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Indul a piacfejlesztés „Mostantól más érzésekkel lépünk a térre”
Átköltöztek a vásárcsarnok árusai

Fe l a va t tá k Ist vá n k i rá l y s z ob rá t a S z e n t Ist vá n té r e n

A vásárcsarnokban augusztus 18-án még vásárolhattunk

Szarvas Péter kiemelte,
hogy a békéscsabai piac sokak kedvelt helye, egy igazi
közösségi tér, és talán nincs
is olyan a városban, aki legalább hetente egyszer el ne
látogatna oda.
– Ha körbenézünk, akkor
azonban azt is látjuk, hogy
a hely megérett a felújításra. Most lehetőségünk nyílt
arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében, bruttó
813 millió forintból a piac területének jelentős hányadát
korszerűsítsük. Elsőként a
vásárcsarnok újul meg, de
az eladók továbbra is tudnak
árusítani a gazdabolt melletti parkoló területén felállított
sátorban. Ez azonban azt is

jelenti, hogy most kevesebb
a parkolóhely. Az árusok és
a vásárlók megértését és türelmét kérjük – fogalmazott
Békéscsaba polgármestere.
A vásárcsarnokban az
utolsó kereskedési nap augusztus 18-án volt, utána
rögtön el is kezdték a kipakolást az árusok. A kivitelező a
munkaterületet augusztus
23-án vette át, hogy elkezdje a vásárcsarnok energetikai jellegű fejlesztését.
Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
vezérigazgatója
elmondta, a felújítás két ütemben
valósul meg, az első ütem
indult el most.
Folytatás az 5. oldalon →

Fotók: Milyó Pál

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

Az alkotás István királyt ábrázolja, aki a kisded Jézust karjában tartó Szűz Máriának ajánlja fel a pápai koronát
Mostantól Békéscsabán, a
Szent István téren Szent István
szemet gyönyörködtető, lelket
emelő szobra látható, Magyarország védőszentjének, s az
Isten fiának a találkozásában.
Az új Szent István-szobor megemlékezés egy államalapító
nagy királyról, egyben szakrális pillanata annak a történelmi
vállalásnak, amire Szent István
élete és műve kötelez bennünket. Meggyőződésem, a mai
naptól más érzésekkel lépünk
erre a térre – fogalmazott Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár 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. Kerekes Attila önkormányzati képviselő, hogy a Szent István térre
szobrot kellene állítani. A képviselő-testület a kezdeményezés
mellé állt.
A szobor elkészítésére Békéscsaba önkormányzata pályázatot 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 szobor. A kompozíció bronzból készült, a posztamens burkolata
pedig gránit – mondta el Máté
István szobrászművész.
A kompozíció két részletben
érkezett meg Békéscsabára:
július közepén Szent István
alakja, az államalapítás ünnepe előtt pár nappal pedig Szűz
Mária szobra került a helyére.
Az ünnep kiemelkedő rendezvénye 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 államhatalom talán legfontosabb
jelképét. A legendárium szerint
mindez, 980 évvel ezelőtt, István halála napján, augusztus
15-én történt. Azóta tekintjük
Mária országának Magyarországot. A magyar államiság,
nemzeti identitásunk ettől fogva
létezik, századokon átívelve,
keresztényi alapokon. Ennek
hangsúlyozása, nemzettudatként átélése aligha volt aktuálisabb bármikor, mint éppen ma
– fogalmazott Fekete Péter a
szoboravatón.
M. E.

Véget ér t a nyári szü net, kezdőd i k a z új ta név
A csa l á dok , a z oktatá si inté zmé nyek és a g ye r mekétke ztetés is készül ődik
Véget ért a nyári szünet, a
pedagógusok, a szülők és
a diákok már javában az
iskolakezdést várják. Az
intézményekben a felújítások után a tantermeket rendezték vissza, a családok
a nyakukba vették a papírírószer boltokat és a Gyermekélelmezési Intézmény
is az új tanévre készült.

A Lencsési iskolában kicserélték a negyvenéves burkolatot is

Több békéscsabai oktatási intézményben voltak felújítások
a nyáron, a Lencsési iskolában például korszerűsítették
a tantermeket, újraburkolták a
folyosót és az iskolaudvarra 20
új udvari játékot is telepítettek.
– A folyosók burkolata az
elmúlt 40 évben nagyon elavult. Ennek a teljes cseréje
megtörtént. 340 darab új tanu-

lói padot, új székeket kaptunk,
valamint nyelvi labort is kialakítunk teljesen új bútorzattal és
számítógépekkel – sorolta a
részleteket Vida András intézményvezető, hozzátéve, hogy
náluk 76 első osztályos kezdi el
a tanulmányait az új tanévben,
így most összesen 675 tanulójuk lesz.
A családok a tanévkezdés
előtti utolsó napokban, hetekben a hiányzó tanszereket,
táskát, tolltartót, füzeteket szerezték be. Az igényektől és a
pénztárcától függően az erre
fordítható összeg pár ezer forinttól akár több tízezer forintig
is terjedhet. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, aki májusig 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 Intézmény szintén felkészült az új
tanévre. Mint azt Bíró Csaba,
az intézmény vezetője elmondta, a nyári karbantartási időszakban a négy főzőkonyhán
és az azokhoz tartozó tálalókonyhákon megtörtént a tisztasági festés, új sütőket szereztek be, és elvégezték azokat a
felújításokat, amelyekre a tanév közben nincs lehetőség. Az
ételek elkészítéséhez az alapanyagok nagy részét ebben a
tanévben is igyekeznek helyi
termelőktől beszerezni.
M. E., Z. E.
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Illegális hulladék lera kók
B é k é s c s a bá n i s g o n d a s z e m e t e l é s

A Rehabilitációs kártya előnyei
A Rehabilitációs kártya
célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók, rehabilitációs vagy
rokkantsági
ellátásban
részesülők foglalkoztatásának ösztönzése a munkáltatói adóterhek csökkentése által.
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását segíti elő a Rehabilitációs kártya. A munkáltató
azon személyek után vehet
igénybe adókedvezményt,
akik rendelkeznek Rehabilitációs kártyával.
Rehabilitációs
kártyára
a jogszabályban meghatározott megváltozott munkaképességű személyek (B1
vagy C1, valamint C1 vagy
C2 minősítési kategóriába
tartozók) szerezhetnek jogosultságot, valamint azok,
akik a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítását megelőzően, 2011. december 31én III. csoportos rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rendszeres szociális járadékban részesültek.
Azok a megváltozott munkaképességű
személyek,
akik rendelkeznek Rehabilitációs kártyával, nagyobb
eséllyel helyezkedhetnek el
a munkaerőpiacon, mivel a

Egyre növekvő szeméthalom az Élővíz-csatorna partján

foglalkoztatók az alkalmazásnál előnyben részesíthetik a Rehabilitációs kártya
tulajdonosait. A munkaadó a
Rehabilitációs kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén adókedvezményt vehet igénybe, amely
a munkaadó és a munkavállaló szempontjából egyaránt
kedvező.
A kedvezmény jelentős,
2018 évben havonta a bruttó munkabér, de legfeljebb
a minimálbér kétszeresének (276 000 Ft) 19,5 százaléka, azaz 53 820 Ft.
A jogosult kérelmére
a rehabilitációs hatóság,
amely Békéscsabán, a
Munkácsy u. 4. sz. alatt érhető el, gondoskodik a Re-

habilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás
megindításáról, a kártyát
ezt követően a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal állítja
ki. A NAV a Rehabilitációs
kártyára való jogosultság
megszűnése esetén a kártyát visszavonja.
A kérelem és az eljárás
részletes szabályai elérhetőek az alábbi honlapról:
http://www.bekesijarasok.
h u / r e h a b i l i t a c i o s - k a r t ya
Dávid Ferenc
főosztályvezető,
Békéscsabai Járási
Hivatal
Családtámogatási
és Társadalombiztosítási
Főosztály

Zavaró szagok, környezetszennyezés és szeméthegyek – csak néhány azok
közül a negatívumok közül, amelyeket egy illegális
hulladéklerakó okozhat. Ez
a probléma országszerte,
így Békéscsabán is egyre
nagyobb problémát jelent.
Ha valaki illegális lerakót
fedez fel, azt a polgármesteri hivatal felé jelentheti.
Eldobott palackok az utcán, összehordott szemétdombok a parkok közelében – sajnos ez nem ritka
a mindennapokban. Van,
aki előszeretettel hordja
például az Élővíz-csatorna
partjára a szemetet – Békéscsabán 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 hulladékoknak hatása látszik meg
rögtön, amelyek valamiféle
vegyi anyagot tartalmaznak.
Az olajszármazékok feltűnnek a területen, és bármiféle
méreg, a háztáji kertészetekből kikerülő gyomirtók,
gombairtók, rovarirtó-szerek hatása is azonnal érzékelhető – fogalmazott a
szakember, hozzátéve, hogy
fontos a szemléletformálás,
és a környezettudatosságra
nevelést már gyerekkorban
el kell kezdeni.
Az önkormányzat közigazgatási osztályvezetője
arról tájékoztatott, hogy az
illegális
hulladéklerakókat
az adott ingatlan tulajdonosának kell felszámolnia. Dr.
Urbán-Zsilák Klára hozzátette: bizonyos esetekben a

közterület-felügyelet látja el
ezt a feladatot.
– Illegális hulladék lerakásával kapcsolatosan azonban
nekik csak abban az esetben
van hatáskörük, amennyiben
a hulladék közterületen található. A hulladékgazdálkodási
szabályok megsértése miatt,
tettenérés esetén eljárnak a
hulladékot elhelyező személ�lyel szemben. Ez lehet figyelmeztetés vagy bírság – tudtuk
meg az osztályvezetőtől.
Urbán-Zsilák Klára hozzátette: az önkormányzat saját
költségén évente kétszer ingyenesen biztosítja a lakosság számára a lomtalanítást,
ami lehetőséget biztosít a
szemét kulturált elhelyezésére. Amennyiben pedig a lakosság illegális hulladéklerakót talál, azt a polgármesteri
hivatal felé jelezheti.
Sz. R., M. E.
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Mindenki a döntőben – még többen a Meg yenapon
A Magyar Kézműves Remek díj elismerések elbírálásának utolsó fordulójába minden Békés megyei
jelentkező bejutott. Megyénk tizenegy kézművese,
köztük három békéscsabai nevezett és jutott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által alapított elismerés idei döntőjébe, eredmény szeptemberben lesz.
Közülük többen, valamint a
2002 óta elnyerhető díj többi megyei birtokosa is kiállít, illetve árusít majd szeptember 1-jén Békéscsaba
főterén, a Megyenapon. Így
díjazott kosarat, kolbászt,
száraztésztát, zöldség- és
gyümölcslevet vásárolhatnak, akik kilátogatnak a
rendezvényre.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megyei szinten koordinálta a
pályázatot, amelyben a megyeszékhely mellett Békés,
Gyomaendrőd, Orosháza,
Pusztaföldvár és Újkígyós
is érintett, kézműveseik
révén. Országos szinten a

jelentkezőink számával a
képzeletbeli dobogó második helyén szerepelünk a
megyék versenyében.
A Magyar Kézműves
Remek pályázatot még
2002-ben hirdette meg a
kamara a magyar kézműves hagyományok és az
ezzel kapcsolatos adottságaink jobb hasznosítása
céljából. A címre mindig
nagy létszámban jelentkeznek a térségünkben alkotó
kézművesek, s a nyertes
mesterek, készítők feltüntethetik a terméken, jelezve
annak magas színvonalát.
A Magyar Kézműves Remek díjat eddig 16 Békés
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Olvasóink közül többen is felhívták a figyelmet arra, hogy
a belvárosban kialakított stég létesítése óta érzékelhetően elszíneződött az Élővíz-csatorna vize. Több lakossági
panasz érkezett arról is, hogy a szemetelés egyre gyakoribb jelenség a helyszínen.

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

remekek: a Berényi Textil
Kft., valamint Kocsor Imréné kosárfonó, népi iparművész, a Népművészet
Mestere.
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Bő egy hónappal ezelőtt,
az ott található stég átadását
megelőzően még teljesen
rendezett és tiszta volt az Élővíz-csatorna partja. A helyszín
azóta közkedveltté vált, sokan
töltik itt szabadidejüket.
Dr. Sódar Anita, a Békéscsabai
Városfejlesztési
Nonprofit Kft. cégvezetője
korábban elmondta: az Élővíz-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 Élővízcsatorna partján.
Azonban többeknek feltűnt, hogy az Élővíz-csatorna

partjánál a stég létesítése óta
kissé elszíneződött a víz, ráadásul egyre több a szemét
a helyszínen. A Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság arról tájékoztatott, hogy az Élővízcsatorna időnként barna színű
vize nem a csatornába került
szennyezés miatt alakul ki, hanem természetes folyamatok
következménye.
A Kövizig közleményében
hozzátette: a szélsőséges
természeti és időjárási viszonyok, jelen esetben a kiemelkedően magas lég- és vízhőmérséklet következtében
előfordulhatnak ilyen jelenségek. A szemeteléssel kapcsolatban dr. Sódar Anita elmondta: arra kérik a lakosságot,
hogy figyeljenek oda jobban
és óvják környezetüket.
Papp Ádám
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Soron kívül ülésezett a testület, eldőlt a szárszói üdülő sorsa
A békéscsabai képviselőtestület a menetrend szerinti, szeptemberi közgyűlése 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 képviselőként
tevékenykedő
Herczeg Tamás helyére.
A napirendi pontok között
szerepelt a településszerkezeti tervről és a helyi építési
szabályzatról szóló rendelet
módosítása, az épületenergetikai projektek előkészítési
költségeiről szóló előterjesz-

tés, illetve a Békéscsabai
Gyermekélelmezési
Intézménynek nyújtandó támogatás, de ezeknél hosszasabb
párbeszédet hozott az öt,
Munkácsy Mihály valamely
festménye alapján készülő
alkotás elhelyezésének kérdése a Munkácsy-negyed
projekt részeként. Munkácsy 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 kertjében kaphat helyet. Az esz-

mecsere főként arról zajlott,
hogy a két bronz alkotáson
kívül milyen anyagból készülnek majd a szobrok, illetve
arról, hogy azok hová kerüljenek. Mint kiderült, előbbi a
művészek, utóbbi a pályázat
adta, főleg a pénzügyi keret
függvénye.
Szó volt arról is, hogy folyószámlahitelt vesz fel a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. A cég ugyan minden
hónapban kap önkormányzati támogatást, egyenlő
arányban, de a költségek
nagyobb része nyáron, a fűnyírás miatt jelentkezik. A likviditási 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 nyilvános ülésen tárgyalt – balatonszárszói, önkormányzati
ingatlan elárverezése volt.
Korábban a grémium úgy
döntött, hogy értékesíteni
kívánja a „Közgé-üdülő” néven ismert épületet, hogy az
önkormányzat vagyoni bevételre tegyen szert, de az ügy
nagy visszhangot váltott ki
Békéscsabán. A pénzügyi,
gazdasági bizottság javaslatára egy másik, ugyancsak
Balatonszárszón (a Jókai
utcában) található ingatlant
is megvizsgáltak. A testület
végül úgy döntött: utóbbit
értékesíti, annál az épületnél ugyanis nagyobb a város
éves pénzügyi vesztesége,
mint a „Közgé-üdülő” esetében. Az eredetileg árverésre
bocsátott ingatlan a tervek
szerint a Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium alapítványának kezelésébe kerül.

Fidesz: A fejlesztést
szolgálja az értékesítés

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

ÁRVERÉS
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 alapterületű, 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 soron kívüli közgyűlés
után egyedül a Fidesz-frakció értékelte az ott elhangzottakat. Hanó Miklós al-

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

Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

polgármester megemlítette,
hogy a soron kívüli ülésen
tette le képviselői esküjét
a frakció újdonsült tagja,
Paláncz György. Beszélt arról is, hogy kevés ügy került
terítékre, ám azok annál fontosabbak voltak. Ilyen volt
a balatonszárszói üdülők
kérdése is. Kiss Tibor alpolgármester elmondta, hogy
a balatonszárszói üdülőkhöz sokaknak van érzelmi
kötődésük. Paláncz György
javaslatára nem a „Közgéüdülő”, hanem a másik értékesítése mellett döntött a
testület. Kiemelte, hogy az
értékesítésből befolyó pénz
a városfejlesztéssel kapcso-

latos pályázatok önrészéül
szolgál majd.
A városgazdálkodási kft.
folyószámlahitelével
kapcsolatban Uhljár Erik, a kft.
vezetője hangsúlyozta: havi
részletekben kapja a cég a
díjazást, viszont a költségek
nem egyformán jelentkeznek. Nyáron több a feladat
és több a költség is, például
a fűnyírás, illetve a balatonszárszói üdülők működtetése
miatt. Hozzátette: a kft.-nek
egyelőre még nincs akkora tőkéje, hogy a nyári időszakban kifizessen nagyobb
összegeket, de bízik abban,
hogy ez idővel változik majd.
Varga Diána, Szendi Rita

HIRDETÉS
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 esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve további közművekre való
rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik.
Az ingatlan elhelyezkedése, alakja, domborzati viszonyai:

A Festő utcában található, 13834 helyrajzi számon
nyilvántartott gazdasági épület, udvar megnevezésű
ingatlan; Helyrajzi szám: 13834; Területe: 2067 m2

Nyilvános ülésen tárgyaltak az üdülő értékesítéséről is

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 épületek állapota közepesen karbantartott. Az üdülőépület alapterülete
143,7 m2, a gondnoki épület alapterülete 63 m2.
Egyéb feltételek:
A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek 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 esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése a vevő feladata és

költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról 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 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának pénztárába, vagy
átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat 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 aláírásától számított 40 napon belül egy összegben kell kifizetni. Amen�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).
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K I A DÓ Ü Z L ET H E LY ISÉGE K , I RODÁ K
BÉ K É SC SA BÁ N
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. 		
Gyulai út 39. 		
Tulipán u. 6. 		
Lencsési út 55–57.
Pásztor u. 98. 		
Pásztor u. 150.		
Pásztor u. 152.		
Pásztor u. 152.		
Pásztor u. 152.		
Pásztor u. 152.		

hrsz: 87/4/A/87		
hrsz: 87/4/A/90		
hrsz: 3092/A/1		
hrsz: 1709/20/A/68
hrsz: 1815/3/A/50		
hrsz: 1818/A/58		
hrsz: 1818/A/59		
hrsz: 1818/A/61		
hrsz: 1818/A/62		
hrsz: 1818/A/63		

18 m2
18 m2
11 m2
18 m2
19 m2
19 m2
19 m2
19 m2
19 m2
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.

„ÚTR AVALÓ”

a Békés megyei gyermekvédelmi szakellátásban élő ellátottak részére
A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat sikeresen pályázott a Széchenyi 2020 program keretében a gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló életkezdési feltételeinek javítása
című pályázati felhívásra.
A megnyert 49 997 970 forint vissza nem térítendő európai uniós 100%-os támogatás segítségével 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 erősítésével. A személyiségfejlődést szolgáló lehetőségekkel a célcsoport önfenntartó, önálló életvitelre való képessége kialakul, fejlődik. Felkészültebbé válnak a sikeres családi életre, társadalmi integrációjuk, valamint munkaerő-piaci esélyeik nőnek.
A fejlesztés eredményeként 111 képességfejlesztő és terápiás tevékenység szerveződik,
köztük háztartási, gazdálkodási, pénzkezelési ismeretek, családi életre, szülői szerepre felkészítés, életúttervezés, kommunikáció, konfliktuskezelés, pályaorientáció, önálló életvezetési 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.
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

Európai Szociális
Alap
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PÁ LYÁ Z AT I F E L H Í VÁ S
B é k é s c s a ba Me g y e i Jo 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 ba n á l l ó b é r l a k á s o k ba 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:
•
•

Eladó ház!

Békés központjához közel – nyugodt környezetben – 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.

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 következő 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 teljes értékű, legalább havi 10 000 Ft/fő megtakarítási összegű, rövid futamidejű (maximum 4 év) lakáselőtakarékossági vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő, családonként minimum 20 000 Ft/hó befizetendő összegű szerződés megkötését, és azt a szerződésben
foglaltak szerint folyamatosan fizetik, a szülőktől vagy közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal 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 lakóhellyel 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 Békéscsaba, 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 következő 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 teljes értékű, legalább havi 10 000 Ft/fő megtakarítási összegű, rövid futamidejű (maximum 4 év) lakáselőtakarékossági vagy egyéb erre feljogosított szervezetnél lakáscélú hitel felvételét lehetővé tevő, családonként minimum 20 000 Ft/hó befizetendő összegű szerződés megkötését, és azt a szerződésben
foglaltak szerint folyamatosan fizetik, a szülőktől vagy közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal 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 lakóhellyel 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.
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Kész az egészségház Energiamegtakarítást hoz a felújítás

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 rendelőkben 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 épületrész között egy folyosót
alakítottak ki.
Zelenyánszkiné dr. Fábián
Ágnes egészségügyi tanácsnok megjegyezte: régi álmuk
teljesült a beruházással.
Hozzátette: az építkezés idején sem szünetelt a rendelés,
azt szakaszosan oldották
meg, most pedig már a modern rendelőkben fogadhatják a betegeket az orvosok.
A beruházás egyik fő
célkitűzése az épület ener-

getikai korszerűsítése volt.
A munkálatok alatt modern
homlokzati
nyílászárókat
építettek be, valamint felújították az elektromos és a
fűtésrendszert is. Herczeg
Tamás országgyűlési képviselő megjegyezte, nagyon
sok pozitív visszajelzés érkezett: örülnek az emberek annak, hogy méltó körülmények
között folyhat a rendelés.
Az épületet 350 millió forint vissza nem térítendő
támogatásból, valamint a
városvezetők döntése alapján további 58 millió forintból
újították fel.

TOP-keretből, 126 millió forintból korszerűsítik a Balassi Művészetek Házát

– A kivitelező a békéscsabai székhelyű Galéria Invest
Kft., velük idén májusban
kötött szerződést az önkormányzat. Júniusban adtuk át
a munkaterületet a részükre,
a munkák azóta az ütemterv
szerint haladnak. A pályázat
keretében most kizárólag
az épület energetikai korszerűsítése valósulhat meg,

olyan felújításokat végez
tehát a kivitelező, amelyek
energiamegtakarítással járnak. Augusztus utolsó napjaiban zajlott a homlokzati
hőszigetelés, a homlokzati
nyílászárók 95 százalékát kicserélték, és az épületgépészeti munkák 75 százaléka is
elkészült. Az emeleti részen
a gépészeti munkák befeje-

ződtek, a földszinten pedig
különböző építészeti jellegű
munkák zajlanak. Folyamatban van a projektarányos
akadálymentesítés,
illetve
épületgépészeti
munkákat
végeznek még a földszinten –
tudtuk meg dr. Sódar Anitától.
A projekt keretében nemcsak a homlokzati hőszigetelés, illetőleg nyílászáró-

csere valósul meg, hanem
az épületnek a tetőszigetelése és a pincefödém szigetelése is. Emellett napelemet
kap a ház és a projektarányos akadálymentesítés is
megtörténik.
A beruházás 2019 nyár végére fejeződhet be, de a képzések a korszerűsítés közben
is zajlanak a Balassiban.

Fotók: Milyó Pál

Herczeg Tamás és dr. Fábián Ágnes a bejáráson

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program nyertes pályázatának
köszönhetően 126 millió
forintból valósul meg a
Balassi Bálint Művészetek Házának energetikai
korszerűsítése. Dr. Sódar
Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési
Nonprofit
Kft. cégvezetője kiemelte:
a házban a felújítás alatt is
zajlanak a képzések.

Energiatakarékosabb, korszerűbb lesz az épület

A munkák teljes befejezése jövő nyárra várható

Átköltöztek a vásárcsarnok árusai Indulhat a forgalom a Gőzmalom téren

A kinti, pavilonokra osztott sátrat most szokják az eladók és a vásárlók
→ Folytatás az első oldalról
– Az első ütem a csarnok
és környéke felújítását foglalja magában. Ez a munka
várhatóan több mint három
hónapig tart. Nyílászárókat
cserélünk, hőszigetelést kap
az épület, a tetejét lebontjuk,
az új tetőszerkezet hőszigetelt lesz. Belül az összes
közmű, az acélszerkezet és
a gépészet is megújul. Mindezek eredményeként nyáron
sokkal hűvösebb lesz a csar-

nok, 26 fok lesz bent még
kánikulában is, télen pedig
könnyebb lesz fűteni – foglalta össze a felújítás részleteit
Kozma János.
A vagyonkezelő vezérigazgatója elmondta, az
épületben több mint ötven
árus volt, akik a körülményekhez képest komfortos
helyen árusíthatnak a következő hónapokban is. A
velük való egyeztetés eredményeként építették fel a
közel ezer négyzetméteres

sátrat, amelynek belsejében
pavilonokat alakítottak ki
közművekkel, árammal, illetve egyes részeken vízzel,
szennyvízelvezetéssel.
A
húsok tárolására külön hűtőkonténereket is bérelnek.
Mint azt Zsadon Endre üzletágvezető elmondta: a piaci
sátor kiépítése több mint 10
millió forintba került. Mivel
kint magasabb az üzemeltetési költség, ezért erre az
időszakra is kérik a bérleti díjat az árusoktól, viszont nem
kell külön fizetni a vízért és
az elektromos áramért.
A piac felújításának első
üteme, a vásárcsarnok fejlesztése várhatóan a karácsonyi vásár idejére befejeződik. 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.

A tervek szerint szeptember 20-ára fejeződnek be
a munkák a Gőzmalom
téren, a Beliczey kertben
és az Aradi vértanúk ligetében, de a június közepe
óta lezárt téren – az iskolakezdésre való tekintettel – már szeptemberben
megindulhat ismét a forgalom – tudtuk meg a beruházást kivitelező Bólem
Építőipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjétől,
Mochnács Páltól.

Szeptember 1-jén itt is megindulhat a forgalom

Az arra járók láthatják,
ahogy napról napra szépül a
Gőzmalom tér és környéke.
Mint azt dr. Sódar Anita, a
Békéscsabai Városfejlesztési Kft. cégvezetője elmondta, a tér Gyulai út felőli, Élővíz-csatornával párhuzamos
szakaszán elkészültek a
tervezett kiselemes térburkolatú járdafelületek. A forgalomtól elzárt téren az út-

és parkolóépítési munkák
vannak folyamatban.
A tervek szerint szeptember 1-jén megindulhat ismét
a kétirányú gépjárműforgalom a Gőzmalom téren a
szükséges ideiglenes forgalomkorlátozási
elemekkel. Mochnács Pál kiemelte,
hogy a munkák azután is
folytatódnak még: folyamatban van a közvilágítási kan-

deláberek telepítése, a térfigyelő rendszer kialakítása,
befejezéséhez közeledik a
növénytelepítés, de a kórház
kerítéséig még a járdaépítéssel is el kell készülniük.
Mindez viszont nem lesz
akadálya annak, hogy szeptembertől áthajthassunk autóval a befejezéséhez közeledő Gőzmalom téren.
M. E.
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Rejtett tehetségek mutatkoztak
be a kormányhivatalban
A Békés Megyei Kormányhivatal, a járási hivatalok és
a főosztályok munkatársainak alkotásaiból rendezett
tárlat nyitotta meg kapuit
augusztus 1-jén a kormányhivatal Derkovits sori épületének földszinti aulájában. A kiállítás keretében
21 állami tisztviselő több
mint 200 alkotással mutatkozott be a nagyközönségnek. A kiállítást hivatali
időben az elmúlt napokig
lehetett megtekinteni.

A hivatal tisztviselőinek alkotásaiból nyílt kiállítás

A tényszerűség kedvéért mindenképpen meg kell jegyezni:
az ötlet szülőanyja – stílszerűen – dr. Gaálné dr. Maráczi
Gabriella, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály főosztályvezető-helyettese volt, aki ,,civilben” a
közelmúltban szerzett dekoratőr szakmunkás-bizonyítványt,
s cseppet sem mellesleg,
maga is hétféle művészeti ágban létrehozott alkotással mutatkozott be a kiállításon.
Mint elmondta, otthonról
hozta a hímzés, kötés, horgolás ismeretét, szeretetét, de
ezen túlmenően 3D-s origami,
valamint pirográf technikával

készített alkotások is kikerülnek a kezei közül és kvilingben
is jeleskedik. Úgy fogalmazott:
számára az alkotás már több
mint hobbi, inkább kreatív pihenés, amiben feltöltődik, kiteljesedhet.
– Rejtett tehetségeink mutatkoznak be a kiállításon,
jómagam egy csipetnyi irigységgel vegyes csodálattal
szemlélem a kiállított gyönyörű alkotásokat, és meglepődtem a kollégák sokrétűségén
– hangsúlyozta beszédében,
megköszönve dr. Gaálné dr.
Maráczi Gabriella főosztályvezető-helyettes asszony szervezőmunkáját is dr. Krizsán

Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója.
Alkotásaikkal a művészeti
ágak széles palettáját vonultatták fel a munkatársak:
az olajfestmények, grafikák,
fotók mellett jól megfért a
kalotaszegi, matyó, torockói, kalocsai hímzett textília,
a gyöngyragasztásos kép,
a mézeskalács, a harisnyavirág, de a csuhéból, filcből
készített
ajándéktárgyak,
illetve a kézzel készített ékszerek is. Sőt, a házi készítésű, gusztusos megjelenésű
szörpök, aszalt gyümölcsök,
teák, lekvárkülönlegességek
is helyet kaptak.

b e h i r . h u

Éltető szeretet

Békéscsaba
az Kisfilmes
Én városom
pályázat
indul

amatőr és profi kategóriában
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.

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

Matrica a nyugodt szoptatásért

E lőtérben a nők
Munka, család, eg yensúly

Kampányt indított az Egyensúly AE Egyesület Békéscsabán azért, hogy egyre több intézmény és szolgáltató biztosítson szeparált helyiséget az édesanyáknak csecsemőjük szoptatásához. A csatlakozó helyek kapnak egy
„Éltető szeretet” matricát, amelyet ajtajukra ragasztva,
jelezhetik a kismamáknak, hogy ott megfelelő helyiségben etethetik meg babájukat.
Mint azt Szente Béla, a
Csabagyöngye
igazgatója
elmondta, ők már az épület
tervezésekor gondoltak a
kismamákra, egy nyolc négyzetméteres elkülönített helyiségben lehet szoptatni és
pelenkázni, és van mellékhelyiség is a gyerekeknek. Ezért
az első matricát az intézmény
bejáratánál helyezték el.
Az ötlet egy újkígyósi
édesanyától, Balázs Anetttől származik, ő Londonban
találkozott hasonló matricákkal. Megkereste az újkígyósi
polgármestert,
Szebellédi
Zoltánt, aki támogatta az ötletet, majd Herczeg Tamás
országgyűlési képviselőt, aki
felkarolta a kezdeményezést.

– Megvásároltam egy
olyan grafikát matrica formájában, amelynek Éltető 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 kismamák – hangsúlyozta Herczeg
Tamás.
Az egyesület üzemelteti
a Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Házat. Három telephelye mellett már az első
héten több intézmény és két
szolgáltató kapcsolódott a
kezdeményezéshez.
Zámbori Eszter

Keresd a „Békéscsaba az Én városom
videópályázat” csoportunkat a Facebookon!
A pályázat Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával valósul meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

Elsőként a Csabagyöngyére ragasztották ki a matricát

Bogár Éva, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási
Intézmény vezetője köszöntötte a megjelenteket
Az Egyensúly AE Egyesület és a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. közös szervezésében mutatták be
a CsabaParkban azt a projektet, amely a női munkavállalókat helyezi előtérbe. A cél, hogy segítsenek az álláskeresésben a nőknek, ezzel is növelve a foglalkoztatást.
Előadásokat és élménybeszámolót hallhattak, akik részt
vettek azon a rendezvényen,
ahol „Munka, család, egyensúly” címmel az atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas
munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzését járták körül a női munkavállalók vonatkozásában.
Az előadás-sorozat első
állomásán az atipikus munkával foglalkozóknak tartottak előadást. Atipikus az a
foglalkozás, amely egy vagy
több elemében eltér a munkaviszonytól. Mint azt Mátyusné Gálik Zsuzsanna dúla
elmondta, ilyen az ő munkája
is, amelyről előadást hallgathattak meg az érdeklődők.
Az országban 71 karrier-

pontot hoznak létre hamarosan, ezek közül öt Békés
megyében kap helyet. Itt elsősorban a nőknek nyújtanak
segítséget a munkavállalásban
és az új irányok megtalálásában. Opitzerné Tóth Zsanett, a
Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum projektvezetője
elmondta, kiemelt figyelmet
fordítanak a gyesről, gyedről,
ápolási díjról visszatérőkre.
– Nekik javasoljuk a képzési
támogatásokat, hisz piacképes
szakmával egyszerűbben és
könnyebben lehet elhelyezkedni – fogalmazott a projektvezető, hozzátéve, hogy ha részt
vesznek a programban, a munkáltatók és a munkavállalók is
támogatásokhoz juthatnak.
Sz. R.
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Jaminai családi nap

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.
– Mivel fordulhatnak önökhöz a magánszemélyek, cégek, vállalkozások?
– A szlogenünk, hogy a gyengeáram az erősségünk. Főleg építőipari beruházások keretében 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 lehetőséget, 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 telefonszámokon, 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 áttettük 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 telephelyünkön.
– Mi történik a megrendelést követően?
– Felmérjük a megrendelő igényeit és ingyenesen készítünk számára egy ajánlatot. Van olyan is, hogy adott
egy keret, annak megfelelően alakítjuk ki ajánlatunkat
olyan tartalommal, ami a későbbiekben továbbfejleszthető. A munka nagyságától függően a Kazinczy utcai telephelyünkön készítjük el a terveket, amelyeket szakembereink a jóváhagyás után, a helyszínen valósítanak meg.
A célunk, hogy az ügyfeleink maximálisan elégedettek
legyenek, és azt kapják, amit várnak.

A borús idő ellenére augusztus 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 támogatásával valósulhatott meg.
A megjelenteket dr. Fábián Ágnes és dr. Csicsely Ilona jaminai képviselők köszöntötték.
A szervezők a koncertek, zenés programok mellett a kicsikre is gondoltak: ugrálóvárral,
arcfestéssel és lovaglási lehetőséggel várták a gyerekeket.
A szülők, nagyszülők főzőversenyen 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 ezelőtt azzal a céllal indult útjára a kezdeményezés, hogy a
helyi lakosoknak közösségi
programot kínáljanak. Koráb-

ban a Nyúl büfé melletti játszótéren volt a családi nap.
A rendezvényt tavaly költöztették 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

Lengyel Függetlenségi Staféta

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

BÉKÉSCSABAI
találkozások A csabai élet eseményei
K ari katúrá k

Hévízen vendégeskedik a tárlat

A nemzetközi si ker a cél

Ko r m os Mi há l y: E r ő s stá b é s c sa pa t a l a k u l t k i B é k é sc sa bá n

A kiállításon Mazán László karikatúrája is látható
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 ismernek tréfát – Karikatúrák a
békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből című tárlat 2018. augusztus 17-étől október 15-éig
látható a hévízi múzeumban,
ahol több mint fél esztendeje
Orlai Petrics Soma gyűjteménye is vendégeskedik.
A
Munkácsy
Mihály Múzeum változatos
műegyüttesének egyik leggazdagabb és leginkább
izgalmas egysége a képzőművészeti
gyűjtemény,
amely a karikatúrakiállítás
anyagát is őrzi. A többségében nagy műgonddal
készült, aprólékosan kivitelezett lapok az alkotók korának tartanak tükröt ironikus,
groteszk látásmóddal, a karikírozás szándékával.

És, hogy miről beszélnek?
E grafikák és a műfajon belül
kuriózumnak számító nagyméretű festmények megmutatják számunkra a népélet
szegmenseit, a kis- és középpolgárság, az értelmiség
és a dzsentri réteg mindennapjait. A kollekció műtárgyainak tematikája a „csupán mosolyra fakasztótól”
a vitriolos megközelítésig
terjedő széles skálán mozog, ami a műforma kifejezésbeli teljességét igazolja.
A szatirikus témafelvetést és
hangvételt művészi igényű
grafikai világ, nemegyszer a
finom részletek kidolgozására törekvő, cizellált megoldások kísérik.
Gyarmati Gabriella
művészettörténész,
a kiállítás kurátora

– Miért döntött úgy, hogy egy
teljes szezonra ismét elvállalja a vezetőedzői posztot?
– Egy nagyon jó csapat
van kialakulóban. Korábban,
amikor irányítottam a gárdát
és két bajnoki címet nyertük,
akkor nem igazán volt lehetőség nemzetközi mérkőzésekre. Egyszer tudtunk indulni a
Challenge Kupában, akkor
egyből egy erős külföldi csapatot kaptunk ellenfélként.
Abban az évben pont nem
működött a MEVZA, tehát
még nem is voltak nemzetközi mérkőzések. Szerettem
volna kipróbálni magam ezen
a porondon is, és idén megadatott a lehetőség: a Bajnokok Ligájában való indulásért

küzdünk. Selejtezőket kell játszanunk, reméljük, hogy onnan továbbjutunk, de ha nem,
akkor a CEV Kupában szeretnénk minél tovább menetelni.
– Hogyan áll össze a szakmai stáb és milyen a közös
munka?
– Nagyon jó stáb alakult itt
ki Békéscsabán az utóbbi időben. Segítségemre van egy
feltörekvő, fiatal másodedző,
Leiszt Máté, akivel jól tudunk
együttműködni. Tavaly amíg
Alberto Salomoni a válogatottat 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 fejlődésre, 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 együttesétől érkezett hozzánk. Ő is na-

Fotó: BRSE

Fotó: Munkácsy Múzeum

Ismét a BRSE régi-új
edzője, Kormos Mihály ülhet a csapat kispadján a
2018/2019-es szezonban.
A szakembert a stáb ös�szetételéről, az elmúlt időszak tapasztalatairól és a
következő hetek programjáról kérdeztük.

A Sporthétfőn is népszerű volt a BRSE csapata

Kormos Mihály: Segítségemre van Leiszt Máté
gyon komoly munkát végzett
az elmúlt hetekben és látszik, hogy lehet rá számítani.
Korábban mi állítottuk össze
az erőnléti edzést, de rengeteg új dolgot tanulunk tőle.
– Milyen állapotban tértek
vissza a lányok a nyári szünetről? Hogyan zajlott eddig
a felkészülés?
– Augusztus 6-án kezdtük
el a felkészülést, de a lányok
már júliusra megkapták az
edzéstervüket, amelyet végigcsináltak, tehát nem úgy
érkeztek az első edzésre,
hogy nulláról kellene felépíteni őket. Egy nyolchetes programot kezdtünk el. Nagyon
jól sikerült az első hét, sokkal
több mindent tudtunk elvégezni, mint amit terveztünk.
A második és harmadik héten
már egyre intenzívebbek az
edzések, több a meccsszituáció, és így nő a terhelés is.
– Hogyan épülnek be a
felkészülésbe az edzőmérkőzések? Milyen ellenfelek
ellen tesztelhet a csapat?

– Augusztus végén kezdődik a felkészülési mérkőzések időszaka. Hazai pályán
kezdünk az MTK-val, amely
zártkapus meccs lesz. Ők
az egyetlen magyar csapat,
akikkel játszani fogunk. Tudatos volt, hogy az Extraligában szereplő gárdák ellen
nem szeretnénk játszani a
bajnokság előtt. Lesz egy
prágai háromnapos torna,
ahol szintén részt veszünk:
ott öt mérkőzést fogunk játszani. De hazai pályán fogadjuk majd a Strabag Bratislava, illetve a Temesvár
csapatát – ezek már nyitott
kapus mérkőzések lesznek
szeptember 21-én és 23-án.
Mi is megyünk Temesvárra,
ahol egy négycsapatos tornán veszünk részt, majd azt
követően Szabadkára utazunk. A külföldi játékosaink
szeptember elsején csatlakoznak a felkészülésünkhöz,
ők jelenleg nemzeti csapatukkal alapoznak a szezonra.
Papp Ádám

Madei rá n léptek fel a Ba la ssi Tá nceg y üt tes t a g ja i
Madeirán,
nemzetközi
néptáncfesztiválokon léptek
fel a Balassi Táncegyüttes
tagjai a közelmúltban. A Portugáliához tartozó, de onnan
ezer kilométerre fekvő szigeten több mint egy hetet
töltött el a 31 fős csapat,
amelyben 28 táncos és a háromfős Suttyomba Zenekar
kapott helyet.

A Balassi Táncegyüttes tagjai madeirai keretek között is hozták a formájukat

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

A Balassi Táncegyüttes a
Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége – CIOFF
Hungary tagszervezetei közé
tartozik. Ha egy külföldi fesztivál kimondottan magyar táncegyüttest kér, akkor a helyi
szervezet felajánlja ezt a lehetőséget a táncegyütteseknek.
A maderai meghívás is így
jutott el a csabaiakhoz. A Balassi a programját úgy állította
össze, hogy a bemutatott táncok 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 látnivaló – jegyezte meg Mlinár Pál.
Az együttes művészeti vezetője elmondta, hogy Madeirán
ugyanabban az időben egyszerre több fesztivált is tartottak, 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 amelyeken a balassisok több meghívást is kaptak.
M. E.
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Nívós volt az idei Zenit

A szólóhangszeresek a Vasutasban találkoztak

Szent István Napi Előzetes
Felavatták a rendezvény hivatalos zászlaját

Fotók: Milyó Pál

Fotó: Csabagyöngye

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.

A Zenit színpadán a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar
Nívós volt, de ezúttal nem
lett nemzetközi a 32. alkalommal megrendezett
Zenei Ifjúsági Találkozó –
Fúvószenekari Fesztivál.
A táncbemutatókkal, koncertekkel és a szólóhangszeresek találkozójával kiegészült Zenit augusztus
17-e és 19-e között kínált
programokat az érdeklődőknek.
Mint azt Szente Béla, a Zenitet szervező Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója elmondta, az első
fúvószenekari
találkozót
1986-ban rendezték meg.

– Több helyen is voltak
korábban fesztiválok a fúvószenekarok számára, de
mára egyedül a békéscsabai maradt meg, ami óriási
dolog. Egyetlen év maradt
csak ki 1989-ben, viszont
azóta mindig megtartjuk –
jegyezte meg Szente Béla.
A rendezvény egyik különlegessége a hagyománnyá
váló klarinét- és szaxofontáborosok fellépése volt. A tábor
keretében egyébként idén is
megtartották a Köles Istvánról
elnevezett szaxofonversenyt.
A Zenit másik kuriózumát a
szólóhangszeresek találkozója és versenye adta, amelyet

Szólóhangszeresek versenye a Vasutasban

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
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

2018. szeptember 8-án, szombaton 10 és 17 óra között mindenkit szeretettel vár a Békés
Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ Szarvason, a XXI.
Szilvanapokon, ahol ingyenes
és hiteles tájékoztatást kaphat
az Unióval kapcsolatban a játékok, ajándékok mellett.
2018. szeptember 13-án, csütörtökön 17.30-tól a Lencsési
Könyvtárban
tart
előadást
Szelekovszky László természetvédelmi szakember "Kunhalmok. Nevezetes halmaink
Békésben" címmel.
2018. szeptember 19-én, szerdán a Békés Megyei Könyvtár
vendége Tóth Krisztina költő,
író, műfordító. A pontos időpontot keresse honlapunkon, illetve
Facebook-oldalunkon!
Örömmel értesítjük a gyermekkönyvtár látogatóit, hogy meg-

újult bútorzattal, új könyvtári
pulttal várjuk meglevő és új olvasóinkat! Bízunk benne, hogy szívesebben 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. További információért forduljon
bizalommal a Békés Megyei
Könyvtár munkatársaihoz.
Békéscsaba újratelepítésének
300. évfordulója kapcsán a Békés Megyei Könyvtár szeretne
megemlékezni a város híres
személyeiről. Békéscsabai Százak életét kívánjuk összefoglalni
egy-egy szócikkben. Az eddig
elkészült szócikkek elérhetők a
BékésWiki helyismereti enciklopédiánkban: a bekeswiki.bmk.hu
weboldalon.

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

a VOKE Vasutas Művelődési
Házában és Könyvtárában
tartottak meg.
– Jók, jobbak és még jobbak voltak a versenyre érkezett fiatalok produkciói. Lenyűgözött 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 programkínálat. Olyan együttesek jöttek,
akik minden évben megörvendeztetik a közönséget.
Mazsorettekkel léptek fel például a csorvásiak, ismét itt
volt az a tótkomlósi zenekar,
amelynek tagjai mindig emelik a rendezvény színvonalát,
illetve a nagy kedvencet, a
Körösparti Vasutas Koncert
Fúvószenekart is láthatta a
közönség.
M. E.

A zászlóra szalagot kötnek a fellépők aláírásával

A Lencsési a mi otthonunk pályázat eredményhirdetése

A kicsiktől a nagyokig mindenki jól érezhette magát

Az esemény a Csorvási
Fúvószenekar és Mazsorett 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 erősítse a lakótelepen élők ös�szetartozását.
1992-ben
szerveztük meg először a
Szent István Napi Előzetest,
amelyhez a közösségi ház
melletti Féja Géza tér kiváló
helyszínnek bizonyult. A fogadtatás kedvező volt, ezért
vált a rendezvény a lakótelep
elő augusztus 20-ai ünnepségévé, amelyre évről évre
színes programokkal készülünk – mondta el Takács
Péter, a közösségi ház intézményvezetője.
Az esemény egyik különlegessége az volt, hogy a
rendezvény hivatalos zászlaját is felavatták. A tervek szerint mostantól minden évben
szalagot íratnak alá a rendezvényen közreműködőkkel, és
azt rákötik majd a zászlóra.
A Szent István Napi Előzetes keretében zajlott a
Lencsési a mi otthonunk pályázat eredményhirdetése. A
nap folyamán emellett volt
lovas- és csikósbemutató,
kézműves-foglalkozás, fotókiállítás, felléptek táncosok,
néptáncosok, és bemutatkozási lehetőséget biztosítottak
a közösségi házban működő
csoportoknak is. Végül Peter
Sramek koncertje után dr.
Ferenczi Attila, a lakótelepi
részönkormányzat vezetője
mondott beszédet, majd tűzijáték zárta az ünnepet.
Zámbori Eszter
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Előadások az Operaházzal a CsaKK-ban
A Filharmónia szeptembertől új vizekre evez a Magyar Operaházzal. Megtörténik az, amire eddig még
soha nem volt példa Békéscsabán: néhány hónap
alatt négy előadást tart az
Operaház társulata a Csabagyöngyében.

nyel a Maestro Karmesterverseny és a Virtuózok zsűrijéből
ismert Kesselyák Gergely.
Olyan jelentős formáció
érkezik Békéscsabára, mint
a Budapesti Fesztiválzenekar
kamarakórusa, illetve a híres Orfeo Zenekar. Az Orfeo
a
legkiválóbb
autentikus
megszólaltatója a régi zenei
kompozícióknak hazánkban,
amelynek
elválaszthatatlan
zenei partnere a Purcell Kórus. A két együttes számos televízió-, lemez- és koncertfelvételt készített már közösen.
A koncertekre bérletet és
jegyet a Filharmónia jegyirodájában, az U alakúban, az
Andrássy út 24–28. szám
alatt lehet vásárolni, illetve a
koncertek előtt a helyszínen.

Államalapító királyunk, Szent
István ünnepe Békéscsabán
a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar térzenéjével indult. Ezt követően
a Magyar Honvédség 54.
Veszprém Radarezrede tiszteletadás kíséretében ünnepélyesen felvonta a magyar
zászlót a Szent István téren.
– Augusztus 20-a Szent István király és a keresztény magyar állam megalapításának ünnepe. Szent királyunk erősítette
meg azt, hogy ennek az országnak Európában, a civil nemzetek
között és a keresztény kultúrában van helye. Első királyunk
élete és munkássága egyike
történelmünk nagy időszakainak
– hangsúlyozta Herczeg Tamás
országgyűlési képviselő.
Az ünnep egyik fénypontja
volt, amikor Békéscsaba újrate-

Fotó: Csabagyöngye

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

Színpompás tűzijátékkal zárult idén is az államalapítás ünnepe
lepítésének háromszázadik, várossá nyilvánításának századik
évfordulóján Herczeg Tamás és
Fekete Péter kulturális államtitkár felavatta Szent István szobrát. Ezt követte az új kenyér áldása. A nemzeti színű szalaggal
átkötött, frissen sütött kenyeret
Szigeti Antal katolikus plébános, Péterné Benedek Ágnes
evangélikus lelkész, valamint
Marti Miklós Nándor református
lelkész szentelte meg. Az új kenyeret ezután Békéscsaba polgármestere 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.zenekar. Este pedig Szarvas Péter mondott ünnepi beszédet.
– István király a törvényeit
és intelmeit a rendteremtés, a
biztonság megszilárdítása, a
tisztességesek ellen vétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében
alkotta. Szent István megmutatta népünk számára azt az
utat, amelyen járva több mint

ezer évig meg tudott maradni nemzetünk – fogalmazott
Szarvas Péter, hozzátéve,
hogy méltán tiszteljük István
királyt ma is szentként, és
tartjuk őt történelmünk legnagyobbjai között számon.
Az ünnepség leglátványosabb eleme idén is az
esti tűzijáték volt. A rakétákat ezúttal új helyszínről, a
Szabadság téri családsegítő épületének udvaráról és
tetejéről lőtték fel, majd a
Piramis koncertjével zárult a
program.
Papp Ádám

Fotók: Milyó Pál

A Filharmónia Összhang
Bérletben a fő hangsúlyt a
méltán népszerű és ismert
Puccini kapja. A Puccini Itáliája című összeállítás mellett
olyan koncertszerű előadások
hangzanak fel, mint a Tosca.
Érdemes a szereposztásokat
is tanulmányozni, még a muzsikában nem annyira jártas
közönség is számos ismerős
névre bukkanhat közöttük,
például Rost Andreáéra.
Ugyancsak
fantasztikus
előadásnak ígérkezik az októberi balett, ahol klasszikus
és modern elemeket is bemutatnak a táncosok.
Az évadból természetesen
a klasszikus komolyzene sem
hiányozhat. Szeptemberben
a Magyar Állami Operaház
zenekara ad szimfonikus
estet, előadják Rossini Szemiramisz-nyitányát,
Hidas
oboaversenyét, valamint Beethoven IV. szimfóniáját. Vezé-

„István király meg mutatta népünk számára az utat”

Közéleti és egyházi szereplők az ünnepségen

MESEHÁZ

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

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!

Zászlófelvonás a Körösparti fúvósokkal

L E N C S É S I KÖ Z Ö S S É G I H Á Z
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Induló tanfolyamok
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 részvételi díj 12 000 Ft/fő. Vezetője: Juhász Gabriella jógaoktató. Jelentkezni szeptember 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 befizetésével 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 személyesen a helyszínen lehet az első alakuló megbeszélés alkalmával, a részvételi 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 szeretnének eljutni az alapoktól a társalgási szintig. Beszédközpontú, jó hangulatú
órákat ígérünk Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezetésével.

To r n á k s z e p t e m b e r 18 - á t ó l
•
•
•
•
•
•
•

Kisközösségek, egyesületek összejövetelei,
évadnyitó foglalkozásai
•
•
•

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, beszédkészség- 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.

•

Angol szakkör ovisoknak

•
•

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 sajátítják el az angol nyelv alapjait. A foglalkozásokat Baráthné Kutasi Györgyi nyelvtanár vezeti. Részvételi díj: 3000 Ft/hó/fő. Bővebb felvilágosítás,
csoportbeosztás: 30/212-3292.

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 – minden 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.

•
•
•
•

Kertbarát kör – szeptember 3-án, hétfőn 16 órakor.
Nyugdíjasklub – szeptember 10-étől minden hétfőn 14-től 17 óráig.
Lakótelepi Tömegsport Egyesület – fogadóórák keddi napokon 17től 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.
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Családi sportnap Mezőmegyeren
„Itt jó a közösség, és ma már jobbak a feltételek is”

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 0 1 8 . 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, gyermekek, felnőtt labdarúgók vegyes csapatokkal)
– 1–2. pálya (körmérkőzéses rendszerben)
– nem szükséges regisztráció

• Akkreditált csapatok bajnoksága (Városháza, Előre öregfiúk, Előre dolgozók, Játékvezetők, Békés Megyei MLSZ, Szurkolók)
– 3. pálya (körmérkőzéses rendszerben)

Apuka, anyuka, gyerekek, sőt még pocaklakós
kismama is részt vett a
mezőmegyeri
sportnapon azon a sorversenyen,
amit kifejezetten a családoknak rendeztek. Persze
ezen kívül is rengeteg játék, sport- és szórakoztató
program várta a nagy melegben is igen szép számmal összegyűlt érdeklődőket augusztus 19-én a
helyi sportpályán.
– Mezőmegyeren régóta jó
a közösség, azonban sokáig nem voltak megfelelőek a
feltételek ahhoz, hogy ilyen
formában összegyűljenek,
sportoljanak és szórakozzanak az itt élők. Az elmúlt időszakban megépült a sporttelep öltözője, vizesblokkja
– ma már rendezett körülmények szolgálják az itt élőket.
TAO-forrásból mobil lelátó
épült, szeptember végéig pe-

Ki-ki megmutathatta, miben a legügyesebb
dig elkészül a műfüves pálya
is – mondta el Hanó Miklós.
Az alpolgármester hozzátette: sok család, sok fiatal él a
városrészben, akik szeretnek
focizni, sportolni, ezt a célt szolgálja a pálya és a fitneszpark.
Ahogy fogalmazott, lassan
minden lehetőség adott lesz a
sporttelepen ahhoz, hogy bármely korosztály sportolhasson,
mozoghasson ott is.
A családi sportnap most
a Csabagyöngye Kulturális

– 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.
www.futballejszakaja.hu

Hanó Miklós: A megyeriek szeretnek sportolni

Központ és a Mezőmegyer
Sportjáért Egyesület szervezésében, Hanó Miklós alpolgármester támogatásával valósult
meg. Frisnyicz Pál, az egyesület vezetője kiemelte: pár éve
már focicsapatuk is van, ami
sok embert megmozgat.
– Nagyon kellett a kerületnek egy olyan hely, ahol a
tömegek, a családok a gyerekekkel össze tudnak jönni.
Bízunk benne, hogy minden
évben lesz lehetőség hasonló családi sportnapok megszervezésére, hiszen erre
óriási az igény – jegyezte
meg Frisnyicz Pál.
A nap folyamán a gyerekek tízpróbás versenyeken
vehettek részt, voltak családi
sorversenyek, tizenegyes-rúgó verseny, karatebemutató,
ingyenes ebéd – de humoros
és zenés programokkal is
várták az érdeklődőket Mezőmegyeren.
M. E.

Mű repü lők Csabá n M i há ly R ék a a me z ei f utó Eb -re ké sz ü l

Műrepülő gépek voltak láthatók augusztusban néhány
napig Békéscsaba légterében. A románai Ploiestiben
zajlott a Nemzetközi Repülő
Szövetség műrepülő világbajnoksága, amelyen öt brit
pilóta is indult. A légi akrobaták a bajnokság előtti héten,
Csabán gyakoroltak, így bár
magyar résztvevője nem volt
a versenynek, kicsit belekóstolhattunk a látványosságokba.
Több évre nyúlik vissza
a brit pilóták kapcsolata Bé-

késcsabával. 2014-ben Nyíregyházán rendezték meg a
bajnokságot, amelyre szintén
itt edzettek. Antalfai Gábor, a
Békés Airport Kft. ügyvezetője elmondta, a műrepülőknek
akkor nagyon megtetszett a
repülőtér, illetve a város és a
környezet. Ráadásul az időjárás is nagyon kedvező volt,
így sikeres volt a felkészülésük. Ezek után talán nem is
meglepő, hogy ismét Csabát
választották a tréninghez.
Zs. A.

Sp or t – ő s z t ő l i s

Fotó: BCSAC

teseként is bizonyított. A futó
a 8,5 kilométeres távon közel
negyven akadályt küzdött le,
és 52 perces időeredményével ő lett a leggyorsabb.
– Nagyon kemény, nagyon
jó és izgalmas verseny volt,
örülök a győzelmemnek – értékelt a 22 éves versenyző, aki
nem sokkal ezután két hétre el
is utazott a felújított Mátraházi
Központi Edzőtáborba.

Ut á np ót l á s

Fotó: Milyó Pál

Brit pilóták gyakorlatoztak a csabai reptéren

Mihály Réka győzelemmel melegített újabb világversenyére, a Hallássérültek
Mezeifutó Európa-bajnokságára. A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzője augusztus 20-ától edzőtáborban
készül a kontinensviadalra.
Mihály Réka extrém versenyekkel is hangolt az Európa-bajnokságra. A csabai
atléta augusztus 18-án a
debreceni „Őrült Futás” győz-

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

A Békéscsaba Labdarúgó Akadémia a régió legnagyobb utánpótlásképző műhelye. Jelenleg 500 gyermek focizik itt napi rendszerességgel. A hozzájuk tartozó alközpontokkal együtt közel
4000 sportolni vágyó gyermekért vállalnak felelősséget. Az akadémia célja, hogy tovább növeljék sportolóik számát és részükre
megfelelő infrastrukturális körülményeket, felkészült szakemberbázist és profi egészségügyi hátteret biztosítsanak. Fontosnak
tartják a határokon átnyúló utánpótlás-bajnokságokon való részvételt is. Mindezek hátterének a megteremtéséhez a beruházásokat a TAO sportkoncepció segítségével valósították meg.
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Beatles-dalokkal és díjesővel búcsúztatta a nyolcadik évadját a Szarvasi Vízi
Színház a közelmúltban. A
VII. Magyar Teátrum Nyári
Fesztivál zárásaként a legkiválóbb művészi teljesítményeket, előadásokat és
alakításokat jutalmazták.

A nagyszabású gálaműsoron 16 + 1 díj talált gazdára,
ebből 11 a teátrumi fesztivál előadásait, alakításait ismerte el, jutalmazták
továbbá a leghűségesebb
színházlátogatót, Zsiga Jánosnét is. A díjazottak a következők lettek:

Fekete Péter és Seregi Zoltán a díjátadón

A Turay Ida Színház Béres
Melinda Csingiling az erdőben című mesejátéka a Legjobb előadás díját nyerte el.
A
Cervinus
Teátrum
Schiller–Belinszki–Gulyás–
Tatár–Varga Ármány és szerelem című előadása a Schiller
drámájának korszerű színpadra állításáért díjat kapta meg.
A Békéscsabai Jókai Színház Alan Jay Lerner–Frederick Loewe My Fair Lady
című musicale a Legjobb
előadás díját érdemelte ki.
Radó Denise a Békéscsabai Jókai Színház Alan Jay
Lerner–Frederick Loewe My
Fair Lady című musicalének
színpadra állításáért a Legjobb zenés rendezés díját
vehette át.
Az Experidance Produkció, Cinderella, mese az elveszett cipellőről és a megtalált
boldogságról című családi

Fotók: A-TEAM

M a g y a r Te á t r u m – d í j á t a d ó g á l a

mesemusicale a Leglátványosabb előadás díját nyerte el.
Barabás Botond a Szolnoki 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 előadásban, produkcióban nyújtott színvonalas alakításáért
a Legjobb férfi mellékszereplő díját vehette át.
Dobó Enikő Michael Frayn
Függöny fel! című komédiájában nyújtott alakításával a
Legjobb női mellékszereplő
díját kapta meg.

Polák Ferenc a Cervinus
Teátrum Fenyő–Novai Hotel
Menthol című musicalében
nyújtott alakításával a Legígéretesebb tehetség díját nyerte
el. Papp Barbara a Békéscsabai Jókai Színház Alan Jay
Lerner–Frederick Loewe My
Fair Lady című musicalében
nyújtott alakításával szintén a
Legígéretesebb tehetség díját
kapta meg.

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

2018. szeptember 4., kedd

2018. szeptember 5., szerda

2018. szeptember 6., csütörtök

2018. szeptember 7., péntek

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 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
7.10
7.30
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

Hírek
Aktuális (magazin)
Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
Híradó
Aktuális (magazin)
Praktikák
Művészbejáró (kult. mag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
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
7.05
7.25
8.00
8.20
8.40
9.10
9.40
10.00
10.20

R ó l u n k ,

2018. szeptember 8., szombat

2018. szeptember 9., vasárnap
Hírek
Aktuális (magazin)
Kezdőkör (sportmagazin)
Híradó
Aktuális (magazin)
Művészbejáró (kult. mag.)
Épí-Tech (építészeti mag.)
Aktuális (magazin)
Híradó
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

n e k ü n k .

2018. szeptember 10., hétfő

2018. szeptember 11., kedd

2018. szeptember 12., szerda

2018. szeptember 13., csütörtök

2018. szeptember 14., péntek

2018. szeptember 15., szombat

2018. szeptember 16., vasárnap

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

CSABAI MÉRLEG

SZÍNES

Eg y régi, forró nyár

Hőhullám, vihar és víztenger Csabán, 1938 nyarán
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 mármár kibírhatatlannak nevezték a meleget, felemlegetve
a régi nyarakat, pedig ez a
hőség nem újdonság, sőt,
ennél jóval melegebb is volt,
például 1938-ban.
Nyolcvan évvel ezelőtt, július elején 38 fokos hőhullám
érte el Csabát, ez akkor országos rekordnak számított,
és halálos áldozattal is járt.
Zsuzsa Mária, egy 15 éves
leány kint a határban dolgozott, rosszul lett a hőségtől,

és az életét már nem tudták
megmenteni.
Aztán nagy szélvihar kerekedett, dörgött az ég, sűrűn cikáztak a villámok, és az egyik
belecsapott a nagyréti Szák
tanyán lévő öreg eperfa törzsébe, s az alatta álló 15 éves
György nevű fiút a légnyomás
a földhöz csapta. Szerencséje volt a fiúnak, ő csak kisebb
égési sebeket szenvedett az
arcán, nyakán és mellén.
Az égi áldás is bőven
hullott Csabára. 1938. augusztus 9-én, kedden fel 4
óra felé nagy eső ömlött a
felhőkből, s két óra alatt a
város utcái víztengerré váltak, az árkok színültig megteltek. Több utcában a járókelőket kellemetlen kaland
érte, a gyalogjárdáról a mély
árokba léptek és hirtelen elmerültek. Ez történt a Horthy

MESÉLŐ MÚZEUM
Kis lépés az országnak, de nag y lépés a meg yének:
a Békésmeg yei Gazdasági Eg yesület
Békéscsaba életében minden intézménynek, egyesületnek sajátos története
van, különösen igaz ez, ha
az egy vagy másfél évszázaddal ezelőtt létrehozott
egyletekre gondolunk.

Nemcsak most, 80 évvel ezelőtt is kutya meleg volt
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 járókelők tudták kimenteni.
Gécs Béla

O LVA S Ó I L E V É L
Öregdiákok találkozója

Jantyik Pál levélben számolt be arról, hogy 1954ben érettségizett osztálytársaikkal találkoztak
Békéscsabán. Íme, olvasónk levele:

„Július 25-én tartottuk 64
éves érettségi találkozónkat.
A Rózsa Ferenc Gimnázium
(ma Evangélikus gimnázium)
1954-ben végzett IV/A osztályában harmincan végeztünk, sajnos az osztály fele,
15 társunk már eltávozott az
élők sorából. Nyolc „diák”
egyéb okok miatt, igazoltan
volt távol, így most heten
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Az 1860-as év rendkívülinek számított Csaba életében,
hiszen ekkor alapították meg
a Békésmegyei Gazdasági
Egyesületet. Az alapszabályzatban megfogalmazták a legfontosabb 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 vármegye gazdasági elősegítését
tartotta szem előtt, és ehhez
székhelyül Békéscsabát választották, azonban hatóköre
az egész vármegyére kiterjedt.
Számos eszközt felsoroltak
céljuk eléréséhez, többek között a kölcsönös eszmecsere,
a korral való haladásra buzdítás, olvasókörök alakítása,
valamint mezőgazdasági és
ipari kiállítások rendezése.

A Békésmegyei Gazdasági Egyesület egyik emlékérme
Azonban akad ezek között
néhány olyan is, amelyeket
még napjainkban is fontosnak
tartunk, mint például telkek létrehozása a kísérletek elvégzésére, terménycsarnokok felállítása, illetve tűz- és jégkár elleni
biztosító társulatok alapítása.
Talán az egyik legnagyobb
anyagi segítséget jelentette,
hogy támogatni kívánták a
gépbeszerzéseket és a talajjavításokat is. Ehhez természetesen anyagi fedezetre is
szükség volt, amely többek között az egyesület vagyonából,
tagdíjakból, a földművelésügyi
minisztérium támogatásából,
adományokból és a vármegye

anyagi segítségéből állt. A közgyűlés tett észrevételeket, utasításokat, amelyeket az elnök
vagy az alelnök hajtott végre.
Az egyesületben dolgozott ügyvéd, 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 hordájáért, feltehetően egy 1886-os
kiállításon, bemutatón kapta.
Szakál Veronika
történész muzeológus,
Munkácsy Mihály Múzeum

SZ ÉPKORÚA K
A IV/A osztályból balról jobbra: Tóth Iván, Kiss Imre, Csiki Ferenc, Kucsera Mihály, Jantyik Pál, Nádas Mátyás és
Szűcs János
jöttünk össze, és a Fenyves
Hotelben emlékeztünk vis�sza az egykori történetekre
és osztálytársainkra. Megbeszéltük, hogy 2019-ben, a

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

Szűcs Róza (90)

Botyánszki Mátyásné (90)

APRÓ H I RDE TÉS
Szolgáltatás

Körösök Völgye
Látogatóközpont
TEREMBÉRLÉS
A Körösök Völgye Látogatóközpont festői környezetben,
a Széchenyi liget közepén fekszik, Békéscsaba belvárosából
indulva kellemes, ötperces sétával megközelíthető.
Elhelyezkedése, felszereltsége, termeinek kialakítása lehetőséget teremtenek arra, hogy
konferenciák, illetve nagyobb
családi rendezvények, pl. esküvők kedvelt színhelyévé váljon.

„FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN” KIÁLLÍTÓTEREM
A látogatók megismerkedhetnek a Körösök Völgyében fellelhető növényekkel, állatokkal, 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.

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.

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

Ingatlan
Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es, karbantartott

belterületi telek árammal,
fúrott
kúttal,
fafészerrel,
gyümölcsfákkal eladó. Telefonvezeték
az
utcában.
Tel.: 30/574-0913, délután.
Háromszobás ház nagy telekkel 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 televízió, 2 db új napozóágy, 1 db
női kerékpár.
Tel.: 30/684-5745.
Eladók Békéscsabán:
Nagy méretű majomkenyérfa (crassula), tripla virágú
hibiszkusz, szimpla rózsaszín
virágú leanderek, Daewoo 40"
és Graetz 60" tv, fém vállfás
akasztó vagy virágtartó, gyermekíróasztal, azonos stílusú
7-7 darabos süteményes- és
kompótoskészlet, új 178 x 228
cm-es zöld színű, bambusznád mintás, erős anyagú
asztalterítő, új ülőkés táska,
6 m hosszú vascső
Tel.: 30/574-0913, délután.
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BÉK ÉSCSABAI JÓK AI SZÍNHÁZ
A Békéscsabai Jókai Színház 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. Különlegesség a szabadbérlet, amely
négy, illetve hat bármely
repertoáron lévő darabra
váltható. Szabadon választható az előadás, a hely és
az időpont, akár az előadás
napján is érvényesíthető.
Szabadbérlet egész évadban vásárolható nagyszínházi, kamaraszínházi vagy
stúdiószínházi előadásra.
Noël Coward Vidám kísértet
című vígjátéka lesz az évadnyitó bemutató szeptemberben, általános iskolásoknak
szól Kocsák Tibor–Bozsó
József mesemusicalje Kukac Kata kalandjai címmel
októberben. Ugyanebben a
hónapban Arthur Miller Pillantás a hídról című világhírű
színművét láthatja a publikum.
Novemberben Weber Kristóf–
Zalán Tibor A shówkirálynő
című zenés mesejátéka örvendezteti meg a nagyobb
diákokat. December elsején
az Elnémult harangok című
színművet mutatja be a színház. A jövő év januárjában
Szente Béla Szárnyad árnyékában című történelmi játé-

Fotó: A-TEAM

My Fair Lady – Szeptemberben három előadás

Higgins professzor Szomor György, Eliza Papp Barbara,
Pickering ezredes Bartus Gyula
kának ősbemutatója tiszteleg
Békéscsaba újratelepítésének
300. évfordulója előtt. Szarka
Gyula–Zalán Tibor Az igazmondó juhász és az aranyszőrű bárány című zenés mesejátéka szintén ősbemutató
lesz márciusban. Felnőtt- és
ifjúsági bérletben látható Móricz Zsigmond Nem élhetek
muzsikaszó nélkül című vígjátéka szintén márciusban. Májusban lesz az utolsó bemutató, Terrence McNally–David
Yazbek Alul semmi című zenés komédiája.
Repertoáron marad a Monte Cristo grófja, az Egy őrült
naplója, A beszélő köntös, a
Leszállás Párizsban, a Hajnalban, délben, este.
Alan Jay Lerner–Frederick
Loewe világhírű musicaljét,

a My Fair Ladyt közkívánatra
újrajátssza a színház. Szeptember 13-án, csütörtökön 19
órakor, 14-én, pénteken 15 és
19 órakor láthatja a közönség
Eliza Doolittle és Higgins professzor történetét, hallhatja a
nagyszerű zenét. A My Fair
Lady a VII. Magyar Teátrum
Nyári Fesztivál legtöbb elismerésével
büszkélkedhet,
megkapta A legjobb előadás
és A legjobb zenés rendezés
díját. Az Eliza Doolittle-t alakító Papp Barbara elnyerte A
legígéretesebb tehetség, több
előadásban, köztük Harry figurájában nyújtott színvonalas alakításáért Ragány Misa
A legjobb mellékszereplő
díját. A Jászai-díjas Bartus
Gyula polgármesteri különdíja
Pickering ezredest jutalmazta.

Evangélikus árvaház, iskola és üdülő Veszelyen

A Veszei név a középkorban a környéken létezett,
majd elpusztult Vesze település nevét őrzi. Csárda
működött a Körös csatorna
és a Gyulai út szélén, talán
századokon át. A virágkorát 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 árvaházat és iskolát létesítettek
benne. Az új iskolát és üdülőt örömmel fogadta a közeli,
fényesi lakosság. Az épületet
úgy alakították át és rendezték be, hogy a távolabb lakó
tanyasi gyerekek csekély díjazásért ott is lakhattak.
Az arra kanyarodó makadámutat olajjal leöntve
portalanították. A szép fekvésű iskola 16 szobás épülete mellett egy hold szőlősés gyümölcsöskert volt. Az
épület 25 árvaházi gyermek
tanuló- és lakhelyeként is
szolgált. Az egyház emellett
arról is gondoskodott, hogy a
kirándulók megpihenhessenek az üdülőtelepen.
Nyolcvan évvel ezelőtt,
1938 nyarán egy szép ünnepség keretében avatták fel az

Az egykori árvaház épülete, itt már Veszely Csárdaként
evangélikus árvaházat. Zsúfolt
autóbuszok szállították a hívőket, hogy részt vegyenek az
evangélikus egyház ünnepén.
A bevezetőének elhangzása
után dr. Szeberényi Zs. Lajos
főesperes mondott beszédet.
Kiemelte, hogy az intézményben az árváknál pótolni szeretnék a szülők hiányát, és az
egyházhoz hű gyermekeket
kívánnak nevelni.
Az előadó mélyhatású
szavai után az egyházi tanítók énekkara adott elő egyházi énekeket, a jelenlevők
őszinte gyönyörűségére. Ezt
követően Jánossy Gyula polgármester lépett az előadói
emelvényre. Ünnepi beszédében azt hangoztatta, hogy
az egyházon keresztül az
egész város ünnepe ez, mert
olyan intézmény létesült,

melynek hivatása a nyomorúságon segíteni. Megemlítette 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 otthonának létesítését. Ezután dr.
Szeberényi Gusztáv igazgató-lelkész megható szavakkal vázolta fel a küzdelmes
munkát, amelynek nyomán
megnyílhat az intézmény az
emberi szeretet megnyilvánulásaként. Az emlékezetes
szép ünnepség a Himnusz
eléneklésével ért végett.
Gécs Béla

