
Békéscsaba önkormányzata a városközpontot Fényessel össze-
kötő kerékpárforgalmi útvonal kialakítását és korszerűsítését 365 

millió forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatás se-
gítségével valósítja meg. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok kiemelte, 
hogy Békéscsaba kerékpárosbarát város, és a kerékpárút-háló-
zat dinamikus fejlődésének köszönhetően ma már a korábbiaknál 
jóval nagyobb biztonságban lehet biciklizni a városban. 

– Ezzel a beruházással tovább bővül és minőségileg is ja-
vul a város kerékpárút-hálózata. A jobb körülmények elősegít-
hetik, hogy még az eddiginél is többen részesítsék előnyben 
a környezetbarát közlekedésnek ezt a módját, a biciklizést, 
amellyel ráadásul a saját egészségükért is sokat tesznek a 
békéscsabaiak – fogalmazott dr. Ferenczi Attila tanácsnok.

Svecz Valéria, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. főmunka-
társa elmondta, hogy az épülő kerékpárforgalmi létesítmények 
Békéscsaba és térsége kerékpárforgalmi hálózatának fontos 
elemei. Megjegyezte azt is, hogy ezekkel a munkákkal párhu-
zamosan csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos beavatkozás, 
korszerűsítés is történik az érintett területeken. 

Hogy hol tartanak a városközpontot Fényessel összekötő 
kerékpárforgalmi létesítmény munkálatai, és hol kell számíta-
ni forgalomkorlátozásokra, arról lapunk 3. oldalán olvashat-
nak bővebben.

Ingyenes városi lap. Minden számnak helyi értéke van!

Kutyej Pál 
beszámol 5.

Lila-fehér 
aranylábúak 8.

Kolumbiai 
dallamok 9.
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Városi pedagógusnap: Egy hivatás, amely pótolhatatlan
Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést kapott Turi István és posztumusz Török Árpád

Kötelességének érzi az ön-
kormányzat, hogy méltassa 
a pedagógusokat, akik gon-
dos munkával bővítik gyer-
mekeink ismereteit. Ez egy 
olyan hivatás, amely pótol-
hatatlan és megfizethetetlen 
– fogalmazott Szarvas Péter 
a városháza dísztermében, 
ahol az óvónőket, tanítókat, 
tanárokat ünnepelték a vá-
rosi pedagógusnapon.

Békéscsaba közgyűlése 
1994-ben alapította a Békés-
csaba Kiváló Pedagógusa 
kitüntetést, amelyet 2014-től 
évente két olyan pedagógus 
kaphat meg, aki legalább 10 
éve magas színvonalú oktató-
nevelő tevékenységet végez. 
A kitüntetést idén a közelmúlt-
ban elhunyt Török Árpádnak, 
a Békéscsabai Szakképzési 
Centrum Vásárhelyi Pál Szak-
gimnáziuma és Kollégiuma 

címzetes igazgatójának ítél-
ték oda, aki helyett felesége 
vette át az elismerést. Szintén 
Békéscsaba Kiváló Pedagó-
gusa kitüntetésben részesült 
Turi István, a Békéscsabai 
Andrássy Gyula Gimnázium 
és Kollégium pedagógusa. 

A pedagógusnap alkalmá-
ból prof. dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere 
kiemelkedő pedagógiai mun-
kásságáért Hrabovszki Zoltán-
nét, a Tündérkert Óvoda óvo-

davezetőjét Brunszvik Teréz-díj 
kitüntetésben részesítette, míg 
Orosz Éva Katalin, a Jankay 
Tibor Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola tanítója Németh 
László-díjat vehetett át. A Mi-
niszteri Elismerő Oklevelet 
idén Bogár Jánosné, Pallagi 
Györgyné és Tóthné Nyerges 
Éva érdemelte ki – mindnyáju-
kat külön is köszöntötték a vá-
rosháza dísztermében.

Az óvónőket, tanítókat, tanárokat ünnepelték a városi pedagógusnapon

Ünnepi könyvhét Biztonságban két keréken
Helyi szerzőkkel is találkozhattunk Látványos munkák a városközpontot Fényessel összekötő úton

Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, kedvezményes 
vásárlási és kölcsönzési lehetőségek, koncertek és 
előadások is várták június 11-e és 17-e között az ünne-
pi könyvhét programjaira a látogatókat. Békéscsabán a 
könyvtár mellett a helyi intézmények két napig a főtéren is 
népszerűsítették a könyveket és az olvasás fontosságát.

Rakonczás Szilvia, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója el-
mondta, 1929-ben Supka Géza javaslatára született meg az 
ünnepi könyvhét ötlete azért, hogy a városok legszebb köz-
terein találkozhassanak a szerzők az olvasókkal, és népsze-
rűsítsék az irodalmat, az értékes olvasnivalót. A békéscsabai 
ünnepi könyvhéten fontosnak tartották azt is, hogy a helyi szer-
zők és intézmények elmúlt évi kiadványait megmutassák és 
népszerűsítsék. Bauer Barbara író azt emelte ki, hogy ilyenkor 
az írók, a könyvtárosok és mindazok, akik a könyvek népsze-
rűsítésben részt vesznek, együtt ünnepelnek az olvasókkal. 

Az ünnepi könyvhét békéscsabai programsorozata Nógrádi 
György biztonságpolitikai szakértőként ismert író előadásával 
kezdődött. A hét folyamán bemutatták például Ván Hajnal-
ka A Jankay-Kolozsvári-Tevan gyűjtemény című könyvét, dr. 
Bácsmegi Gábor Négy sávon a Munkácsy Mihály Múzeum ré-
gészeti kutatásai az M44 nyomvonalán című kötetét, valamint 
Péter Erika Békés Megyei Prima díjas író, Bódia Miklósné life-
coach és Köteles Lajos történész is dedikált. 

A könyvhétzáró irodalmi délutánt június 21-én tartják a Szlovák 
Tájházban, ahol bemutatják a Bárka idei harmadik számát is.

V. N.

Az esős május nem kedvezett a kerékpárút-építési 
munkálatoknak, hisz vannak olyan teendők, amelyeket 
csapadékos időben nem lehet végezni. A júniusi meleg 
beköszöntével viszont látványosan folytatódott a város-
központot Fényessel összekötő kerékpárforgalmi útvo-
nal kialakítása és korszerűsítése is. 
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Csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba.
Fe le lős ki adó: Bé kés csa bai Médiacentrum Kft. Ügyvezető: Opauszki Zoltán. 
Főszerkesztő: Hatala Boglárka. Tördelő: Berényi-Nagy Vanda. 
Szerkesztő ség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság tér 20–22.
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Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
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K A M A R A I  I N F Ó K 2019.  I I I .  NEGY EDÉ V I  HULL A DÉK SZ Á LLÍTÁ SI 
INFORM ÁCIÓK BÉK É SC SA BÁ N

Kérjük, hogy az ürítési napokon a kukákat reggel 6.00 órára, gyűjtésre alkalmas állapotra 
szíveskedjenek kihelyezni.
Kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés és -szállítás:

Szelektív hulladékgyűjtés és -szállítás: A szelektív hulladékot 2019. április 1-jétől 2019. november 30-
áig minden hónap utolsó szombati napján szállítja el a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
2019. III. negyedévben az alábbiak szerint: 

• 2019. július 27. (szombat) 
• 2019. augusztus 31. (szombat)
• 2019. szeptember 28. (szombat)

Zöldhulladék-gyűjtés és -szállítás: A zöldhulladékot 2019. április 1-jétől 2019. november 30-áig 
minden héten szerdán (kivéve munkaszüneti napokon) szállítja el a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a zöldhulladék-gyűjtőpont továbbra is elérhető: 
munkanapokon 7.00–17.00 óra között Békéscsaba, Külterület 0763/192 hrsz. alatt (M47-es, Mezőberény 
felé vezető útról letérve) a hulladéklerakó bejáratánál.

Ügyfélszolgálati információk:
• Cím:   5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4–6.
• Telefon:  66/447-150
• E-mail:  ugyfelszolgalat@grnkft.hu
• Nyitvatartás: Hétfő és szerda: 8.00–15.00, csütörtök: 7.00–19.00 (kedd és péntek: zárva)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás információiról és az ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon 
nyújtunk folyamatos és részletes tájékoztatást. Az együttműködést ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS  •  Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.  •  www.dareh.hu

    Körzetek                     2019. július                          2019. augusztus                 2019. szeptember

hetente hetentehetentehétfő hétfő hétfő

kedd kedd kedd

kedd kedd kedd

csütörtök csütörtök csütörtök

péntek péntek péntek

hetente hetente
hetente

kivéve: augusztus
20. (keddi gyűjtési 

nap) helyett augusz-
tus 17. (szombat)

hetente
kivéve:augusztus 
20. (keddi gyűjtési 

nap) helyett augusz-
tus 19. (hétfő)

hetente hetente

hetente hetentehetente

hetente hetentehetente

V1 körzet
Jamina, Nyugati 

kertváros, Mokry- 
ltp., Kazinczy-ltp., 

Belváros

V2 körzet
Vandhát, Jókai 

városrész, Jamina, 
Gerla, Dobozi út, 

Béke-kert

V3 körzet
Kazinczy-ltp., 

Belváros, Jamina, 
Mezőmegyer, Ösz-
szes kert, Fényes

V4 körzet
I. kerület, VI. kerület, 

Lencsési, 
háromszög, Jamina

V2 körzet
Lencsési lakótelep, 

Békési út, békéscsa-
bai közületek

Biztonságos utazás Európában
Újra itt a nyár,  ezért az 
úti okmányok mellett fon-
tos ellenőrizni az Európai 
Egészségbiztosítási Kár-
tya érvényességét is.

Az EU Kártya ingyene-
sen váltható ki, kivéve, 
ha megsemmisül, meg-
rongálódik, elvész, vagy 
ellopják. A kártyával az 
Európai Unió bármely tag-
államában, valamint Izlan-
don, Lichtensteinben, Nor-
végiában és Svájcban is 
igénybe vehető az orvosi 
szempontból szükséges ál-
lami egészségügyi ellátás. 
A szolgáltatás az adott or-
szág állampolgáraival, illet-
ve biztosítottaival azonos 
feltételekkel, azonos költsé-
gek megfizetésével, egyes 
tagállamokban például in-
gyenesen, más esetekben 
pedig  önrész megfizetésé-
vel jár. Néhány országban, 
például Belgiumban, Fran-
ciaországban, Luxemburg-
ban az egészségügyi ellátá-
sok, gyógyszerek költségeit 
az ellátásban részesülő kö-
teles megelőlegezni. 

Az orvosi ellátás szük-
ségességéről az adott or-
szág kezelőorvosa dönt. 
Fontos tudni, hogy a kártya 
nem használható fel akkor, 

ha a biztosított valamilyen 
egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételének céljából 
utazott másik tagállamba. 
A biztonság érdekében 
célszerű megfontolni utas-
biztosítás megkötését is. 
Az EU Kártya ugyanis nem 
helyettesíti az utazásbizto-
sítást, nem jogosít magán 
egészségügyi ellátás igény-
bevételére, és az utazás 
során bekövetkezett kár-
eseményeket, egyéb költ-
ségeket sem fedezi.

Az EU Kártyát,  mely leg-
feljebb a kiállítástól számí-
tott 36 hónapig érvényes,                                                                                                        
Békés megyében a megyei 
illetékességgel rendelkező 

járási hivatal adja ki kérelem-
re. Békéscsabán a Luther u. 
3. sz. alatt történik az ügyin-
tézés. A kártya személyesen 
vagy meghatalmazott útján 
– kiskorúak esetén a törvé-
nyes képviselő közreműkö-
désével –, továbbá postai 
úton és ügyfélkapun keresz-
tül is igényelhető: http://www.
bekesijarasok.hu/europai-
egeszsegbiztositasi-kartya-
kiallitasa

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási 
Hivatal

Családtámogatási
és Társadalombiztosítási 

Főosztály

Termőfölddel töltik fel a tavat

Hirdessen nálunk!
Csabai  Mérleg
www.behir.hu
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66/740-700

SZAKMÁK MESTEREI – PÉLDAKÉPEINK
Felhívás KOSZORÚS MESTER cím adományozására

Ha Ön is ismer olyan 
szakembert, akit méltó-
nak tart az elismerésre, 
tegye meg javaslatát a 
Békés Megyei Kereske-
delmi és Iparkamaránál.

Arany, ezüst és bronz ko-
szorús mester cím ado-
mányozható annak a mes-
ternek, aki hosszú időn 
keresztül, egyenletesen 
magas színvonalon vég-
zett, erkölcsi és szakmai 
példamutatás terén is kima-
gasló teljesítményt nyújtott.
Az elismerés a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata alapján a szakmai megbecsülés, anyagi, 
erkölcsi elismerés és bizalom garanciája.
A cím adományozásához mestercímmel kell rendelkezni, továbbá 

• Arany Koszorús Mester esetén legalább 30 év 
• Ezüst Koszorús Mester esetén legalább 20 év 
• Bronz Koszorús Mester esetén legalább 10 év

tevőlegesség és büntetlen előélet szükséges.
További feltételekről is érdeklődjön az iparkamaránál.
Határidő: a felhívásnak megfelelő írásos javaslatát 2019. június 30-áig küldheti el postai 
úton, vagy elektronikusan: anna.szabo@bmkik.hu címre, vagy leadhatja személyesen a 
BMKIK székházában. Cím: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 5600 Békéscsa-
ba, Penza-ltp. 5. Kontakt személy: Mészárosné Szabó Anna, tel.: 30/776-0305.

A Z ÜGY V ÉD VÁ L A SZOL
Miért jár a biztosítási díj?

Rovatunkban dr. Szatmári Csa-
ba ügyvéd (www.drszatmari.
hu) társasági szakjogász ad 
választ a mindennapokban 
előforduló kérdésekre. 

Biztosítást kötöttem, mely-
nek díját évekig fizettem is. 
Nem történt tragédia. Má-
jus 30-ával megszűnt ez a 
biztosítás, de nem kaptam 
vissza semmit a befizetett 
összegből. Mi történt azzal 
a pénzzel, amit befizettem? 
Azt mondták, nem jár vissza 
semmi. Jogos ez?

A biztosítási szerződés lénye-
ge az, hogy a biztosító meg-
határozott jövőbeni esemény 
(biztosítási esemény) bekö-
vetkeztétől függően bizonyos 
összegnek megfizetésére vagy 
más szolgáltatás teljesítésére, 
a biztosított, illetve a másik 

szerződő fél pedig díj fizetésé-
re kötelezi magát.

A biztosító tehát arra vállal 
kötelezettséget, hogy biztosí-
tékként, kockázatviselőként 
rendelkezésre áll. A biztosító fő 
szolgáltatása ez, a szerződés-
ben meghatározott kockáza-
tokra vonatkozóan a kockázat 
viselése, ennek csak esetle-
ges – a biztosítási esemény 
bekövetkezésétől függő – kö-
vetkezménye a szerződésben 
ígért szolgáltatás teljesítése.

A biztosító természetesen 
a kockázatvállalását díj elle-
nében nyújtja, így a díj, mint a 
kockázatviselés ellenértéke a 
biztosítót akkor is megilleti, ha 
a biztosítási esemény nem kö-
vetkezett be, tehát ha a biztosí-
tónak további szolgáltatást, ki-
fizetést nem kellett teljesítenie.

Ha a biztosítást úgy vizs-
gáljuk, hogy a biztosítónak a 

kockázatviselésen felül (ami 
tehát már önmagában egy 
szolgáltatás, teher a biztosító-
ra nézve) kell-e még kifizetést 
is teljesítenie, a biztosítási 
szerződés nyilvánvalóan sze-
rencse kérdése is, bár valószí-
nűleg mindkét fél számára az 
a legnagyobb szerencse, ha 
biztosítási esemény nem kö-
vetkezik be.

Önök is feltehetik közérdeklő-
désre számot tartó kérdéseiket 
az info@bmc.media.hu címen. 
Kérjük, a levél tárgyához írják 
oda: Az ügyvéd válaszol.

Körülkerítették az egyik kisebb tavat Békéscsabán. Takács Péter 
önkormányzati képviselő elmondta, nem érti, miért kell a tavat fel-
tölteni és erről miért nem tájékoztatták előzetesen a testület tagja-
it, hozzátette azt is: ő azt szeretné, ha megtartanák a tavat. 

Dr. Bacsa Vendel jegyző kiemelte, hogy a jaminai agyaggö-
dör a kerékpárút-építések és más fejlesztések kivitelezése során 
kitermelt termőfölddel lesz lassan, több éven keresztül feltöltve. 
A területet az illegális hulladéklerakás megakadályozása céljából 
kerítik be. Hozzátette: a gödör termőtalajjal történő feltöltése nem 
veszélyeztet természeti értéket és a korábbi állapotot állítja helyre. 
Megjegyezte, hogy a zöld szervezetek az ilyen és ehhez hasonló 
bányagödröket tájsebnek tartották és javasolták azok szakszerű 
rehabilitációját, hiszen azzal a korábbi állapot állítható helyre.



A beruházások értéke akkor látszik igazán, amikor birtok-
ba veszik azok az emberek, akikért a fejlesztés megvaló-
sult. Bár a mezőmegyeri, Kossuth Utcai Idősek Klubjá-
nak hivatalos átadóját a tavasszal tartották, az oda járók 
június első hetében ünnepelték meg egy zenés-táncos 
rendezvénnyel, hogy a klubban már sokkal szebb és kor-
szerűbb körülmények között tölthetik mindennapjaikat.  

Mint arról korábban beszámoltunk, a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program támogatásával három idősek klub-
ja újult meg Békéscsabán, ezek egyike volt a Kossuth utcai 
intézmény. Hanó Miklós alpolgármester, a körzet képviselője 

az kiemelte, hogy a beruhá-
zás során az épület alapte-
rülete a duplájára nőtt, meg-
történt a nyílászárók cseréje, 
a fűtés korszerűsítése, vala-
mint akadálymentesítették a 
bejáratot és a mosdókat is.

– A mezőmegyeri lakosok 
is megérdemlik, hogy jó körül-
mények között töltsék idejüket 
az idősek klubjában – fogal-
mazott Hanó Miklós az ün-
nepségen, ahol a klub tagjai 
még táncra is perdültek. 

A Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum a közelmúltban 
kapott értesítést az ITM Kör-
nyezeti és Energetikahaté-
konysági Operatív Progra-
mokért Felelős Helyettes 
Államtitkárságtól arról, 
hogy több energetikai fej-
lesztésüket is támogatják. 

A Békéscsabai Szakképzé-
si Centrum a „Költségvetési 
szervek pályázatos épület-
energetikai fejlesztései” című 
felhívásra nyújtott be pályá-
zatot, amelynek eredménye-
ként műanyag nyílászárókat 
építhetnek be, megtörténhet 
a hőszigetelés és megújuló 
energiahasznosító berende-
zéseket is elhelyezhetnek. 

A kollégiumok energiaha-
tékonyságának fejlesztése 
jelentős megtakarítást jelent 
a BSZC számára. Mind-
emellett nő a diákok és az 
ott dolgozók komfortérzete, 
javulnak a munkahelyi körül-
mények. Békéscsaba váro-
sának lakói és az idelátoga-
tók számára a megszépült 
épületek látványa elnyeri tet-
szésüket és elismerésüket. 

A pályázatból az alábbi 
épületenergetikai fejleszté-
sek valósulnak meg: 

A BSZC Nemes Tihamér 
Gépészeti, Informatikai és 
Rendészeti Szakgimnázi-
umának és Kollégiumának 
épületenergetikai fejlesztése 
105,8 millió forintból valósul-
hat meg. 

A kollégium energetikai 
fejlesztése közvetlenül 143 
diákot és 16 munkatársat 
érint. Itt nyílászárócserét 177, 
homlokzati szigetelést 1103, 
lapostető-szigetelést 731 
négyzetméteren hajtanak 
végre, és 20 kW-os napele-
mes rendszer épül. 

A BSZC Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvű Közgaz-
dasági Szakgimnáziuma és 
Kollégiumának épületenerge-
tikai fejlesztésére a megítélt 
támogatás 21,6 millió forint.  

A kollégium energetikai 
fejlesztése közvetlenül 166 
diákot és 19 munkatársat 
érint. Nyílászárócserét 572, 

homlokzati szigetelést 1517, 
lapostető-szigetelést 1284 
négyzetméteren valósítanak 
meg és 30 kW-os napelemes 
rendszer épül 

A BSZC Szent-Györgyi 
Albert Szakgimnáziuma és 
Kollégiumának épületener-
getikai felújítására megítélt 
támogatás 166,6 millió forint. 

A kollégium energetikai 
fejlesztése közvetlenül 264 
diákot és 21 munkatársat 
érint. Nyílászárócserét 462, 
homlokzati szigetelést 1200, 
lapostető-szigetelést 880 
négyzetméteren hajtanak 
végre és 20 kW-os napele-
mes rendszer épül.

A BSZC Vásárhelyi Pál 
Szakgimnáziuma és Kollé-
giumának épületenergetikai 
felújítása 99,35 millió forint-
ból valósulhat meg. 

A kollégium energetikai 
fejlesztése 294 diákot és 20 
munkatársat érint. Nyílászá-
rócserét 138, homlokzati szi-
getelést 1242, padlástér-szi-
getelést 842 négyzetméteren 
valósítanak meg és 20 kW-
os napelemes rendszer épül. 
A projekt kezdete:
2019. június
A projekt tervezett befejezé-
se: 2020. május

Végéhez közeledik a piac 
felújításának második 
üteme. A csarnok melletti 
régi kőpados rész teljes 
fedést kapott, a ruhaáru-
sok pedig zárt pavilonok-
ban árusíthatnak majd. A 
terület előzetes műszaki 
átadása megtörtént, és 
pár héten belül visszaköl-
tözhetnek megújult he-
lyükre. 

A terület új burkolatot és te-
tőfedést kapott, a ruhaáru-
soknak redőnnyel ellátott, 
zárható faszerkezetes pa-
vilonokat építettek ki. A be-
ruházásnak köszönhetően 
a korábban felújított zöldsé-
ges részt is eső elleni véde-
lemmel látták el.

A piacot üzemeltető Bé-
késcsaba Vagyonkezelő 

Zrt. üzletágvezetője, Zsadon 
Endre elmondta: a 2018 au-
gusztusában elkezdődött, 
740 millió forintos TOP-
keretből megvalósuló be-
ruházás első ütemében a 
vásárcsarnok belső területét 
újították fel, oda december-
ben költözhettek vissza az 
árusok. Idén az év elején 
kezdődtek el a kinti terület 
építési munkálatai, illetve a 

csarnok külső homlokzati 
részének felújítása. Az épü-
let oldalában lévő félereszes 
tetőszerkezetek is megújul-
tak. A régi, kőasztalos rész 
teljesen új burkolatot kapott, 
az acélvázas szerkezetben 
pedig redőnyös faszerkeze-
tes pavilonokat is kiépítettek. 

Zsadon Endre hozzátette: 
a kinti területnek a csarnok-
kal ellentétben vannak ható-
sági engedélyekhez kötött 
részei, a területet csak a 
használatbavételi engedé-
lyek birtokában lehet majd 
átadni a bérlőknek. 

A munkálatok a piacon jó 
ütemben haladnak, a tervek 
szerint az árusok július kö-
zepétől már a felújított, mo-
dern környezetben várhatják 
a vásárlókat.

Kovács Andrea

Tekintettel a tanítási év vé-
gére, a kivitelezési mun-
kák a Lencsési úti volt if-
júsági tábor melletti és a 
Magyar utca lakott területi 
szakaszán túl újabb mun-
katerületekre terjednek ki 
a TOP- 6.4.1-16-BC1-2017-
00001 azonosítószámú, 
„Kerékpárforgalmi útvo-
nal kialakítása, korsze-
rűsítése Békéscsabán, a 
városközpont és Fényes 
városrész között” című 
projekt részeként. 

A Dózsa György útnak a 
Kölcsey utca–Kastély utcai 
szakaszán, valamint a Cor-
vin utca Bánát utcáig terjedő szakaszán megkezdődtek a 
meglévő kerékpárút teljes átépítésével kapcsolatos munká-
latok. A kerékpárút átépítése mellett sor kerül a csapadékvíz-
csatorna javítására, továbbá a nyitott folyóka helyett rácsos 
folyókát építenek be. Az útvonalon a kiviteli munkák befeje-
zéséig szakaszosan számítani kell forgalomkorlátozásra.

A Kölcsey utca–Bánát utca közötti szakaszon a gyalogos-
forgalmat a páratlan számozású oldalról átirányítják az utca 
páros számozású oldalára.

Az átépítendő nagy forgalmú kerékpárútnak ezt a sza-
kaszát lezárják. Az építés ideje alatt a kerékpáros-forgalom 
javasolt útvonala a párhuzamos Felső-Körös sor, illetve a 
Kastély utca–Vajda utca útvonal. 

A közút Lencsési lakótelepre vezető, jobb oldali forgalmi 
sávját a munkavégzéshez igazodóan szakaszosan lezárják. 
A félpályás útlezárás esetén számítani kell időszakos jelző-
őrös forgalomirányításra, illetve tartós félpályás korlátozás 
esetén váltakozó irányú jelzőlámpás szabályozásra. 

A munkagépek jelenlétén kívül az építési anyagok beszál-
lítása miatt a tehergépjármű-forgalom is megnövekedhet. 
Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvatosabban, ve-
gyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait. 

A kivitelező folyamatosan tájékoztatja az érintett ingatlan-
tulajdonosokat a tervezett beavatkozásokról és folyamato-

san biztosítja az ingatlanok megközelíthetőségét. A lakosok 
türelmét és megértését köszönjük.

A területeken dolgozó felelős kivitelező:
Swietelsky Magyarország Kft. konzorciumvezető, 5600 
Békéscsaba, Ipari út 44. és a Forgút Bt. mint konzorciumi 
tag, 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 10–12.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg.

További információ kérhető a Békéscsabai Városfejlesz-
tési Nonprofit Kft.-től a 66/241-791-es telefonszámon vagy 
a bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu e-mail-címen.
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F E J L E S Z T É S E K

Tovább folytatódik a kivitelezés a Dózsa György úton és a Corvin utcában

Július közepétől a felújított 
helyükön árusíthatnak a piacosok

Épületenergetikai fejlesztésekre 
nyert forrást a BSZC

"Belakták" a megújult 
idősek klubját

Fo
tó

k:
 T

ót
h 

Á
ro

n



4 Társadalmi célú hirdetés Csabai Mérleg

CSAT_rajzos-SAJTO-280x409.indd   1 2019. 05. 09.   17:15



Kutyej Pál a nemzetiségi, 
érdekegyeztető, külkapcso-
lati és egyházügyi bizottság 
elnöke, a 12-es számú vá-
lasztókerület önkormányza-
ti képviselője. Mint mondja, 
a jaminaiak sokat tesznek 
azért, hogy szebb környe-
zetben éljenek, és az önkor-
mányzat is számos terüle-
ten ezen igyekezett ebben a 
ciklusban. 

– Az elmúlt közel öt évben 
voltak olyan nagyberuhá-
zások, amelyek jelentősen 
érintették a jaminaiakat, a 12. 
számú választókerületben 
élőket is. Melyeket emelné ki 
ezek közül? 

– Mára a mindennapjaink 
megszokott részévé vált, de 
ebben a ciklusban valósult 
meg a vasútfelújítás, és újult 
meg, vált négysávossá a 
híd. A munkák idején ez al-
kalmazkodást, sok türelmet 
igényelt a jaminaiaktól, azóta 

viszont élvezhetjük az előnye-
it. Ugyancsak ebben a ciklus-
ban történt meg az egész-
ségház korszerűsítése, az 
Erzsébethelyi iskola Madách 
utcai épületének energetikai 
felújítása, és idén befejeződik 
a Mackó-Kuckó Óvoda ener-
getikai felújítása is – ezek a 
beruházások jelentősen javít-
ják az itt élők életminőségét. 
Nagy munka volt, de sikerült 
elérni, hogy a Wenckheim 
kerékpárút a Kenderföldeken 
vezessen keresztül, így az 
ott élők is biztonságosabban 
közlekedhetnek. Ugyancsak 
jelentős előrelépés lesz a 
balesetmentes közlekedés 
szempontjából a Fürjesi ösz-
szekötő megépítése. Jó érzés 
továbbá, hogy – abból a tá-
mogatásból, amelyből a bel-
városban kívül-belül megújult 
az evangélikus nagytemplom 
és ifjúsági centrummá alakult 
a magtárépület – megtörtént 
a jaminai evangélikus temp-

lom és a mellette levő gyüle-
kezeti ház homlokzat- és tető-
felújítása is. 

– A körzetében szinte fo-
lyamatosan a kérések között 
szerepel az utak és járdák 
karbantartása, felújítása. 
Ezen a téren milyen előrelé-
pések történtek? 

– Valóban óriási az igény 
az utakra, járdákra. Azon 
felül, hogy a városi útfejlesz-
tési program segítségével 
mintegy 140 milliós fejlesz-
tés történt a Wagner, a Ma-
dách, a Bercsényi, a Fábry 
és a Bessenyei utca egy-egy 
szakaszán, a képviselői cél-
előirányzat jó részét is évről 
évre erre fordítjuk. Ebben 
a ciklusban járdákat újítot-
tunk fel például a Thököly, a 
Vaskapu, a Máriássy és az 
Asztalos utcában, útfeltöltés 
történt a Part, a Csónak ut-
cában, a Kereki tanyákon és 
a Kenderföldeken, valamint 
útfelújítás a Kereki úton és a 

Horgony utcában. Több he-
lyen javítottuk a közvilágítást, 
a csapadékvíz-elvezetést, 
és parkoló épült az Orosházi 
úton. A szívem csücske, hogy 
a Madách utca és Orosházi 
utca sarkán, a kis kút mellé 
egy játszóteret telepíthettünk, 
amit évről évre fejlesztünk, 
vagy kiszolgálórésszel, vagy 
világítással, vagy újabb ját-
szóeszközökkel. 

– A lakótelepen élők közül 
az elmúlt időszakban jó né-
hányan költöztek Jaminába. 
Mennyire érezhető ez? 

– Akik megtehetik, azok 
közül egyre többen választják 
a családi házas környezetet. 
Főleg a jövőbe tekintő, fiatal 
családok vállalnak be terhe-
ket is azért, hogy a gyerekeik 
zöldebb környezetben nője-
nek fel. Épülnek, szépülnek a 
házak, ahol pedig régen nagy 
kertek voltak, ott most egyre 
több helyen parkosítanak, fá-
kat ültetnek. A jaminaiak lát-

hatóan igényesek a házaikra, 
udvaraikra, kertjeikre, odafi-
gyelnek arra, hogy szépítsék 
a környezetüket. 

– Élénkült a közösségek, 
civil szervezetek aktivitása is 
a városrészben. Ez ön szerint 
minek köszönhető? 

– A Jaminai Közösségi 
Háznak nagy szerepe van 
ebben. Részben azért, mert 
otthont, bázist ad a civilek-
nek, közösségeknek, rész-
ben pedig azért, mert olyan 
programkavalkáddal jelent-
kezik, amelyben mindenki 

talál kedvére valót. Valami-
lyen formában minden kor-
osztály figyelmet kap – örü-
lök például annak, hogy az 
Evangélikus Szeretetszolgá-
lat közreműködésével már 
Jaminában is tudunk köny-
nyíteni a segítségre szoruló, 
idős emberek életén. 

– Ősszel ismét választunk. 
Tervezi a folytatást?

– Ha a jaminaiak úgy ér-
zik, hogy a továbbiakban a 
segítségükre lehetek, akkor 
igen. 

Mikóczy Erika

A kormányablakok a legközvetlenebb 
kapcsolatot jelentik a kormányzat és 
az állampolgárok között, megvalósult 
a kitűzött cél, hogy közelebb hozzuk a 
közigazgatást az emberekhez – mond-
ta Békéscsabán az ötszázezredik ügyfél 
köszöntését követően Szepessy Tamás. 
A területi közigazgatás működtetéséért 
felelős helyettes államtitkár azt is beje-
lentette, hogy a Békés Megyei Kormány-
hivatal újabb 540 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert az épületei 
energetikai fejlesztésére.

Június 22-én lesz kétesztendős a kislányunk, 
ezért gyest intéztem a békéscsabai kormány-
ablakban – nyilatkozta az ötszázezredikként 
köszöntött ügyfél. A békéscsabai dr. Váradi 
Anett elmondta: maximálisan elégedett a 
kormányablakban dolgozó kollégák munká-
jával, csak pozitív tapasztalatai vannak és 
nagy segítség a rugalmasságuk. Szepessy 
Tamás helyettes államtitkár, Herczeg Tamás 
országgyűlési képviselő, Takács Árpád kor-
mánymegbízott és dr. Gulyás György, a Bé-
késcsabai Járási Hivatal vezetője köszöntötte 
az ötszázezredik ügyfelet.

A békéscsabai kormányablak öt éve áll az 
ügyfelek rendelkezésére, ahol évente 90-100 
ezer ügyfél fordul meg. Tavaly áprilisban kö-
szöntötték a négyszázezredik ügyfelet, a tel-
jes ügyfélforgalom 45 százaléka a kormány-
ablakban bonyolódik. 

A békéscsabai kormányablakban naponta 
500 ügyfél fordul meg. Az ügyintézők gyor-
sak, kedvesek, mosolygósak, ezt ügyfélként 
is rendszeresen tapasztalom – nyomatékosí-
totta Herczeg Tamás. Az országgyűlési kép-
viselő azt is elmondta, hogy szeptemberben 

a békéscsabai vasútállomáson nyitja meg 
kapuit az ügyfelek előtt Békés megyében a 
tizenhatodik kormányablak. 

A 2011-ben megszületett kormányzati 
szándék nagyon jól bevált, Európában is pár-
ját ritkítja, de önmagában a kormányablakok 
csak falak, élővé és igazán hatékonnyá az itt 
dolgozó kollégák teszik – mondta Szepessy 
Tamás. A Miniszterelnökség területi közigaz-
gatás működtetéséért felelős helyettes ál-
lamtitkára azt is bejelentette, hogy a Békés 
Megyei Kormányhivatal a Környezet és Ener-
giahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 
keretében korábban elnyert 1,25 milliárd fo-
rint támogatáson túlmenően további 540 mil-
lió forint vissza nem térítendő uniós forrást 
nyert az épületei energetikai korszerűsítésé-
re, fejlesztésére.

Az ötszáznegyvenmillió forint felhasználá-
sával újabb hat épület energetikai korszerű-
sítése történik meg, a korábban elnyert 1,25 
milliárd forintból a Békés Megyei Kormányhi-
vatal 12 épületének energetikai korszerűsíté-
se valósult meg – tette hozzá Takács Árpád 
kormánymegbízott.

5KözéletCsabai Mérleg Csabai Mérleg

BE SZ Á MOLN A K A K ÉP V ISELŐK

BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Bírósági ülnökök vették át megbízólevelüketFélmilliárdból korszerűsítik a kormányhivatal épületeit
Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke adta át 
az áprilisi testületi ülésen 
megválasztott 21 bírósági 
ülnöknek a megbízóleve-
let, így mostantól ők négy 
évig nem hivatásos bírák-
ként vehetnek részt az ítél-
kezésben.

Magyarország Alaptörvényé-
nek értelmében a törvény 
által meghatározott ügyek-
ben és módon nem hivatá-
sos bírák is részt vesznek az 
ítélkezésben. A törvényszék, 
valamint a közigazgatási és 
munkaügyi bíróság ülnökeit 
a megyei és a megyei jogú 
városi képviselő-testület, va-
lamint a területi nemzetiségi 
önkormányzatok képviselő-
testületei választják meg.

– Az április 10-ei közgyű-
lésen született meg a dön-
tés az ülnökök személyéről. 
Közel annyi jelölés érkezett, 
mint ahány főt delegálni tud-
tunk – tudatta Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke.

Az Országos Bírósági 
Hivatal 21 főben határozta 
meg a Békés Megyei Köz-
gyűlés által megválasztandó 
ülnökök számát, ebből 1 főt 
törvényszéki ülnöknek, 16 főt 
közigazgatási és munkaügyi 

ülnöknek, 4 főt pedagógus 
ülnöknek jelölt meg. Megbí-
zatásuk négy évre szól.

– A bírák jogállásáról 
szóló törvény alapján az ül-
nököknek ugyanolyan joguk 
van, mint a bírónak, részt 
vesznek az ülésen, befolyá-
solni tudják a bírót a döntés 
meghozatalában. Az ülnö-
kök függetlenek, nem befo-
lyásolhatók és utasítás sem 
adható nekik. Élettapaszta-
latuk sokat jelent egy-egy 
döntés meghozatalában, 
segítséget nyújtanak a bí-
rónak, közreműködésükkel 
átláthatóbbá válik az igaz-
ságszolgáltatás – közölte dr. 
Csepregi-Matus Éva Márta, 
a Gyulai Törvényszék elnök-
helyettese.

Ülnöknek az a 30. évét 
betöltött magyar állampolgár 

választható meg, aki nem áll 
cselekvőképességet érintő 
gondnokság vagy támogatott 
döntéshozatal hatálya alatt, 
büntetlen előéletű és nem áll 
közügyektől eltiltás hatálya 
alatt sem.

A megbízóleveleket és az 
esküokmányt a megyeháza 
nagytermében az eskütétel 
után vették át az ülnökök Za-
lai Mihálytól, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnökétől.

– Sok bölcsességet, 
egészséget, nem kevesebb 
sikert kívánok jövőbeni mun-
kájukhoz. Köszönöm azt a 
megnyilvánulást, azt a kö-
zösségi feladatvállalást, ami 
manapság nem gyakran ta-
pasztalható, de amit Önök 
önként vállalnak – zárta sza-
vait Zalai Mihály.

Kutyej Pál: A jaminaiak sokat tesznek azért, hogy szebb környezetben éljenek
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EBBŐL NEM LESZ KIDOBOTT PALACK!

Válassza a  

SZIVÁRVÁNY AQUA 
környezetbarát,  

cserélhető ballonos  
vizeit!

Már 990 Ft-tól
(52 Ft/liter)

Kiszállítás  
akár 0 Ft!

www.szivarvanyaqua.hu
(66) 778-888 • (30) 915-9399

KÉNYELMES

EGY
SZE

RŰ

KÖRNYEZET-
 

BARÁT

Á RV ERÉ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján eladásra kínálja

a Csaba Center és a megújuló piac közvetlen közelében elhelyezkedő

Békéscsaba, Trefort utca 23. szám alatti, 3381 hrsz.-ú ingatlanát. Az eladásra kínált ingatlan 1121 m2 
területű kivett gazdasági épület, udvar.
Az ingatlan induló ára: nettó 18 860 000 Ft.
Az árverés időpontja: 2019. július 23. 10.00 óra. 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
(Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
További felvilágosítással a Stratégiai-Fejlesztési Osztály szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3816.

P ÓSTELEK I  PA RK ERDŐ
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pósteleki parkerdő hasznosítását, 

üzemeltetését, karbantartását együttesen nyilvános pályáztatás útján meghirdeti

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Stratégiai-Fejlesztési Osztály
Békéscsaba, Szent István tér 7. szám, I. emelet 131. számú iroda
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) található, valamint 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. További 
felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800/3870.

AKK_Plusz_sajto_280x198.indd   1 2019. 05. 28.   12:58

A Dél-békési Tehetségsegítő Tanács tehetségtámogató tevékenysége

Harmadik éve, hogy a mezőkovácsházi és orosházi járás állami köznevelési intézményei te-
hetséggondozó tevékenységének támogatására létrejött a Dél-békési Tehetségsegítő Tanács. 
A szerveződés célja alakulása óta változatlan: a tehetségsegítő tevékenységeket célzó kezde-
ményezések összefogása Dél-Békés területén, a tehetséggondozó-fejlesztő munka segítése, 
a szakmai, társadalmi és gazdasági erőforrások összehangolásának támogatása. A tanács 
kiemelt célja, hogy lehetőséget és teret adjon a fiatal tehetségek hosszú távú, folyamatos és 
megbízható segítésére.

A Dél-békési Tehetségsegítő Tanács 2018/2019-es munkáját idén is jelentős mértékben se-
gítette a Nemzeti Tehetség Program részeként, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghirdetett „Hazai Tehetségsegítő Tanácsok támogatása” pályázati kiírása. A „Dél-békési te-
hetségek segítése” című, NTP-HTTSZ-18-0021 azonosítószámú pályázat a támogató döntése 
alapján 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A júniusban záruló projekt 
hozzásegítette a tanácsot az előző tanévekben végzett munkájuk továbbfolytatásához.

Az idei tanév programjai között szerepeltek: meglévő jó gyakorlatok bemutatása, megismer-
tetésének és bevezetésének koordinálása, bemutatók tartása a tanács működéséről, tehetség-
alap működtetése, szakmai bemutatkozó beszélgetés, tehetségpont-regisztráció és regisztrált 
tehetségpontok további szakmai segítése, tehetségnappal kapcsolatos tevékenységek, szak-
mai fórumok szervezése, pl. a tehetségazonosítás, -gazdagítás, -dúsítás, komplex tehetség-
gondozó program működtetése terén.

A megtartott bemutatók révén az érdeklődők megismerhették a tanács működését, a te-
hetségpont tagjainak jó gyakorlatait. Fentieket a tanács partneri együttműködései révén más 
szervezetek is támogatták.

A Dél-békési Tehetségsegítő Tanáccsal a dbtst@vmoh.hu e-mail-címen vehető fel a kapcsolat.

         Nemzeti Tehetség Program                       Emberi Erőforrások Minisztériuma                  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Á RV ERÉ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverés útján kívánja értékesíteni 

a következő ingatlanát:

Békéscsabán, az Irányi Dániel utca 15. szám alatti társasházban található 3874/A/4 hrsz.-ú, 71 m2 
alapterületű lakás megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 6 600 000 Ft, azaz bruttó hatmillió-hatszázezer forint (nettó 5 196 850 
Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.
Az árverés időpontja: 2019. július 9. 9.30 óra. 
Az árverés helyszíne: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Békéscsaba, Szent István 
tér 7.) 1. emelet III. számú tárgyalója.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) az Aktualitások/Eladásra 
kínált ingatlanok elérési útvonalon található, valamint Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának hirdetőtábláján megtekinthető. 
További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Stratégiai-Fejlesztési 
Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-800 5216.
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Városi pedagógusnap: Egy hivatás, amely pótolhatatlan
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Nyugdíjba vonulása alkal-
mából Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet kapott: Apáti-
Nagy Gáborné (Szigligeti Utcai 
és Kazinczy-lakótelepi Óvoda 
– közel 4 évig irányította az in-
tézményt); Beghdadi Éva Judit 
(Szigligeti Utcai és Kazinczy-
lakótelepi Óvoda – közel 3 évig 
vezetője is volt az óvodának); 
Felföldi Irén Erika (Penza La-
kótelepi és Dr. Becsey Osz-
kár Utcai Óvoda); Hugyecz 
Andrásné (Békéscsabai Tün-
dérkert Óvoda Szegfű Utcai 
Óvoda); Madarászné Bak Ida 
(Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai 
Óvoda); Markóné Herczeg Klá-
ra (Lencsési Óvoda Manóvár 
Óvodája); Szőke Klára (Penza 
Lakótelepi és Dr. Becsey Osz-
kár Utcai Óvoda); Vágvölgyiné 
Frank Ilona (Hajnal-Lenkey-
Jázmin Utcai Óvoda); Vargá-
né Sánta Marianna (Lencsési 
Óvoda Manóvár Óvodája); 
Benkóné Dudás Piroska 
(BSZC Trefort Ágoston Szak-
gimnáziuma és Szakközép-
iskolájából vonult nyugdíjba, 
de korábban 17 évig vezette a 
Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképző Iskolát); Béké-
si Ildikó (Jankay iskola); Dányi 
Lászlóné (Szent László utcai 
iskola); Domokosné Abrudán 
Anna (BSZC Zwack szakgim-
názium és szakközépiskola); 
dr. Hajdúné Felföldi Irén (BSZC 
Szent-Györgyi szakgimnáziu-
ma és kollégiuma); Engwauné 
Erdős Mária (Kazinczy Ferenc 
iskola); Ferencziné Motyovszki 
Marianna (Szent László utcai 

iskola); Forczek Győző (Ka-
zinczy Ferenc iskola); Galló 
Katalin (26 éven át irányította 
a Szent László utcai iskola 
életét); Hanyecz Andrásné 
(Lencsési iskola); Jávori Sán-
dorné (Gerlai iskola); Jónási 
Ferenc (BSZC Trefort szakgim-
náziuma); Kisháziné Tóth Má-
ria (Lencsési iskola); Kocsondi 
Éva Erzsébet (BSZC Nemes 
Tihamér szakgimnáziuma); 
Lehoczki Pál (BSZC Szent-
Györgyi szakgimnáziuma); 
Mácsai Attiláné (Savio Szent 
Domonkos katolikus iskola); 
Majoros Mária (BSZC közgaz-
dasági szakgimnáziuma); Mak-
ráné Biczák Judit Éva (BSZC 
közgazdasági szakgimnázi-
uma); Mészárosné Sopronyi 
Erzsébet (BSZC Szent-Györ-
gyi szakgimnáziuma); Molnár 
Erzsébet (BSZC Zwack szak-
gimnáziuma); Molnár István-
né (Szent László utcai iskola); 
Palyik Katalin (Szent László 
utcai iskola); Pataj Zsuzsanna 
(BSZC Nemes Tihamér szak-
gimnáziuma); Sándor Zoltánné 
(BSZC Kós Károly szakgimná-
ziuma); Szabó Anna (Esély pe-
dagógiai központ); Szabó Ilona 
(BSZC közgazdasági szak-
gimnáziuma); Szabó Julianna 
(Kazinczy Ferenc iskola); Szi-
lágyi Józsefné (Erzsébethelyi 
iskola); Szokolayné Fejes Edit 
(BSZC Kós Károly szakgimná-
ziuma); Tóth Eszter (BSZC köz-
gazdasági szakgimnáziuma); 
Valkóné Ivanics Mária (Bartók 
Béla szakgimnázium); Vargáné 
Nagy-György Katalin (Jankay 
Tibor iskola, 6 éven át vezette 
az intézményt).

A tavasszal elhunyt Tö-
rök Árpád posztumusz 
kapta meg a Békéscsaba 
Kiváló Pedagógusa ki-
tüntetést.

Török Árpád a Vásárhelyi 
Pál Szakközépiskola útépí-
tési és -fenntartási szakán 
érettségizett 1973-ban, 
majd a Műszaki Egyetem 
hidak-utak szakán tanult, 
ahol 1978-ban szerzett 
szerkezetépítő mérnöki 
oklevelet. 

Szerencsésnek érezte 
magát, hogy 1979-től ab-
ban az intézményben gya-
korolhatta a hivatását, ahol 
középiskolás éveit töltötte. 
Azt a tudást, emberséget, 
értékrendet, mentalitást, 
szigort, következetessé-
get, szellemiséget, amit 
diákként kapott, sikerrel 
alkalmazta a katedra má-
sik oldalán.

Tanári munkája során 
mottója ez volt: „A siker ára 
a befektetett kemény mun-
ka”. Ezt szem előtt tartva 
igyekezett megismertetni 
és megszerettetni a szak-
mát a tanulókkal. Diákjai 
számos országos verse-
nyen értek el győzelmeket 
és szép helyezéseket.

Török Árpád 1996-tól 
2016-ig az iskola igaz-
gatójaként dolgozott az 
intézmény sikereiért. Ve-
zetőként a nevelés kérdé-
seire koncentrálva fordult 

a gyerekekhez. Az iskola-
gyűlések mellett a tanulók 
kisebb-nagyobb csopor-
tokban mentek hozzá, je-
lezték bajukat, ötleteiket, 
kívánságaikat, örömüket, 
meghívták rendezvénye-
ikre – vagy bizalmukba 
fogadva legbelsőbb titkuk 
feltárásával tanácsot, se-
gítséget kértek tőle.

A tantestülettel kezdet-
től fogva harmonikusan 
tudott együttdolgozni, az 
iskola sorsát szívén viselő 
kollégának fogadták el és 
folyamatosan bizalmukról 
biztosították őt. Külön sze-
rencsének tartotta, hogy 
minden nehéz kérdésben 
erős és elkötelezett társ-
ként tudhatta maga mellett 
az iskola tantestületét.

Vezetése idején hosszú 
évek alatt egy eredmé-
nyes, színvonalas képzést 
nyújtó, neves középiskola 
fejlődött a Deák utcában.

Békéscsaba Kiváló Peda-
gógusa Kitüntetést vehe-
tett át a városi pedagó-
gusnapon Turi István, az 
Andrássy Gyula Gimnázi-
um és Kollégium pedagó-
gusa.

Turi István középiskolá-
it Győrben végezte, majd 
Szombathelyen szerzett 
pedagógus diplomát mate-
matika–rajz szakon. Csa-
ládja Békéscsabára csábí-
totta, ahol első munkahelye 
1979-ben a Vandháti Kollé-
gium volt. Később elvégez-
te a Képzőművészeti Főis-
kola kiegészítő, rendkívüli 
rajztanárképző szakát is. 

Ez különösen akkor 
hasznosult pályáján, amikor 
az evangélikus gimnázium 
újraindítását segítette, töb-
bek között azzal is, hogy 
az első években saját fel-
szerelését, maga készítette 
szemléltető eszközöket vitt 
magával a tanórák élmény-
szerű megtartásához. 

Az esztétikai nevelés a 
folyamatosan rábízott kul-
turális tevékenységekben 
is megvalósult, számos ki-
állítást, kollégiumi galériát 
szervezett. A kollégiumi ne-
velés specialitása a gyere-
kek otthoni körülményeinek 
pótlására történő törekvés. 
Egy kollégiumi nevelőnek 
szülőpótléknak, pszicholó-
gusnak, családgondozónak 
is kell lennie, a szülői visz-

szajelzések igazolják, hogy 
ezt maradéktalanul sikerült 
megvalósítania. 

A kollégiumban az általa 
vezetett osztályok 4-es kö-
rüli átlagot hoztak, amelyet 
személyre szóló odafigye-
léssel lehetett elérni. Ezen 
túlmenően a negyven év 
alatt  számos éjszakát töl-
tött a fiúk betegágya mel-
lett, szállította őket szük-
ség szerint orvoshoz, vagy 
nagyobb baj esetén kór-
házba. 

Nevelőtanári munkája 
mellett hosszabb ideig volt 
igazgatóhelyettes, munka-
közösség-vezető. Szinte 
legendát képeznek azok a 
vándortáborok, amelyeket 
évtizedig vezetett.

Turi István elhivatott, a 
diákok meghatározó élet-
szakaszát gondosan veze-
tő, példát mutató munkás-
sága elismeréseként kapta 
meg a város kitüntetését. 

Török Árpád Turi István

LIKE-fesztivál DiplomaosztóLencsési iskola
Együtt szórakoztak a diákok "Vonzó szakokra van szükség"Fát ültettek a végzős diákok

A Békéscsabai Diákönkormányzat június 6-án ismét 
megrendezte a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményét 
(LIKE). A program évről évre kulturált szórakozási lehe-
tőséget biztosít a helyi diákság számára, továbbá fellé-
pési, bemutatkozási lehetőséget nyújt a helyi fiatal te-
hetségeknek és civil szervezeteknek.

A LIKE fesztiválon a diákok kihasználták a programok adta lehe-
tőségeket, és amit tudtak, kipróbáltak. Volt zene, tánc, de egye-
bek mellett pingpongozni is lehetett, nem beszélve arról, hogy 
volt idő beszélgetni, és kicsit jobban megismerni a többieket.

A rendezvényt, melynek legfőbb célja, hogy összefogja, 
közös élményekhez juttassa a békéscsabai diákságot, kilen-
cedik alkalommal rendezték meg a Szent István téren. 

– Idén is kitűnő közösségi élményt nyújtott a Lézengő Ifjúság 
Kulturális Eseménye. A vetélkedők, tánc- és divatbemutatók 
mellett az Acoustic Planet és a Hősök zenekar is fantasztikus 
koncertet adott – jegyezte meg Szarvas Péter polgármester. 

– Egy napra idehívjuk a középiskolás és általános iskolás 
diákokat, kizökkentjük őket egy kicsit a hétköznapokból, va-
lamint teret adunk a helyi civil szervezeteknek, amatőr zene-
karoknak és táncosoknak is – fejtette ki Kasnyik Márton. A 
Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke hozzátette: bíznak 
abban, hogy jövőre ismét egy színvonalas eseményt tudnak 
összehozni majd a diákság számára.

Szendi Rita

Fo
tó

: C
sa

ba
gy

ön
gy

e

Fo
tó

: G
ál

 F
er

en
c 

Fő
is

ko
la

Diákönkormányzati és gyereknapot rendeztek a Lencsési 
Általános Iskolában a tanév vége előtt egy héttel. Az ese-
ményen ismét fát ültettek az elballagó diákok. A programot 
nyolc évvel ezelőtt Vida András, az intézmény vezetője és 
dr. Ferenczi Attila, a József Attila-lakótelepi Településrészi 
Önkormányzat elnöke álmodta meg. Mint azt dr. Ferenczi 
Attila elmondta, az elmúlt évek alatt az iskola melletti park-
ban összesen 33 fát ültettek a tanulók.

Hrabovszki Mihály intézményvezető-helyettes arról be-
szélt, hogy az iskola egy egy tanévre szóló tehetséggon-
dozó program megvalósítására pályázott, amely a nemzeti 
tehetségprogram része volt. Itt 1,4 millió forintot nyertek, 
amelynek köszönhetően projektort, interaktív táblát, va-
lamint készségfejlesztő játékokat is beszereztek a foglal-
kozásokhoz. A programot a nagy sikerre való tekintettel a 
jövőben is folytatni szeretnék az intézményben.

A Gál Ferenc Főiskola Gazdasági Karán június 15-én az in-
tézmény új dékánja, dr. Vincze Gábor és a főiskola rektora, 
dr. Kozma Gábor adta át az okleveleket a friss diplomásoknak.

A diplomaosztón Herczeg Tamás országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy Békéscsabán 33 évvel ezelőtt indult a főis-
kolai oktatás, most pedig számos kihívásnak kell megfelelni 
ahhoz, hogy a felsőfokú képzés hosszú távon meg is marad-
jon a városban. Megjegyezte, hogy ehhez magas színvonalú 
oktatásra, vonzó szakokra, államilag támogatott  férőhelyekre 
és jó marketingre van szükség. 

Békéscsaba önkormányzata nevében Kiss Tibor alpolgár-
mester gratulált a friss diplomásoknak, akiknek azt kívánta, 
találják meg azt a munkát, amelyet szeretettel tudnak majd 
végezni, és gondoljanak ezután is jó szívvel városunkra. 

Dr. Kozma Gábor kiemelte: intézményük két éve vette át 
a csabai főiskolát. Hangsúlyozta: társadalmi partnereikkel 
együttműködve olyan szellemi műhelyt szeretnének itt ki-
alakítani, ahova érdemes a továbbtanulást tervezni. Június 
elsejétől új dékán vezeti a békéscsabai kart dr. Vincze Gá-
bor személyében, ő szintén köszöntötte a gazdasági karon 
végzett hallgatókat, kiemelve, hogy Békéscsaba egy élhető, 
barátságos város, ahol nevelni és megtartani szeretnénk a 
diplomás munkaerőt. 

A Gál Ferenc Főiskola gazdasági karán most 33-an tettek 
sikeres államvizsgát, közülük 24-en vehették át diplomájukat.

K. A.
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Streetball Fesztivál Lila-fehér aranylábúak
Több száz kosaras mérte össze tudását A legendás ’74-es focistákat köszöntötték 

Huszonegyedik alkalom-
mal rendezték meg a 
Streetball Fesztivált Bé-
késcsabán. A Szent István 
téren nyolc pályán több 
száz induló mérte össze 
tudását. A stílus népsze-
rűségét tükrözi, hogy a 
három-három elleni játék 
mára olimpiai sportággá 
nőtte ki magát.

A verseny rendszerint több 
helyszínre is ellátogat az or-
szágban, idén nyolc városból 
Békéscsaba volt a harmadik 
állomás. A Streetball Fesz-
tivált először 1998-ban ren-
dezték meg, mára pedig ez a 
játék már olimpiai sportággá 
nőtte ki magát. A Békéscsa-
bai Kosárlabda Klub vezető-
edzője elmondta, a streetball 

a kosárlabdajáték egyszerű-
sített változata.

– A streetball esetében 
hárman játszanak egymás el-
len 16 pontig,  és a mérkőzés 
maximum 20 percig tart – tá-
jékoztatott Jancsik Árpád.

Vida András, a fesztivál 
szervezője úgy fogalmazott: 
az elmúlt években a street-
ball bebizonyította, hogy 
mekkora tömegeket képes 
megmozgatni.

– Abból a szempontból is 
fontos ez a sportrendezvény, 
mert megadhatja a kezdő 
lökést  a fiataloknak, hogy 
megismerjék, megszeressék 
a kosárlabdázást – emelte ki 
Vida András. 

A verseny döntőjét szep-
temberben rendezik meg 
Budapesten a Városligetben, 
ahol az egyes korosztályok 
győztesei mérkőznek majd 
meg egymással.

Gyemendi Réka

Az Előre labdarúgócsapata 
1974. június 16-án jutott fel 
először az NB I-be. Az egy-
kori legendás csapat tag-
jait Szarvas Péter polgár-
mester kezdeményezésére 
Békéscsaba önkormány-
zata köszöntötte a sikeres 
szereplés 45. évfordulóján.

– Ezeket a hősöket sosem fe-
lejtjük el, hiszen nekik köszön-
hetjük, hogy első osztályú lab-
darúgómeccseket rendeztek 
a Kórház utcában. Fontos, 
hogy figyeljünk ezekre az ér-
tékekre, azokra a nagyszerű 
emberekre, akik akár a sport, 
akár az élet más területén 
maradandót alkottak – fogal-
mazott Szarvas Péter a Fiu-
mében tartott ünnepségen.

Kiss Tibor arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a legendás 
sportolók példaképek, akik-
nek sikerei láttán nagyon 
sok gyermek dönt úgy, hogy 

sportolni kezd. Bíró Csaba, 
a közművelődési, ifjúsági, 
oktatási és sportbizottság 
elnöke pedig hangsúlyozta: 
ahhoz, hogy építkezni tud-
junk a jövőben, fontos, hogy 
a múltbéli érdemeket, ered-
ményeket kiemeljük. 

Az Előre legendás ’74-es 
focistái közül a egykori ka-
pus, Tóth Márton emléke-
zett csapatára. Mint mondta, 

1968-ban kialakult egy törzs-
gárda, 5 és fél év után velük 
jutottak fel az NB I-be. Egyko-
ri edzőjük, Babolcsai György 
volt az, aki profi szemléleté-
vel és követelményével az 
első osztályba tudta juttatni 
a békéscsabai futballistákat. 
Hozzátette: akkoriban az Elő-
re-pályán volt, hogy 22 ezer 
ember szurkolt a csapatnak.  

K. A.

Nemcsak a fiatalok mérték össze tudásukat
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Veteránok a pajtábanRöplabda Labdarúgás
Motor- és autókülönlegességekSchindler Szabolcs a vezetőedzőVáltozások a BRSE-nél 

Veteránjármű-találkozót tartottak pünkösdhétfőn Bé-
késcsabán. A hetedik alkalommal megtartott rendez-
vényre mintegy százötven tulajdonos hozta el 30 éves-
nél régebbi, ma már ritkaságnak számító motor- vagy 
autócsodáját.

Zahorán Pál békéscsabai veterántulajdonos Volkswagen 
Bogár típusú autóját mutatta meg a nagyközönségnek. Az 
1974-es évjáratú jármű Németországban készült, és ott is 
újították fel. Muzeális minősítést jelző rendszáma van, de 
még közlekedik vele az utakon és rendszeresen jár veterán- 
találkozókra is az autóval – mondta el a tulajdonos.

A szintén békéscsabai Alföldi Károly R45-ös BMW motor-
kerékpárját hozta el a találkozóra. 1978-ban gyártották mo-
torját, amelynek klasszikus BMW felépítése van, de már a 
modern technológiát képviseli, nem úgy, mint a régi ’40-es, 
’50-es és ’60-as évek motorkerékpárjai.

Diószegi Gyula, a Békéscsabai Ipartestület Veterán Mo-
toros Klubjának vezetője kiemelte: a programok összeállí-
tásánál arra is gondoltak, hogy a rendezvényen nemcsak a 
férfiak, hanem a gyermekek és hölgyek is találjanak elfog-
laltságot maguknak. A gyerekeket kézműves programokkal, 
matchbox-bemutatóval és vásárral, a hölgyeket pedig cuk-
rászbemutatóval várták. Bauer Csaba, a jaminai Jézus Szíve 
templom plébánosa pedig a pünkösd jelentőségéről beszélt 
a rendezvényre látogatóknak és meg is áldotta a találkozót. 

Kovács Andrea

Schindler Szabolcs, a 44 éves, pro-licenccel rendelkező 
szakember mindenben megegyezett a Békéscsaba 1912 
Előre többségi tulajdonosával és vezetőségével, így a li-
la-fehér klubnál folytatja pályafutását.

Labdarúgóként számos hazai csapatban megfordult, kétszer 
nyert Magyar Kupát: az MTK-val 2000-ben, illetve a Honvéd-
dal 2007-ben – számolt be a Békéscsaba 1912 Előre SE.

A szakember két éven keresztül, 2003 és 2005 között Bé-
késcsabán futballozott, ahol 50 mérkőzésen lépett pályára. 
Háromszázadik NB I-es bajnoki mérkőzésére 2008. szep-
tember 26-án a DVSC ellen került sor. 2011 telén az NB III. 
Duna-csoportjában szereplő Biatorbágynál folytatta karrier-
jét. Pályafutása befejezését követően edzőnek állt. 2017 nya-
rától egy éven át a Dorogi FC vezetőedzője volt, 2018 nyarán 
pedig az FC Ajka élére nevezték ki. A Veszprém megyei klub-
bal idén kiharcolta a felfelé történő osztályváltást, így az ajkai 
csapat az új idényben már az NB II-ben folytathatja.

A Békéscsaba szakmai stábja Kincses Ádám asszisztens 
edzővel egészül ki. A második csapat vezetőedzője tovább-
ra is Brlázs István Gábor marad, aki egyben második asz-
szisztensként segíti majd Schindler Szabolcsék munkáját. 
A klubvezetés továbbra is igen fontosnak tartja a jó bajnoki 
szereplést, egyben ugyanolyan lényeges lesz fiatal labdarú-
góink szerepeltetése – ezért igyekezett olyan szakmai stábot 
kialakítani, amely magáénak érzi a klub elveit és közreműkö-
désükkel zavartalan maradhat két csapatunk prosperálása.

Eldőlt, hogy a BRSE új vezetőedzővel kezdi a 2019/2020-as 
szezont, Kormos Mihály is távozik, Nagy Attila pedig a BRSE- 
utánpótlás élén folytatja munkáját. 
A klub Paul Bogdan irányításával történetének egyik legna-
gyobb sikerét érte el, hiszen a CEV Kupában a legjobb négy 
közé jutott, erre pedig több mint két évtizede nem volt példa 
a magyar röplabdázásban. A csapat azonban a magyar pont-
vadászatban lemaradt a döntőről és végül a bronzérmet sze-
rezte meg. Paul Bogdan életében jelentős változást hoznak a 
következő hónapok, ugyanis felesége novemberre várja első 
gyermeküket. A család visszaköltözik Romániába, ő pedig 
egy élvonalbeli klubnál folytatja edzői pályafutását.

A Békéscsabai Röplabda Sportegyesület csapatai minden 
korosztályban országos döntőbe jutottak idén is, és háromban 
aranyéremmel zárták a megmérettetést. A klub égiszén belül 
közel 400 gyerek sportol, számuk és a sportág iránti érdeklő-
dés folyamatosan növekszik. Elindult a Békéscsabai Röplabda 
Akadémia munkacsarnokának kivitelezése, a klub regionális 
központként, bástyája a magyar női röplabdázásnak.

Eldőlt, hogy július 1-jétől Nagy Attila utánpótlás vezető-
edzőként koordinálja a korosztályos csapatok munkáját, 
megbízatása 2 évre szól. Nagy Attila 2000 óta, az alapítás 
évétől tagja az egyesületnek, azóta a klub szakmai stábját 
erősíti. A szakember kezei közül számos, élvonalbeli és válo-
gatott sportoló került ki.

Másik komoly változás, hogy Kormos Mihály júniustól tá-
vozik a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület kötelékéből. A 
szakember a Szent Benedek Balatonfüred Röplabda Akadé-
mia utánpótlásában folytatja munkásságát. 



BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Csabai Mérleg

Gazdag programkínálattal jön a nyárKolumbiai dallamok
Színház, koncert, tánc a Városházi Estéken és a Főtéri NyáronItt járt a Coro Unab kórus

Békéscsabán ezen a nyá-
ron is színes programokkal, 
színházzal, zenével, kon-
certekkel, tánccal várja az 
érdeklődőket a Csabai Nyár 
programsorozata. Június 
21-étől augusztus 26-áig 
közel száz esemény közül 
választhatnak a csabaiak 
és az ideérkezők. A nyár 
első felében a Városházi 
Esték nyújt kikapcsolódást 
a Jókai színház szervezésé-
ben, második felében pedig 
a Főtéri Nyár programjai hí-
vogatják az érdeklődőket a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központ szervezésében.

A békéscsabai teátrum idén 
is színvonalas előadásokkal 
készül a június 21-étől július 
13-áig tartó Városházi Esték-
re. A tervek szerint a kilenc 
nagyszínpadi előadás mellett 
gyermekprogramok és irodal-
mi estek is színesítik a nyár-
estéket a városháza udvarán, 
illetve a TeÁtriumban. Mint 
azt Seregi Zoltán igazgató 

elmondta, a Nemzeti Színház 
előadásával (Carlo Goldoni: 
Házasság Palermóban) indí-
tanak, a továbbiakban egy-
személyes vígjátékkal érkezik 
Csányi Sándor, fellépnek töb-
bek közt a Turay Ida Színház 
művészei a Hippolyt a lakáj-
jal, a Spirit Színház a Vesze-
delmes viszonyokkal, a Zente 
Ferenc Színház pedig a Lo-

vagias üggyel. A nagy nép-
szerűségre való tekintettel a 
Jókai színház előadásában 
látható lesz a Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül című víg-
játék, a Lili és Lali Meseor-
szágban, de lesz Beatles-est 
sztárvendégekkel, musical- 
est és táncforgatag is a Ba-
lassi Táncegyüttessel. 

A Csabagyöngye Kulturális 
Központ a Főtéri Nyár prog-
ramjait szervezi. Ennek része-
ként július 15-étől augusztus 
26-áig egymást váltják majd a 
műfajok és az előadók a Szent 
István téren és a Csabagyön-
gye melletti stégen. Forczek 
Győző, az intézmény igazga-
tóhelyettese kiemelte, hogy 
tematikus hetek keretében 
a népzenétől kezdve a köny-
nyűzenén át a pszichedelikus 
rockig, a musicalig és a külön-
böző táncokig igazán gazdag 
műfaji mozaikra számíthatnak 
az érdeklődők ebben az idő-

szakban is. Koncertet ad majd 
például Pribojszki Mátyás csa-
pata, a Jumping Matt and his 
Combo, a Cloud 9+, Boggie, 
a Bohemian Betyars, ByeAlex 
és a Slepp, Little G Weevil. 

A Csabai Nyár egyik ki-
emelkedő eseménye az au-
gusztus 20-ai nemzeti ünnep 
lesz, amely most is nagysza-
bású koncerttel ér majd véget.

– A csúcsprogram az este 
fél tízkor kezdődő Zséda- 
koncert lesz. A sokszorosan 
elismert és kitüntetett éne-
kesnő nem túl sokszor lép 
nagyzenekarral színpadra, 
éppen ezért örülünk, hogy 
elfogadta a felkérésünket – 
jegyezte meg Szarvas Péter 
polgármester.

A szervezők az időjárást 
is szem előtt tartják, eső ese-
tén a Csabagyöngye Kulturá-
lis Központ biztosítja majd a 
helyet a programoknak.

V. N., M. E.Seregi Zoltán, Szarvas Péter és Forczek Győző

Az apróságok óvónőikkel együtt több táncot is eljárhattak a város szívében

Idén is közérdeklődésre számot tartó programokkal várják a nézőket
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Aki nem lép egyszerre:
Néptáncbemutatóval zárták az évet a nagycsoportosok

Az „Aki nem lép egyszer-
re” elnevezésű néptánc-
program 2016 őszén in-
dult útjára Békéscsabán 
a helyi önkormányzat és 
a Balassi Közalapítvány 
együttműködésének ered-
ményeként. Az alapítvány 
munkatársai a Hétpróbás 
Tánciskola szakemberei-
vel együtt tanítják a kicsi-
ket a helyi óvodákban.

Mint azt Mlinár Pál, a 
Balassi Közalapítvány ve-
zetője kiemelte: az önkor-

mányzat először a szülőket 
kérdezte meg, hogy milyen 
tevékenységet választaná-
nak szívesen a kicsiknek. 
Háromféle tevékenység 
kapott prioritást, köztük 
első helyen volt a néptánc, 
így meg is kezdték a prog-
ram kidolgozását.

Pócsikné Laurinyecz 
Ildikó a Lenkey utcai óvo-
da nagycsoportosaival 
készült a bemutatóra. Ki-
emelte: ez egy olyan lehe-
tőség a gyerekek számára, 

amellyel csak gyarapod-
hatnak.

A legkisebbeket és az 
eseményre érkezőket a 
Szent István téren Szarvas 
Péter polgármester köszön-
tötte, aki szerint a program 
töretlen népszerűségnek 
örvend. Kiemelte, hogy a 
néptáncoktatást a nagy-
csoportosoknál vezették 
be, és örömmel számolt be 
arról, hogy Békéscsabán 
mind a nyolc önkormány-
zati fenntartású óvodában 
működik a program.

Az apróságok láthatóan 
megszerették a néptáncot, 
az egész Szent István teret 
betáncolták a Suttyomba 
zenekar kísérete mellett.

Vágvölgyi Nóra

Több száz óvodás mutathatta be néptánctudását az 
óvodai év zárásaként Békéscsabán, a Szent István té-
ren a közelmúltban. Az „Aki nem lép egyszerre” prog-
ram részeként a nagycsoportosok egy éven át tanul-
hatják a néptánc alapjait. Az apróságok óvónőikkel 
együtt több táncot is eljárhattak a város szívében.

Egy 30 fős kolumbiai delegáció érkezett Békéscsabára 
pünkösdhétfőn. A Bucaramanga Egyetem kórusa, a Coro 
Unab azért látogatott a megyeszékhelyre, hogy bemutas-
sák országuk kultúráját és szépségét, valamint erősítsék 
a Kolumbia és Magyarország közötti kapcsolatot. 

A kórus tagjai elsők között a Gál Ferenc Főiskola Gazdasági 
campusára látogattak el Békéscsabán. A kolumbiai kórus ve-
zetője, Rafael Angel Suescun Marino úgy fogalmazott: zenei 
sokszínűségükkel és előadásukkal közvetítik a világ felé or-
száguk szépségét és kultúrájuk gazdagságát. 

A campus-látogatást követően a vendégeket Nagy Ferenc 
alpolgármester fogadta a városháza dísztermében. Mint 
mondta, a kolumbiai nagykövetség kereste fel a várost a dip-
lomácia erősítésének érdekében. Hozzátette: a kórus kon-
certje kiváló alkalom a kulturális kapcsolat kialakítására. Ma-
gyarország kolumbiai nagykövetségének ügyvivője kifejtette: 
több okból is örömteli, hogy itt lehetnek Békéscsabán. Az 
egyik, hogy a követségük egyéves fennállása óta még nem 
volt lehetőségük a városba látogatni, a másik pedig az, hogy 
2019-ben Kolumbia 200 éves függetlenségét ünneplik. "Ezen 
évforduló apropójából szeretnénk megmutatni a világnak azt, 
hogy a 200 éves köztársaság erős, gazdag kultúrával rendel-
kezik" – fogalmazott Duván Reynerio Ocampo Pinzon.

A harmincfős csapat többnapos itt-tartózkodása során 
énekelt a könyvhét megnyitóján és emlékezetes koncertet 
adott a Páduai Szent Antal-székesegyházban. "Mindenkinek 
jó, ha szép dolgot lát és hall, mert ez belülről megtisztít és 
boldogabbá tesz bennünket. Ráadásul most van a templom 
felszentelésének 109. évfordulója, így ezt is méltó módon ün-
nepelhetjük" – mondta el Szigeti Antal plébános.

Kovács Andrea



A Munkácsy Mihály Múzeumhoz tartozó 
Jankay–Kolozsváry–Tevan Gyűjteményben 
a Kolozsváry és Tevan családok által adomá-
nyozott művek révén a gyarapodás lényegé-
ben 2006 óta folyamatos. Az ajándékozások 
alkalmával egy portré is a tulajdonunkba ke-
rült, melyről azt tudta a család, hogy Tevan 
Margitot ábrázolja és lánytestvérének férje, 
azaz sógora, Kolozsváry Sándor készítette. 
A leltározás során – amikor visszavonhatat-
lanul bekerül a „nagykönyvbe” a (mű)tárgyak-
ról a beazonosításukhoz szükséges minden 
információ – szúrt szemet, hogy a szignó, 
mely a szerzőséget igazolja, talán mégsem 
Kolozsváry Sándoré. Sokkal inkább a nem-
zetközi hírű festő, az idén százhúsz éve szü-
letett Kolozsváry Zsigmond aláírásával lehet 
rokonítani. A két művész egyébként testvéri 
viszonyban állt. 

A család szerint Margit és Zsigmond nem 
ismerte egymást. Viszont két tény is meg-
döntötte a korábbi elképzelést: egy, a gyűj-
teményből előkerült levél, melyet Zsigmond 
1922. január 25-én írt Margitnak. Ez for-
rásértékűen igazolja, hogy ők ketten igenis 
baráti viszonyban voltak. „Kedves Seg. (va-
lószínűleg: Segéd) Tanárnő, bizony vannak 
az embernek kellemetlen kötelességei (mint 
pld. Nálad, a levélírás hozzám) de ezeket 
meg kell szokni. – Különben, ha tényleg úgy 
van – borzasztóan sajnálom, hogy alapjában 
megváltoztál. Miért tetted, óh ezt? Úgy lá-
tom, mégis csak árt Neked a csabai levegő.” 
Tevan Margitot 1922-ben Vértes Árpád ipar-
művész stúdióvezető munkatársnak kérte fel, 
de Tevan Margit ezt nem fogadta el, és Bé-
késcsabáról bedolgozóként látta el a felada-
tot. Vagyis Margit valóban Békéscsabán tar-
tózkodott ebben az időszakban. Részben ez 

a megerősítő indoka annak, hogy a zseniális 
kezű Kolozsváry Zsigmondot tudhassuk a 
portré alkotójának, aki már középiskolai mű-
vészeti képzése alatt ösztöndíjjal tanulhatott. 
Másrészről az, hogy a gyűjteményünkben 
megtalálható Kolozsváry Sándor gyermeké-
nek, Györgynek az iskolai értesítője, melyet 
az apa, Sándor több helyen is aláírt. Ez az 
aláírás pedig nem egyezik a Tevan Margit-
portrén található szignóval, hanem az eddig 
is Sándornak tulajdonított rajzokén látottak-
hoz hasonló. 

Mindez azért hatalmas hír – egyben a 
Jankay–Kolozsváry–Tevan Gyűjtemény új 
állandó kiállításának egyik gyöngyszeme –, 
mert Tevan Margitról eddig nem ismertünk 
fiatalkori portrét (fotót igen, de rajzban visz-
szaadott művet nem), illetve, mert így a te-
hetséges grafikus, bábművész, festő hírében 
álló francia földön is méltán hírnevet szerzett 
Kolozsváry Zsigmond, vagy, ahogy külhon-
ban ismertté vált: Sigismond Kolos-vary még 
több munkáját tudhatjuk Békéscsabán. 

Ván Hajnalka
művészettörténész
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VAKÁCIÓ A MESEHÁZBAN – Azok a csodálatos nyári táborok…
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal a vakáció ideje alatt 
a szabad idő vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermekeket. 
Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa alatt, kis létszámú 
csoportban, a szülők munkaidejéhez igazodva, különböző élményközpontú 

tematikával készülünk a nyárra.

Azok a csodálatos színek… 2019. július 29. – augusztus 2. 
A hét során hinni fogunk a szemünknek. Játszunk a színekkel. 
Befestünk, lefestünk, kifestünk, átfestünk. Mindent játszunk, amit 
a színekkel lehet. Alapszínek, színkeverés, tempera, vízfesték, ruhafesték, 
szivárvány… Gyöngyök, fonalak, hímzés és terepséta is szerepel a hét 
programjában. A hét folyamán a legkedveltebb agyagozás és gyöngyfűzés 

kiegészítő tevékenységként mindennap szerepel.

Azok a csodálatos ízek… 2019. augusztus 5–9. 
Az ízlelés, az alapízek alkotják a hét programjának tematikáját. 
Gasztronómiai kalandozásunk során ellátogatunk a sós birodalmába, 
az édes vidékeire a savanyú völgyein át, kitérve a keserű lapályaira, ami 
Beatrix királyné boszorkánykonyháján át a Harruckern utcai Molnárházban 
ér véget, ahol a régi molnárélettel is megismerkedünk. A hét folyamán 
a legkedveltebb agyagozás és gyöngyfűzés kiegészítő tevékenységként 

mindennap szerepel.

Azok a csodálatos emberek… 2019. augusztus 12–16. 
A hét során először saját magunkkal ismerkedünk. Mekkorák vagyunk, 
milyenek vagyunk, mit szeretünk magunkban, mit szeretünk másokban, 
mit tudunk, mihez értünk, minek örülünk a legjobban? Aztán a híres 
emberek témáját járjuk körbe. Mi a híres? Ismerünk-e híres embereket? 
Beöltözősdi, huszárok és honleányok, tündérek és bohócok. A hét folyamán 
a legkedveltebb agyagozás és gyöngyfűzés kiegészítő tevékenységként 

mindennap szerepel.

Táboraink részvételi díja: 17 000 Ft/hét, ami tartalmazza az étkezések és 
a foglalkozások összes költségét. Testvéreknek kedvezményt adunk.

Jelentkezni lehet a Meseház telefonszámán: 66/326-370,
valamint a mesehaz@mesehaz.hu címen.

Bővebb felvilágosítás kérhető munkatársainktól ugyanitt.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

 

BÉRELHETŐ 
szuper kényelmes KERÉKPÁROK! 

 
 

 Schwinn Csepel Cruiser  
 felnőtt kerékpár  
 női, férfi vázas 
  (kosárral, csomagtartóval) 
 
 

 Schwinn Csepel Ranger 
  felnőtt kerékpár  
  női vázas 
 (csomagtartóval) 
                          

Schwinn Csepel Landrider 
               női, férfi vázas, gyermek) 

 
Kölcsönzési díjak 

fél nap (max.6 óra): 1 000,- Ft/db 
1 nap (max.13 óra): 1 800,- Ft/db 
2 nap (max. 36 óra): 2 500,- Ft/db 

Kaució: 5 000 Ft/kerékpár 
 

Csoportos kedvezmény 20 fő felett 10 %. 
Iskolai csoportok számára nincs kaució 

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
 
 

ÉRDEKLŐLDHET ÉS KÖLCSÖNÖZHET: 
Körösök Völgye Látogatóközpont 

Békéscsaba, Széchenyi liget  
 

Bejelentkezés: 
                                              +36/66/445-885 

MESÉLŐ MÚZEUM

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

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

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

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

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

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy augusztus 5-éig könyvtárunk 
állományából 2-2-vel több CD és DVD, valamint 4-gyel több könyv 

kölcsönözhető ki.

PROGRAMOK
Július 1–5. között olvasótábor a Lencsési Könyvtárban 8–12 éves 
gyerekeknek. Táborvezető: Kincses Benjaminné pedagógus. Program: 
látogatás a Munkácsy Mihály Múzeumban és a Munkácsy Emlékházban, 
séta a ligetben, játékok, filmek, rajzolás és festés. Részvételi díj: 

7500 Ft/fő. Érdeklődés és jelentkezés a Lencsési Könyvtárban.

Alkotótábor 2019. június 24. és 28. között a Békés Megyei Könyvtárban. 
Minikönyvet, leporellót, mappát vagy dobozt készíthet Biró Bertold 

könyvkötő irányításával, a könyvtár legújabb eszközeinek segítségével.
Az első 20 felnőtt jelentkezését tudjuk fogadni.

Jelentkezés: bekescsaba@europedirect.hu, telefon: 66/530-201.

3D NYOMTATÁS A KÖNYVTÁRBAN
A Békés Megyei Könyvtár 3D nyomtatójával kinyomtathatja 3 dimenziós 
modellként megtervezett tárgyait PLA műanyagból. Maximum 25 x 20 
x 20 cm-es tárgyak készíthetők el. A szolgáltatás ára: 200 Ft/méter 

(a tárgy elkészítéséhez felhasznált műanyag).

HŐSÉG ELLEN EGY JÓ KÖNYVET A HŰVÖS KÖNYVTÁRBAN!
A nagy hőségben (is) jöjjön a könyvtárba, ahol hűvös terekben olvashat 
könyvet, folyóiratot, használhatja az ingyenes wifit, és akár megihat egy 
hűsítőt a büfében! Beiratkozott olvasóink a könyvtár állományába tartozó 
filmeket is megtekinthetik a moziszobában. A filmnézőknek 2 db televíziót, 
valamint fejhallgatókat biztosítunk a minél tökéletesebb filmezés érdekében.

Igazi kincs bukkant elő
a Jankay–Kolozsváry–Tevan Gyűjteményben!
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NYÁRI TÁBOROK
Indiántábor – 2019. július 1-jétől 5-éig általános iskolák alsó és felső 
tagozatosai részére. A résztvevők megismerkednek az észak-amerikai 

indiánok történetével, törzseivel, életével, mindennapi szokásaikkal, 
hiedelemvilágával. Ehhez kapcsolódva kézműves-foglalkozások 

keretében készítenek használati és viseleti tárgyakat és eszközöket, 
ékszereket, kabalákat, továbbá egy-egy alkalommal lovagolhatnak 

és íjazhatnak.
A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 
15 000 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.

Fotósulitábor – 2019. július 1-jétől 5-éig 12–18 éves diákok részére. 
A résztvevők tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a digitális 

fotózás elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai 
vezetők közreműködésével. A táborban való részvétel feltétele, hogy 

a jelentkezők rendelkezzenek digitális fényképezőgéppel, amit a tábor 
ideje alatt használnak.

A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 
13 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.

Horgásztábor – 2019. július 8-ától 12-éig 8–14 éves gyermekek 
részére. „A horogkötéstől a halfogásig” – a résztvevők megismerhetik 

a Körösökben előforduló halfajokat, valamint a horgászatukhoz 
szükséges eszközök összeállítását és használatát sajátíthatják el a 
közös horgászatok alkalmával az Élővíz-csatornán. A tábor elméleti 

anyaga megegyezik a horgászvizsgára felkészítő tanfolyamok 
témaköreivel.

A foglalkozások 8-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: egy hétre 
13 500 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartalmazza.

A táborokra jelentkezni június 17-éig lehet személyesen a közösségi 
házban, a részvételi díj befizetésével, hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

További információ a 456-177-es telefonszámon kérhető.

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Trianonra emlékeztünkKözéppontban a valódi értékek
„A magukat győztesnek gondolók is vesztesek voltak”Sztár- és versengésmentes Találkozó Mezőmegyeren

Ez egy sokkal összetet-
tebb tragédia, mint aho-
gyan azt mi megéljük – fo-
galmazott Harangozó Imre 
néprajzkutató a trianoni 
békediktátum aláírásának 
99. évfordulóján, a nemze-
ti összetartozás napján a 
békéscsabai emlékműnél.

Az 1920. június 4-én aláírt 
trianoni békeszerződés kö-
vetkeztében hazánk terüle-
tét 283 ezer négyzetkilomé-
terről 93 ezerre, lakosságát 
pedig 18,2 millióról 7,6 milli-
óra csökkentették.

A megemlékezés 
Komlóssy Kata és a Het-
venszer Hétszer Bocsánat 
zenekar műsorával vette 
kezdetét, majd Harangozó 

Imre tartott beszédet. A nép-
rajzkutató elmondta: családi 
körben szerezte első ismere-
teit Trianonról, ebből a szűk 
körből kilépve azonban azt 
tapasztalta, hogy az embe-
rek keveset tudnak az akkori 
eseményekről.

– Ebben a tragédiában a 
magukat győztesnek gondo-

lók is vesztesek voltak. Ez 
a nap majd akkor lesz egy 
igazán nagy és szép ünnep, 
amikor azok, akik még ma 
is leparancsolják a pápa mi-
seruhájáról az árva magyar 
szót, belátják, hogy mit ve-
szítettek. A legjobbak már 
akkor belátták – fogalmazott 
Harangozó Imre.

A Szeberényi Gusztáv 
Adolf Evangélikus Gimnázi-
um tanulóinak műsorában 
szimbolikusan visszaillesz-
tették Nagy-Magyarország el-
csatolt területeit. A diákok elő-
adását a Talléros Együttes és 
a Tabán Táncegyüttes közös 
produkciója követte, végül a 
jelenlévők megkoszorúzták a 
Trianoni emlékművet.

Gyemendi Réka

A legjobb fazekasmeste-
rek, különleges népmű-
vészeti alkotások, népze-
nészek, néphagyományok 
és igazi folklór. Így lehet-
ne jellemezni néhány szó-
val az V. Kárpát-medencei 
Népzenei és IV. Fazekas 
Találkozót, amelyet júni-
us 7–9-én rendeztek meg 
Mezőmegyeren a Csa-
ba Kulturális Egyesület 
a Táncművészetért civil 
szervezet tagjai.  

A Kárpát-medence zenéjé-
nek, változatos folklórjának, 
néphagyományainak, népi 
mesterségeinek a bemu-
tatása volt a kiemelt célja 
most is a sztár- és versen-
gésmentes rendezvénynek. 

Mint azt Garay Éva főszer-
vező elmondta, ezúttal nem 
a produkciókra, hanem a 
valódi, nagybetűs Találko-
zásokra, a jó hangulatra, a 
népzene és néptánc szere-
tetére, az együttlét örömé-
re helyezték a hangsúlyt. 
Ennek érdekében számos 
olyan közösséget, civil szer-
vezetet szólítottak meg, 
amelyek csatlakoztak a ren-
dezvényhez. 

A rendezvény így is bő-
velkedett értékes progra-
mokban, a Talléros Együttes 
volt a Találkozó házigazda 
bandája, de láthatták és 
hallhatták az érdeklődők 
például a Ludas Zenekart, 
a Meseházi Családi Dalár-
dát, Balogh Kálmán cimba-

lomvirtuózt, a Balogh Triót, 
valamint több, a külhoni ma-
gyarlakta területekről érke-
zett népzenészt, muzsikust. 

A IV. Fazekas Találkozóra 
hét mester érkezett belföld-
ről és az elcsatolt területek-
ről. A honfoglaló magyarok 
már használták a kerámia 
bográcsot, amelynek hű 
mintáját készítette el a he-
lyi fazekasmester. Farkas 
Gábor szervező szerint eb-
ben a szakmában fontos, 
hogy meg tudjanak újulni a 
mesterek, hiszen a világ is 
folyton változik körülöttünk. 
Az alkotásoknál nemcsak 
a régmúlt előtti tisztelgést 
tartják tehát szem előtt, ha-
nem az is lényeges, hogy 
használhatóak, időtállóak le-
gyenek az elkészült dolgok, 
ugyanúgy, mint maga a népi 
iparművészet.

A rendezvényen a Me-
zőmegyeri Kézműves Falu 
Egyesület saját készítésű 
portékáiba is betekintést ka-
pott a közönség, népi fotó-
sok és filmesek is gazdagí-
tották a Találkozót, az óvoda 
kertje pedig ismét nyitva állt 
a családok előtt.  

H. Sz., M. E.
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K I T E K I N T Ő

2019. június 24., hétfő 2019. június 25., kedd 2019. június 26., szerda 2019. június 27., csütörtök 2019. június 28., péntek 2019. június 29., szombat 2019. június 30., vasárnap

2019. július 1., hétfő 2019. július 2., kedd 2019. július 3., szerda 2019. július 4., csütörtök 2019. július 5., péntek 2019. július 6., szombat 2019. július 7., vasárnap

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Forgószínpad
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Zöld7
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 A Nő és a Hölgy
 a viselkedéskultúra 
 tükrében 1.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Üzleti Negyed
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Sztárportré
  8.10 Zöld7
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Praktikák
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Művészbejáró
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen
18.30 Sztárportré
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör
21.00 Aggódunk érted 12.
22.00 A dombba zárt gyár
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Generációnk
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
17.50 Púder
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 A Nő és a Hölgy
 a viselkedéskultúra
 tükrében 2.
22.10 Paskó atya konyhája
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Kezdőkör
  8.10 Praktikák
  8.40 Generációnk
  9.10 Szomszéd vár
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Kezdőkör
17.50 Púder
18.00 Hírek
18.05 Aktuális
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 A foci háza táján I.
21.55 Czinka Pannától
 Pegéig I.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.05 Aktuális
  6.25 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Szempont
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Generációnk
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Szempont
21.00 Aggódunk érted 3.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Szempont
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.05 Aktuális
  6.25 Kezdőkör
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 BRSE TV
  8.40 Sztárportré
  9.10 Művészbejáró
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Praktikák
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Generációnk
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV
18.30 Szomszéd vár
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Forgószínpad
21.00 A foci háza táján II.
21.55 Czinka Pannától 
 Pegéig II.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Forgószínpad
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Szempont
  8.10 Szomszéd vár
  8.40 BRSE TV
  9.10 Épí-Tech
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Aktuális
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Aggódunk érted 10.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Praktikák
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Forgószínpad
  8.10 Üzleti Negyed
  8.40 BRSE TV
  9.10 Utánpótláslesen
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Sztárportré
18.00 Hírek
18.05 Kezdőkör
18.50 Púder
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Ikarosz zuhanása
21.55 Czinka Pannától
 Pegéig III.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 BRSE TV
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen
21.00 Globál Menü
21.55 Halak megmentése
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  6.00 Hírek
  6.10 Aktuális
  6.30 Zöld7
  7.00 Híradó
  7.20 Aktuális
  7.40 Művészbejáró
  8.10 BRSE TV
  8.40 Üzleti Negyed
  9.10 Forgószínpad
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör
11.00 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV
18.30 Művészbejáró
19.00 Híradó
19.20 Aktuális
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech
21.00 Fekete aranyláz
21.55 Aggódunk érted 18.
22.30 Aktuális
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech
23.40 Szarvasi híradó
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szempont
11.20 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Forgószínpad
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen
18.30 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Bartók Néptáncvizsga 
 előadás
22.30 Paskó atya konyhája
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Forgószínpad
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.10 Aktuális
  7.30 Generációnk
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Sztárportré
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Üzleti Negyed
10.50 Képújság
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Forgószínpad
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen
18.30 Épí-Tech
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró
21.00 Gogo és George
21.45 Aggódunk érted 1.
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró
23.40 Forgószínpad
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.50 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szempont
18.00 Hírek
18.10 Szempont
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Baptista Akadémia 
 zenekarának koncertje
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság

  7.00 Hírek
  7.05 Aktuális
  7.25 Kezdőkör
  8.00 Híradó
  8.20 Aktuális
  8.40 Művészbejáró
  9.10 Zöld7
  9.40 Aktuális
10.00 Híradó
10.20 Generációnk
10.50 Képújság
16.00 Praktikák
16.30 Művészbejáró
17.00 Hírek
17.10 Aktuális
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen
18.30 Forgószínpad
19.00 Híradó
19.20 Sztárportré
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV
21.00 Magyarok a Barcaért
22.25 Vörösiszap és más
 időzített bombák
22.50 Híradó
23.10 Sztárportré
23.40 Zöld7
24.00 Képújság
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Békés-tarhosi Zenei Napok – a populárisabb zene felé is nyitnak
Idén is megrendezik 
a Békés-tarhosi Ze-
nei Napokat Békésen a 
Kecskeméti Gábor Kul-
turális Központban. A 
rendezvényre – ami június 
15-én kezdődött és június 
30-áig tart – várnak min-
denkit, aki érdeklődik a 
komolyzene, a néptánc 
vagy az irodalom iránt.

A Békés Városi Kecskeméti 
Gábor Kulturális Sport- és 
Turisztikai Központ igazga-
tója a rendezvény beharan-
gozóján elmondta: az előző 
évektől eltérően az idei prog-
rammal nyitottak a populá-
risabb zene felé is, például 
azzal is, hogy a rendezvényt 
a Kormorán zenekar zárja 
majd június 30-án.

– Rendszerint igen nagy 
tömeget mozgat meg ez a 
43 éves múltra visszatekintő 
zenei fesztivál. Tavaly csak a 
fellépők létszáma hétszáz fő 
volt, a látogatóké pedig több 
ezer. Igyekszünk nagy művé-
szeket elhívni, illetve fiatal te-
hetségeket is, akik itt tudják 
először megmutatni, miben 
remekelnek – fogalmazott 
Túri Andrea.

– A korábbiakban, amikor 
a békés-tarhosi diákok, va-
lamint a volt diákok és taná-
rok szervezték az eseményt, 
még teljesen a komolyzenéről 
szólt a zenei napok program-
ja. Erre is van igény, viszont 
most úgy gondoltuk, hogy 
egy kicsit könnyítünk a műsor 
összeállításán, hogy azok is 
jól érezzék magukat a ren-
dezvényen, akik a komolyze-
nében annyira nem képzettek 
– jegyezte meg Izsó Gábor, 
Békés város polgármestere.

A zenei napok keretében 
idén is tartanak nemzetkö-
zi vonószenekari tábort és 
kurzust. A táborban lehető-
ség nyílik egyéni kurzusórák 
igénybevételére is. A dél-
előtt-délután tartott zenekari 
szólampróbák, majd összpró-
bák mellett ki-ki rugalmasan 
vehet részt például hegedű- 
vagy csellóórán. A tábor ideje 

alatt a résztvevők folyamato-
san járhatnak zongorás pró-
bákra, és házi hangversenye-
iken Nátor Éva és Rázga Áron 
zongorakísérők közreműkö-
désével játszhatják el a már 
repertoáron lévő vagy épp a 
kurzuson megtanult műveket. 

A programsorozat, amely-
nek fővédnöke Fekete Péter 
kultúráért felelős államtitkár, 

a Békés Megyei Szimfonikus 
Zenekar és a Kossuth-dí-
jas Muzsikás együttes nyitó 
hangversenyével vette kez-
detét, a koncerten Kodály és 
Bartók művei hangzottak el. 
A komolyzene mellett a fesz-
tiválon szerephez jut például 
a musical, a kamarazene, és 
lesz kórustalálkozó.

Gyemendi RékaJúnius 30-áig várják a látogatókat a zenei napokra
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Gyászol a csabai nyom-
dász szakma. Életének 78. 
évében, súlyos betegség 
következtében elhunyt Da-
rida Pál nyugalmazott ter-
melési igazgató, aki a Kner 
Nyomda dicső korszakában 
volt vezető beosztásban. 
Elvének vallotta az igé-
nyességet, amelyet saját 
munkájában és munkatár-
saitól elvárt. Több mint ne-
gyedszázadig jó szándékú 
vezetőként munkálkodott 
felelősségteljes beosztásá-
ban, tisztelve kollégáit, akik 
mellett mindig kiállt.

Darida Pál szakmai pályá-
ját magasnyomó-gépmester 
tanulóként kezdte 1961-ben, 
a Tevan Nyomda jogutódjá-
nál, a Békési Nyomdában. 
Gépmesterként magasabb 
ismereteket Moszkvában 
nyomdaipari technológiai 
szakon szerzett, 1969-ben 
diplomázott. Visszatérve a 

csabai Kner Nyomdába a 
technológiai és gyártás-elő-
készítő osztály vezetője volt, 
majd termelési főosztályve-
zető, 1973-ban pedig terme-
lési igazgató lett. 

Benne élt az üzem min-
dennapjaiban, az üzemré-
szekben naponta többször 
is feltűnt jellegzetes, terme-
tes alakjával. Egyéni teljesít-
ményét komoly kitüntetéssel 
ismerték el. 

Tartotta a barátságot a 
kollegiális, üzemen kívüli 
összejöveteleken is. Mint 
egykori MÁV kézilabdás, 
megszervezte a Kner ké-
zilabdacsapatot, melynek 
évekig lelkes vezérjátékosa 
volt. Nevéhez fűződik a hor-
gászegyesület létrejötte és 
működése is. 

2000-ben felállt székéből 
és elfogadta előnyugdíjazá-
sát. Az ezt követő években 
minden szakmai jubileu-

mon, kiállításon megjelent, 
élt benne a régmúlt tiszte-
lete, ápolta a nyomdászha-
gyományokat.

A nyomdászok közössé-
gében halálhíre mély meg-
döbbenést keltett. Darida 
Pált június 6-án kísérte utol-
só útjára a vasúti temetőben 
családja mellett az emlékét 
tisztelettel őrző, gyászoló 
nyomdász sokaság.

Gécs Béla

Közel egy éve érkezett haza Major Gyula 
filmrendező és csapata egy több mint egy 
hónapos hajóútról. A Rotterdamtól Köröstar-
csáig tartó túráról készült dokumentumfilm 
utómunkálatai befejeződtek, és a sajtó kép-
viselőinek a közelmúltban be is mutatták Az 
öt folyón hazafelé című filmet. 

A kész alkotás nem csupán a premier-
vetítés vendégeinek, hanem a hajóút részt-
vevőinek is meglepetés volt, hiszen az egy 
évvel ezelőtti expedíció csapattagjai is csak 
most látták először az alkotást. Közel egy 
év telt el az expedíció óta, mialatt a 35 órás 
nyersanyagból elkészült a 118 perc hosszú-
ságú dokumentumfilm, amely rövid megszó-
lalásokat tartalmaz, és az utazás minden 
napjának egy-egy meghatározó eseményét 

mutatja be. Az öt folyón haza felé című do-
kumentumfilmet a bemutatót követően, a ké-
sőbbiekben a 7.Tv is a műsorára tűzi majd.

Z. E.
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Petrovszki Pálné 90 éves D. Kiss János 90 éves

SZÉPKORÚA K
SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Zár, redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, 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.

Fűnyírást, bozótirtást vállalok. 30/366-9699. Petri.

Síremléktisztítás környezetbarát módon! 
www.bekessirkotisztitas.hu • Tel.: 30/384-1726, 20/774-7455.

Focitábor lányoknak és fiúknak július 1-től 5-ig. Tel.: 30/506-4202.

OKTATÁS 
Matematika pótvizsgára, pótérettségire felkészítést vállalok. 

Tel.: 70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás, nyelvvizsgára felkészítés. 
Tel.: 70/392-0459.

INGATLAN
Békéscsabán, a Mester utcában 760 m2-es karbantartott építési 

telek árammal, fúrott kúttal, fafészerrel, gyümölcsfákkal eladó. 
Telefonvezeték az utcában, gázcsonktelepítés 2019 nyarán. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

EGYÉB
Eladók Békéscsabán: egy gyermekíróasztal, egy nagy méretű 

majomfa (crassula ovata), Daewoo 40 és Graetz 60 tv, új ülőkés 
táska, retró stílusú, nem használt diplomatatáska. 

Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

90 90

Rotterdamtól Köröstarcsáig
Major Gyula dokumentumfilmje

In memoriam Darida Pál
1941–2019

B É K É S C S A B A   A N N O
A békediktátum elleni tiltakozó gyűlés a városháza előtt

Az országos tiltakozásokhoz kapcsolódva 
Békéscsaba polgársága is megmozdult a 
versailles-i békediktátum elképzeléseinek 
hírére, hogy felháborodásának adjon han-
got azzal szemben, melyet ránk akartak 
kényszeríteni.

Kilencvenkilenc évvel ezelőtt a városháza 
előtti téren nagy tömeg gyülekezett, hogy til-
takozzon a békeszerződés ellen. Ott voltak az 
állami és városi testületek képviselői, az isko-
lák és a lakosság apraja-nagyja. Dr. Berthoty 
István polgármester rövid megnyitója után 
adta át a szót Vidovszky Kálmán főgimnázi-
umi tanárnak. A tanár messze hangzó érces 
hangon kezdett beszédébe. Keserű szavakkal 
kelt ki a versailles-i cudar béke ellen, melyet 
ellenségeink ádáz dühe, egy lelketlen társa-
ság zsarnoki önkénye diktált. 

– A szerződés a halálos ítéletünket foglalja 
magában, mi pedig az életünkről nem mondha-
tunk le! Ebbe magyar ember nem nyugodhatik 
bele. Ezt a békét magyar ember nem írhatja 
alá! – harsogta a szónok Vidovszky.

Ezután úgy fogalmazott: gyilkos csapdát 
vetettek elénk, több mint három és fél millió 
magyar testvérünket szakítják el tőlünk. 

– Belenyugodhatik-e a test abba, hogy 
megfosszák kezétől, lábától, átvágják ereit? 
Elveszik erdeinket, bányáinkat, fa és szén 
nélkül pedig tétlenségre és megfagyásra va-
gyunk kárhoztatva – mondta, kiemelve, hogy 
ez a szerződés nem a békét jelenti, hanem 
küzdelmet és vég nélküli harcot a letépett or-
szágrészekért.

Ezután fennhangon hirdette, hogy életre 
kell kelnie a magyar irredentizmusnak, és 
nem szabad nyugodni mindaddig, míg egy 
talpalatnyi föld is idegen kézben van, míg újra 
diadalmasan nem lobognak a magyar zász-
lók a Kárpátoktól az Adriáig. Majd Horthy vi-
tézkatonáihoz fordult, mint akikre elsősorban 
hárult az a nehéz, de nemes feladat, hogy 
ennek a szent célnak az élére álljanak.

Ezután egyházférfiúi lendülettel, a pap és 
a hazafi áhítatával szólt a nemzet fiaihoz. Az 
öregekhez, hogy ne szűnjenek meg soha a 
régi dicső Magyarországról mesélni, és acé-
lozzák meg a férfiak lelkét a további harcra. 
A hon asszonyaihoz, hogy csepegtessék 
gyermekeik lelkébe a történteket, hisz ők hi-
vatottak régi fényére emelni a gyászba borult 
hazát. 

A közönség meghatottan és lelkében 
megerősödve hallgatta a szónoklatot, azután 
az áhítatos hangulatból visszazuhanva újra 
mindennapi életükhöz siettek az emberek.

G. B.

Tisztelt Lakosság!
Társaságunk Békéscsaba területén három kutyafuttató létesítményt kíván telepíteni a kutyatartók régi 
igényének teljesítésére azért, hogy kedvenceiket kulturált körülmények között, akadálypályával felszerelt 
területen, elzártan tudják foglalkoztatni, nem zavarva a város lakosságát.
A kutyafuttatók létesítésére három terület került szóba: az Erzsébet lakópark, a Lencsési lakótelep 
páratlan oldala és a Tolnai utca 8. szám előtti rész. Ezek közül az önkormányzat, 
mint tulajdonos, a Lencsési lakótelep páratlan oldalán és az Erzsébet lakóparkban 
elhelyezett kutyafuttató létesítésére adott tulajdonosi hozzájárulást. E két terület 

ismertetése, a kutyafuttatók lakosság általi elfogadtatása miatt 
2019. július 9-én, kedden 16.00 órától lakossági fórumot 
tartunk a CsabaParkban.

Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

LAKOSSÁGI FÓRUM A KUTYAFUTTATÓKRÓL
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Évadbúcsúztató gálaműsorral és díjesővel
A hagyományoknak megfelelően a 
2018–2019-es évadot is a közönséggel 
együtt és látványos gálaműsorral bú-
csúztatta a Békéscsabai Jókai Színház 
a teátrum előtti téren június 7-én dél-
után. Felcsendültek a zenés bemutatók 
ismert dallamai, interjúkban megszólal-
tak az alkotók, a szereplők, de a rendez-
vény fénypontja, mint mindig, most is a 
díjátadó volt.

Kilenc nagyszínházi és kamara-, valamint 
négy stúdióbemutatót tartott a színház az 
idei évadban, 427 előadást láthatott a kö-
zönség, ebből 399-et saját produkcióként, 
ami rekordnak számít, és gyakran napi 
két-három előadást jelent. A színház láto-
gatottsága megközelítette a 90 százalékot, 
az összes nézőszám több mint 66 ezer volt 
– derült ki Seregi Zoltán igazgató beszé-
déből. Megtudhattuk, hogy vendégjátékkal 
szerepelt a társulat Szarvason, Tokajon, 
Budapesten, Gyulán és a határon túl, töb-
bek között Kolozsváron, Kézdivásárhelyen, 
Nagyváradon, Zentán, Bécsben, Pozsony-
ban, valamint Ukrajnában a Kherszoni 
Nemzetközi Színházi Fesztiválon. 

A gálán hat díjat adtak át, a behir.hu hír-
portál az évad legjobb előadása elismerés-
sel a Koltay Gábor rendezte Pszicho című 
darabot jutalmazta. A legjobb háttérmunká-
ért kitüntetést Laurinyecz Zoltán díszletfes-
tő kapta. Az évad színművésze díjat fiatal 
kategóriában Földesi Ágnes Villő vehette 
át. A két műsorvezető, Czitor Attila és Tege 
Antal színművész Kovács Editet köszöntöt-
te abból az alkalomból, hogy a művésznő 
az idei évben Jászai Mari-díjat kapott. Az 
érett színművész kategóriában az évad szí-
nésze Csomós Lajos, a tapasztalt színmű-
vész kategória győztese pedig Mészáros 
Mihály lett. 

A legrangosabb szakmai elismerést, a 
Gálfy Gyűrű-díjat – a rendezői nominálást 
alapul véve – a szakmai zsűri Csomós Lajos 
színművésznek ítélte, akit három rendező is 
(Seregi Zoltán, Katkó Ferenc és Tege Antal) 
javasolt az elismerésre. Az idei volt a 12. al-
kalom, amikor a színházvezetés és a család 
által 2008-ban alapított díjat átadták, és az 
alapítók akaratát figyelembe véve, nemcsak 
egy kiugró, hanem az egész évadban, több 
előadásban nyújtott kimagasló teljesítményt 
jutalmaztak a gyűrűvel. Csomós Lajos a 
2009–2010-es évad után már egyszer el-
nyerte a Gálfy László Gyűrű-díjat, ezzel a 
három Jászai Mari-díjas színművész – Bar-
tus Gyula, Kovács Edit és Kara Tünde – után 
a negyedik, aki másodszor mondhatja ma-
gáénak az elismerést.

Niedzielsky Katalin

Csomós Lajos átveszi az évad érett 
színészének járó oklevelet Tege Antaltól, 
balról Czitor Attila
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Csaba   Nap
2019. július 6. szombat

Csaba   Nap
a Szent István téren
a Szent István téren

A gyermekek szórakozását a Népművészeti Egyesület biztosítja 09:00 órától 17:00 óráig népi játszóházával.

Csaba Kártya stand: a csabai Csaba keresztnevűek ajándékot kapnak.
Igény esetén összesen 4 Harruckern utat tudunk indítani.

ESŐHELYSZÍN: Csabai Rendezvénypajta 

Jelentkezés a Harruckern emlékútra: www.bekescsaba.hu/harruckern-emlekut

Támogatók:

09:00       Károlyi-huszárok és honvédek bevonulása a térre díszlövésekkel 
09:00-13:00 6 helyszínen hagyományos csabai ételeket készítenek Csabaiak Csabaiaknak
09:30       Harruckern emlékút  Békéscsaba népi építészetét bemutató emlékút         
           Szente Béla: Szárnyad árnyékában (részlet) – a Balassi Táncegyüttes
           és a Jókai Színház  előadása
10:00       Gyermekműsor – a Berta Műhely bemutatja vándorszínházát
           (előadja: Berta János vándorkomédiás, közreműködik: Berta Virág – bábos)
           Buborékfújó ajándékozása a gyerekeknek és közös buborékfújás
           Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere 500 szelet Csabaszeletet oszt ki
11:00       Betyárok csergetése – Guzsalyas Egyesület
12:00       Békés-Csaba összes harangja a Főtéren
13:00       Harruckern emlékút
13:30       Ingyenes ételkóstoltatás a hagyományos csabai ételekből 
11:00-14:00  Tárogató hangulat a főtéren Vesztergám Miklóssal
16.00-16.20 Dinnyés nosztalgiakoncert : „ Dallamos csabai közérzetem.”
16-20-16.40 Bagdi László - Dinnyés József: „ Csabai krónika „
           Közreműködik: Bartus Gyula, Gyarmati Éva és Tomanek Gábor
16.40-17.00 Szóljon mindenkinek a dal: Hajtmann Ildikó és Vozár M. Krisztián
17:00       Csabai Csípős Blues Club vendége a Bagaméri Projekt
18:15       Szarvas Péter Békéscsaba polgármestere – köszöntő

18:30    Kállay-Saunders koncert 

Jelentkezés a
Harruckern emlékútra:


