildikó Inez, 
Lonovics László, Papp Zoltán, 
Tóth János, Mészáros Sándor 
és Gnandt János vett részt a 
munkában.

Martina Blaśćhkova és 
Martin Kudlà elmondta, hogy 
mindketten absztrakt fest-
ményeket készítenek és már 
visszatérőként érkeztek a 
művésztelepre. Gubik Korina 
Szerbiából jött, mint mondta, 
nagyon jókat hallott a tábor-
ról, Lonovics Lászlóval tavaly 
Zentán személyes is találko-
zott.

A művésztelep programjá-
nak egyik látványos esemé-
nye volt, amikor a művészek 
a Szent István téren festettek 
az egyik délelőtt. Idén is so-
kan voltak kíváncsiak a prog-
ramra, ahol az arra járók köz-
vetlen közelről figyelhették 
meg az alkotások születését. 
Mint azt a Békéstáji Művé-
szeti Társaság elnökétől, 
Gnandt Jánostól megtudtuk: 

a főtéren készült festménye-
ket ezúttal is a békéscsabai 
önkormányzatnak adják át.

A hét folyamán készült al-
kotásokból a Csabagyöngye 
Kulturális Központ Békéstáji 
Galériájában nyílt kiállítás. A 
tárlatot Gyarmati Gabriella, a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
művészettörténésze nyitotta 
meg. 

K. A.

Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar a Szent István téren

A gyerekek is közvetlen közelről pillanthattak be az alko-
tás folyamatába a Szent István téren

A művésztelep alkotói a kiállítás megnyitóján, a Békéstáji Galériában

A Magashegyi Underground koncertje

Valóban pezsgő volt a tér a Fröccsöntő és Pezsgő Belváros progamjain

Pe z s g ő  b e l v á r o s
K o n c e r t e k  v i s z n e k  s z í n t  a  n y á r i  e s t é k b e

Festők Békéscsaba főterén
Ne m z e t k ö z i  m ű v é s z t e l e p  B é k é s c s a b á n

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail. com

26. SZENT ISTVÁN-NAPI ELŐZETES
2018. augusztus 18-án, szombaton 16-tól 22.30 óráig  
a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren

PROGRAMOK:
16.00 óra – Csikósok felvezetésével a Csorvási Fúvószenekar  
 és Mazsorett Csoport felvonulása a Lencsési úton,  
 fellépése a Féja Géza téren
17.00 óra – A Remonda Sportegyesület lovasbemutatója
17.30 óra – Fitt-N Taekbo Team – nyilvános edzés
17.50 óra – A Szent István Napi Előzetes című rendezvény  
 zászlajának avatása
18.00 óra – A „Lencsési a mi otthonunk” című pályázat  
 eredményhirdetése
18.30 óra – A Balkán Táncegyüttes műsora
19.00 óra – Fitdance Center csoportjainak bemutatója
19.30 óra – A Hangfogó együttes nosztalgiakoncertje  
 (Illés- és Fonográf-slágerek)

21.00 óra – Az est sztárvendége: Péter Sramek
21.50 óra – Ünnepi beszédet mond dr. Ferenczi Attila, a József Attila  
 Lakótelepi Településrészi Önkormányzat vezetője
22.00 óra – T Ű Z I J Á T É K

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT:
16–19 óráig – Szabadtéri játszóház, íjazási lehetőség  
 és arcfestés díjmentesen 
16–19 óráig – Egészségpont (vérnyomás-, vércukor-, testzsírszint-mérés) 
16–20 óráig – Szabadtéri kiállítás a Márvány Fotóműhely tagjainak  
 alkotásaiból
16–20 óráig – Lovaglási lehetőség, óriáscsúszda, csillámtetoválás
17–20 óráig – Járműveivel bemutatkozik a Körös Motoros Egyesület
16–22.30 óráig – Büfé üzemel 

Házigazda: Takács Péter, a közösségi ház vezetője
A rendezvényre szeretettel várjuk Önt és kedves családját! 

A rendező: Lencsési Közösségi Ház
Ünnepeljünk együtt!
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A 7.TV MŰSORA • 2018. augusztus 13.–szeptember 2.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. augusztus 13., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag  

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

2018. augusztus 14., 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 Cirkuszmisszió fesztivál 2/1.
22.00 Praktikák
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 15., 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 Üzleti Negyed  

 (gazdasági magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér 

 kőzés, Békéscsaba–Cegléd
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Üzleti Negyed  

 (gazdasági magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 16., csütörtök

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

(gazdasági 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 Cirkuszmisszió fesztivál 2/2.
21.05 Székely lelemény  

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

2018. augusztus 17., 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 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 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 A lovak velünk maradnak,  

 ugye?
21.50 Illényi Katica-koncert 2/1.
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 18., 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 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

 kőzés, Békéscsaba–Cegléd
12.30 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 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Egy koncert kékben
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 19., 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 Öko-Logikus  

(körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Épí-Tech  

 (építészeti magazin)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed  

 (gazdasági magazin)
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 Illényi Katica-koncert 2/2.
21.55 Örmény nyomok  

 (dok.-film)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 BRSE TV (magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 20., 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 Tűzijáték
21.30 Calandrella kamarakórus  

 koncert
23.00 Híradó
23.15 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 21., 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 Épí-Tech  

(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 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 Karácsond 2/1. rész  

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

2018. augusztus 22., 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 Öko-Logikus  

(körny.-véd.mag.)
9.10 Művészbejáró (kult. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
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 Szomszéd vár
21.00 Karácsond 2/2. rész  

 (dok.-film)
22.00 Hetvenes (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szomszéd vár
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 23., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Praktikák
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szomszéd vár
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 Átkozott nap (dok.-film)
22.15 Púder (női magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 24., 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 Ezüstbojtár
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag  

 (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 25., 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 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Tavaszi Varázs
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 26., 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 Szomszéd vár
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
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 Dima karácsonya
23.00 Híradó
23.20 Kikötő (egyházi magazin)
23.50 Púder (női magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 27., 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-Monor
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 28., 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 Épí-Tech  

(építészeti magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed  

 (gazdasági magazin)
18.00 Hírek
18.05 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 A foci háza táján 2/1.  

 (dok.-film)
21.55 Örmény nyomok  

 (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 29., 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 Praktikák
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 Utánpótláslesen  

 (sportmagazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

 kőzés, Békéscsaba–Monor
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen  

 (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 30., csütörtök

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

(sportmagazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Épí-Tech  

(építészeti 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 A foci háza táján 2/2.  

 (dok.-film)
21.55 Ott vagyok otthon, ahol  

 muzsikálok (dok.-film)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. augusztus 31., 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 Utánpótláslesen  

(sportmagazin)
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 Vérbírók (dok.-film)
21.55 Öko-Logikus  

 (körny.-véd. mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. szeptember 1., 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 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Vérösvény (dok.-film)
22.40 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. szeptember 2., 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 Szomszéd vár
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

 kőzés, Békéscsaba–Monor
12.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
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 Festett mosoly – bohócgála
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG



Újra benépesült a BRSE- 
öltöző, hiszen a rövid nyári 
szünetet követően kezde-
tét vette a munka a Békés-
csabai Városi Sportcsar-
nokban. A 2018/2019-es 
keret első nyilvános meg-
jelenése augusztus 13-án 
délután lesz a Szent István 
téren, ahol a Sporthétfő 
elnevezésű rendezvény 
keretében lesz lehetőség 
találkozni a játékosokkal.

A röplabdás lányok többsé-
gének június végéig egyéni 
képzéseket tartott a szak-
mai stáb, sokan a válogatott 
programon vettek részt, illet-
ve az elmúlt hetekben már az 
új erőnléti edző által, egyén-
re szabottan kiadott program 

szerint zajlott a felkészülés.
Augusztus 6-án a tíztagú 

magyar mag kezdte meg a 
munkát, akikhez csatlako-
zik még Sofija Medic, majd 
szeptember első hetében a 
hazája válogatottjában Eb- 
selejtezőkre készülő monte-
negrói Ksenija Ivanovic és a 
horvát Lucija Mlinar is.

Az első négy hétben zöm-
mel a fizikai munkáé lesz a 
főszerep, ezt követően kerül-
nek előtérbe a felkészülési 
találkozók, melyek szervezé-
se jelenleg is zajlik. 

Jó hír a szurkolóknak, 
hogy a tervek szerint ismét 
lesz hazai rendezésű nem-
zetközi felkészülési torna. 
A klubvezetés dolgozik az 
ehhez szükséges források 

realizálásán és az esemény 
névadó támogatójának meg-
találásán. Amennyiben siker 
koronázza erőfeszítéseiket, 
úgy szeptember 21-e és 23-a 
között nívós mérkőzéseken 
mutatkozhat be hazai pályán 
az új csapat.

A bajnokság menetrendje 
elkészült, egyeztetnek a fe-
lek a végleges időpontokról. 
Jelen állás szerint október 
3-án Szombathelyen kezdi 
az idényt a BRSE.

Eldőlt az is, hogy a BRSE 
lengyel ellenfele beleegye-
zett az időpont-módosítás-
ba, így a Bajnokok Ligája 
találkozót október 25-én, 
csütörtökön rendezik majd a 
Békéscsabai Városi Sport-
csarnokban.

M á r  k é s z ü l  a  B R S E
Augusztus 13-án, a Sporthétfőn találkozhatunk a lányokkal

Az Előre idei csapatának átlagéletkora huszonkettő év

E l ő r e  –  Fi a t a l  a  c s a p a t
A vezetés  a középmezőnybe vár ja a f iúkat

Augusztus 27-éig továbbra 
is minden hétfőn várják az ér-
deklődőket a Sporthétfő prog-
ramjai a Szent István téren. A 
rendezvény célja, hogy bemu-
tatkozási lehetőséget nyújtson 
a békéscsabai sportegyesüle-
teknek, valamint hogy a fiata-

lok megismerjék a városban 
működő klubokat és minél 
több sportágat kipróbáljanak. 
Akár sportágválasztónak is 
nevezhetnénk ezeket az al-
kalmakat, hiszen hétről hétre 
újabb sportokba kapnak bete-
kintést az érdeklődők. Az at-

létikától és a tornától a labda-
sportokon, küzdősportokon át 
a teniszig, asztaliteniszig vagy 
a súlyemelésig igen széles a 
paletta. Még van pár alkalom, 
érdemes elmenni, kipróbálni, 
ami tetszik, és akár csatlakoz-
ni a sportegyesületekhez.

A rendezvényt Bíró Csaba, 
a közművelődési, ifjúsági, ok-
tatási és sportbizottság elnöke 
nyitotta meg, aki elmondta, 
mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy Békéscsa-
ba a hazai darts-élet egyik 
fellegvára legyen. Ahogy a 
szövetségi kapitány beharan-
gozta, az 5. fordulót követően 
hirdetnek szűk keretet a szep- 
tember végén megrende-
zendő magyarországi felnőtt 
Európa-bajnokságra. A bő 
keretbe bekerült az össze-
tett ranglista második helyén 
álló Ölei Annamária is. A tét 
Békéscsabán a szűk keretes 
tagság megszerzése volt. En-
nek megfelelően az egyik – ha 
nem a legnehezebb – ágra 
került a csabai versenyző, aki 
ennek ellenére sorra győzte 
le ellenfeleit. A döntőben a 

ranglista első helyezettje, Er-
dei Nóra következett. Ölei An-
namária végig magabiztosan 
versenyezve, életében először 
győzte le riválisát. Ezzel a győ-
zelemmel a ranglista élére állt, 
ahonnan bizakodva várhatja 
az utolsó két fordulót. A szin-
tén békéscsabai Filyó Tünde 
és Krámli Anett 9. lett.

A férfiak mezőnyében a 
békéscsabai egyesület pro-
dukálta a legnagyobb nevezői 
létszámot 14 fővel. Közülük 
a legeredményesebb Szabó 
Ferenc lett, aki 129 versenyző 
közül az előkelő 5. helyezést 
szerezte meg. Az ifjúsági Sza-
bó Dániel a törökországi Euró-
pa-bajnokságról hazatérve, a 
felnőttek mezőnyében 3 győ-
zelem után a legjobb 16 között 
búcsúzott és szerezte meg a 
9. helyet. A címvédő Székely 

Pált a negyeddöntőben Kauf-
mann Krisztián állította meg. 
Legyőzője a döntőig menetelt, 
és ott is vezetett a szetteket 
tekintve 2:1-re, utána azonban 
megremegett a keze, és az 
év egyik felfedezettje, Petrács 
Gábor diadalmaskodott.

További békéscsabai ered-
mények a férfiaknál: 65. hely: 
dr. Fehér Richárd, Kecske-
méti Krisztián, Kókai Kál-
mán, Papp János, Székely 
Dániel, Sztraczinszki Zoltán, 
Zelenyánszki András Márk. 
33. hely: Kovács Tamás, 
Papp Rajmund, Szabó Atti-
la, Sztvorecz László, Zsiros 
László.

A gyermekek között Nagy 
Ádám Attila a második he-
lyig menetelt, serdülő ka-
tegóriában Papp Rajmund 
parádézott, és az országos 
bajnokság 5. fordulójában egy 
bronzérmet szerzett. Az ifjúsá-
gi korosztályban Szabó Dániel 
a 9. helyen végzett, a páros 
versenyt pedig ismét éremmel 
zárta a Szabó Dániel–Papp 
Rajmund páros.

Sporthétfők augusztus 27-éig A legjobb dartsosok Csabán
Ö l e i  A n n a m á r i a  a  r a n g l i s t a  é l é n

A Békéscsabai Darts Sportegyesület népes csapata

Békéscsabán mérték össze tudásukat az ország legjobb 
kezű darts-játékosai július utolsó hétvégéjén, amikor a 
Csabagyöngye Kulturális Központ adott otthont a hétál-
lomásos sorozat 5. fordulójának. A férfiaknál a szegedi 
Petrács Gábor győzött, míg a nőknél a békéscsabai Ölei 
Annamária diadalmaskodott.
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A Mosonmagyaróvár ellen 
3–0-ás győzelemmel nyitotta 
az új bajnoki szezont a Bé-
késcsaba 1912 Előre labda-
rúgócsapata. A lilákra hosz-
szú menetelés vár, hiszen 
december 16-áig huszonegy 
bajnoki mérkőzést játsza-
nak, ebből tizenegyet hazai 
pályán, szeptember közepén 
pedig a kupasorozatba is be-
kapcsolódnak majd. 

A viharsarki együttes keretében 
számos változás történt a nyári 
szünetben, hiszen több kulcs-
ember is távozott. A gólkirály 
Birtalan Botond mellett többek 
között Nagy István és Dlusztus 
András is más csapatban foly-
tatja. Az egyesület több fiatal 

játékosnak is profi szerződést 
adott, ennek eredményeképp 
az Előre idei csapatának át-
lagéletkora 22 év, ami az 
egyik legalacsonyabb a má-
sodosztályban. A lilák június 
végén kezdték meg a felké-
szülést az új szezonra.

– Úgy gondolom, jól sikerült 
mindenkinek ez a négy hét, 
és az edzőmérkőzéseken is 
jól szerepelt a csapat. Nagyon 
fiatalok vagyunk, de mindent 
megteszünk annak érdeké-
ben, hogy behúzzuk a mecs-
cseinket – fogalmazott Pilán 
Márkó. 

A klub vezetése a közép-
mezőnybe várja az együttest 
a szezon végére.

– Minden találkozón meg-
felelő küzdőszellemet, moti-
vált játékot és a győzni akarást 
szeretnénk látni a fiúktól. Ez 
a minimum, amit elvárunk. 
Szeretném, ha egy alázatos, 
sokat dolgozó csapat futna ki 
a gyepre, amelyért érdemes 
minden héten kijönni a stadi-
onba – fogalmazott a csapat 
vezetőedzője. 
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Több mint húsz évvel ez-
előtt az egykori tábori kö-
zösségi élmények kész-
tették Kölcseyné Balázs 
Máriát arra, hogy tábor-
szervezésbe kezdjen. A 
kezdeti lelkesedés máig 
sem lankadt, így míg év 
közben a főiskolán, nya-
ranta táborban foglalkozik 
a fiatalokkal a népműve-
lő-pedagógus, aki a köz-
elmúltban Bonis Bona – A 
nemzet tehetségeiért díjat 
kapott kiváló tehetségfej-
lesztő kategóriában.

– Mit jelent az ön életében a 
tehetséggondozás? 

– Egyszerűen képtelen va-
gyok elmenni az érték mellett. 
Ha meglátok egy gyereket 
vagy akár egy felnőttet, aki 
valamiben tehetséges, vala-
mit nagyon jól tud, odame-
gyek hozzá, akár ismerem, 
akár nem. Biztatom, hogy 
tegyen ezért a dologért és 
segítek, vagy próbálok se-
gítőt találni neki. Nekem az 
a tehetséggondozás, hogy 
ne hagyjuk elveszni azt, 
ami érték. Egy jó csapattal 
dolgozom, amelynek tagjai 
küldetésüknek érzik a zenei 
tehetségek fejlesztését, úgy 

általában a tehetségfejlesz-
tést, és azt, hogy a gyere-
kek közösségben legyenek. 
A csapat nagyon jól végzi 
a szakmai munkát, és azt 
mondják, kellek mögéjük, én 
pedig megpróbálom megte-
remteni ehhez a feltételeket. 
Ha zenélni tudnék, nyilván 
zenélnék, de nem tudok, így 
segítek azoknak, akik ebben 
értéket teremtenek.

– Hogyan jött a táborozta-
tás az ön életébe? 

– Nagyon jó közösségi él-
ményeim voltak a táborokról 
fiatalabb koromból. Amikor 
viszont az én gyermekeim 
megszülettek, már nem iga-
zán voltak olyan táborok, mint 
nekünk. Egy tavaszi szünet-
ben kitaláltuk, hogy csinálunk 
a diákönkormányzatoknak 
egy tábor jellegű bentlakásos 
képzést. Meglepődtünk, hogy 
több mint százan jelentkez-
tek a megyéből. Aztán foly-
tattuk a tábort képzésekkel, 
később különböző csoportok 
jöttek-mentek benne. Mindig 
beleírtam a kiküldött levelek-
be, hogy hozzanak könyvet, 
hangszert. 12 évvel ezelőtt 
többen is gitárral jöttek, és 
felmerült, hogy kellene zenei 
csoportot indítani. Megkeres-

tem Lustyik Pistit, a Kemény 
Gitárklub vezetőjét, így az-
tán évről évre többen jöttek 
zenélni. Ma már ez legerő-
sebb szálunk. Számomra 
teljesen természetessé vált 
a táborszervezés. Vallom, 
hogy akkor lesz valakiből jó 
közösségi, közéleti ember, ha 
ezeket az élményeket ő maga 
is megéli. Ha soha nem talál-
kozik ilyesmivel, akkor otthon 
böngészi a közösségi oldala-
kat, keresi a virtuális közössé-
geket. 

– Mennyiben más a taní-
tás, mint a táboroztatás? 

– Én könnyű helyzetben 
vagyok, mert a főiskolán fia-
talokat tanítok és a táborban 

is a törzsmag 12-18 év közötti 
– bár vannak hatvanon túliak 
is. Amikor tanítani kezdtem, 
az először egy kényszerpálya 
volt. Megszűnt az intézmény, 
ahol dolgoztam, a főiskolá-
ra pedig hívtak, aminek na-
gyon örültem. Úgy gondolom, 
mindkettőt ön-azonosan csi-
nálom. Egy neves zenész ba-
rátunk mondta egyszer, hogy 
próbált pózolni, más ruhát fel-
venni, mint ami tőle megszo-
kott, de nem volt sikere. Attól 
fogva azonban, hogy vállalta 
magát, sikeres lett. Én így 
tanítok, így vagyok a tanítvá-
nyaim között, és így vagyok a 
táborban is. 

Mikóczy Erika, Szabó Rita

A Lencsési Közösségi Ház kézművestábora

 A Mi-Értünk Egyesület játéktáborba hívta a gyerekeket

Az AURA Segítő Kutya Alapítvány tábora az emlékházban A népművészeti tábor csoportjai között fafaragók is voltak

Az Arany János Művelődési Ház táborában íjászkodhattak is

Népszerű volt a BRSE nyári tábora, ahol a gyerekek között talán a jövő bajnokai is ott voltakA Dogland Alapítvány táborában az is felbátorodott, aki korábban félt a kutyáktól

Kölcseyné Balázs Mária: Egy jó csapattal dolgozom

Nyári diákmunka
A hivatalban is dolgoznak hallgatók

14 CSABAI MÉRLEGSZÍNES

A Pénzügyminisztérium 
2018-ban is meghirdette 
a nyári diákmunkaprogra-
mot, amelyre ebben az év-
ben országosan 3 milliárd 
forintot fordítottak. Ennek 
köszönhetően több ezer 16 
és 25 év közötti fiatal dol-
gozhat a nyári szünetben. 

Főleg adminisztratív felada-
tokkal töltik mindennapjaikat 
azok a diákok, akik részt 
vesznek a programban. Gu-
lyás Richárd, aki a békéscsa-
bai polgármesteri hivatalban 
dolgozik, elmondta: nagy 
segítséget jelent a tanulmá-
nyaiban, hogy aktívan tölti 
ezeket a heteket.

– Itt beleláthatok Békés-
csaba önkormányzatának  
működésébe, a fejlődésbe, 
esetleg olyan projektekbe is, 
amelyek a szakterületemmel 
összefüggenek – mondta el 
Gulyás Richárd.

A polgármesteri hivatal-
ban minden évben várják a 
fiatalokat. Dr. Komán-Bíró 
Ágnes osztályvezető el-
mondta: a tanulók elhelyezé-
sénél az érdeklődési körüket 
is igyekeznek figyelembe 
venni. Aki azt mondta, hogy 
szeret gyerekkel foglalkozni, 

annak próbáltak például a 
nyári táborban helyet találni, 
míg a műszaki szakirányból 
érkezett hallgatókat jobban 
be tudják vonni a mindennapi 
munkavégzésbe.

A Békés Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiz-
tosítási és Foglalkoztatási 
Főosztályának főosztályve-
zető-helyettese, dr. Juhász 
Mariann hozzátette: a prog-
ram Békés megyében nagy 
népszerűségnek örvend, 
eddig több mint 2000 hallga-
tó vett részt benne ebben az 
évben.

Szendi Rita

Kölc se y né  B a lá z s  Má r ia: 
S e g í te k  a z o k n a k ,  a k i k  é r té k e t  te r e m te n e k

Mintha most kezdődött volna a nyári szünet, pedig már 
csak három hét van hátra a vakációból, ami bővelkedett 
táborokban. A gyerekek az érdeklődési körüknek megfele-
lően ezen a nyáron rengeteg élményt gyűjthettek és igazán 
jól érezhették magukat. Az ajánlatok között szerepeltek lo-
vas táborok, kutyás táborok, kézművestáborok, művészeti 
táborok, horgásztáborok, olvasótáborok, nyelvi táborok, de 
tánctáborba, sakktáborba, főzőtáborba, történelmi hagyo-
mányőrző vagy akár boldogságtáborba is jelentkezhettek a 
gyerekek. Táborokat szerveztek a művelődési házak, civil 
szervezetek, egyesületek, és nagy volt az igény a napközis 
táborra is, amely az Erzsébethelyi iskolában és a Kazinczy 
iskolában augusztus 3-áig fogadta a gyerekeket. Tablónk a 
vakáció utolsó heteihez közeledve ezekből a nyári élmények-
ből villant fel néhányat. 

TÁBOR I TABLÓ – NYÁR I TÁBOROK BÉK ÉSCSABÁN
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Bakó Ignácné 90 éves

Baranyi Illésné 90 éves

Kámán Jánosné 90 éves

Augusztus 10-én a ismét várják az érdeklődőketCsécsei József 95 éves Nagy Jánosné 90 éves

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 ut-
cában 820 m2-es, karban-
tartott belterületi telek áram-
mal, fúrott kúttal, fafészerrel, 
gyümölcsfákkal eladó. Te-
lefonvezeték az utcában. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Háromszobás ház nagy telek-
kel eladó Kenderföldeken. 
Tel.: 70/519-3376.

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

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.

A P R Ó H I R D E T É S

Családi egészségnevelő 
és szűrőnapot tartott jú-
lius 28-án a Csabai Ren-
dezvénypajtában a Moz-
gáskorlátozottak Békés 
Megyei Egyesülete. A kez-
deményezők a program-
mal az elfogadó, toleráns 
és nyitott  társadalmi  ma-
gatartásra szerették volna 
felhívni a figyelmet, emel-
lett véradást is szervez-
tek, hogy segíthessenek 
másokon. 

A rendezvényt Kovács Ág-
nes, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületei Országos Szö-
vetségének, valamint a me-
gyei egyesületnek az elnöke 
nyitotta meg. Mint mondta, 
bár messze vagyunk attól, 
hogy rendezzük a hátrányait 
a fogyatékosságban érintett 
embereknek, de az ilyen és 
ehhez hasonló kezdeménye-
zések alkalmasak arra, hogy 
a társadalom szintjén csök-
kentsük a távolságokat.

A családi napra  számos 
érzékenyítő programmal ké-
szültek a szervezők. Az egyik 
legkedveltebb a  Dogland 
Kutyasuli és Kisállatpanzió 
interaktív kutyaterápiás be-

mutatója volt, amit nemcsak 
a gyerekek, de a felnőttek is 
csodálkozva néztek. 

A rendezvényen az 
egészséges látogatóknak 
lehetőségük volt kipróbálni 
a kerekes székes közleke-
dést. Egy rámpán keresztül 
szimulálták, hogy milyen 
egy  járdaszegélyen vagy 
egyéb akadályokon áthalad-
ni tolókocsival. A megkérde-
zett mozgáskorlátozottak a 
programról elmondták, hogy 
nagyon jó ötletnek tartják, 
mert ezek a kezdeményezé-

sek elősegítik a befogadást, 
az elfogadást. 

Az esemény egyben szű-
rőnap is volt,   a látogatóknak 
lehetőségük volt vérnyomás-
mérésre, testzsírmérésre, vér-
cukormérésre és masszázsra 
is. A rendezvényen felhívták 
a figyelmet a méhnyak-rák-
szűrés fontosságára, emellett 
különböző bemutatókkal, hen-
nafestéssel és ebéddel is vár-
ták az érdeklődőket, aki pedig 
szeretett volna, vért is adhatott 
a nap folyamán.

Szabó Rita
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Isten éltesse a szépkor úa kat!  
M a r g i t k a  n é n i  s z á z é v e s

É r z é k e n y í t ő  n a p
Szűrések, véradás és játék a rendezvénypajtában

R e m é n y  é s  s z é p s é g  n a p j a

Ismét szépkorúakat kö-
szöntöttek Békéscsabán. 
Ezúttal a 90. és a 95. szüle-
tésnapjukat ünneplők mel-
lett egy százéves hölgynek 
is gratulálhattak. Jeney Bé-
lánét nemcsak családja és 
barátai, hanem a város pol-
gárai nevében Szarvas Pé-
ter polgármester is köszön-
tötte a kerek évfordulón. 

Jeney Béláné Margitka néni 
még az első világháború ide-
jén született és Békéscsa-
bán járt iskolába. A második 
világháborúban Almásfüzitőn 
egy gyárban dolgozott, 1944-
ben a gyárat lebombázták, 
ekkor jött ő is haza.

1946-ban kötött házas-
ságot Jeney Béla bádogos-
mesterrel, két fiú- és egy 
leánygyermekük született. 
Margitka néninek 3 unoká-

ja és 3 dédunokája van. Ma 
is egyik kedvenc időtöltése 
a keresztrejtvényfejtés, és 
szívesen mesél régi törté-
neteket. Lányával és vejével 
él egy több mint 150 éves 

csabai házban, amelyet még 
az a Jeney Mihály bádogos-
mester épített, akinek felme-
nője – szintén bádogosként – 
közreműködött a városháza 
és a Vigadó építésében is.

A százéves Jeney Béláné 
azt mondta: hosszú életét 
családja gondoskodó szere-
tetének köszönheti.

Isten éltesse sokáig erő-
ben, egészségben Jeney 
Béláné Margitka nénit, va-
lamint a 90. születésnapját 
most ünneplő Kámán János-
nét, Bakó Ignácnét, Nagy Já-
nosnét, Baranyi Illésnét, és a 
95. életévét betöltött Csécsei 
Józsefet.

 K. A.

A látogatók kipróbálhatták a kerekes székes közlekedést 

A Remény és Szépség 
napja egy olyan esemény, 
amelyen önkéntes hennamű-
vészek festenek biztonságos, 
természetes hennával gyönyö-
rű mintákat rákbetegeknek és 
ráktúlélőknek, egyfajta érzelmi 
megerősítést nyújtva nekik. A 
rendezvényen, Békéscsabán 
legközelebb augusztus 10-én 
16–19 óráig várják az érdek-
lődőket a Csabagyöngyében. 
A részvételi szándékot itt lehet 
jelezni: remeny.csillamvilag.hu/.

C s a b a i a k  Va r s ó b a n

A Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület 45 tagja 
látogatott el a közelmúltban Varsóba. Megnézték egyebek 
mellett a csodálatosan helyreállított óvárost, és felkeresték a 
magyar emlékhelyeket is, amelyek bizonyítják a két nép év-
százados barátságát. Varsón kívül ellátogattak Wilanówba, 
Sochaczewbe, Zelazowa Wolába és a Kampinoski Nemze-
ti Parkba. Mint mondták, virágos, rendezett falvakon és vá-
rosokon haladtak keresztül, és a lengyel emberek mindenütt 
kedvesen fogadták őket.

A 100 éves Jeney Bélánét Szarvas Péter is köszöntötte



Újdonság a szabadbérlet
A u g u s z t u s  2 3 . :  F e l v é t e l i  a  S z í n i t a n h á z b a

A 2018–2019-es évad is 
gazdag műsortervvel várja 
a közönséget. A Békéscsa-
bai Jókai Színház kilenc új 
bemutatót tart, az előadá-
sokra a jegyvásárlás mel-
lett öt különböző bérlet 
váltható. A felnőttbérlet 
hat, az ifjúsági négy, a 
diák- és a mesebérlet há-
rom-három előadást kínál. 
Különlegesség a szabad-
bérlet, amely négy, illetve 
hat bármely repertoáron 
lévő darabra váltható. Sza-
badon választható az elő-
adás, a hely és az időpont, 
akár az előadás napján is 
érvényesíthető. Szabad-
bérlet egész évadban vá-
sárolható, nagyszínházi, 
kamaraszínházi vagy stú-
diószínházi előadásra egy-
aránt beváltható. 

Noël Coward Vidám kísértet 
című vígjátéka lesz az évad-
nyitó bemutató szeptember-
ben, általános iskolásoknak 
szól Kocsák Tibor–  Bozsó 
József mesemusicalje Ku-
kac Kata kalandjai címmel 
októberben. Ugyanebben 
a hónapban Arthur Miller 
Pillantás a hídról című vi-
lághírű színművét láthatja 
a publikum. Novemberben 
Weber Kristóf–Zalán Tibor A 
sHÓwKIRÁLYNŐ című ze-
nés mesejátéka örvendezte-
ti meg a nagyobb diákokat. 
December elsején az Elné-

mult harangok című színmű-
vet mutatja be a színház. A 
jövő év januárjában Szente 
Béla Szárnyad árnyékában 
című történelmi játékának 
ősbemutatója tiszteleg Bé-
késcsaba újratelepítésének 
300. évfordulója előtt. Szarka 
Gyula–Zalán Tibor Az igaz-
mondó juhász és az arany-
szőrű bárány című zenés 
mesejátéka szintén ősbe-
mutató márciusban. Felnőtt 
és ifjúsági bérletben látható 
Móricz Zsigmond Nem élhe-
tek muzsikaszó nélkül című 
vígjátéka szintén március-
ban. Májusban lesz az utolsó 
bemutató: Terrence McNally 
–David Yazbek Alul semmi 
című zenés komédiája. 

Repertoáron marad a 
Monte Cristo grófja, az Egy 
őrült naplója, A beszélő kön-
tös, a Leszállás Párizsban, a 
Hajnalban, délben, este és a 
My Fair Lady című előadás. 

Augusztus 23.: felvételi 
a Színitanházba

Színészek, színpadtech-
nikusok, divat- és stíluster-
vezők harmincan végez-
tek idén a Jókai Színház 
Színitanházában. A Baross 
Imre Artistaképző Intézet 
Előadó-művészeti Szakgim-
názium tagintézménye érett-
ségi utáni OKJ-s képzéseire 
várja a fiatalok jelentkezését 
2018. augusztus 23-án 10 
órára, helyszín: Békéscsaba, 
Ibsen Ház, Andrássy út 3.

A magyarországi színi-
iskolákban egyedülálló a 
csabai gyakorlat, a képzés 
ingyenes, és a diákok a Jó-
kai Színház színpadán már a 
képzés alatt szakmai gyakor-
latot szerezhetnek. A hang- 
és fénytechnikusok, díszlet-, 
jelmez- és kellékassziszten-
sek, súgók, rendezőasszisz-
tensek a háttérszakmákban 
dolgozhatnak.
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A m e ző m eg ye r i  jövől átó  jóse m be r
Békéscsaba anno

Mezőmegyeren különös 
emberről meséltek a tanya-
si népek egykor: Szekerka 
György, a helyi kovács-
mester megjósolta a jövőt 
a kíváncsi embereknek. 
Vele készült interjút közölt 
a Békésmegyei Közlöny 
1936 augusztusában. 

Az újságírót a jövőlátó egyik 
ismerőse kísérte el a kovács-
mester országút melletti házá-
hoz, közben elmondta, hogyan 
jósol a kovácsmester, és azt is, 
hogy nem mindenkinek jósol. 
Szekerkának az volt a szoká-
sa, hogy a „szertartás” elején 
felment a rozoga lépcsőn a 
padlásra, ott meggyújtott egy 
gyertyát, aztán minden rést 
bedugaszolt, ahol beszűrőd-
hetett a világosság, és utána 
befeküdt egy koporsóba. A 
padláson sejtelmes félhomály 
volt. Az öreg valami imát mor-
molt, egészen transzba esett, 
azután megmondta a jövőt. 

Amikor az újságíró és a 
jövőlátó ismerőse beléptek a 
ház kapuján, hátulról vaska-
lapács hangja hallatszott. A 
műhelyben egy zömök ember 
kopácsolta az izzó vasat. A lá-
togató köszöntötte a mestert, 
aki fürkésző pillantást vetett rá. 
Nehezen indult a beszélgetés. 
A kovácsmester azt jósolta, 
hogy földgáz van a portája 
alatt, csak felszínre kell hozni.

– Hogyan lehetséges az? – 
csodálkozott az újságíró.

– Elég az hozzá, hogy tu-
dom és kész – válaszolt a jö-
vőbelátó.

– Azt mondják a jövőbe is 
lát – faggatta tovább az újság-
író.

– Én látok – felelte kurtán.
– Ez remek, mert én is sze-

retnék valamit megtudni. Nő-
sülni szeretnék, milyen lesz a 
házasságom?

Már biztosra vette az újság-
író, hogy láthatja a félhomály-
ban lobogó gyertyalángot és a 
koporsóban fetrengő embert, 
aki a jövő ködéből irtózatos 
erőfeszítéssel hámozza ki az 
ő jövőjét, és égett a kíváncsi-
ságtól.

– Az a kérdés, tud-e hinni  
– kérdezi tovább a jóslás mes-
tere.

– Nagyon.
– Akkor hallgasson ide: 

mindennap este és napfelkelte 
előtt mondjon el kilenc imád-

ságot. De vigyázzon, el ne 
tévessze. És ha kilenc napon 
át jól el tudja mondani, akkor 
sikerülni fog, amihez hite van. 
Ez csak akkor sikerül, ha hisz 
benne – mondta a kovács.

Az újságíró biztosította a 
kovácsmestert, hogy nála a 
hittel nincsen baj, csak éppen 
nincs ideje a szertartáshoz, és 
ezért azt szeretné, ha ő jósolna 
neki, hogy ne kelljen bizony-
talanságban lebegnie. Végül 
a kovácsmester megígérte, 
hogy egyszer, ha jó hangulat-
ban lesz, meglibbenti előtte a 
jövő fátyolát. Búcsúzáskor pe-
dig azt is megjövendölte, hogy 
az év szeptember 21-éig nem 
lesz eső Békéscsabán. 

A jóslás titokzatos mestere 
büszke volt a tudományára, de 
nem kérkedett vele, mert tud-
ta, igen kevés ember akad, aki 
azt elismeri.

Gécs Béla

A megyeri fatornyos evangélikus (Mekis) iskola 1941-ben


