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Mostantól Békéscsabán, a 
Szent István téren Szent István 
szemet gyönyörködtető, lelket 
emelő szobra látható, Magyar-
ország védőszentjének, s az 
Isten fiának a találkozásában. 
Az új Szent István-szobor meg-
emlékezés egy államalapító 
nagy királyról, egyben szakrá-
lis pillanata annak a történelmi 
vállalásnak, amire Szent István 
élete és műve kötelez bennün-
ket. Meggyőződésem, a mai 
naptól más érzésekkel lépünk 
erre a térre – fogalmazott Feke-
te Péter kultúráért felelős állam-
titkár augusztus 20-án, amikor 
Herczeg Tamás országgyűlési 

képviselővel együtt leleplezték 
Szent István szobrát. 

A szobor története csaknem 
három évvel ezelőtt kezdődött, 
akkor vetette ugyanis fel dr. Ke-
rekes Attila önkormányzati kép-
viselő, hogy a Szent István térre 
szobrot kellene állítani. A képvi-
selő-testület a kezdeményezés 
mellé állt.

A szobor elkészítésére Bé-
késcsaba önkormányzata pá-
lyázatot írt ki, amelyre 23 alkotó 
27 pályamunkával jelentkezett. 
A zsűri ezek közül választotta ki 
Máté István kompozícióját.

– Megtiszteltetés, hogy az 
én alkotásom állhat itt. A munka 

során figyelembe vettem, hogy 
a tér méltó dísze legyen a szo-
bor. A kompozíció bronzból ké-
szült, a posztamens burkolata 
pedig gránit – mondta el Máté 
István szobrászművész. 

A kompozíció két részletben 
érkezett meg Békéscsabára: 
július közepén Szent István 
alakja, az államalapítás ünne-
pe előtt pár nappal pedig Szűz 
Mária szobra került a helyére. 
Az ünnep kiemelkedő rendez-
vénye volt a szoboravatás. 

– Az önnön legendájába 
ágyazott szabadtéri alkotás az 
első magyar királyt ábrázolja, 
aki a kisded Jézust karjában 

tartó Szűz Máriának ajánlja fel 
a pápai koronát, a magyar ál-
lamhatalom talán legfontosabb 
jelképét. A legendárium szerint 
mindez, 980 évvel ezelőtt, Ist-
ván halála napján, augusztus 
15-én történt. Azóta tekintjük 
Mária országának Magyaror-
szágot. A magyar államiság, 
nemzeti identitásunk ettől fogva 
létezik, századokon átívelve, 
keresztényi alapokon. Ennek 
hangsúlyozása, nemzettudat-
ként átélése aligha volt aktuáli-
sabb bármikor, mint éppen ma 
– fogalmazott Fekete Péter a 
szoboravatón. 

M. E.

„Mostantól más érzésekkel lépünk a térre” 
Fe l a va t tá k  I s t vá n  k i rá l y  s z ob rá t  a  S z e n t  I s t vá n  té r e n

Indul a piacfejlesztés 
Átköltöztek a vásárcsarnok árusai

A vásárcsarnokban augusztus 18-án még vásárolhattunk

Az alkotás István királyt ábrázolja, aki a kisded Jézust karjában tartó Szűz Máriának ajánlja fel a pápai koronát

A Lencsési iskolában kicserélték a negyvenéves burkolatot is

Komoly fejlesztés indult el a békéscsabai piacon. A be-
ruházás első ütemében a vásárcsarnok épületét újítják 
fel, emiatt az árusok a gazdabolt mellett felállított sátor-
ba és faházakba költöztek át. Hogy mi várható a követke-
ző hetekben, arról Szarvas Péter polgármester, Kozma 
János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
és Zsadon Endre üzletágvezető számolt be.

Szarvas Péter kiemelte, 
hogy a békéscsabai piac so-
kak kedvelt helye, egy igazi 
közösségi tér, és talán nincs 
is olyan a városban, aki leg-
alább hetente egyszer el ne 
látogatna oda.

– Ha körbenézünk, akkor 
azonban azt is látjuk, hogy 
a hely megérett a felújítás-
ra. Most lehetőségünk nyílt 
arra, hogy a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program keretében, bruttó 
813 millió forintból a piac te-
rületének jelentős hányadát 
korszerűsítsük. Elsőként a 
vásárcsarnok újul meg, de 
az eladók továbbra is tudnak 
árusítani a gazdabolt mellet-
ti parkoló területén felállított 
sátorban. Ez azonban azt is 

jelenti, hogy most kevesebb 
a parkolóhely. Az árusok és 
a vásárlók megértését és tü-
relmét kérjük – fogalmazott 
Békéscsaba polgármestere.

A vásárcsarnokban az 
utolsó kereskedési nap au-
gusztus 18-án volt, utána 
rögtön el is kezdték a kipako-
lást az árusok. A kivitelező a 
munkaterületet augusztus 
23-án vette át, hogy elkezd-
je a vásárcsarnok energeti-
kai jellegű fejlesztését. 

Kozma János, a Békés-
csaba Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatója elmond-
ta, a felújítás két ütemben 
valósul meg, az első ütem 
indult el most.

Folytatás az 5. oldalon →

Véget  ér t  a  nyá r i  szü net,  kezdőd i k a z  új  ta név
A csa l á dok ,  a z  oktatá si  i nté z m é nye k és  a  g ye r m e kétke ztetés  i s  készü l ődi k

Véget ért a nyári szünet, a 
pedagógusok, a szülők és 
a diákok már javában az 
iskolakezdést várják.  Az 
intézményekben a felújítá-
sok után a tantermeket ren-
dezték vissza, a családok 
a nyakukba vették a papír-
írószer boltokat és a Gyer-
mekélelmezési Intézmény 
is az új tanévre készült.

Több békéscsabai oktatási in-
tézményben voltak felújítások 
a nyáron, a Lencsési iskolá-
ban például korszerűsítették 
a tantermeket, újraburkolták a 
folyosót és az iskolaudvarra 20 
új udvari játékot is telepítettek. 

– A folyosók burkolata az 
elmúlt 40 évben nagyon el-
avult. Ennek a teljes cseréje 
megtörtént. 340 darab új tanu-

lói padot, új székeket kaptunk, 
valamint nyelvi labort is kiala-
kítunk teljesen új bútorzattal és 
számítógépekkel – sorolta a 
részleteket Vida András intéz-
ményvezető, hozzátéve, hogy 
náluk 76 első osztályos kezdi el 
a tanulmányait az új tanévben, 
így most összesen 675 tanuló-
juk lesz. 

A családok a tanévkezdés 
előtti utolsó napokban, hetek-
ben a hiányzó tanszereket, 
táskát, tolltartót, füzeteket sze-
rezték be. Az igényektől és a 
pénztárcától függően az erre 
fordítható összeg pár ezer fo-
rinttól akár több tízezer forintig 
is terjedhet. Herczeg Tamás or-
szággyűlési képviselő, aki má-
jusig a helyi képviselő-testület 
tagja volt, úgy döntött, hogy az 
idei, önkormányzati képviselői 

munkájáért járó tiszteletdíját 
a rászorulók támogatására 
ajánlja fel, ennek egy részével 
50 gyermek beiskolázásához 
járult hozzá 2-2 ezer forinttal. 

A Gyermekélelmezési Intéz-
mény szintén felkészült az új 
tanévre. Mint azt Bíró Csaba, 
az intézmény vezetője elmond-
ta, a nyári karbantartási idő-
szakban a négy főzőkonyhán 
és az azokhoz tartozó tálaló-
konyhákon megtörtént a tiszta-
sági festés, új sütőket szerez-
tek be, és elvégezték azokat a 
felújításokat, amelyekre a tan-
év közben nincs lehetőség. Az 
ételek elkészítéséhez az alap-
anyagok nagy részét ebben a 
tanévben is igyekeznek helyi 
termelőktől beszerezni.  

M. E., Z. E.
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Egyre növekvő szeméthalom az Élővíz-csatorna partján

Bő egy hónappal ezelőtt, 
az ott található stég átadását 
megelőzően még teljesen 
rendezett és tiszta volt az Élő-
víz-csatorna partja. A helyszín 
azóta közkedveltté vált, sokan 
töltik itt szabadidejüket.

Dr. Sódar Anita, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. cégvezetője 
korábban elmondta: az Élő-
víz-csatorna megszépítése 
a Zöld Város program egyik 
eleme, amelynek az a célja, 
hogy Békéscsabát élhetőbb 
településsé tegye. A lakosság, 
a fiatalok birtokba is vették a 
helyet, a jelentősen megújult, 
megszépült felületek azokat is 
odavonzották, akik korábban 
ritkábban pihentek az Élővíz-
csatorna partján. 

Azonban többeknek fel-
tűnt, hogy az Élővíz-csatorna 

partjánál a stég létesítése óta 
kissé elszíneződött a víz, rá-
adásul egyre több a szemét 
a helyszínen. A Körös-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság arról tá-
jékoztatott, hogy az Élővíz-
csatorna időnként barna színű 
vize nem a csatornába került 
szennyezés miatt alakul ki, ha-
nem természetes folyamatok 
következménye.

A Kövizig közleményében 
hozzátette: a szélsőséges 
természeti és időjárási viszo-
nyok, jelen esetben a kiemel-
kedően magas lég- és víz-
hőmérséklet következtében 
előfordulhatnak ilyen jelensé-
gek. A szemeteléssel kapcso-
latban dr. Sódar Anita elmond-
ta: arra kérik a lakosságot, 
hogy figyeljenek oda jobban 
és óvják környezetüket.

Papp Ádám 

Olvasóink közül többen is felhívták a figyelmet arra, hogy 
a belvárosban kialakított stég létesítése óta érzékelhető-
en elszíneződött az Élővíz-csatorna vize. Több lakossági 
panasz érkezett arról is, hogy a szemetelés egyre gyako-
ribb jelenség a helyszínen.

A Rehabilitációs kártya 
célja a megváltozott mun-
kaképességű munkavál-
lalók, rehabilitációs vagy 
rokkantsági ellátásban 
részesülők  foglalkoztatá-
sának ösztönzése a mun-
káltatói adóterhek csök-
kentése által.

A megváltozott munkaképes-
ségű személyek foglalkozta-
tását segíti elő a Rehabili-
tációs kártya. A munkáltató 
azon személyek után vehet 
igénybe adókedvezményt, 
akik rendelkeznek Rehabili-
tációs kártyával.

Rehabilitációs kártyára 
a jogszabályban meghatá-
rozott megváltozott munka-
képességű személyek (B1 
vagy C1, valamint C1 vagy 
C2 minősítési kategóriába 
tartozók) szerezhetnek jo-
gosultságot, valamint azok, 
akik a rokkantsági nyugdíj-
rendszer átalakítását meg-
előzően, 2011. december 31-
én III. csoportos rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíj-
ban vagy rendszeres szoci-
ális járadékban részesültek.

Azok a megváltozott mun-
kaképességű személyek, 
akik rendelkeznek Rehabi-
litációs kártyával, nagyobb 
eséllyel helyezkedhetnek el 
a munkaerőpiacon, mivel a 

foglalkoztatók az alkalma-
zásnál előnyben részesíthe-
tik a Rehabilitációs kártya 
tulajdonosait. A munkaadó a 
Rehabilitációs kártyával ren-
delkező személy foglalkoz-
tatása esetén adókedvez-
ményt vehet igénybe, amely 
a munkaadó és a munkavál-
laló szempontjából egyaránt 
kedvező.

A kedvezmény jelentős, 
2018 évben havonta a brut-
tó munkabér, de legfeljebb 
a minimálbér kétszeresé-
nek (276 000 Ft) 19,5 szá-
zaléka, azaz 53 820 Ft. 

A jogosult kérelmére 
a rehabilitációs hatóság, 
amely Békéscsabán, a 
Munkácsy u. 4. sz. alatt ér-
hető el, gondoskodik a Re-

habilitációs kártya igénylé-
sével kapcsolatos eljárás 
megindításáról, a kártyát 
ezt követően a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal állítja 
ki. A NAV a Rehabilitációs 
kártyára való jogosultság 
megszűnése esetén a kár-
tyát visszavonja. 

A kérelem és az eljárás 
részletes szabályai elérhe-
tőek az alábbi honlapról: 
http://www.bekesijarasok.
hu/rehabi l i tac ios-kar t ya 

  Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály
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„ T B ”  S A R O K Il legá lis  hu l ladék lera kók
B é k é s c s a b á n  i s  g o n d  a  s z e m e t e l é s

Zavaró szagok, környezet-
szennyezés és szeméthe-
gyek – csak néhány azok 
közül a negatívumok kö-
zül, amelyeket egy illegális 
hulladéklerakó okozhat. Ez 
a probléma országszerte, 
így Békéscsabán is egyre 
nagyobb problémát jelent. 
Ha valaki illegális lerakót 
fedez fel, azt a polgármes-
teri hivatal felé jelentheti.

Eldobott palackok az ut-
cán, összehordott szemét-
dombok a parkok közelé-
ben – sajnos ez nem ritka 
a mindennapokban. Van, 
aki előszeretettel hordja 
például az Élővíz-csatorna 
partjára a szemetet – Bé-
késcsabán több illegális 
hulladéklerakót is találni. 
Boldog Gusztáv, a Zöld 
Csütörtök Természetvédő 
Kör szakmai vezetője sze-

rint ennek számos veszélye 
lehet a környezetünkre. 

– Nyilván azoknak a hulla-
dékoknak hatása látszik meg 
rögtön, amelyek valamiféle 
vegyi anyagot tartalmaznak. 
Az olajszármazékok feltűn-
nek a területen, és bármiféle 
méreg, a háztáji kertésze-
tekből kikerülő gyomirtók, 
gombairtók, rovarirtó-sze-
rek hatása is azonnal ér-
zékelhető – fogalmazott a 
szakember, hozzátéve, hogy 
fontos a szemléletformálás, 
és a környezettudatosságra 
nevelést már gyerekkorban 
el kell kezdeni. 

Az önkormányzat köz-
igazgatási osztályvezetője 
arról tájékoztatott, hogy az 
illegális hulladéklerakókat 
az adott ingatlan tulajdono-
sának kell felszámolnia. Dr. 
Urbán-Zsilák Klára hozzá-
tette: bizonyos esetekben a 

közterület-felügyelet látja el 
ezt a feladatot. 

– Illegális hulladék leraká-
sával kapcsolatosan azonban 
nekik csak abban az esetben 
van hatáskörük, amennyiben 
a hulladék közterületen talál-
ható. A hulladékgazdálkodási 
szabályok megsértése miatt, 
tettenérés esetén eljárnak a 
hulladékot elhelyező személy-
lyel szemben. Ez lehet figyel-
meztetés vagy bírság – tudtuk 
meg az osztályvezetőtől.

Urbán-Zsilák Klára hozzá-
tette: az önkormányzat saját 
költségén évente kétszer in-
gyenesen biztosítja a lakos-
ság számára a lomtalanítást, 
ami lehetőséget biztosít a 
szemét kulturált elhelyezésé-
re. Amennyiben pedig a la-
kosság illegális hulladéklera-
kót talál, azt a polgármesteri 
hivatal felé jelezheti.

Sz. R., M. E.

É lőv í z- c s ator na
Mié rt  szí ne ződöt t  e l  a  ví z?

A  R e h a b i l i t á c i ó s  k á r t y a  e l ő n y e i

R e m e k  k é z m ű v e s e k
M i n d e n k i  a  d ö n t ő b e n  –  m é g  t ö b b e n  a  M e g y e n a p o n

Közülük többen, valamint a 
2002 óta elnyerhető díj töb-
bi megyei birtokosa is kiál-
lít, illetve árusít majd szept-
ember 1-jén Békéscsaba 
főterén, a Megyenapon. Így 
díjazott kosarat, kolbászt, 
száraztésztát, zöldség- és 
gyümölcslevet vásárolhat-
nak, akik kilátogatnak a 
rendezvényre.

A Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara me-
gyei szinten koordinálta a 
pályázatot, amelyben a me-
gyeszékhely mellett Békés, 
Gyomaendrőd, Orosháza, 
Pusztaföldvár és Újkígyós 
is érintett, kézműveseik 
révén. Országos szinten a 

jelentkezőink számával a 
képzeletbeli dobogó má-
sodik helyén szerepelünk a 
megyék versenyében.

A Magyar Kézműves 
Remek pályázatot még 
2002-ben hirdette meg a 
kamara a magyar kézmű-
ves hagyományok és az 
ezzel kapcsolatos adott-
ságaink jobb hasznosítása 
céljából. A címre mindig 
nagy létszámban jelentkez-
nek a térségünkben alkotó 
kézművesek, s a nyertes 
mesterek, készítők feltün-
tethetik a terméken, jelezve 
annak magas színvonalát.

A Magyar Kézműves Re-
mek díjat eddig 16 Békés 

megyei kézműves nyerte 
el, 30 termékkel. Továbbá 
aranyérem kitüntetésében 
is részesültek ketten, akik 
már több mint ötszörös 

remekek: a Berényi Textil 
Kft., valamint Kocsor Im-
réné kosárfonó, népi ipar-
művész, a Népművészet 
Mestere.

A Magyar Kézműves Remek díj elismerések elbírá-
lásának utolsó fordulójába minden Békés megyei 
jelentkező bejutott. Megyénk tizenegy kézművese, 
köztük három békéscsabai nevezett és jutott a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által ala-
pított elismerés idei döntőjébe, eredmény szeptem-
berben lesz.



Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata árverésen kívánja 

értékesíteni a következő ingatlanjait:
Békéscsabán, a Kis-Tabán utca 30. szám alatt 

lévő, 3852 hrsz.-on nyilvántartott, 832 m2 alapte-
rületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 

1/1 tulajdoni hányadát. 

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 16 640 000 Ft,
azaz bruttó tizenhatmillió-hatszáznegyvenezer forint

(nettó 13 102 362 Ft), a hatályos áfatörvénynek 
megfelelően.

Az árverés időpontja: 2018. szeptember 11. 10.00 óra.
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló.

A Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon 
nyilvántartott gazdasági épület, udvar megnevezésű 

ingatlan; Helyrajzi szám: 13834; Területe: 2067 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 6 821 100  Ft,
azaz hatmillió-nyolcszázhuszonegyezer-egyszáz forint 

(bruttó 8 662 797 Ft), a hatályos áfatörvénynek
megfelelően.

Az árverés ideje: 2018. szeptember 11. 10.30
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent
István tér 7.) I. emelet III. tárgyaló.

A hirdetések részletes szövege a város internetes honlapján 
(www.bekescsaba.hu) Aktualitások/Eladásra szánt ingatlanok 
elérési útvonalon találhatóak, valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megte-
kinthetőek. További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési
Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata árverésen kívánja 

értékesíteni
a Balatonszárszó, Jókai Mór u. 5. szám alatt található

733 hrsz.-ú, 1795 m2 alapterületű üdülőépület,
udvar megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.

Beépíthetőség:

Az ingatlan beépíthetőségének feltételeiről a Balatonszárszói 
Közös Önkormányzati Hivatalnál Balázs Zsuzsanna ad felvilágosítást. 

Elérhetősége: 84/362-501, 118 mellék, Balatonszárszó, Hősök tere 1. 
A szükséges hozzájárulások beszerzése a vevő feladata és költsége. 

Közművesítettség:

Az ingatlan összközműves kapcsolattal rendelkezik. Az eset-
leges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való 

rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. 

Az ingatlan elhelyezkedése, alakja, domborzati viszonyai:

Az üdülő Balatonszárszón, a település Balaton és a vasút közötti 
részén, üdülő- és lakóövezetben, csendes, forgalommentes, szilárd 
burkolatú út mellett található, a Balaton-parttól mintegy 4-5 perces 

gyalogtávolságban.
Alapellátást biztosító üzletek hozzávetőlegesen 400-500 méter, 

buszmegálló mintegy 100 méter távolságban található. 
Az ingatlantelek szabályos négyzet alakú földrészlet, arányai, 

felszíni adottságai az eredeti használati cél szempontjából is jók, 
felszíne sík. A telek összközműves kapcsolattal rendelkezik. A telken 
két épület található, egy gondnoki épület és az üdülőépület. Az épü-
letek állapota közepesen karbantartott. Az üdülőépület alapterülete 

143,7 m2, a gondnoki épület alapterülete 63 m2.

Egyéb feltételek:

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szerve-
zetek szerezhetnek tulajdont. Az adott ingatlan értékesítésekor – a 
hatályos adózási jogszabályok alapján –, amennyiben általános 
forgalmi adó hatálya alá tartozó szervezet szerez tulajdonjogot, 

a fordított adózás szabályait kell alkalmazni.
Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az eset-

legesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és 

költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, amely szerint 
a helyi önkormányzat tulajdonában lévő bruttó öt millió forint értéket 
meghaladó ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási 
jog gyakorlására jogosult szerv erről 35 napos jogvesztő határidőn 

belül nyilatkozhat.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak legkésőbb az árverés 
megkezdéséig az induló ár 10%-át letétbe kell helyeznie Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy 
átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlá-
ra teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénz-
tárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való 
megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki 
az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, 
aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. 

A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet.
Az adásvételi szerződést az árverést követő 40 napon belül meg 

kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírá-
sától számított 40 napon belül egy összegben kell kifizetni. Ameny-
nyiben a nyertes az árverési feltételek szerint elkészített adásvételi 
szerződést a megadott határidőn belül ki nem menthető okból nem 
köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt 

az eladó nem fizeti vissza.
A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult 

a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe 
helyezett összegből.

Ingatlanadatok:

Helyrajzi szám: 733
Telek nagysága: 1795 m2. 
Az ingatlan kikiáltási ára: nettó 93 500 000 Ft, 
azaz kilencvenhárommillió-ötszázezer forint.
Az árverés időpontja: 2018. szeptember 18., kedd 10.30 óra 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) I. emeleti III. tárgyaló.

További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál. 
Telefonszám: 66/523-800 5216-os mellék (ügyintéző: Fodor Emília).

ÁRVER ÉS H I R D E T É S

K Ö Z G Y Ű L É S

A békéscsabai képviselő-
testület a menetrend sze-
rinti, szeptemberi közgyű-
lése előtt augusztus 23-án 
tartotta következő ülését 
– soron kívül.

Az ülés elején esküt tett a 
testület új tagja, Paláncz 
György (Fidesz-KDNP), akit 
július 22-én választottak meg 
a jelenleg országgyűlési kép-
viselőként tevékenykedő 
Herczeg Tamás helyére.

A napirendi pontok között 
szerepelt a településszerke-
zeti tervről és a helyi építési 
szabályzatról szóló rendelet 
módosítása, az épületener-
getikai projektek előkészítési 
költségeiről szóló előterjesz-

tés, illetve a Békéscsabai 
Gyermekélelmezési Intéz-
ménynek nyújtandó támoga-
tás, de ezeknél hosszasabb 
párbeszédet hozott az öt, 
Munkácsy Mihály valamely 
festménye alapján készülő 
alkotás elhelyezésének kér-
dése a Munkácsy-negyed 
projekt részeként. Munká-
csy bronzból készült szobra 
a múzeum lépcsősorára, az 
Ásító inas a Derkovits sorra 
kerülne. A rőzsehordó nő 
az Aradi vértanúk ligetében, 
míg egy úgynevezett Public 
Art alkotás a Beliczey-kúria 
kertjében lesz. Az ötödik, 
Munkácsy ihlette szobor a 
Munkácsy Emlékház kertjé-
ben kaphat helyet. Az esz-

mecsere főként arról zajlott, 
hogy a két bronz alkotáson 
kívül milyen anyagból készül-
nek majd a szobrok, illetve 
arról, hogy azok hová kerül-
jenek. Mint kiderült, előbbi a 
művészek, utóbbi a pályázat 
adta, főleg a pénzügyi keret 
függvénye.

Szó volt arról is, hogy fo-
lyószámlahitelt vesz fel a Bé-
késcsabai Városgazdálkodá-
si Kft. A cég ugyan minden 
hónapban kap önkormány-
zati támogatást, egyenlő 
arányban, de a költségek 
nagyobb része nyáron, a fű-
nyírás miatt jelentkezik. A lik-
viditási problémák elkerülése 
végett, némi vitát követően, a 
közgyűlés engedélyezte a 10 

millió forintos hitelfelvételt.
A legvitatottabb kérdés 

az utolsó – a tervezett zárt 
üléssel szemben mégis nyil-
vános ülésen tárgyalt – bala-
tonszárszói, önkormányzati 
ingatlan elárverezése volt. 
Korábban a grémium úgy 
döntött, hogy értékesíteni 
kívánja a „Közgé-üdülő” né-
ven ismert épületet, hogy az 
önkormányzat vagyoni bevé-
telre tegyen szert, de az ügy 
nagy visszhangot váltott ki 
Békéscsabán. A pénzügyi, 
gazdasági bizottság javasla-
tára egy másik, ugyancsak 
Balatonszárszón (a Jókai 
utcában) található ingatlant 
is megvizsgáltak. A testület 
végül úgy döntött: utóbbit 
értékesíti, annál az épület-
nél ugyanis nagyobb a város 
éves pénzügyi vesztesége, 
mint a „Közgé-üdülő” eseté-
ben. Az eredetileg árverésre 
bocsátott ingatlan a tervek 
szerint a Széchenyi István Két 
Tanítási Nyelvű Közgazda-
sági Szakgimnázium alapít-
ványának kezelésébe kerül. 
 

Fidesz: A fejlesztést 
szolgálja az értékesítés

A soron kívüli közgyűlés 
után egyedül a Fidesz-frak-
ció értékelte az ott elhang-
zottakat. Hanó Miklós al-

polgármester megemlítette, 
hogy a soron kívüli ülésen 
tette le képviselői esküjét 
a frakció újdonsült tagja, 
Paláncz György. Beszélt ar-
ról is, hogy kevés ügy került 
terítékre, ám azok annál fon-
tosabbak voltak. Ilyen volt 
a balatonszárszói üdülők 
kérdése is. Kiss Tibor alpol-
gármester elmondta, hogy 
a balatonszárszói üdülők-
höz sokaknak van érzelmi 
kötődésük. Paláncz György 
javaslatára nem a „Közgé-
üdülő”, hanem a másik ér-
tékesítése mellett döntött a 
testület. Kiemelte, hogy az 
értékesítésből befolyó pénz 
a városfejlesztéssel kapcso-

latos pályázatok önrészéül 
szolgál majd. 

A városgazdálkodási kft. 
folyószámlahitelével kap-
csolatban Uhljár Erik, a kft. 
vezetője hangsúlyozta: havi 
részletekben kapja a cég a 
díjazást, viszont a költségek 
nem egyformán jelentkez-
nek. Nyáron több a feladat 
és több a költség is, például 
a fűnyírás, illetve a balaton-
szárszói üdülők működtetése 
miatt. Hozzátette: a kft.-nek 
egyelőre még nincs akko-
ra tőkéje, hogy a nyári idő-
szakban kifizessen nagyobb 
összegeket, de bízik abban, 
hogy ez idővel változik majd.

Varga Diána, Szendi Rita

S o r o n  k í v ü l  ü l é s e z e t t  a  t e s t ü l e t ,  e l d ő l t  a  s z á r s z ó i  ü d ü l ő  s o r s a

3CSABAI MÉRLEG KÖZÉLET

Nyilvános ülésen tárgyaltak az üdülő értékesítéséről is

A "Közgé-üdülő" továbbra is a városé marad, a másik szárszói üdülőt értékesítik



Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában és Békéscsaba 
Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő, kiadó üzlethelyiségek Békéscsabán:

• Szent István tér 10. 1. számú üzlet, 90 m2-es, Justh Gyula utca felőli bejárattal.
• Szabadság tér 1–3., volt Raiffeisen Bank, 90 m2-es üzlet, Andrássy út felőli bejárattal.
• Szabadság tér 1–3., volt Csóra cipőbolt, 190 m2-es üzlet, Szabadság tér felőli bejárattal.
• Gyulai út 37–39., 18 m2-es üzlet teljes közművel.
• Bartók Béla út 14. szám alatti raktárhelyiség, 120 m2.
• Bartók Béla út 14. szám alatti 25 m2-es üzlet.
• Andrássy út 7. szám alatti 194 m2-es üzlet egyben 2018. június 30-ától, részekre bontva 

2018. szeptember 30-ától.
• Kinizsi út 7–9. szám alatti 70 m2-es üzlet teljes közművel.
• Lencsési út 35–37. szám alatti 26 m2-es üzlet teljes közművel.
• Wenckheim Károly tér 11. szám alatti 39 m2-es üzlet teljes közművel.
• Kazinczy utca 6. szám alatt található 335 m2-es üzlet irodával, raktárhelyiséggel 

2018. június 1-jétől.
Kiadó irodák:

• Szent István tér 10. 1. számú Iroda, 80 m2-es, teljes közművel, Justh Gyula utca 
felőli ablakokkal.

Érdeklődni lehet munkanapokon  8.00–16.00-ig. Gergely Tamás +36-20/9333-400.

ÁRVERÉS – GARÁZSOK ELADÓK:

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. árverésen kívánja értékesíteni 
a kezelésében és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő alább felsorolt garázsokat:

• Gyulai út 37.   hrsz: 87/4/A/87  18 m2

• Gyulai út 39.   hrsz: 87/4/A/90  18 m2

• Tulipán u. 6.   hrsz: 3092/A/1  11 m2

• Lencsési út 55–57.  hrsz: 1709/20/A/68 18 m2

• Pásztor u. 98.   hrsz: 1815/3/A/50  19 m2

• Pásztor u. 150.  hrsz: 1818/A/58  19 m2

• Pásztor u. 152.  hrsz: 1818/A/59  19 m2

• Pásztor u. 152.  hrsz: 1818/A/61  19 m2

• Pásztor u. 152.  hrsz: 1818/A/62  19 m2

• Pásztor u. 152.  hrsz: 1818/A/63  19 m2

Az árverésről információ itt kérhető: Békéscsaba, Irányi utca 4–6., Gergely Tamás 
üzletágvezető. Telefon: +36-20/9333-400, hétköznap: 8.00–15.00 óra között. 

Az árverés időpontja 2018. szeptember 17. 10.00 és 11.00 óra. 
Helye: Békéscsaba, Irányi utca 4–6. Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

B é k é s c s a b a  M e g y e i  J o g ú  Vá r o s  Ö n k o r m á n y z a t               
t u l a j d o n á b a n  á l l ó  b é r l a k á s o k b a n  t ö r t é n ő  e l h e l y e z é s r e

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 5600 
Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház lakóegységében történő elhelyezésre: 

• Dózsa György út 7. I. em. 11.
• Dózsa György út 7. I. em. 20.
A garzonház kétszintes, a pályázható garzonlakás alapterülete 30 m2, összkomfortos, amely a követ-

kező helyiségekből áll: egy szoba, konyha, fürdőszoba (WC-vel),
Bérleti díja: 5449 Ft.
A pályázat feltételei: Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok a 40 év 

alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat, akik vállalják valamely pénzintézetnél egy tel-
jes értékű, legalább havi 10 000 Ft/fő megtakarítási összegű, rövid futamidejű (maximum 4 év) lakás-  
előtakarékossági vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő, csa-
ládonként minimum 20 000 Ft/hó befizetendő összegű szerződés megkötését, és azt a szerződésben 
foglaltak szerint folyamatosan fizetik, a szülőktől vagy közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilat-
kozattal rendelkeznek, a bérleti szerződés megkötése előtt megfizetik a 70 000 Ft óvadékot. A bérleti 
jogviszony feltétele, hogy legalább a pályázók egyike keresőtevékenységet folytasson.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik: legalább 5 éve békéscsabai lakó-
hellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak, felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) 
végzettségűek,  készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek.

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 5600 Bé-
késcsaba, Fövenyes u.  1/2. szám alatti Ifjúsági Garzonház lakóegységében történő elhelyezésre:

• Fövenyes u. 1/2. I. em. 10.
• Fövenyes u. 1/2. II. em. 14.
• Fövenyes u. 1/2. IV. em. 25.
A garzonház ötszintes, a pályázható garzonlakás alapterülete 40 m2, összkomfortos, amely a követ-

kező helyiségekből áll: egy szoba, egy fél szoba, konyha, fürdőszoba (WC-vel), bérleti díja: 5449 Ft.
A pályázat feltételei: Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok a 35 év 

alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat, akik vállalják valamely pénzintézetnél egy tel-
jes értékű, legalább havi 10 000 Ft/fő megtakarítási összegű, rövid futamidejű (maximum 4 év) lakás- 
előtakarékossági vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő, csa-
ládonként minimum 20 000 Ft/hó befizetendő összegű szerződés megkötését, és azt a szerződésben 
foglaltak szerint folyamatosan fizetik, a szülőktől vagy közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilat-
kozattal rendelkeznek, a bérleti szerződés megkötése előtt megfizetik a 70 000 Ft óvadékot. A bérleti 
jogviszony feltétele, hogy a pályázók mindketten keresőtevékenységet folytassanak. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik: legalább 5 éve békéscsabai lakó-
hellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak, felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) 
végzettségűek,  készpénzzel, lakás-előtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkeznek.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7. 12.00 óra. (A határidőn túl benyújtott 
pályázat érvénytelen.)

A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály, 5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17. II. 23-as irodában.

A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán igényelhető és letölthető a www.bekescsaba.hu honlapról.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető.
Telefonszám: 66/886-502; 66/886-506.

K I A D Ó Ü Z L ET H E LY I SÉGE K , I RODÁ K 
BÉ K É SC SA BÁ N

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S

Eladó ház!
Békés központjához közel – nyugodt kör-
nyezetben – családi ház eladó. 

Érdeklődni: +36-30/870-4363 
A lakótér alapterülete 120 m2, ebből  
a nappali 29 m2, az első hálószoba 16 m², 
a második hálószoba 13 m², a konyha 9,7 m², 
a fürdőszoba 6 m2 és a garázs 18 m2.

Európai Szociális
Alap

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 program keretében a gyermekvédel-
mi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása 
című pályázati felhívásra. 

A megnyert 49 997 970 forint vissza nem térítendő európai uniós 100%-os támogatás se-
gítségével valósul meg az EFOP-1.2.7-16-2017-00018. azonosítószámú „ÚTRAVALÓ” – a 
Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak részére című projekt.

A megvalósítás időszaka két év, 2018. február 1-jétől 2020. január 31-éig.

A projekt az intézmény gyermekvédelmi szakellátásában élő gyermekek hátrányainak 
enyhítését célozza, sokrétű prevenciós támogatással, a szociális kompetenciáik erősítésé-
vel. A személyiségfejlődést szolgáló lehetőségekkel a célcsoport önfenntartó, önálló életvi-
telre való képessége kialakul, fejlődik. Felkészültebbé válnak a sikeres családi életre, társa-
dalmi  integrációjuk, valamint munkaerő-piaci esélyeik nőnek. 

A fejlesztés eredményeként 111 képességfejlesztő és terápiás tevékenység szerveződik, 
köztük háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretek, családi életre, szülői szerepre fel-
készítés,  életúttervezés, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, önálló életveze-
tési készségek egyénre szabott fejlesztése, továbbá közösségépítő táborok, kirándulások.

A kötelezően megvalósított tevékenységek legalább egyikén részt vesz 420 fő gyermek,  
fiatal; 110 fő kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó, szülő, 72 fő szakember.

A projekt befejezése utáni fenntartási időszakban (2023. január 31-ig) elérhetővé válnak 
az intézmény honlapján a projekt eredményeit bemutató szakmai anyagok, illetve a pályázati 
programok eredményességét felmérő hatásvizsgálat eredménye.

További információ kérhető a projektmenedzsmenttől:
Szűcs Judit projektmenedzser
http://www.fago.hu/index.php/palyazatok 
Telefon: 06-66/530-220.

„ÚTR AVALÓ”
a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak részére

EFOP 1.2.7-16-2017-00018.
„Útravaló” a Békés megyei 
gyermekvédelmi szakellátásban 
élő ellátottak részére. 
Kedvezményezett: BM. Szociális, 
Gyermekvédelmi Központ és 
Tegyesz 
5600 Békéscsaba, Degré u. 59. 
e-mail: bekes.szgyk@fago.hu;  
www.fago.hu 
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A tervek szerint szeptem-
ber 20-ára fejeződnek be 
a munkák a Gőzmalom 
téren, a Beliczey kertben 
és az Aradi vértanúk lige-
tében, de a június közepe 
óta lezárt téren – az isko-
lakezdésre való tekintet-
tel – már szeptemberben 
megindulhat ismét a for-
galom – tudtuk meg a be-
ruházást kivitelező Bólem 
Építőipari és Kereskedel-
mi Kft. ügyvezetőjétől, 
Mochnács Páltól. 

Az arra járók láthatják, 
ahogy napról napra szépül a 
Gőzmalom tér és környéke. 
Mint azt dr. Sódar Anita, a 
Békéscsabai Városfejleszté-
si Kft. cégvezetője elmond-
ta, a tér Gyulai út felőli, Élő-
víz-csatornával párhuzamos 
szakaszán elkészültek a 
tervezett kiselemes térbur-
kolatú járdafelületek. A for-
galomtól elzárt téren az út- 

és parkolóépítési munkák 
vannak folyamatban. 

A tervek szerint szeptem-
ber 1-jén megindulhat ismét 
a kétirányú gépjárműforga-
lom a Gőzmalom téren a 
szükséges ideiglenes for-
galomkorlátozási elemek-
kel. Mochnács Pál kiemelte, 
hogy a munkák azután is 
folytatódnak még: folyamat-
ban van a közvilágítási kan-

deláberek telepítése, a tér-
figyelő rendszer kialakítása, 
befejezéséhez közeledik a 
növénytelepítés, de a kórház 
kerítéséig még a járdaépítés-
sel is el kell készülniük. 

Mindez viszont nem lesz 
akadálya annak, hogy szep-
tembertől áthajthassunk au-
tóval a befejezéséhez köze-
ledő Gőzmalom téren.

M. E.

A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Prog-
ram nyertes pályázatának 
köszönhetően 126 millió 
forintból valósul meg a 
Balassi Bálint Művésze-
tek Házának energetikai 
korszerűsítése. Dr. Sódar 
Anita, a Békéscsabai Vá-
rosfejlesztési Nonprofit 
Kft. cégvezetője kiemelte: 
a házban a felújítás alatt is 
zajlanak a képzések. 

– A kivitelező a békéscsa-
bai székhelyű Galéria Invest 
Kft., velük idén májusban 
kötött szerződést az önkor-
mányzat. Júniusban adtuk át 
a munkaterületet a részükre, 
a munkák azóta az ütemterv 
szerint haladnak. A pályázat 
keretében most kizárólag 
az épület energetikai kor-
szerűsítése valósulhat meg, 

olyan felújításokat végez 
tehát a kivitelező, amelyek 
energiamegtakarítással jár-
nak. Augusztus utolsó nap-
jaiban zajlott a homlokzati 
hőszigetelés, a homlokzati 
nyílászárók 95 százalékát ki-
cserélték, és az épületgépé-
szeti munkák 75 százaléka is 
elkészült. Az emeleti részen 
a gépészeti munkák befeje-

ződtek, a földszinten pedig 
különböző építészeti jellegű 
munkák zajlanak. Folyamat-
ban van a projektarányos 
akadálymentesítés, illetve 
épületgépészeti munkákat 
végeznek még a földszinten – 
tudtuk meg dr. Sódar Anitától. 

A projekt keretében nem-
csak a homlokzati hőszige-
telés, illetőleg nyílászáró-

csere valósul meg, hanem 
az épületnek a tetőszigete-
lése és a pincefödém szige-
telése is. Emellett napelemet 
kap a ház és a projektará-
nyos akadálymentesítés is 
megtörténik. 

A beruházás 2019 nyár vé-
gére fejeződhet be, de a kép-
zések a korszerűsítés közben 
is zajlanak a Balassiban.

Herczeg Tamás és dr. Fábián Ágnes a bejáráson TOP-keretből, 126 millió forintból korszerűsítik a Balassi Művészetek Házát

Energiatakarékosabb, korszerűbb lesz az épület A munkák teljes befejezése jövő nyárra várható

A kinti, pavilonokra osztott sátrat most szokják az eladók és a vásárlók
Szeptember 1-jén itt is megindulhat a forgalom

Befejeződött a jaminai egészségház felújítása. A fejlesztés 
részeként többek között megújultak a rendelők, valamint 
a külső homlokzat, de a beruházás fontos eleme volt az 
épület hőszigetelése, energetikai korszerűsítése is. A ren-
delőkben hat háziorvos, egy gyermekháziorvos és három 
fogorvos mellett a védőnői szolgálat végzi a munkáját.

A munkálatok az orvosi 
rendelő melletti lakóépület 
lebontásával és felújításával 
kezdődtek, majd a két épü-
letrész között egy folyosót 
alakítottak ki. 

Zelenyánszkiné dr. Fábián 
Ágnes egészségügyi tanács-
nok megjegyezte: régi álmuk 
teljesült a beruházással. 
Hozzátette: az építkezés ide-
jén sem szünetelt a rendelés, 
azt szakaszosan oldották 
meg, most pedig már a mo-
dern rendelőkben fogadhat-
ják a betegeket az orvosok. 

A beruházás egyik fő 
célkitűzése az épület ener-

getikai korszerűsítése volt. 
A munkálatok alatt modern 
homlokzati nyílászárókat 
építettek be, valamint felújí-
tották az elektromos és a 
fűtésrendszert is. Herczeg 
Tamás országgyűlési képvi-
selő megjegyezte, nagyon 
sok pozitív visszajelzés érke-
zett: örülnek az emberek an-
nak, hogy méltó körülmények 
között folyhat a rendelés. 

Az épületet 350 millió fo-
rint vissza nem térítendő 
támogatásból, valamint a 
városvezetők döntése alap-
ján további 58 millió forintból 
újították fel. 

Energiamegtakarítást hoz a felújítás

Átköltöztek a vásárcsarnok árusai

– Az első ütem a csarnok 
és környéke felújítását fog-
lalja magában. Ez a munka 
várhatóan több mint három 
hónapig tart. Nyílászárókat 
cserélünk, hőszigetelést kap 
az épület, a tetejét lebontjuk, 
az új tetőszerkezet hőszi-
getelt lesz. Belül az összes 
közmű, az acélszerkezet és 
a gépészet is megújul. Mind-
ezek eredményeként nyáron 
sokkal hűvösebb lesz a csar-

nok, 26 fok lesz bent még 
kánikulában is, télen pedig 
könnyebb lesz fűteni – foglal-
ta össze a felújítás részleteit 
Kozma János.

A vagyonkezelő vezér-
igazgatója elmondta, az 
épületben több mint ötven 
árus volt, akik a körülmé-
nyekhez képest komfortos 
helyen árusíthatnak a kö-
vetkező hónapokban is. A 
velük való egyeztetés ered-
ményeként építették fel a 
közel ezer négyzetméteres 

sátrat, amelynek belsejében 
pavilonokat alakítottak ki 
közművekkel, árammal, il-
letve egyes részeken vízzel, 
szennyvízelvezetéssel. A 
húsok tárolására külön hűtő-
konténereket is bérelnek. 

Mint azt Zsadon Endre üz-
letágvezető elmondta: a piaci 
sátor kiépítése több mint 10 
millió forintba került. Mivel 
kint magasabb az üzemel-
tetési költség, ezért erre az 
időszakra is kérik a bérleti dí-
jat az árusoktól, viszont nem 
kell külön fizetni a vízért és 
az elektromos áramért.

A piac felújításának első 
üteme, a vásárcsarnok fej-
lesztése várhatóan a kará-
csonyi vásár idejére befeje-
ződik. A beruházás második 
üteme a tervek szerint 2019 
februárjában kezdődik majd. 
Ez magában foglalja a kinti, 
kőpados rész fedését, és az 
árusítóhelyek fejlesztését is.

M. E., K. A., P. Á.

→ Folytatás az első oldalról 

Indulhat a forgalom a Gőzmalom téren
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A Békés Megyei Kormány-
hivatal, a járási hivatalok és 
a főosztályok munkatársai-
nak alkotásaiból rendezett 
tárlat nyitotta meg kapuit 
augusztus 1-jén a kormány-
hivatal Derkovits sori épü-
letének földszinti aulájá-
ban. A kiállítás keretében 
21 állami tisztviselő több 
mint 200 alkotással mu-
tatkozott be a nagyközön-
ségnek. A kiállítást hivatali 
időben az elmúlt napokig 
lehetett megtekinteni.

A tényszerűség kedvéért min-
denképpen meg kell jegyezni: 
az ötlet szülőanyja –  stílsze-
rűen –  dr. Gaálné dr. Maráczi 
Gabriella, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály főosztályvezető-he-
lyettese volt, aki ,,civilben” a 
közelmúltban szerzett dekora-
tőr szakmunkás-bizonyítványt, 
s cseppet sem mellesleg, 
maga is hétféle művészeti ág-
ban létrehozott alkotással mu-
tatkozott be a kiállításon.

Mint elmondta, otthonról 
hozta a hímzés, kötés, horgo-
lás ismeretét, szeretetét, de 
ezen túlmenően 3D-s origami, 
valamint pirográf technikával 

készített alkotások is kikerül-
nek a kezei közül és kvilingben 
is jeleskedik. Úgy fogalmazott: 
számára az alkotás már több 
mint hobbi, inkább kreatív pi-
henés, amiben feltöltődik, ki-
teljesedhet. 

– Rejtett tehetségeink mu-
tatkoznak be a kiállításon, 
jómagam egy csipetnyi irigy-
séggel vegyes csodálattal 
szemlélem a kiállított gyönyö-
rű alkotásokat, és meglepőd-
tem a kollégák sokrétűségén 
– hangsúlyozta beszédében, 
megköszönve dr. Gaálné dr. 
Maráczi Gabriella főosztályve-
zető-helyettes asszony szer-
vezőmunkáját is dr. Krizsán 

Anett, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal igazgatója.

Alkotásaikkal a művészeti 
ágak széles palettáját vo-
nultatták fel a munkatársak: 
az olajfestmények, grafikák, 
fotók mellett jól megfért a 
kalotaszegi, matyó, toroc-
kói, kalocsai hímzett textília, 
a gyöngyragasztásos kép, 
a mézeskalács, a harisnya-
virág, de a csuhéból, filcből 
készített ajándéktárgyak, 
illetve a kézzel készített ék-
szerek is. Sőt, a házi készí-
tésű, gusztusos megjelenésű 
szörpök, aszalt gyümölcsök, 
teák, lekvárkülönlegességek 
is helyet kaptak.

Bogár Éva, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket

Elsőként a Csabagyöngyére ragasztották ki a matricát

Az Egyensúly AE Egyesület és a Békéscsabai Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. közös szervezésében mutatták be 
a CsabaParkban azt a projektet, amely a női munkavál-
lalókat helyezi előtérbe. A cél, hogy segítsenek az állás-
keresésben a nőknek, ezzel is növelve a foglalkoztatást.

Előadásokat és élménybe-
számolót hallhattak, akik részt 
vettek azon a rendezvényen, 
ahol „Munka, család, egyen-
súly” címmel az atipikus foglal-
koztatási formák és rugalmas 
munkaszervezési módok hely-
ben való elterjesztésének ösz-
tönzését járták körül a női mun-
kavállalók vonatkozásában. 

Az előadás-sorozat első 
állomásán az atipikus mun-
kával foglalkozóknak tartot-
tak előadást. Atipikus az a 
foglalkozás, amely egy vagy 
több elemében eltér a mun-
kaviszonytól. Mint azt Má-
tyusné Gálik Zsuzsanna dúla 
elmondta, ilyen az ő munkája 
is, amelyről előadást hallgat-
hattak meg az érdeklődők. 

Az országban 71 karrier-

pontot hoznak létre hama-
rosan, ezek közül öt Békés 
megyében kap helyet. Itt el-
sősorban a nőknek nyújtanak 
segítséget a munkavállalásban 
és az új irányok megtalálásá-
ban. Opitzerné Tóth Zsanett, a 
Békéscsabai Járási Foglalkoz-
tatási Paktum projektvezetője 
elmondta, kiemelt figyelmet 
fordítanak a gyesről, gyedről, 
ápolási díjról visszatérőkre. 

– Nekik javasoljuk a képzési 
támogatásokat, hisz piacképes 
szakmával egyszerűbben és 
könnyebben lehet elhelyezked-
ni – fogalmazott a projektve-
zető, hozzátéve, hogy ha részt 
vesznek a programban, a mun-
káltatók és a munkavállalók is 
támogatásokhoz juthatnak. 

Sz. R.

A hivatal tisztviselőinek alkotásaiból nyílt kiállítás

Éltető szeretet
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E lőtérben  a  nők

Rejtett tehetségek mutatkoztak 
be a kormányhivata lban

Matrica a nyugodt szoptatásért 

b e h i r . h u

Mint azt Szente Béla, a 
Csabagyöngye igazgatója 
elmondta, ők már az épület 
tervezésekor gondoltak a 
kismamákra, egy nyolc négy-
zetméteres elkülönített he-
lyiségben lehet szoptatni és 
pelenkázni, és van mellékhe-
lyiség is a gyerekeknek. Ezért 
az első matricát az intézmény 
bejáratánál helyezték el.

Az ötlet egy újkígyósi 
édesanyától, Balázs Anett-
től származik, ő Londonban 
találkozott hasonló matricák-
kal. Megkereste az újkígyósi 
polgármestert, Szebellédi 
Zoltánt, aki támogatta az öt-
letet, majd Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselőt, aki 
felkarolta a kezdeményezést.

  – Megvásároltam egy 
olyan grafikát matrica for-
májában, amelynek Élte-
tő szeretet a címe. Ezt az 
Egyensúly AE Egyesületnek 
adományoztam, ők azok, 
akikkel együtt a kismamák, 
illetve az apukák segíthetnek 
abban, hogy minél több olyan 
hely legyen Békéscsabán, 
ahová bemehetnek a kisma-
mák – hangsúlyozta Herczeg 
Tamás.

Az egyesület üzemelteti 
a Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házat. Három te-
lephelye mellett már az első 
héten több intézmény és két 
szolgáltató kapcsolódott a 
kezdeményezéshez. 

Zámbori Eszter

Kampányt indított az Egyensúly AE Egyesület Békéscsa-
bán azért, hogy egyre több intézmény és szolgáltató biz-
tosítson szeparált helyiséget az édesanyáknak csecse-
mőjük szoptatásához. A csatlakozó helyek kapnak egy 
„Éltető szeretet” matricát, amelyet ajtajukra ragasztva, 
jelezhetik a kismamáknak, hogy ott megfelelő helyiség-
ben etethetik meg babájukat.

M u n k a ,  c s a l á d ,  e g y e n s ú l y 

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



Idén ünneplik Lengyelország függetlenségének századik évfordulóját. Ennek tiszteletére in-
dult el a Lengyel Függetlenségi Staféta július végén Derenkből, és járt augusztus 25-én Bé-
késcsabán. Mint azt Leszkó Malgorzata, a csabai lengyel önkormányzat elnöke elmondta, a 
staféta november 11-én érkezik majd az utolsó állomására, Budapestre. Azokat a magyar te-
lepüléseket járják be, ahol lengyel közösségek élnek. Minden érintett városban szimbolikusan 
1918 métert futnak vagy sétálnak le közösen a résztvevők, Békéscsabán a sétát választották.

– Mivel fordulhatnak önökhöz a magánszemélyek, cégek, vállalkozások? 
– A szlogenünk, hogy a gyengeáram az erősségünk. Főleg építőipari beruházások kereté-

ben foglalkozunk olyan munkákkal, mint az informatikai hálózat kiépítése, tűzjelző rendszer, 
riasztórendszer, video megfigyelőrendszer, beléptetőrendszer, tévéhálózat telepítése, vagy 
akár a hangosítás. Komplett kivitelezést végzünk, tehát minden gyengeáramú megoldással 
állunk az ügyfelek részére. Természetesen nemcsak új építkezések esetén kínáljuk ezt a lehe-
tőséget, sok helyen a meglévő telephelyek informatikai hálózatát, video megfigyelőrendszerét 
korszerűsítjük, cseréljük le, vagy építünk helyette újat. A biztonság és az informatika két olyan 
terület, amely gyorsan fejlődik, emiatt a régi eszközök elavulttá válhatnak, érdemes azokat 
időnként lecserélni, felújítani. 

– Hol találják meg önöket az ügyfelek? 
– Elérhetők vagyunk a www.csabatalk.hu oldalon, a 66/442-755 és a 66/520-670 telefon-

számokon, illetve az info@csabatalk.hu címen. Békéscsabán, a Gyóni Géza utca 6. szám alatt 
van a Telemax szaküzletünk, ahol minden olyan terméket eladásra is kínálunk, amelynek a 
szerelésével foglalkozunk, de itt is várjuk a megrendeléseket. A székhelyünket azonban áttet-
tük a Kazinczy utca 15. szám alá, itt is szívesen állunk rendelkezésre. Több olyan országos 
biztonságtechnikai cég van, amelynek mi vagyunk a Békés megyei forgalmazója, így kisebb, 

hozzánk hasonló cégeket is ki tudunk szolgálni a telephe-
lyünkön. 

– Mi történik a megrendelést követően? 
– Felmérjük a megrendelő igényeit és ingyenesen ké-

szítünk számára egy ajánlatot. Van olyan is, hogy adott 
egy keret, annak megfelelően alakítjuk ki ajánlatunkat 
olyan tartalommal, ami a későbbiekben továbbfejleszthe-
tő. A munka nagyságától függően a Kazinczy utcai telep-
helyünkön készítjük el a terveket, amelyeket szakembe-
reink a jóváhagyás után, a helyszínen valósítanak meg. 
A célunk, hogy az ügyfeleink maximálisan elégedettek 
legyenek, és azt kapják, amit várnak. 
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A CsabaTalk Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1996-ban alakult meg kilenc 
távközléstechnikai szakember összefogásával. A cég – amelynek székhelye a Kazinczy 
utca 15. szám alatt van – informatikai és biztonságtechnikai rendszerek kiépítésével 
és korszerűsítésével foglalkozik, emellett a Gyóni Géza utca 6. szám alatt szaküzletet 
üzemeltetnek. A részletekről Szabó Gyula ügyvezetővel beszélgettünk. 

Jaminai családi nap

Lengyel Függetlenségi Staféta

A borús idő ellenére au-
gusztus 26-án, vasárnap 
megtartották Jaminában a 
családi napot. A Bessenyei 
utcai sporttelepen második 
alkalommal rendezték meg 
a családi napot, amely idén 
is a Jaminai Településrészi 
Önkormányzat támogatá-
sával valósulhatott meg.

 A megjelenteket dr. Fábián Ág-
nes és dr. Csicsely Ilona  jami-
nai képviselők köszöntötték. 
A szervezők a koncertek, ze-
nés programok mellett a kicsik-
re is gondoltak: ugrálóvárral, 
arcfestéssel és lovaglási lehe-
tőséggel várták a gyerekeket. 
A szülők, nagyszülők főzőver-
senyen vehettek részt, ahol a 
csapatoknak 3-3 kilogramm 

sertéshúst biztosítottak, utána 
már rajtuk múlt, milyen lesz a 
végeredmény. 

Dr. Csicsely Ilona, 
a  jaminai részönkormányzat 
elnöke elmondta: évekkel ez-
előtt azzal a céllal indult útjá-
ra a kezdeményezés, hogy a 
helyi lakosoknak közösségi 
programot kínáljanak. Koráb-

ban a Nyúl büfé melletti ját-
szótéren volt a családi nap. 
A rendezvényt tavaly költöz-
tették át a Bessenyei utcai 
sportpályára. A cél, hogy 
jobban összekovácsolódjon 
a helyi közösség, és hogy a 
jaminaiak érezzék: fontos ez 
a városrész is.

Papp Ádám



A Balassi Táncegyüttes tagjai madeirai keretek között is hozták a formájukat

K a r i k at ú rá k
Hévízen vendégeskedik a tárlat

A nemzet közi  si ker  a  cél
Ko r m os  Mi há l y:  E r ő s  s tá b  é s  c sa pa t  a l a k u l t  k i  B é k é s c sa bá n 

A kiállításon Mazán László karikatúrája is látható

A Sporthétfőn is népszerű volt a BRSE csapata

Kormos Mihály: Segítségemre van Leiszt Máté

Egy olyan műfajt bemutató kiállítást rendez a Munkácsy 
Mihály Múzeum Hévízen, amely születése óta töretlen 
népszerűségnek örvend az egész világon. Népszerű, 
érdekes és elgondolkodtató. A karikatúráról van szó.
Az Akik a humorban nem is-
mernek tréfát – Karikatúrák a 
békéscsabai Munkácsy Mi-
hály Múzeum gyűjteményé-
ből című tárlat 2018. augusz-
tus 17-étől október 15-éig 
látható a hévízi múzeumban, 
ahol több mint fél esztendeje 
Orlai Petrics Soma gyűjtemé-
nye is vendégeskedik.

A Munkácsy Mi-
hály Múzeum változatos 
műegyüttesének egyik leg-
gazdagabb és leginkább 
izgalmas egysége a kép-
zőművészeti gyűjtemény, 
amely a karikatúrakiállítás 
anyagát is őrzi. A többsé-
gében nagy műgonddal 
készült, aprólékosan kivite-
lezett lapok az alkotók korá-
nak tartanak tükröt ironikus, 
groteszk látásmóddal, a ka-
rikírozás szándékával. 

És, hogy miről beszélnek? 
E grafikák és a műfajon belül 
kuriózumnak számító nagy-
méretű festmények megmu-
tatják számunkra a népélet 
szegmenseit, a kis- és kö-
zéppolgárság, az értelmiség 
és a dzsentri réteg minden-
napjait. A kollekció műtár-
gyainak tematikája a „csu-
pán mosolyra fakasztótól” 
a vitriolos megközelítésig 
terjedő széles skálán mo-
zog, ami a műforma kifeje-
zésbeli teljességét igazolja. 
A szatirikus témafelvetést és 
hangvételt művészi igényű 
grafikai világ, nemegyszer a 
finom részletek kidolgozásá-
ra törekvő, cizellált megol-
dások kísérik.

Gyarmati Gabriella 
művészettörténész,

a kiállítás kurátora

Ismét a BRSE régi-új 
edzője, Kormos Mihály ül-
het a csapat kispadján a 
2018/2019-es szezonban. 
A szakembert a stáb ösz-
szetételéről, az elmúlt idő-
szak tapasztalatairól és a 
következő hetek program-
járól kérdeztük. 

– Miért döntött úgy, hogy egy 
teljes szezonra ismét elvállal-
ja a vezetőedzői posztot?

– Egy nagyon jó csapat 
van kialakulóban. Korábban, 
amikor irányítottam a gárdát 
és két bajnoki címet nyertük, 
akkor nem igazán volt lehető-
ség nemzetközi mérkőzések-
re. Egyszer tudtunk indulni a 
Challenge Kupában, akkor 
egyből egy erős külföldi csa-
patot kaptunk ellenfélként. 
Abban az évben pont nem 
működött a MEVZA, tehát 
még nem is voltak nemzet-
közi mérkőzések. Szerettem 
volna kipróbálni magam ezen 
a porondon is, és idén meg-
adatott a lehetőség: a Bajno-
kok Ligájában való indulásért 

küzdünk. Selejtezőket kell ját-
szanunk, reméljük, hogy on-
nan továbbjutunk, de ha nem, 
akkor a CEV Kupában szeret-
nénk minél tovább menetelni. 

– Hogyan áll össze a szak-
mai stáb és milyen a közös 
munka?

– Nagyon jó stáb alakult itt 
ki Békéscsabán az utóbbi idő-
ben. Segítségemre van egy 
feltörekvő, fiatal másodedző, 
Leiszt Máté, akivel jól tudunk 
együttműködni. Tavaly amíg 
Alberto Salomoni a váloga-
tottat menedzselte, addig én 
töltöttem be az ő pozícióját; jó 
összhang volt köztem és Máté 
között. Örülök, hogy itt maradt 
Békéscsabán, hiszen a nyár 
folyamán volt megkeresése 
NBI-es csapattól is, de ő látja, 
hogy itt van lehetősége a fej-
lődésre, nemzetközi szinten 
is van szereplés, és pontosan 
erre van szüksége. Továbbá 
óriási segítség, hogy erőnléti 
edzővel is bővült a stáb: Karolj 
Ferenc a tavalyi BL-döntőig 
menetelő Alba Blaj együttesé-
től érkezett hozzánk. Ő is na-

gyon komoly munkát végzett 
az elmúlt hetekben és lát-
szik, hogy lehet rá számítani. 
Korábban mi állítottuk össze 
az erőnléti edzést, de renge-
teg új dolgot tanulunk tőle.

– Milyen állapotban tértek 
vissza a lányok a nyári szü-
netről? Hogyan zajlott eddig 
a felkészülés?

– Augusztus 6-án kezdtük 
el a felkészülést, de a lányok 
már júliusra megkapták az 
edzéstervüket, amelyet vé-
gigcsináltak, tehát nem úgy 
érkeztek az első edzésre, 
hogy nulláról kellene felépíte-
ni őket. Egy nyolchetes prog-
ramot kezdtünk el. Nagyon 
jól sikerült az első hét, sokkal 
több mindent tudtunk elvé-
gezni, mint amit terveztünk. 
A második és harmadik héten 
már egyre intenzívebbek az 
edzések, több a meccsszitu-
áció, és így nő a terhelés is. 

– Hogyan épülnek be a 
felkészülésbe az edzőmér-
kőzések? Milyen ellenfelek 
ellen tesztelhet a csapat?

– Augusztus végén kezdő-
dik a felkészülési mérkőzé-
sek időszaka. Hazai pályán 
kezdünk az MTK-val, amely 
zártkapus meccs lesz. Ők 
az egyetlen magyar csapat, 
akikkel játszani fogunk. Tu-
datos volt, hogy az Extrali-
gában szereplő gárdák ellen 
nem szeretnénk játszani a 
bajnokság előtt. Lesz egy 
prágai háromnapos torna, 
ahol szintén részt veszünk: 
ott öt mérkőzést fogunk ját-
szani. De hazai pályán fo-
gadjuk majd a Strabag Bra-
tislava, illetve a Temesvár 
csapatát – ezek már nyitott 
kapus mérkőzések lesznek 
szeptember 21-én és 23-án. 
Mi is megyünk Temesvárra, 
ahol egy négycsapatos tor-
nán veszünk részt, majd azt 
követően Szabadkára uta-
zunk. A külföldi játékosaink 
szeptember elsején csatla-
koznak a felkészülésünkhöz, 
ők jelenleg nemzeti csapa-
tukkal alapoznak a szezonra. 

Papp Ádám

BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Ma dei rá n  léptek  fel  a  B a la ssi  Tá nceg y üt te s  t a g ja i
Madeirán, nemzetközi 
néptáncfesztiválokon léptek 
fel a Balassi Táncegyüttes 
tagjai a közelmúltban. A Por-
tugáliához tartozó, de onnan 
ezer kilométerre fekvő szi-
geten több mint egy hetet 
töltött el a 31 fős csapat, 
amelyben 28 táncos és a há-
romfős Suttyomba Zenekar 
kapott helyet.

Mint azt hazaérkezésük után 
ifjabb Mlinár Pál, az együttes 
művészeti vezetője elmondta, 
a táncegyüttes nyaranta szinte 
mindig elmegy egy-egy nem-
zetközi néptáncfesztiválra, 
voltak már például Törökor-
szágban, Lengyelországban, 
Franciaországban, ilyen mesz-
sze azonban már elég régen 
nem jártak. 

A Balassi Táncegyüttes a 
Folklórfesztiválok Magyaror-
szági Szövetsége – CIOFF 
Hungary tagszervezetei közé 
tartozik. Ha egy külföldi feszti-
vál kimondottan magyar tánc-
együttest kér, akkor a helyi 
szervezet felajánlja ezt a lehe-
tőséget a táncegyütteseknek. 
A maderai meghívás is így 
jutott el a csabaiakhoz. A Ba-
lassi a programját úgy állította 
össze, hogy a bemutatott tán-
cok minél inkább tükrözzék a 
magyar néptánckultúrát, és a 
külföldi nézőknek szórakoztató 
is legyen, amit bemutatnak. A 
fellépések mellett most jutott 
idő a szabadprogramokra is. 

– A helyi szervezők nagyon 
kedvesek voltak, sok mindent 
megmutattak nekünk. Bár kicsi 
Madeira, mindössze 250 ezren 

lakják, és gyakorlatilag egy óra 
alatt át lehet érni egyik feléről 
a másikra, de mégis nagyon 
változatos. A vulkáni eredetű 
szigeten a homokos parttól az 
1900 méter magas hegyekig, 
vízesésekig nagyon sok a látni-
való – jegyezte meg Mlinár Pál. 

Az együttes művészeti veze-
tője elmondta, hogy Madeirán 
ugyanabban az időben egy-
szerre több fesztivált is tartot-
tak, így a csoportok vándoroltak 
egyik településről a másikra. 
Több helyi együttes mellett a 
csabaiakon kívül voltak még 
szlovén, mexikói, francia, cseh 
és horvát tánccsoportok is a 
rendezvényeken, amelyek igen 
jó hangulatban teltek, és ame-
lyeken a balassisok több meg-
hívást is kaptak.  

M. E.
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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

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM: 
Hétfő, szombat: 14.00–19.00  •  Kedd-péntek: 11.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR: 
Hétfő, szombat: 14.00–18.00  •  Kedd-péntek: 11.00–18.00

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

Hétfő:  9.00–14.00  •  Kedd-péntek: 9.00–11.00

Az esemény a Csorvási 
Fúvószenekar és Mazso-
rett Csoport felvonulásával 
kezdődött, de idén először 
csikósok is csatlakoztak a 
menethez, amely a Lencsési 
úton haladt végig, és a 
Lencsési Közösségi Házhoz 
érkezett meg.

– A rendezvény célja a 
kezdetektől az, hogy erősít-
se a lakótelepen élők ösz-
szetartozását.   1992-ben 
szerveztük meg először a 
Szent István Napi Előzetest, 
amelyhez a közösségi ház 
melletti Féja Géza tér kiváló 
helyszínnek bizonyult. A fo-
gadtatás kedvező volt, ezért 
vált a rendezvény a lakótelep 
elő augusztus 20-ai ünnep-
ségévé, amelyre évről évre 
színes programokkal ké-
szülünk – mondta el Takács 
Péter, a közösségi ház intéz-
ményvezetője.

 Az esemény egyik külön-
legessége az volt, hogy a 
rendezvény hivatalos zászla-
ját is felavatták. A tervek sze-
rint mostantól minden évben 
szalagot íratnak alá a rendez-
vényen közreműködőkkel, és 
azt rákötik majd a zászlóra.  

A Szent István Napi Elő-
zetes keretében zajlott a 
Lencsési a mi otthonunk pá-
lyázat eredményhirdetése. A 
nap folyamán emellett volt 
lovas- és csikósbemutató, 
kézműves-foglalkozás, fotó-
kiállítás, felléptek táncosok, 
néptáncosok, és bemutatko-
zási lehetőséget biztosítottak 
a közösségi házban működő 
csoportoknak is. Végül Peter 
Sramek koncertje után dr. 
Ferenczi Attila, a lakótelepi 
részönkormányzat vezetője 
mondott beszédet, majd tűzi-
játék zárta az ünnepet.

Zámbori Eszter

Nívós volt  az idei  Zenit
A szólóhangszeresek a Vasutasban találkoztak Felavatták a rendezvény hivatalos zászlaját

Nívós volt, de ezúttal nem 
lett nemzetközi a 32. al-
kalommal megrendezett 
Zenei Ifjúsági Találkozó – 
Fúvószenekari Fesztivál. 
A táncbemutatókkal, kon-
certekkel és a szólóhang-
szeresek találkozójával ki-
egészült Zenit augusztus 
17-e és 19-e között kínált 
programokat az érdeklő-
dőknek.

Mint azt Szente Béla, a Ze-
nitet szervező Csabagyön-
gye Kulturális Központ igaz-
gatója elmondta, az első 
fúvószenekari találkozót 
1986-ban rendezték meg.

 – Több helyen is voltak 
korábban fesztiválok a fú-
vószenekarok számára, de 
mára egyedül a békéscsa-
bai maradt meg, ami óriási 
dolog. Egyetlen év maradt 
csak ki 1989-ben, viszont 
azóta mindig megtartjuk – 
jegyezte meg Szente Béla.  

A rendezvény egyik külön-
legessége a hagyománnyá 
váló klarinét- és szaxofontá-
borosok fellépése volt. A tábor 
keretében egyébként idén is 
megtartották a Köles Istvánról 
elnevezett szaxofonversenyt. 
A Zenit másik kuriózumát a 
szólóhangszeresek találkozó-
ja és versenye adta, amelyet 

a VOKE Vasutas Művelődési 
Házában és Könyvtárában 
tartottak meg. 

– Jók, jobbak és még job-
bak voltak a versenyre érke-
zett fiatalok produkciói. Lenyű-
gözött az a hangszeres tudás, 
amit tőlük hallhattunk. Nagy 
elköteleződés és rengeteg 
munka kell ahhoz, hogy valaki 
eddig eljusson – fogalmazott 
Váczi Gábor, a Sigma zenekar 
vezetője, a zsűri elnöke.

A Zenit igazgatója húsz 
éven keresztül a tavasszal 
országgyűlési képviselővé 
választott Herczeg Tamás 
volt, aki most fővédnökként 
állt a rendezvény mellé. A 
fesztivál ezúttal nem lett 
nemzetközi, de így is igen 
gazdag volt a programkíná-
lat. Olyan együttesek jöttek, 
akik minden évben megör-
vendeztetik a közönséget. 
Mazsorettekkel léptek fel pél-
dául a csorvásiak, ismét itt 
volt az a tótkomlósi zenekar, 
amelynek tagjai mindig eme-
lik a rendezvény színvonalát, 
illetve a nagy kedvencet, a 
Körösparti Vasutas Koncert 
Fúvószenekart is láthatta a 
közönség.

M. E.

Szent István Napi Előzetes

A Zenit színpadán a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar

Szólóhangszeresek versenye a Vasutasban

A zászlóra szalagot kötnek a fellépők aláírásával

A kicsiktől a nagyokig mindenki jól érezhette magát

A Lencsési a mi otthonunk pályázat eredményhirdetése

2018. szeptember 8-án, szom-
baton 10 és 17 óra között min-
denkit szeretettel vár a Békés 
Megyei Europe Direct Tájékoz-
tató Központ Szarvason, a XXI. 
Szilvanapokon, ahol ingyenes 
és hiteles tájékoztatást kaphat 
az Unióval kapcsolatban a játé-
kok, ajándékok mellett. 

2018. szeptember 13-án, csü-
törtökön 17.30-tól a Lencsési 
Könyvtárban tart előadást 
Szelekovszky László termé-
szetvédelmi szakember "Kun-
halmok. Nevezetes halmaink 
Békésben" címmel.

2018. szeptember 19-én, szer-
dán a Békés Megyei Könyvtár 
vendége Tóth Krisztina költő, 
író, műfordító. A pontos időpon-
tot keresse honlapunkon, illetve 
Facebook-oldalunkon!

Örömmel értesítjük a gyermek-
könyvtár látogatóit, hogy meg-

újult bútorzattal, új könyvtári 
pulttal várjuk meglevő és új olva-
sóinkat! Bízunk benne, hogy szí-
vesebben töltik majd a gyerekek 
nálunk az időt!

Ha a keresett dokumentumot 
könyvtárunkban nem találja 
meg, kérésére más könyvtárból, 
rövid időn belül, könyvtárközi 
kölcsönzéssel beszerezzük és 
rendelkezésére bocsátjuk. To-
vábbi információért forduljon 
bizalommal a Békés Megyei 
Könyvtár munkatársaihoz.

Békéscsaba újratelepítésének 
300. évfordulója kapcsán a Bé-
kés Megyei Könyvtár szeretne 
megemlékezni a város híres 
személyeiről. Békéscsabai Szá-
zak életét kívánjuk összefoglalni 
egy-egy szócikkben. Az eddig 
elkészült szócikkek elérhetők a 
BékésWiki helyismereti enciklo-
pédiánkban: a bekeswiki.bmk.hu 
weboldalon.

Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a Szent István 
Napi Előzetest Békéscsabán, a Lencsési lakótelepen. A 
programot minden évben az augusztus 20-át megelőző 
szombaton tartják, ez most augusztus 18-ára esett.
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Új vizekre eveznek
Előadások az Operaházzal a CsaKK-ban

I ndu ló  t an fo l yamok

Jóga kezdő tanfolyam indul szeptember 24-én 18 órakor. A képzés 24 órás és 
12 foglalkozásból áll, melyekre hétfői napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. A rész-
vételi díj 12 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni szept-
ember 21-éig lehet a részvételi díj befizetésével a közösségi házban.
Fotósuli indul diákoknak és felnőtteknek szeptember 26-án 17 órakor. A 
képzés 20 órás és 10 foglalkozásból áll, melyekre szerdai napokon 17-től 
19 óráig kerül sor. Célja a digitális fotózás technikájának az elsajátítása. A 
részvételi díj 12 000 Ft/fő. A tanfolyamot a Márvány Fotóműhely vezetője 
és tagjai vezetik. Jelentkezni szeptember 24-éig lehet a részvételi díj befi-
zetésével a közösségi házban.
Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 26-án 18 órakor. A képzés 10 órás, 
a foglalkozások szerdai napokon 18-tól 19 óráig tartanak. Vezeti: dr. Vitaszek 
Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 12 000 Ft/fő. Jelentkezni személye-
sen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, a részvé-
teli díj befizetésével. 
Angol alapfokú nyelvtanfolyam indul szeptember 26-án 18 órai kezdettel. A 
tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre szerdai 
napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretné-
nek eljutni az alapoktól a társalgási szintig. Beszédközpontú, jó hangulatú 
órákat ígérünk Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével.
Angol középszintű tanfolyam indul szeptember 27-én 18 órai kezdettel. 
A tanfolyam 60 órás (60 x 45 perc) és 30 foglalkozásból áll, melyekre 
csütörtöki napokon kerül sor 18-tól 20 óráig. Azok jelentkezését várjuk, 
akik a haladó szintet már átlépték, de egy középfokú tanfolyamhoz még 
nincs elég tudásuk – szókincsfejlesztés, kommunikáció, beszédkész-
ség- és nyelvtangyakorlás. Vezeti: Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár. 
Részvételi díj: 35 000 Ft. Jelentkezni személyesen a helyszínen lehet az 
első alakuló megbeszélés alkalmával, 20 000 Ft előleg befizetésével.

Ango l  szak kö r  ov i soknak

Szeptember 17-étől hétfői napokon 17.00 (kezdő csoport) és 17.30 órai 
(haladó csoport) kezdettel. A gyerekek 6 éves kor előtt játszva képesek 
az idegen nyelv elsajátítására, a foglalkozások esetében lehetőség nyílik 
erre. Az óvodások a lehető legtermészetesebb közegben, játék közben sa-
játítják el az angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györ-
gyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 3000 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás, 
csoportbeosztás: 30/212-3292. 

To rnák  szep tember  18 -á tó l

• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig 

egyéves kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek – minden kedden és 

csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• Szülésre felkészítő torna – a várandósság 32. hetétől ajánlott – min-

den héten, kedden 16 órakor.                                                                                                                                   
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétől ajánlott minden kedden 

17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 

óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató. 
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. Vezeti 

Skumáthné Harmati Nikolett.

K isközösségek ,  egyesü le tek  össze jöve te le i , 
évadny i tó  fog la l kozása i

• Kertbarát kör – szeptember 3-án, hétfőn 16 órakor.
• Nyugdíjasklub – szeptember 10-étől minden hétfőn 14-től 17 óráig.
• Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi napokon 17-

től 19 óráig.
• Márvány Fotóműhely – szeptember 11-étől keddi napokon 17-től 20 

óráig. 
• Csipkeverő klub – szeptember 19-étől kéthetente, szerdai napokon 

15-től 18 óráig.
• Baba-mama klub – szeptember 27-én, csütörtökön 10-től 12 óráig   
• Paleolitklub – szeptember 17-én, hétfőn 17-től 19 óráig.
• Meditációs klub – szeptember 21-étől minden héten pénteken 18-tól 

20 óráig.
• Jógaklub – szeptember 21-étől pénteki napokon 18-tól 20 óráig.
• Természetjáró kör – kirándulás szeptember 9-én, vasárnap.

THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
2018. szeptember 12-én, szerdán 18 órakor

a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:

FOGLALKOZÁSA: RIPORTER
Antonioni filmje, 1975.

JAZZ-PIKNIK A MESEHÁZBAN
2018. szeptember 14-én, pénteken

a Meseház udvarán (Békéscsaba, Békési út 17.)
10 órától Jazz-matiné MASNI és POCÓ,

Mihályi Réka a Group’N’Swing dívája ezúttal gyerekeknek énekel.
16 órától családi játszóház és hangszersimogató.

18 órától Élő zenés jazz-fotó és képzőművészeti kiállítás,
 SZEGYA divatbemutató.

19 órától koncertek: BORBÉLY MŰHELY
BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET feat. POCSAI KRISZTA

Piknikzáró jam-session az összes fellépő részvételével.
Házigazda zenekar: TÓTH SÁNDOR QUARTET

Szervező: Meseházi Alapítvány
Piknikkosarat, hangszert mindenki hozzon magával!

XVII. MESEHÁZI SZÜRETI MULATSÁG
2018. szeptember 15-én, szombaton 14 órától

a Meseházban (Békéscsaba, Békési út 17.)
kemencéslángos-készítés, mustpréselés, kerti játékok és kézművesség.
15 órakor az ARANYGYAPJÚ TÁRSULAT mutatja be bábelőadását.

Belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

M E S E H Á Z
5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370, 

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

István király az, aki a ma-
gyar nép letelepítésével, 
az államalapítással ott-
hont, hazát adott nekünk. 
A mögöttünk álló több 
mint ezer év a bizonyság 
arra, hogy Szent István 
biztos jövőt épített a ma-
gyarság számára biztos 
alapokra – fogalmazott 
augusztus 20-án Szarvas 
Péter polgármester.

Államalapító királyunk, Szent 
István ünnepe Békéscsabán 
a  Körösparti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar  térze-
néjével indult. Ezt követően 
a Magyar Honvédség 54. 
Veszprém Radarezrede  tisz-
teletadás kíséretében ünne-
pélyesen felvonta a magyar 
zászlót a Szent István téren. 

– Augusztus 20-a Szent Ist-
ván király és a keresztény ma-
gyar állam megalapításának ün-
nepe. Szent királyunk erősítette 
meg azt, hogy ennek az ország-
nak Európában, a civil nemzetek 
között és a keresztény kultúrá-
ban van helye. Első királyunk 
élete és munkássága egyike 
történelmünk nagy időszakainak 
– hangsúlyozta Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő. 

Az ünnep egyik fénypontja 
volt, amikor Békéscsaba újrate-

lepítésének háromszázadik, vá-
rossá nyilvánításának századik 
évfordulóján Herczeg Tamás és 
Fekete Péter kulturális államtit-
kár felavatta Szent István szob-
rát. Ezt követte az új kenyér ál-
dása. A nemzeti színű szalaggal 
átkötött, frissen sütött kenyeret 
Szigeti Antal katolikus plébá-
nos, Péterné Benedek Ágnes 
evangélikus lelkész, valamint 
Marti Miklós Nándor református 
lelkész szentelte meg. Az új ke-
nyeret ezután Békéscsaba pol-
gármestere szegte meg.

Napközben folyamatosan 
programokkal várták az ér-

deklődőket a Szent István 
téren. Fellépett például a 
székelyudvarhelyi Udvarhely 
Néptáncműhely, a Csabai 
Színistúdió és a Lóci játszik.ze-
nekar. Este pedig Szarvas Pé-
ter mondott ünnepi beszédet. 

– István király a törvényeit 
és intelmeit a rendteremtés, a 
biztonság megszilárdítása, a 
tisztességesek ellen vétők szi-
gorú megbüntetése, a hit meg-
tartása, a jó és igazságos ha-
talomgyakorlás szellemében 
alkotta. Szent István megmu-
tatta népünk számára azt az 
utat, amelyen járva több mint 

ezer évig meg tudott marad-
ni nemzetünk – fogalmazott 
Szarvas Péter, hozzátéve, 
hogy méltán tiszteljük István 
királyt ma is szentként, és 
tartjuk őt történelmünk leg-
nagyobbjai között számon.

Az ünnepség leglátvá-
nyosabb eleme idén is az 
esti tűzijáték volt. A rakétá-
kat ezúttal új helyszínről, a 
Szabadság téri családsegí-
tő épületének udvaráról és 
tetejéről lőtték fel, majd a 
Piramis koncertjével zárult a 
program.

Papp Ádám
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Színpompás tűzijátékkal zárult idén is az államalapítás ünnepe 

Közéleti és egyházi szereplők az ünnepségen Zászlófelvonás a Körösparti fúvósokkal

A Filharmónia Összhang 
Bérletben a fő hangsúlyt a 
méltán népszerű és ismert 
Puccini kapja. A Puccini Itá-
liája című összeállítás mellett 
olyan koncertszerű előadások 
hangzanak fel, mint a Tosca. 
Érdemes a szereposztásokat 
is tanulmányozni, még a mu-
zsikában nem annyira jártas 
közönség is számos ismerős 
névre bukkanhat közöttük, 
például Rost Andreáéra.

Ugyancsak fantasztikus 
előadásnak ígérkezik az ok-
tóberi balett, ahol klasszikus 
és modern elemeket is bemu-
tatnak a táncosok.

Az évadból természetesen 
a klasszikus komolyzene sem 
hiányozhat. Szeptemberben 
a Magyar Állami Operaház 
zenekara ad szimfonikus 
estet, előadják Rossini Sze-
miramisz-nyitányát, Hidas 
oboaversenyét, valamint Bee-
thoven IV. szimfóniáját. Vezé-

nyel a Maestro Karmesterver-
seny és a Virtuózok zsűrijéből 
ismert Kesselyák Gergely.

Olyan jelentős formáció 
érkezik Békéscsabára, mint 
a Budapesti Fesztiválzenekar 
kamarakórusa, illetve a hí-
res Orfeo Zenekar. Az Orfeo 
a legkiválóbb autentikus 
megszólaltatója a régi zenei 
kompozícióknak hazánkban, 
amelynek elválaszthatatlan 
zenei partnere a Purcell Kó-
rus. A két együttes számos te-
levízió-, lemez- és koncertfel-
vételt készített már közösen.

A koncertekre bérletet és 
jegyet a Filharmónia jegyiro-
dájában, az U alakúban, az 
Andrássy út 24–28. szám 
alatt lehet vásárolni, illetve a 
koncertek előtt a helyszínen.

A Filharmónia szeptem-
bertől új vizekre evez a Ma-
gyar Operaházzal. Megtör-
ténik az, amire eddig még 
soha nem volt példa Bé-
késcsabán: néhány hónap 
alatt négy előadást tart az 
Operaház társulata a Csa-
bagyöngyében.

Í g y  ü n n e p e l t ü n k  B é k é s c s a b á n
„ I s t v á n  k i r á l y  m e g m u t a t t a  n é p ü n k  s z á m á r a  a z  u t a t ”

LEN CS ÉS I  KÖZÖS S ÉG I  HÁ Z
5 6 0 0  B é ké s c s a b a ,  Fé j a  G éz a  t é r  1.  •  Te l . / f a x :  6 6 /4 5 6 -17 7
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Apuka, anyuka, gyere-
kek, sőt még pocaklakós 
kismama is részt vett a 
mezőmegyeri sportna-
pon azon a sorversenyen, 
amit kifejezetten a csalá-
doknak rendeztek. Persze 
ezen kívül is rengeteg já-
ték, sport- és szórakoztató 
program várta a nagy me-
legben is igen szép szám-
mal összegyűlt érdeklő-
dőket augusztus 19-én a 
helyi sportpályán. 

– Mezőmegyeren régóta jó 
a közösség, azonban soká-
ig nem voltak megfelelőek a 
feltételek ahhoz, hogy ilyen 
formában összegyűljenek, 
sportoljanak és szórakozza-
nak az itt élők. Az elmúlt idő-
szakban megépült a sport-
telep öltözője, vizesblokkja 
– ma már rendezett körülmé-
nyek szolgálják az itt élőket. 
TAO-forrásból mobil lelátó 
épült, szeptember végéig pe-

dig elkészül a műfüves pálya 
is – mondta el Hanó Miklós. 

Az alpolgármester hozzá-
tette: sok család, sok fiatal él a 
városrészben, akik szeretnek 
focizni, sportolni, ezt a célt szol-
gálja a pálya és a fitneszpark. 
Ahogy fogalmazott, lassan 
minden lehetőség adott lesz a 
sporttelepen ahhoz, hogy bár-
mely korosztály sportolhasson, 
mozoghasson ott is. 

A családi sportnap most 
a Csabagyöngye Kulturális 

Központ és a Mezőmegyer 
Sportjáért Egyesület szervezé-
sében, Hanó Miklós alpolgár-
mester támogatásával valósult 
meg. Frisnyicz Pál, az egyesü-
let vezetője kiemelte: pár éve 
már focicsapatuk is van, ami 
sok embert megmozgat. 

– Nagyon kellett a kerü-
letnek egy olyan hely, ahol a 
tömegek, a családok a gye-
rekekkel össze tudnak jönni. 
Bízunk benne, hogy minden 
évben lesz lehetőség hason-
ló családi sportnapok meg-
szervezésére, hiszen erre 
óriási az igény – jegyezte 
meg Frisnyicz Pál.

A nap folyamán a gyere-
kek tízpróbás versenyeken 
vehettek részt, voltak családi 
sorversenyek, tizenegyes-rú-
gó verseny, karatebemutató, 
ingyenes ebéd – de humoros 
és zenés programokkal is 
várták az érdeklődőket Me-
zőmegyeren. 

M. E.

Ki-ki megmutathatta, miben a legügyesebb

Hanó Miklós: A megyeriek szeretnek sportolni

Brit pilóták gyakorlatoztak a csabai reptéren

Műrepülő gépek voltak lát-
hatók augusztusban néhány 
napig Békéscsaba légteré-
ben. A románai Ploiestiben 
zajlott a Nemzetközi Repülő 
Szövetség műrepülő világ-
bajnoksága, amelyen öt brit 
pilóta is indult. A légi akroba-
ták a bajnokság előtti héten, 
Csabán gyakoroltak, így bár 
magyar résztvevője nem volt 
a versenynek, kicsit belekós-
tolhattunk a látványosságok-
ba. 

Több évre nyúlik vissza 
a brit pilóták kapcsolata Bé-

késcsabával. 2014-ben Nyír-
egyházán rendezték meg a 
bajnokságot, amelyre szintén 
itt edzettek. Antalfai Gábor, a 
Békés Airport Kft. ügyvezető-
je elmondta, a műrepülőknek 
akkor nagyon megtetszett a 
repülőtér, illetve a város és a 
környezet. Ráadásul az idő-
járás is nagyon kedvező volt, 
így sikeres volt a felkészülé-
sük. Ezek után talán nem is 
meglepő, hogy ismét Csabát 
választották a tréninghez.

Zs. A.

M i h á ly  R ék a  a  me z ei f utó  Eb -re  ké s z ü l

S p or t  –  ő s z t ő l  i s Ut á np ót l á s

Mihály Réka győzelem-
mel melegített újabb világ-
versenyére, a Hallássérültek 
Mezeifutó Európa-bajnoksá-
gára. A Kopp Békéscsabai At-
létikai Club versenyzője au-
gusztus 20-ától edzőtáborban 
készül a kontinensviadalra.

Mihály Réka extrém ver-
senyekkel is hangolt az Eu-
rópa-bajnokságra. A csabai 
atléta augusztus 18-án a 
debreceni „Őrült Futás” győz-

teseként is bizonyított. A futó 
a 8,5 kilométeres távon közel 
negyven akadályt küzdött le, 
és 52 perces időeredményé-
vel ő lett a leggyorsabb. 

– Nagyon kemény, nagyon 
jó és izgalmas verseny volt, 
örülök a győzelmemnek – ér-
tékelt a 22 éves versenyző, aki 
nem sokkal ezután két hétre el 
is utazott a felújított Mátraházi 
Központi Edzőtáborba.
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FUTBALL ÉJSZAKÁJA
SZEPTEMBER 7-ÉN A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 

IS VÁRJA A FOCIKEDVELŐKET!
A hazai labdarúgó-kultúra és az egyesületek népszerűsítése a célja a Futball Éjszakája 
elnevezésű eseménynek, amelyet idén első alkalommal rendeznek meg Magyarországon. 

„A kezdeményezéshez a Békéscsaba 1912 Előre is csatlakozott.
A programot szeptember 7-én tartják.

A tervezett program Békéscsabán a következő:

2 018 .  S Z E P T E M B E R  7. ,  P É N T E K 
Helyszín: Békéscsaba Labdarúgó Akadémia, 5600 Békéscsaba, 4-es Honvéd utca 

16:00 órától
• Gyülekező, Akadémia túra – nem szükséges regisztráció
• Főzőcsapatok gyülekezése
• Teqballbajnokság – regisztrációhoz kötött
• Arcfestés
18:00 órától
• Közös sütés-főzés (a zsűri a legjobb ételeket díjazza) – regisztrációhoz kötött
• Kispályás bajnokság (szülők, edzők, gyer-
mekek, felnőtt labdarúgók vegyes csapatokkal) 
– 1–2. pálya (körmérkőzéses rendszerben) 
– nem szükséges regisztráció
• Akkreditált csapatok bajnoksága (Város-
háza, Előre öregfiúk, Előre dolgozók, Játék-
vezetők, Békés Megyei MLSZ, Szurkolók) 
– 3. pálya (körmérkőzéses rendszerben) 
– nem szükséges regisztráció
19:00 órától
• Tizenegyes-párbaj és célbarúgó bajnokság 
– regisztrációhoz kötött
22:00 órától
• Eredményhirdetések, díjkiosztók
 
A megvásárolt karszalagok egy-egy adag babgulyás 
elfogyasztására, valamint a belépésre is jogosítanak.
A rendezvény ideje alatt az After School együttes zenél.
A PROGRAMOK BŐVÜLHETNEK, VÁLTOZHATNAK.

Családi sportnap Mezőmegyeren
„Itt jó a közösség, és ma már jobbak a feltételek is”

Mű repü lők Csabá n

A nyáron, egészen augusztus 27-éig (augusztus 20-a ki-
vételével) minden hétfőn a Sporthétfő programjai várták az 
érdeklődőket a Szent István téren. A rendezvény bemutatko-
zási lehetőséget nyújtott a békéscsabai sportegyesületeknek, 
és egyfajta sportágválasztóként is szolgált, hiszen a tíz alkal-
mon összesen 37 különböző sportágat mutatott be a város 
46 sportklubja. Bár a sporthétfők befejeződtek, de ha megtet-
szett egy sportág, vagy kipróbálnánk valami újat, esetleg sze-
retnénk elkezdeni rendszeresen mozogni, érdemes felkeresni 
az egyesületeket, és belevágni!

A Békéscsaba Labdarúgó Akadémia a régió legnagyobb után-
pótlásképző műhelye. Jelenleg 500 gyermek focizik itt napi rend-
szerességgel.  A hozzájuk tartozó alközpontokkal együtt közel 
4000 sportolni vágyó gyermekért vállalnak felelősséget. Az aka-
démia célja, hogy tovább növeljék sportolóik számát és részükre 
megfelelő infrastrukturális körülményeket, felkészült szakember-
bázist és profi egészségügyi hátteret biztosítsanak. Fontosnak 
tartják a határokon átnyúló utánpótlás-bajnokságokon való rész-
vételt is. Mindezek hátterének a megteremtéséhez a beruházáso-
kat a TAO sportkoncepció segítségével valósították meg.

www.futballejszakaja.hu



K I T E K I N T Ő
M a g y a r  Te á t r u m  –  d í j á t a d ó  g á l a

Beatles-dalokkal és díjeső-
vel búcsúztatta a nyolca-
dik évadját a Szarvasi Vízi 
Színház a közelmúltban. A 
VII. Magyar Teátrum Nyári 
Fesztivál zárásaként a leg-
kiválóbb művészi teljesít-
ményeket, előadásokat és 
alakításokat jutalmazták. 

A nagyszabású gálaműso-
ron 16 + 1 díj talált gazdára, 
ebből 11 a teátrumi feszti-
vál előadásait, alakítása-
it ismerte el, jutalmazták 
továbbá a leghűségesebb 
színházlátogatót, Zsiga Já-
nosnét is. A díjazottak a kö-
vetkezők lettek:

A Turay Ida Színház Béres 
Melinda Csingiling az erdő-
ben című mesejátéka a Leg-
jobb előadás díját nyerte el.  

A Cervinus Teátrum  
Schiller–Belinszki–Gulyás–
Tatár–Varga Ármány és szere-
lem című előadása a Schiller 
drámájának korszerű színpad-
ra állításáért díjat kapta meg.  

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház Alan Jay Lerner–Fre-
derick Loewe My Fair Lady 
című musicale a Legjobb 
előadás díját érdemelte ki.  

Radó Denise a Békéscsa-
bai Jókai Színház Alan Jay 
Lerner–Frederick Loewe My 
Fair Lady című musicalének 
színpadra állításáért a Leg-
jobb zenés rendezés díját 
vehette át.  

Az Experidance Produk-
ció, Cinderella, mese az elve-
szett cipellőről és a megtalált 
boldogságról című családi 

mesemusicale a Leglátványo-
sabb előadás díját nyerte el. 

Barabás Botond a Szolno-
ki Szigligeti Színház Békeffi 
István–Stella Adorján Janika 
című vígjátékában nyújtott 
alakításával a Legjobb férfi 
főszereplő díját kapta meg. 

Saárossy Kinga az Egri 
Gárdonyi Géza Színház 
Marcel Mithois A féjvadász 
zenés vígjátékában nyújtott 

alakításával a Legjobb női 
főszereplő díját érdemelte ki.  

Ragány Misa több elő-
adásban, produkcióban nyúj-
tott színvonalas alakításáért 
a Legjobb férfi mellékszerep-
lő díját vehette át.  

Dobó Enikő Michael Frayn  
Függöny fel! című komédiá-
jában nyújtott alakításával a 
Legjobb női mellékszereplő 
díját kapta meg.  

Polák Ferenc a Cervinus 
Teátrum Fenyő–Novai Hotel 
Menthol című musicalében 
nyújtott alakításával a Legígé-
retesebb tehetség díját nyerte 
el. Papp Barbara a Békéscsa-
bai Jókai Színház Alan Jay 
Lerner–Frederick Loewe My 
Fair Lady című musicalében 
nyújtott alakításával szintén a 
Legígéretesebb tehetség díját 
kapta meg.
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Fekete Péter és Seregi Zoltán a díjátadón

A 7.TV MŰSORA • 2018. szeptember 3–16.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. szeptember 3., hétfő

2018. szeptember 10., hétfő

2018. szeptember 4., kedd

2018. szeptember 11., kedd

2018. szeptember 5., szerda

2018. szeptember 12., szerda

2018. szeptember 7., péntek

2018. szeptember 14., péntek

2018. szeptember 9., vasárnap

2018. szeptember 16., vasárnap

2018. szeptember 8., szombat

2018. szeptember 15., szombat

2018. szeptember 6., csütörtök

2018. szeptember 13., csütörtök

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    Épí-Tech (építészeti 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 mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kezdőkör (sportmagazin)
21.00  Kezdőkör:
           labdarúgó-mérkőzés,
           Békéscsaba–Siófok
23.00  Híradó
23.15  Kezdőkör (sportmagazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

6.00    Hírek
6.10    Aktuális (magazin)
6.30    Csabai forgatag (közéleti)
7.00    Híradó
7.20    Aktuális (magazin)
7.40    Kikötő (egyházi magazin)
8.10    Művészbejáró (kult. mag.)
8.40    Öko-Logikus (körny.-véd.)
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 mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kezdőkör (sportmag.)
21.00  ARTista Café 4/1.
22.00  Méhek nélküli világ  
           (dok.-film)
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Kezdőkör (sportmagazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

6.00    Hírek
6.10    Aktuális (magazin)
6.30    Kikötő (egyházi mag.)
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 mag.)
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 (gazd. mag.)
18.00  Hírek
18.05  Kikötő (egyházi mag.)
18.30  Öko-Logikus (körny.-véd.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  BRSE TV (magazin)
21.00  ARTista Café 4/2.
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  BRSE TV (magazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

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)
8.40    Praktikák
9.10    Kikötő (egyházi magazin)
9.40    Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Öko-Logikus (körny.-véd.)
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 (sport)
21.00  ARTista Café 4/3.
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Utánpótláslesen (sport)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

6.00    Hírek
6.10    Aktuális (magazin)
6.30    Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00    Híradó
7.20    Aktuális (magazin)
7.40    Utánpótláslesen (sport)
8.10    Kezdőkör (sportmagazin)
8.40    Épí-Tech (építészeti mag.)
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 (gazd. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  ARTista Café 4/4.
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

6.00    Hírek
6.10    Aktuális (magazin)
6.30    Öko-Logikus (körny.-véd.)
7.00    Híradó
7.20    Aktuális (magazin)
7.40    Művészbejáró (kult. mag.)
8.10    Kikötő (egyházi magazin)
8.40    Utánpótláslesen (sport)
9.10    Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40    Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör (sportmagazin)
11.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10  Aktuális (magazin)
17.30  Utánpótláslesen (sport)
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  Múltidézés (dok.-film)
21.55  Öko-Logikus (körny.-véd.)
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Púder (női magazin)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

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 (gazd. mag.)
9.10    Csabai forgatag (közéleti)
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 mag.)
18.00  Hírek
18.05  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30  Utánpótláslesen (sport)
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Horgászvizeink Békésben  
           (dok.-film)
22.35  Púder (női magazin)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00  KÉPÚJSÁG

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

6.00    Hírek
6.10    Aktuális (magazin)
6.30    Kikötő (egyházi mag.)
7.00    Híradó
7.20    Aktuális (magazin)
7.40    Kezdőkör (sportmagazin)
8.10    BRSE TV (magazin)
8.40    Praktikák
9.10    Szomszéd vár
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  Kezdőkör:
           kézilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Budaörs
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

6.00    Hírek
6.05    Aktuális (magazin)
6.25    Kezdőkör (sportmag.)
7.00    Híradó
7.20    Aktuális (magazin)
7.40    Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
8.10    Üzleti Negyed (gazd. mag.)
8.40    Csabai forgatag (közéleti)
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 (gazd. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Öko-Logikus (körny.-véd.)
21.00  Kezdőkör:
           labdarúgó-mérkőzés,
           Békéscsaba–Siófok
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Öko-Logikus (körny.-véd.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

6.00    Hírek
6.10    Aktuális (magazin)
6.30    Praktikák
7.00    Híradó
7.20    Aktuális (magazin)
7.40    Öko-Logikus (körny.-véd.)
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 mag.)
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  Üzleti Negyed (gazd. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Aktuális (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Kezdőkör:
           kézilabda-mérkőzés,
           Békéscsaba–Budaörs
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

6.00    Hírek
6.10    Aktuális (magazin)
6.30    Üzleti Negyed (gazd. 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 mag.)
9.40    Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör (sportmag.)
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)
21.00  Napsugár Bábszínház    
           műsora
22.30  Aktuális (magazin)
22.50  Híradó
23.10  Csabai forgatag (közéleti)
23.40  Szarvasi híradó
24.00  KÉPÚJSÁG

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  Kezdőkör:
           labdarúgó-mérkőzés
           Békéscsaba-Siófok
12.00  KÉPÚJSÁG
17.00  Hírek
17.10   Aktuális (magazin)
17.30  Üzleti Negyed (gazd. mag.)
18.00  Hírek
18.05  Utánpótláslesen (sport)
18.30  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
19.00  Híradó
19.20  Praktikák
20.00  Híradó
20.20  Művészbejáró (kult. mag.)
21.00  Calandrella Kamarakórus
22.30  Utánpótlás lesen (sport)
22.50  Híradó
23.10  Művészbejáró (kult. mag.)
23.40  Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
24.00  KÉPÚJSÁG

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 mag.)
9.40    Aktuális (magazin)
10.00  Híradó
10.20  Kezdőkör:
           kézilabda-mérkőzés
           Békéscsaba-Budaörs
12.00  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)
18.00  Hírek
18.05  Púder (női magazin)
18.30  Öko-Logikus (körny.-véd.)
19.00  Híradó
19.20  BRSE TV (magazin)
20.00  Híradó
20.20  Kikötő (egyházi mag.)
21.00  Az Öreg Hölgy szeretői   
           (dokumentum-film)
22.30  A játékkastély grófjai
22.50  Híradó
23.10  Kikötő (egyházi magazin)
23.40  BRSE TV (magazin)
24.00  KÉPÚJSÁG
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Szolgáltatás
Síremléktisztítás gyorsan, 
kedvező áron. 
www.bekessirkotisztitas.hu 
Tel.: 20/774-7455, 
30/384-1726. 

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, 
roletta, 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 utcá-
ban 760 m2-es, karbantartott 

belterületi telek árammal, 
fúrott kúttal, fafészerrel, 
gyümölcsfákkal eladó. Te-
lefonvezeték az utcában. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Háromszobás ház nagy te-
lekkel eladó Kenderföldeken. 
Tel.: 70/519-3376.

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

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

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

Eladók Békéscsabán: 
Nagy méretű majomkenyér-
fa (crassula), tripla virágú 
hibiszkusz, szimpla rózsaszín 
virágú leanderek, Daewoo 40" 
és Graetz 60" tv, fém vállfás 
akasztó vagy virágtartó, gyer-
mekíróasztal, azonos stílusú 
7-7 darabos süteményes- és 
kompótoskészlet, új 178 x 228 
cm-es zöld színű, bambusz-
nád mintás, erős anyagú 
asztalterítő, új ülőkés táska, 
6 m hosszú vascső 
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

Békéscsaba életében min-
den intézménynek, egye-
sületnek sajátos története 
van, különösen igaz ez, ha 
az egy vagy másfél évszá-
zaddal ezelőtt létrehozott 
egyletekre gondolunk.

Az 1860-as év rendkívüli-
nek számított Csaba életében, 
hiszen ekkor alapították meg 
a Békésmegyei Gazdasági 
Egyesületet. Az alapszabály-
zatban megfogalmazták a leg-
fontosabb célokat, az ahhoz 
szükséges szellemi és anyagi 
eszközöket, valamint kitértek 
arra is, hogy ki lehet tag és az 
egyesület hogyan épült fel. Az 
egylet az akkori Békés várme-
gye gazdasági elősegítését 
tartotta szem előtt, és ehhez 
székhelyül Békéscsabát vá-
lasztották, azonban hatóköre 
az egész vármegyére kiterjedt. 
Számos eszközt felsoroltak 
céljuk eléréséhez, többek kö-
zött a kölcsönös eszmecsere, 
a korral való haladásra buz-
dítás, olvasókörök alakítása, 
valamint mezőgazdasági és 
ipari kiállítások rendezése. 

Azonban akad ezek között 
néhány olyan is, amelyeket 
még napjainkban is fontosnak 
tartunk, mint például telkek lét-
rehozása a kísérletek elvégzé-
sére, terménycsarnokok felállí-
tása, illetve tűz- és jégkár elleni 
biztosító társulatok alapítása. 
Talán az egyik legnagyobb 
anyagi segítséget jelentette, 
hogy támogatni kívánták a 
gépbeszerzéseket és a talaj-
javításokat is. Ehhez termé-
szetesen anyagi fedezetre is 
szükség volt, amely többek kö-
zött az egyesület vagyonából, 
tagdíjakból, a földművelésügyi 
minisztérium támogatásából, 
adományokból és a vármegye 

anyagi segítségéből állt. A köz-
gyűlés tett észrevételeket, uta-
sításokat, amelyeket az elnök 
vagy az alelnök hajtott végre. 
Az egyesületben dolgozott ügy-
véd, könyvtáros, sőt kertész és 
állatorvos is. Öt szakosztályból, 
közgazdászati, földművelési, 
állattenyésztési, gépészeti és 
kertészeti-szőlészeti-méhészeti 
osztályból állt az egyesület. A 
képen pedig az egyesület egyik 
emlékérme látható, amelyet 
Brájer Istvánnak adtak a hordá-
jáért, feltehetően egy 1886-os 
kiállításon, bemutatón kapta.

Szakál Veronika
történész muzeológus,

Munkácsy Mihály Múzeum

Nemcsak a mostani nyár 
tette próbára azokat, 
akik nehezen bírják a 
hőséget és a viharokat. 
Nyolcvan évvel ezelőtt, 
1938 nyarán is hasonló 
gondokkal küszködtek 
elődeink. 

Most 33-34 fokos hőség volt 
több héten át, sokan már-
már kibírhatatlannak nevez-
ték a meleget, felemlegetve 
a régi nyarakat, pedig ez a 
hőség nem újdonság, sőt, 
ennél jóval melegebb is volt, 
például 1938-ban.

Nyolcvan évvel ezelőtt, jú-
lius elején 38 fokos hőhullám 
érte el Csabát, ez akkor or-
szágos rekordnak számított, 
és halálos áldozattal is járt. 
Zsuzsa Mária, egy 15 éves 
leány kint a határban dolgo-
zott, rosszul lett a hőségtől, 

és az életét már nem tudták 
megmenteni.

Aztán nagy szélvihar kere-
kedett, dörgött az ég, sűrűn ci-
káztak a villámok, és az egyik 
belecsapott a nagyréti Szák 
tanyán lévő öreg eperfa tör-
zsébe, s az alatta álló 15 éves 
György nevű fiút a légnyomás 
a földhöz csapta. Szerencsé-
je volt a fiúnak, ő csak kisebb 
égési sebeket szenvedett az 
arcán, nyakán és mellén.

Az égi áldás is bőven 
hullott Csabára. 1938. au-
gusztus 9-én, kedden fel 4 
óra felé nagy eső ömlött a 
felhőkből, s két óra alatt a 
város utcái víztengerré vál-
tak, az árkok színültig meg-
teltek. Több utcában a járó-
kelőket kellemetlen kaland 
érte, a gyalogjárdáról a mély 
árokba léptek és hirtelen el-
merültek. Ez történt a Horthy 

Miklós (ma Bartók Béla) út és 
Munkácsy utca sarkán, ahol 
mély árok volt, tele vízzel. 
Egy asszony, miután fordulni 
akart, belezuhant a vízzel telt 
árokba és a nyakig érő vízből 
csak percek múlva, a járóke-
lők tudták kimenteni. 

Gécs Béla
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Nemcsak most, 80 évvel ez-
előtt is kutya meleg volt A Békésmegyei Gazdasági Egyesület egyik emlékérme

Szűcs Róza (90) Botyánszki Mátyásné (90)

Eg y régi,  forró nyár
Hőhullám, vihar és víztenger Csabán, 1938 nyarán

MESÉLŐ MÚZEUM

O L V A S Ó I  L E V É L

A IV/A osztályból balról jobbra: Tóth Iván, Kiss Imre, Csi-
ki Ferenc, Kucsera Mihály, Jantyik Pál, Nádas Mátyás és 
Szűcs János

Jantyik Pál levélben szá-
molt be arról, hogy 1954-
ben érettségizett osz-
tálytársaikkal találkoztak 
Békéscsabán.  Íme, olva-
sónk levele:

„Július 25-én tartottuk 64 
éves érettségi találkozónkat. 
A Rózsa Ferenc Gimnázium 
(ma Evangélikus gimnázium) 
1954-ben végzett IV/A osz-
tályában harmincan végez-
tünk, sajnos az osztály fele, 
15 társunk már eltávozott az 
élők sorából. Nyolc „diák” 
egyéb okok miatt, igazoltan 
volt távol, így most heten 

jöttünk össze, és a Fenyves 
Hotelben emlékeztünk visz-
sza az egykori történetekre 
és osztálytársainkra. Meg-
beszéltük, hogy 2019-ben, a 

65 éves találkozón nagyobb 
„felhajtást” csinálunk, és 
azon leszünk, hogy minél 
többen eljöjjenek.”

Jantyik Pál 

Ö r e g d i á k o k  t a l á l k o z ó j a

Kis lépés az országnak, de nag y lépés a meg yének:
a Békésmeg yei Gazdasági Eg yesület

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

SZ ÉPKORÚA K
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Evangélikus árvaház , iskola és üdülő Veszelyen
BÉ K É S C S A BA  A N NO

A Veszei név a középkor-
ban a környéken létezett, 
majd elpusztult Vesze te-
lepülés nevét őrzi. Csárda 
működött a Körös csatorna 
és a Gyulai út szélén, talán 
századokon át. A virágko-
rát 1929-től Veszelyhídi 
Tündérkert néven, nyári 
kerthelyiségként élte a 
hely majd egy évtizeden 
át, ami utána több funkciót 
is betöltött.

Miután megszűnt a 
Veszelyhídi Tündérkert, a 
békéscsabai evangélikus 
egyház vásárolta meg a 
csárdaépületet, majd árva-
házat és iskolát létesítettek 
benne. Az új iskolát és üdü-
lőt örömmel fogadta a közeli, 
fényesi lakosság. Az épületet 
úgy alakították át és rendez-
ték be, hogy a távolabb lakó 
tanyasi gyerekek csekély dí-
jazásért ott is lakhattak. 

Az arra kanyarodó ma-
kadámutat olajjal leöntve 
portalanították.  A szép fek-
vésű iskola 16 szobás épü-
lete mellett egy hold szőlős- 
és gyümölcsöskert volt. Az 
épület 25 árvaházi gyermek 
tanuló- és lakhelyeként is 
szolgált. Az egyház emellett 
arról is gondoskodott, hogy a 
kirándulók megpihenhesse-
nek az üdülőtelepen.

Nyolcvan évvel ezelőtt, 
1938 nyarán egy szép ünnep-
ség keretében avatták fel az 

evangélikus árvaházat. Zsúfolt 
autóbuszok szállították a hívő-
ket, hogy részt vegyenek az 
evangélikus egyház ünnepén. 
A bevezetőének elhangzása 
után dr. Szeberényi Zs. Lajos 
főesperes mondott beszédet. 
Kiemelte, hogy az intézmény-
ben az árváknál pótolni sze-
retnék a szülők hiányát, és az 
egyházhoz hű gyermekeket 
kívánnak nevelni. 

Az előadó mélyhatású 
szavai után az egyházi taní-
tók énekkara adott elő egy-
házi énekeket, a jelenlevők 
őszinte gyönyörűségére. Ezt 
követően Jánossy Gyula pol-
gármester lépett az előadói 
emelvényre. Ünnepi beszé-
dében azt hangoztatta, hogy 
az egyházon keresztül az 
egész város ünnepe ez, mert 
olyan intézmény létesült, 

melynek hivatása a nyomo-
rúságon segíteni. Megemlí-
tette azt is, hogy az iskola a 
tanyai lakosságnak is örömet 
okoz. 

A polgármester beszéde 
után az árvák énekkara adott 
elő kedves énekszámokat, 
majd Gulyás János a fényesi 
lakosok nevében mondott 
szívből fakadó köszönetet 
azoknak, akik magukévá 
tették az árvák új otthoná-
nak létesítését. Ezután dr. 
Szeberényi Gusztáv igazga-
tó-lelkész megható szavak-
kal vázolta fel a küzdelmes 
munkát, amelynek nyomán 
megnyílhat az intézmény az 
emberi szeretet megnyilvá-
nulásaként.  Az emlékezetes 
szép ünnepség a Himnusz 
eléneklésével ért végett.

Gécs Béla

Az egykori árvaház épülete, itt már Veszely Csárdaként

BÉK ÉSCSABAI  JÓK AI  SZÍNHÁZ
My Fair Lady – Szeptemberben három előadás

A Békéscsabai Jókai Szín-
ház kilenc új bemutatót tart 
a 2018–2019-es évadban, az 
előadásokra a jegyvásárlás 
mellett öt különböző bérlet 
váltható. A felnőttbérlet hat, 
az ifjúsági négy, a diák- és 
a mesebérlet három-három 
előadást kínál. Különleges-
ség a szabadbérlet, amely 
négy, illetve hat bármely 
repertoáron lévő darabra 
váltható. Szabadon választ-
ható az előadás, a hely és 
az időpont, akár az előadás 
napján is érvényesíthető. 
Szabadbérlet egész évad-
ban vásárolható nagyszín-
házi, kamaraszínházi vagy 
stúdiószínházi előadásra.

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 Pil-
lantás a hídról című világhírű 
színművét láthatja a publikum. 
Novemberben Weber Kristóf–
Zalán Tibor A shówkirálynő 
című zenés mesejátéka ör-
vendezteti meg a nagyobb 
diákokat. December elsején 
az Elnémult harangok című 
színművet mutatja be a szín-
ház. A jövő év januárjában 
Szente Béla Szárnyad árnyé-
kában című történelmi játé-

kának ősbemutatója tiszteleg 
Békéscsaba újratelepítésének 
300. évfordulója előtt. Szarka 
Gyula–Zalán Tibor Az igaz-
mondó juhász és az arany-
szőrű bárány című zenés me-
sejátéka szintén ősbemutató 
lesz márciusban. Felnőtt- és 
ifjúsági bérletben látható Mó-
ricz Zsigmond Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül című vígjá-
téka szintén márciusban. Má-
jusban lesz az utolsó bemu-
tató, Terrence McNally–David 
Yazbek Alul semmi című ze-
nés komédiája. 

Repertoáron marad a Mon-
te Cristo grófja, az Egy őrült 
naplója, A beszélő köntös, a 
Leszállás Párizsban, a Hajnal-
ban, délben, este.

Alan Jay Lerner–Frederick 
Loewe világhírű musicaljét, 

a My Fair Ladyt közkívánatra 
újrajátssza a színház. Szep-
tember 13-án, csütörtökön 19 
órakor, 14-én, pénteken 15 és 
19 órakor láthatja a közönség 
Eliza Doolittle és Higgins pro-
fesszor történetét, hallhatja a 
nagyszerű zenét. A My Fair 
Lady a VII. Magyar Teátrum 
Nyári Fesztivál legtöbb elis-
merésével büszkélkedhet, 
megkapta A legjobb előadás 
és A legjobb zenés rendezés 
díját. Az Eliza Doolittle-t ala-
kító Papp Barbara elnyerte A 
legígéretesebb tehetség, több 
előadásban, köztük Harry fi-
gurájában nyújtott színvona-
las alakításáért Ragány Misa 
A legjobb mellékszereplő 
díját. A Jászai-díjas Bartus 
Gyula polgármesteri különdíja 
Pickering ezredest jutalmazta.

Higgins professzor Szomor György, Eliza Papp Barbara, 
Pickering ezredes Bartus Gyula
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