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A címvédő Linamar-BRSE a 
bajnoki döntőben, a három 
nyert mérkőzésig tartó pár-
harc első meccsén, Békés-
csabán győzött, a másodi-
kon, Nyíregyházán azonban 
a hazaiak kerekedtek felül. A 
harmadik meccs ismét Bé-
késcsabán volt, itt brillíroz-
tak a csabai lányok, és végül 
május 11-én, Nyíregyházán 
is győztek a bajnoki fi nálé 
negyedik mérkőzésén. Ezzel 
a BRSE sorozatban ötödik 
bajnoki címét szerezte meg. 

A Magyar Kupa fi náléjá-
ban, Alberto Salomoni irányí-
tása alatt a csapat kikapott 
a Nyíregyházától, a bajnoki 
döntőben szerettek volna 

revansot venni, ami sikerült 
is. Nagyon sokat dolgozott a 
csapat fi zikálisan és mentá-
lisan, és alaposan felkészül-
tek az ellenfelükből, aminek 
meg is lett az eredménye.

Május 12-én este Békés-
csabán, a városháza előtt 
mondtak köszönetet a város 
vezetői és a szurkolók a Lina-
mar BRSE női röplabdacsa-
patának.  A Szent István téren 
sorban szólították a szín-
padra a játékosokat. A mon-
tenegrói válogatott Ksenija 
Ivanovic az egész éves bizta-
tást magyarul köszönte meg.  
Glemboczki Zóra felidézte az 
alapszakaszbeli, nyíregyházi 
bajnoki mérkőzést, ami után 
igazi csapategység alakult 

ki. Bodnár Dorottya elárul-
ta, az elvesztett idegenbeli 
mérkőzés után azt kérte a 
lányoktól, hogy pitbullként 
küzdjenek a pályán. Molcsá-
nyi Rita kiemelte, hogy jelen-
tősen átalakult a csapat, de a 
klubvezetés olyan játékosokat 
igazolt, akik kiválóak és gyor-
san beépülnek a csapatba. A 
csapatkapitány Dobi Edina 
szerint egyedülálló Európá-
ban, ami Békéscsabán folyik: 
itt a vezetés, a csapat és a 
szurkolók egymásra találva 
küzdenek a győzelmekért. 

Kiss Tibor alpolgármester 
átadta a nyíregyházi mérkő-
zés legjobbjának járó díjat 
Glemboczki Zórának, majd a 
szakmai stáb és a klub veze-

tői is felmentek a színpadra: 
Kormos Mihály vezetőedző, 
szakmai igazgató, Leiszt 
Máté másodedző, Antonio 
Ferrari statisztikus és Baran 
Ádám elnök is nagy tapsot 
kapott. Kormos Mihály hang-
súlyozta: a csapategység 
volt a kulcs a végső sikerhez. 
Baran Ádám arról beszélt, 
már most azon dolgoznak, 
hogy jövőre a hatodik bajnoki 
címet is megszerezzék. 

Ezt követően Szarvas Pé-
ter polgármester köszöntötte 
a csapatot, és külön köszöne-
tet mondott a szurkolóknak, 
akik itthon és idegenben is 
mindig hatalmas támogatást 
nyújtanak a lányoknak.

 Kovács Dávid

Új üzletágként az ener-
giatermelő szektorba is 
belépett az Univerzál Zrt., 
amelynek Berényi úti te-
lephelyén egy 477 kilo-
watt csúcsteljesítményű, 
napelemes kiserőművet 
adtak át. A több mint két-
ezer panel által termelt 
elektromos áram egy 
Csabaszabadi méretű te-
lepülés teljes fogyasztá-
sát fedezni tudná. Ennek 
öt százalékát helyben, a 
FerroPont csarnokának 
energiaigényére fordít-
ják, a többit értékesítik. A 
beruházás a számítások 
szerint tíz év alatt térül 
meg.

2012 óta dédelgette az 
álmot az Univerzál Zrt. 
cégvezetése egy napener-
giát hasznosító erőmű lét-

rehozásáról. Egyrészt a 
környezetvédelem iránti 
elkötelezettségük, más-
részt az ebben rejlő üzleti 
lehetőség motiválta őket – 
mondta Viczián László, az 
igazgatóság elnöke.

A megvalósításig azon-
ban hosszú út vezetett: a 
tervezés és engedélyez-
tetés bonyolult folyamata 
mellett olyan akadályokat 
is le kellett küzdeniük, mint 
a szomszédos telkeken 
lévő növényzet, amely a te-
rület szélén levő panelekre 
árnyékot vetett, jelentősen 
visszafogva azok hatásfo-
kát. Végül azonban a te-
lektulajdonosok partnerek 
voltak a probléma megol-
dásában, kivágták a szük-
séges fákat.

A jaminai evangélikus 
templomban többszörös 
ünnep lett idén május első 
vasárnapja. Az anyák nap-
ja és a gyülekezetek va-
sárnapja mellett akkor tar-
tották ugyanis a templom 
felújítás utáni újraszente-
lését, valamint beiktatták 
hivatalába a Kelet-békési 
Evangélikus Egyházmegye 
esperesét, Nagy Zoltánt és 
egyházmegyei felügyelő-
jét, Liska Andrást is. 

A jaminai evangélikus temp-
lomba érkezők közül a legtöb-
ben már tudták, milyen kép fo-
gadja őket, hiszen december 
17-e óta újból használják az 
épületet. Mégis sokan megje-
gyezték, micsoda öröm, hogy 
friss illat és igazán szép kör-

nyezet fogadja őket, nemcsak 
a templomban, hanem a gyü-
lekezeti házban is. A temp-
lomba ezúttal számos lelkész 
érkezett, de eljött például 
Szarvas Péter polgármes-
ter, Zelenyánszkiné dr. Fábi-
án Ágnes tanácsnok és Igor 
Furdík szlovák főkonzul is.

Örülök, ha ezt mondják ne-
kem: az Úr házába megyünk 
– idézte Gáncs Péter püspök 
a zsoltárt, hozzátéve, örömre 
és hálára ad okot, hogy Jami-
nában megújulhatott az „atyai 
ház”, ahol Isten vár ránk.  

– Jó, hogy voltak, vannak, 
és bizonyára lesznek is, akik 
így fogalmaznak. Remélem, itt, 
Jaminában is vannak, akik ez 
mondják, és remélem, vannak 
olyan házak, ahol pedig meg-
hallják a hívó szót. Hiszen ha 

az Úr házába jövünk, itt azzal 
az igazsággal találkozhatunk, 
ami nem elmélet, hanem maga 
az élet; maga az örök élet – fo-
galmazott Gáncs Péter.

Mint elhangzott: Isten az 
„élő kövek” megújításáról is 
gondoskodott. Gáncs Péter, 
a Déli Evangélikus Egyház-
kerület püspöke nyugdíjba 
vonul, őt Kondor Péter váltja. 
Az ő helyére Nagy Zoltán sze-
mélyében új esperest iktattak 
be az ünnepi istentiszteleten, 
valamint ekkor iktatták be 
Liska András egyházmegyei 
felügyelőt is.

Kutyej Pál Várkonyi János 
festményével ajándékozta 
meg Gáncs Péter püspököt, 
majd szeretetvendégséggel 
zárult az ünnep Jaminában.

Mikóczy Erika

Ötödször is bajnok a BRSE
A Szent Istvánt téren mondtak köszönetet a bajnokcsapatnak

Újraszentelték a jaminai evangélikus templomot
Beiktatták hivatalába Nagy Zoltán esperest és Liska András egyházmegyei felügyelőt is

Naperőmű
Környezetvédelem és üzlet is egyben
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A lelkészek körbeállták Nagy Zoltánt és Liska Andrást a beiktatáson

Labdasportban két olyan csapat van, amely sorozatban öt bajnoki címet nyert: a BRSE és a veszprémi férfi  kézilabdások

A beruházás 185 millió forintba került

Folytatás a 3. oldalon →



2 CSABAI MÉRLEGSZÍNES

 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: 
Bali-Hatala Boglárka. Szerkesztőség: 5600 Bé kés csaba, Sza bad ság 
tér 20–22. E-mail: info@bmc.media.hu, ertekesites@bmc.media.hu 
Te lefon: 20/226-2920, 66/740-700. Nyom dai elő ké szí tés: A-TEAM 
Reklámügynökség Kft. Meg je le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. 
A lapterjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206. 

Éves küldöttgyűlését 
tartotta a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara május 15-én, ennek 
keretében elismeréseket 
adtak át. A kamarai kül-
döttek elfogadták az elő-
ző évi tevékenységéről 
és gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, valamint a 
2018-as programtervet és 
költségvetést.

Az önkéntes kamarai tagok 
közül az év Békés megyei 
kamarai vállalkozója Bar-

tolák László lett, a békés-
csabai Bartolák és Társai 
Kft. ügyvezető igazgatója, 
az év ipari vállalkozása az 
orosházi székhelyű Lina-
mar Hungary Zrt., az év ke-
reskedője, szolgáltatója a 
szarvasi Tóth Ferenc turisz-
tikai egyéni vállalkozó,  az 
év kézműves vállalkozója 
a sarkadi Papp János szá-
raztészta-készítő, egyéni 
vállalkozó.

A Kiváló Gyakorlati Kép-
zőhely 2017. elismerések 
átadására is sor került. A 

megye legjobb kamarai tag-
képzőhelyei, ahol magas 
színvonalú szakmai oktatás 
folyik, a következők: Bere 
Árpád gyulai egyéni vállalko-
zó (fogtechnika), az Eddy Bt. 
tulajdonát képező kondorosi 
Napsugár Vendéglő (ven-
déglátás), a Felina Hungaria 
Kft. (női szabó), a Linamar 
Hungary Zrt. (gépipar), a 
METO-DENT Bt. (fogtech-
nika), Rajki István cukrász-
mester (cukrász), Tímár 
Andrásné egyéni vállalkozó 
(vendéglátás).

Kamarai elismerések az iparkamaránál

Az öregségi nyugdíjkor-
határt betöltött személyek 
a versenyszférában korlá-
tozás nélkül vállalhatnak 
munkát.

Az öregségi nyugdíj megál-
lapításának egyik feltétele, 
hogy az igénylő azon a na-
pon, amelytől kezdődően az 
öregségi teljes nyugdíjat meg-
állapítják, meghatározott biz-
tosítással járó jogviszonyban 
(például munkaviszonyban, 
megbízási jogviszonyban 
stb.) nem állhat. Az egyéni 
és társas vállalkozó, valamint 
a mezőgazdasági ősterme-
lő esetében nincs szükség a 
biztosítással járó jogviszony 
megszüntetésére.

Az öregségi nyugdíj megál-
lapítását követően a verseny-
szférában korlátozás nélkül 
újra létesíthető munkaviszony 
vagy más munkavégzésre 
irányuló jogviszony. 

Ugyanakkor, ha a nők ked-
vezményes nyugdíjában, kor-
határ előtti ellátásban vagy 
szolgálati járandóságban ré-
szesülő személy a reá irány-
adó nyugdíjkorhatár elérését 
megelőzően biztosítással 

járó jogviszonyban áll és az 
általa fi zetendő nyugdíjjá-
rulék alapja meghaladja a 
tárgyév első napján érvényes 
kötelező legkisebb munkabér 
havi összegének tizennyolc-
szorosát, azaz 2018. évben a 
2 484 000 forintot, a keretösz-
szeg elérését követő hónap 
első napjától az adott tárgyév 
december 31-éig, de legfel-
jebb az öregségi nyugdíjkor-
határ betöltéséig az ellátás 
folyósítását szüneteltetni kell.

Az öregségi nyugdíj folyó-
sítását szintén szüneteltetni 
kell, ha a nyugdíjas – előzetes 
kormányzati engedéllyel – a 
közszférában például közal-
kalmazotti jogviszonyban, 
kormányzati szolgálati jogvi-

szonyban, állami szolgálati 
jogviszonyban vagy közszol-
gálati jogviszonyban áll.

Fontos tudni, hogy más 
szabály vonatkozik a megvál-
tozott munkaképességű sze-
mélyekre. A rehabilitációs, 
illetve a rokkantsági ellátást 
ugyanis meg kell szüntetni, 
ha az ellátásban részesülő 
keresőtevékenységet folytat, 
és jövedelme három egymást 
követő hónapon keresztül 
meghaladja a minimálbér 150 
százalékát.

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Hogyan dolgozhatunk nyugdíj 
és nyugdíjszerű ellátások mellett?

„ T B ”  S A R O K

behir.hu

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.
könyvelő munkakör

betöltésére keresi mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező vagy középfokú 
pénzügyi, számviteli végzettséggel, könyvelésben jártas, agilis munkatársát.

A munkakör azonnal betölthető. Számítógépes ismeret előnyt jelent. 
A fényképes önéletrajzot fi zetési igény megjelölésével 

a gyori.agnes6@gmail.com e-mail-címre várjuk.

Mentők napja
Óvodások pillanthattak be a munkába

Lélegeztettek, törött cson-
tokat tettek sínbe és újra-
élesztettek az ovisok. Sőt, 
volt közülük olyan is, akit 
hordágyon szállítottak el 
– persze mindezt csak já-
tékból. Békés megyében 
már évek óta megrendezik 
a mentők napját, amikor 
a legkisebbek tapasztalt 
szakemberek segítségével 
pillanthatnak be a szakma 
kulisszatitkaiba.

Hófehérke és a hét törpe 
történetét mesélte el a ki-
csiknek a mentők napján az 
egyik békéscsabai mentő-
orvos azért, hogy az óvodá-
sok is megértsék, mit miért 
kell tenni életmentéskor. De 
arról is szólt, hogy csókkal 
csak a mesében lehet valakit 
felébreszteni, a mentősöknek 
azonban erre más eszközeik 
vannak. Egy gyors „képzés” 
után az apróságok ki is pró-
bálhatták a szívmasszázst és 
az újraélesztést.

A mentők napját minden 
évben hasonlóképp ünnepli 
a mentőszolgálat – árulta el 
a Békéscsabai Mentőállomás 
vezető mentőtisztje, aki sze-
rint amellett, hogy a kicsik ku-
lisszatitkokat tudhatnak meg 
a mentősök mindennapjairól, 
komoly érdeklődőkké válhat-
nak.

– A kíváncsiságból szak-
maszeretet is lehet. Vannak 
olyan kollégák, akiknek az 
első élménye a mentőautóval 
egy óvodás- vagy iskoláskori 

emlékhez fűződik, amikor be-
tekintést kaphattak a mentőál-
lomás hétköznapjaiba, megis-
merkedhettek az eszközökkel 
– fogalmazott Kárász László.

Szarvas Péter polgármes-
ter szerint rendkívül nehéz 
a mentősök dolga, ezért az, 
aki ezt a szakmát választja, 
feltétlen tiszteletet érdemel. 
Mint mondta, mindig kellenek 
olyanok, akik továbbviszik 
ezt a hivatást, akik képesek 
másokért jót tenni.

Horváth Szabolcs
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Soron kívüli közgyűlés
Intézményvezetőkről, étkeztetésről tárgyaltak

Választási közleményIdőközi 
választás

Naperőmű Békéscsabán
Környezetvédelem és üzlet is egyben

Soron kívüli ülésen tár-
gyalt a békéscsabai kép-
viselő-testület két intéz-
ményvezetői pályázatot és 
egy, a szlovák önkormány-
zattal kötendő vagyonke-
zelési szerződést, ám egy 
napirend utáni felszólalás 
hosszabb vitát generált, 
mint az eredeti előterjesz-
tések.

A képviselők az Andrássy 
Gyula Gimnázium és Kol-
légium intézményvezetői 
posztjára kiírt pályázatról 
tárgyaltak, amelyért Szabó 
László indul. A közgyűlésnek 
csak véleményező joga van, 
a döntést július 13-án hozza 
meg a tankerületi központ. 
A grémium a Jankay Tibor 
Két Tanítási Nyelvű Általá-

nos Iskola intézményvezetői 
pályázatát is véleményezte, 
amelyre Tirjákné Prisztavok 
Ágnes jelentkezett. Mindkét 
pályázót egyhangúlag támo-
gatta a testület. 

Egy, a szlovák iskoláról 
szóló, az Országos Szlovák 
Önkormányzattal kötendő va-
gyonkezelési szerződésről is 
döntöttek a képviselők. Azért 
volt szükséges a közgyűlés 
jóváhagyása, mert május 24-
éig meg kell küldeni a nem-
zetiségi önkormányzat felé 
legalább a szándéknyilatko-
zatot. Az ügyben tárgyalások 
kezdődnek, mivel sok még a 
tisztázandó kérdés.

Nem volt napirendi pon-
ton, de Bíró Csaba (Fidesz-
KDNP), mint a Békéscsabai 
Gyermekélelmezési Intéz-

mény vezetője, felszólalt az 
előző közgyűlésen hozott 
határozatról, a gyermekét-
keztetési díj 10 százalékos 
emeléséről. Azt sérelmezte, 
hogy a vita nélküli döntést 
Békéscsaba polgármestere 
egy közösségi oldalán kér-
te számon az intézményen. 
Mint mondta, ahhoz, hogy az 
áremelést elkerüljék, önkor-
mányzati támogatásra lenne 
szükség, ám ezt nem kapták 
meg. Szarvas Péter (függet-
len) szerint nem kaptak elég-
séges indoklást az áreme-
lésről, ezért nem támogatta 
az előterjesztést, ahogy több 
másik képviselő sem. A gré-
mium több tagja is azt kérte, 
hogy később még foglalkoz-
zanak a kérdéssel.

Varga Diána

A Békéscsabai Helyi Vá-
lasztási Bizottság 1/2018. 
(V. 03.) számú határozatá-
val – lemondás miatt meg-
szűnt önkormányzati kép-
viselői megbízatás okán 
– időközi önkormányzati 
képviselő-választást tűzött 
ki 2018. július 22. napjára 
a békéscsabai 8. számú 
egyéni választókerületben.

A választás a 30., 36., 37., 
38. és 41. szavazókör illeté-
kességi területét, vagyis az 
alábbi békéscsabai területe-
ket érinti:

Áchim L. András utca (tel-
jes), Alsó-Körös sor (teljes), 
Bánom utca (teljes), Baross 
utca páratlan oldal 1–9., Ba-
ross utca páros oldal 2–34., 
Békési út páratlan oldal 
1–29., Berényi út páratlan 
oldal 1–17., Berényi út páros 
oldal 2–66., Bocskai utca 
(teljes), Botyánszki Pálné u. 
1–14.,  Bulcsú utca (teljes), 
Czakó utca (teljes), Csengery 
utca (teljes), Csokonai utca 
(teljes), Dugonics utca (tel-
jes), Eötvös utca (teljes), 
Földváry utca (teljes), Garay 
utca (teljes), Gutenberg utca 
(teljes), Hatház utca (tel-
jes), Horváth utca (teljes), 
Illésházy u. páratlan oldal 
1–3., Illésházy u. páros oldal 
2–10., Jókai utca páratlan ol-
dal 23–69., Jókai utca páros 
oldal 22–76., Kapisztrán utca 

(teljes), Kápolna utca (teljes), 
Kazinczy utca páratlan oldal 
15–35., Kazinczy utca páros 
oldal 18–34/1. és 36–50., 
Kiss Ernő utca páros oldal 
2–10., Kis-Tabán utca (tel-
jes), Kisszik utca páratlan ol-
dal 1–33., Lázár Vilmos utca 
(teljes), Lenkey utca páratlan 
oldal 1–13., Lenkey utca pá-
ros oldal 2–18., Lipták And-
rás utca (teljes), Luther utca 
páratlan oldal 1–17., Marik 
utca (teljes), Millennium utca 
(teljes), Nagy Antal utca (tel-
jes), Orbán Balázs tér (tel-
jes), Péky utca (teljes), Piski 
utca (teljes), Pöltenberg utca 
(teljes), Rábai Miklós utca 
(teljes), Rákóczi utca (teljes), 
Reményi utca (teljes), Reök 
utca (teljes), Sarkantyú utca 
(teljes), Szabó Dezső utca 
páratlan oldal 19–65., Sza-
bó Dezső utca páros oldal 
24–68., Szabolcs utca pá-
ratlan oldal 1–53., Szabolcs 
utca páros oldal 36–48., 
Szarvasi út páratlan oldal 
1–83., Szarvasi út páros 
oldal 2–74., Szeberényi tér 
1–3., Szent Imre utca (teljes), 
Szent László utca (teljes), 
Szerdahelyi utca páratlan ol-
dal 1–11., Szerencs utca (tel-
jes), Szigetvári utca (teljes), 
Szív utca (teljes), Teleki utca 
(teljes), Tomori utca (teljes), 
Trefort utca páratlan oldal 
19–61., Trefort utca páros 
oldal 6–24., Urszinyi Andor 
utca (teljes), Vasvári Pál utca 

páratlan oldal 1–17., Vasvári 
Pál utca páros oldal 2–20., 
Vigasz utca (teljes), Zrínyi u. 
1–8., Zsíros utca (teljes).

A választással érintett 
választópolgárok részére 
a Nemzeti Választási Iroda 
az értesítőt 2018. június 4. 
napjáig küldi meg. Az érte-
sítő tartalmazza a szavazás 
pontos helyét és idejét.

Jelöltet ajánlani a Helyi 
Választási Irodától igényel-
hető ajánlóíven lehet 2018. 
június 4. és 18. napja kö-
zött.

A Helyi Választási Iroda 
ügyfélszolgálati munkatársai 
elérhetőek a Polgármesteri 
Hivatal Békéscsaba, Szent 
István tér 7. I. emelet 113. 
irodájában. Telefonszám: 
66/523-811 és 66/886-623.

A Helyi Választási Bizott-
ság elnöke: Gojdárné dr. 
Balázs Katalin, elnökhelyet-
tese: Pusztai Istvánné, vá-
lasztott tagja: Kalló Márton-
né. A Bizottság székhelye: 
Békéscsaba, Szent István 
tér 7., elektronikus levélcí-
me: valasztasibizottsag@
bekescsaba.hu; faxszáma: 
66/523-804.

Dr. Bacsa Vendel
jegyző, a Helyi Választási 

Iroda vezetője

Békés megye 1. számú 
választókerületében az or-
szággyűlési választáson 
Herczeg Tamás, a Fidesz-
KDNP jelöltje győzött, így 
ő lett a körzet országgyű-
lési képviselője. 

Herczeg Tamás – aki már 
megkezdte munkáját az Or-
szággyűlésben – Békéscsa-
ba szociális tanácsnoka és 
a 8. számú egyéni válasz-
tókerület egyéni képviselő-
je is volt. Mivel országgyű-
lési képviselői feladataival 
ez összeférhetetlen, május 
2-án lemondott tanácsnoki 
posztjáról és önkormány-
zati képviselői mandátu-
máról. Ez utóbbi miatt Bé-
késcsabán, a 8-as számú 
választókerületben időközi 
választást kellett kiírni.

A Békéscsabai Helyi Vá-
lasztási Bizottság az időközi 
választás időpontját 2018. 
július 22-ére tűzte ki. 

Indulnak a munkák a Keleti kertekben és a Kastélyszőlőkben is.
Békéscsaba csapadék- és belvízhálózat-fejlesztéséhez kapcsolódó építési 
munkák 2018. április 9-én kezdődtek meg a Bethlen utcai zárt csapadék-
csatorna megépítésével. Első lépésként a Bánát utca Csányi utca–Corvin 
utca közötti szakaszán megvalósult a Bánát utca alatti átvezetés. A Beth-
len utca Bánát utca – Csányi utca közötti szakaszán jelenleg a csőfektetés 
mellett az aknahelyek kialakítása zajlik, továbbá folyik a kivágásra kerülő 
fák pótlásával kapcsolatos egyeztetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatával. A kivitelezést végző békéscsabai székhelyű BÓLEM Kft. a 
keresztező közművek helyzetének meghatározása során a lakókkal történő 
folyamatos egyeztetés mellett végzi a feltáró munkálatokat.
A projekt további két ütemében a Keleti kertek és a Kastélyszőlők városrész-
ben nyílt csapadékcsatorna valósul meg. A Keleti kertekben június elején, a 
Kastélyszőlőkben pedig augusztus elején kezdődnek a kivitelezési munkák.

A 185 millió forintos be-
ruházást saját forrásból és 
hitelből sikerült megvalósí-
tani, pályázati támogatást 
nem vettek hozzá igénybe. 
A munka tavaly november 
végére ért olyan stádiumba, 
hogy a 477,5 kWp teljesít-
ményű kiserőmű elkészült. 
A Magyar Villamosenergia-
ipari Átviteli Rendszerirá-
nyító Zrt.-nek idén január 
elsejétől kezdve 25 éven át 
garantált áron tudják érté-
kesíteni az itt megtermelt 
áramot. Az állami tulajdonú 
Mavir Zrt.-től évente több 
mint 18 millió forint bevétel-

re számítanak, a befektetés 
így tíz év alatt térül meg. 
A napsütéses órák száma 
Békéscsabán átlagosan 
2200 óra évente, ezt most 
már hasznosítani tudja az 
Univerzál Zrt. a FerroPont 
telepén létesített napele-
mes kiserőművel.

Hamarosan a város is 
kiveszi a részét a megújuló 
energia termeléséből – er-
ről beszélt az átadó ün-
nepségen Békéscsaba pol-
gármestere. Szarvas Péter 
elmondta, két helyszínen 
terveznek naperőművet: az 
egyik a leendő elektromos 
buszok garázsához kerül-
ne, és azok töltését szolgál-

ná, a másik – kiegészülve a 
geotermikus energia hasz-
nosításával – a sportléte-
sítmények üzemeltetését 
segítené a Gyulai úton: a 
jelenlegi sportcsarnok vilá-
gítását és fűtését, valamint 
az e mellé megépülő fedett 
uszoda és új multifunkcio-
nális sportcsarnok világítá-
sát oldanák meg vele. 

A Modern Városok Prog-
ramja részeként tervezett 
beruházásokkal kapcsolat-
ban ezekben a hetekben 
zajlanak az egyeztetések, 
a végleges döntések a vá-
rosvezető szerint a közeljö-
vőben várhatók.

Zsíros András

Csapadékcsatorna-építés 

MEGHÍVÓ
TOP-6.3.3-16-BC1-2017-00001

BÉKÉSCSABA CSAPADÉK- ÉS BELVÍZHÁLÓZAT-FEJLESZ-
TÉSE 

LAKOSSÁGI FÓRUM

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívjuk Önt a Keleti kertek és Kastélyszőlők 
városrészben tervezett csapadékcsatorna építését megelőző 
Lakossági Fórumra.

Időpont:  2018. május 29., kedd 17 óra

Helyszín:  Arany János Kollégium – belső ebédlő,
 Békéscsaba, Lencsési út 136.

PROGRAM:

17.00–17.05 MEGNYITÓ – KÖSZÖNTŐ

17.05–17.15 TÁJÉKOZTATÓ A „BÉKÉSCSABA CSAPADÉK- ÉS  
 BELVÍZHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSE” CÍMŰ 
 PÁLYÁZATRÓL ÉS A PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS  
 ÜTEMEZÉSÉRŐL

17.15–17.35  A PROJEKTMEGVALÓ-
SÍTÁS MŰSZAKI TARTALMÁNAK 
ISMERTETÉSE 

17.35–18.00 EGYÉNI KÉRDÉS-
FELVETÉSEK, VÁLASZOK

A napsütéses órák száma Békéscsabán évi 2200 óra, ezt mostantól hasznosítják is

→ Folytatás az 1. oldalról
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Hosszított 
ügyfélfogadás 

A békéscsabai polgármes-
teri hivatal ügyintézői hétfői 
napokon hosszított nyitva-
tartással, 18 óráig várják 
az ügyfeleket a Szent István 
tér 7. szám alatti épület 61. 
számú irodájában. Ez idő 
alatt az iroda a 66/523-826 
számon érhető el. A kisgyer-
mekeseknek gyermekvárót 
alakítottak ki. 

A pályázat célja:
Jamina területén működő bejegy-
zett civil szervezetek (egyesületek, 
alapítványok), klubok, közössé-
gek programjainak, projektjeinek 
támogatása, a helyi civil szektor 
közéleti részvételének segítése.

A pályázat benyújtási határideje:
2018. május 31.

Támogatási időszak: 2018. már-
cius 1.–2018. december 31.

A pályázatok elbírálásának vár-
ható határideje: 
2018. júniusi részönkormányzati 
ülés

Pályázatot az alábbi kategóriák-
ban lehet benyújtani:

Jaminai Civil szervezetek tá-• 
mogatása (Pályázati azono-
sító: JTÖ/CIVIL-2018)

Pályázók köre: 
Pályázhat minden olyan civil szer-
vezet/közösség, amelynek szék-
helye Jamina területén van és 
közösségépítő munkáját Jamina 
területén fejti ki. 
(Nem minősül civil szervezetnek a 
politikai párt és helyi szervezete, a 
szakszervezet.)

Amennyiben jogi személyiséggel 
nem rendelkező (nem bejegyzett) 

közösség, klub pályázik, ebben 
az esetben pénzügyi lebonyolító 
szervezeten keresztül lehet pályá-
zatot benyújtani.

Pályázni a pályáztató által kibo-
csátott adatlapon lehet. 

A részletes pályázati felhívás 
és pályázati adatlap letölthető a 
www.bekescsaba.hu honlap Pá-
lyázati hírek oldaláról.

További információ kérhető 
Belanka Zsolt testületi referens-
től a 06-66/886-623-as tele-
fonszámon, illetve a belanka@
bekescsaba.hu e-mail-címen.

A „Békéscsaba Ifjúságáért” 
kitüntetés adományozásának 
módját, feltételeit és a kitüntetés 
pontos leírását Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyűlésének a helyi kitün-
tetésekről szóló 20/2005. (VII. 
14.) rendelete szabályozza.

A rendelet alapján a „Bé-
késcsaba Ifjúságáért” kitünte-
tés a békéscsabai gyermek és 
ifjúsági korosztály fejlődését, 
problémáinak megoldását, ki-
magasló tehetségek gondozá-
sát, informális tanulását segítő, 
a gyermekek és fi atalok szabad 
idejének eltöltését értékteremtő 
módon szervező tevékenységét 
példamutatón, kivételesen ma-
gas színvonalon, lelkiismerete-
sen, eredményesen legalább 
öt éve folyamatosan végző 
magánszemélynek vagy közös-
ségnek adományozható.

A „Békéscsaba Ifjúságáért” 
kitüntetés idén tízedik alka-

lommal, a Csabai Garabonci-
ás Napok keretén belül kerül 
átadásra. Évente legfeljebb 
két kitüntetés adományozha-
tó.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:

Békéscsaba város önkor-• 
mányzati képviselői,
a kisebbségi önkormány-• 
zatok,
a közgyűlés ifjúsági ügyek-• 
kel foglalkozó bizottsága,
ifjúsági, illetve ifjúsággal is • 
foglalkozó formális (egye-
sület, alapítvány stb.) és 
nem formális (diákönkor-
mányzat, klub, szakkör, 
öntevékeny csoport stb.) 
civil szervezetek,
tantestületek, nevelési-ok-• 
tatási munkaközösségek 
az intézményben működő 
diákönkormányzat egyet-
értésével.

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
az ajánlott személy vagy • 
közösség pontos adatait;
az adományozás alapjául • 
szolgáló tevékenység vagy 
alkotás részletes ismerteté-
sét, méltatását.

A kitüntetési javaslatokat 2018. 
június 1-jéig lehet eljuttatni a Pol-
gármesteri Hivatal Oktatási, Köz-
művelődési és Sport Osztályához 
(5600 Békéscsaba, Szent István 
tér 7.). További információ kérhe-
tő Bágy Petra ifjúsági referenstől 
telefonon a 66/452-252/2513 mel-
léken vagy a bagy@bekescsaba.
hu e-mail-címen.  

A kitüntetés adományozásáról 
Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlése 
dönt. A javaslatok értékelését 
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének 
Közművelődési, Ifjúsági, Okta-
tási és Sportbizottsága végzi. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

F E L H Í VÁ S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Jaminai Településrészi Önkormány-
zata pályázatot hirdet a Jamina területén tevékenykedő civil közösségek 2018. évi támogatására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által adományozható
„Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés javaslattételére.

Ismét Városi 
Szülői Értekezlet Békéscsabán

Időpont: 2018. 05. 29. kedd 17.00
Helyszín: Andrássy Úti Társaskör (Békéscsaba, Andrássy út 38.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata negyedik alkalommal hívja össze idén 
tavasszal a Városi Szülői Értekezletet, mely a helyi ifjúsági koncepció egyik kiemelt eleme. A 
rendezvény célja a szülők tájékoztatása, informálása, alternatívák bemutatása a kamaszok-
kal való együttműködés nehéz kérdéseiben és egy működő párbeszédrendszer kialakítása 
a városi intézmények, szervezetek és a szülők között. A szülői értekezletre 2018. május 29-
én 17.00 órától várják a szervezők az érdeklődőket az Andrássy Úti Társaskörbe. 

A tavaszi szülői értekezlet fő előadója Körömi Kitti pedagógiai szakpszichológus lesz. 
Előadásának címe: Amiről nehéz beszélni – kamaszok és az önbántalmazás.

Mit tegyek, ha vágásokat látok a gyermekem karján? Kell-e a legrosszabbra gondol-
nom? Hogyan beszéljek vele erről? Egyáltalán, miért bántja magát a gyermekem? Mit 
tehetek, ha ezt tapasztalom a gyermekem osztályában? – Ezekre a kérdésekre kapha-
tunk választ Körömi Kitti pedagógiai szakpszichológustól, aki a serdülők között terjedő, 
rendkívül ijesztő jelenségről fog beszélni, valamint  lehetőség lesz az előadás után a 
kérdések feltevésére és az egyéni tapasztalatok megvitatására.

Tervezett program:
16.45–17.00 Regisztráció
17.00–17.05 Polgármesteri köszöntő – Szarvas Péter, 
  Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere
17.05–17.10 Rövid tájékoztatás a békéscsabai ifjúságot érintő aktualitásokról
  Előadó: Varga Tamás osztályvezető-helyettes, 
  Bágy Petra ifjúsági referens, BMJV Polgármesteri Hivatala Oktatási,
   Közművelődési és Sport Osztály
17.10–17.20 Az Új Nemzedék Központ tájékoztatása a nyelvvizsgadíj, valamint a 
  KRESZ tanfolyam és vizsga díjának visszaigényléséről
  Előadó: Zsótér Mária, Békés megyei ifjúságszakmai koordinátor
17.20–17.40 Amiről nehéz beszélni – kamaszok és az önbántalmazás
  Előadó: Körömi Kitti, pedagógiai szakpszichológus
17.40–17.55 Pályázati ismertetők: 
  – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP-5.2.7-17)
  – Gyakornoki program pályakezdők támogatására (GINOP-5.2.4-16)
  Előadók: Kern Krisztián, Marton András, a Széchenyi Programiroda 
  Nonprofi t Kft. munkatársai
17.55–18.10 A nevelőszülői hálózat bővítése.
  Előadó: Medovarszkyné Szikes Fanni, a Békés Megyei Szociális, 
  Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
  munkatársa

A Városi Szülői Értekezlet programja ingyenes.
További információ kérhető Bágy Petra ifjúsági referenstől a bagy@bekescsaba.hu 
e-mail-címen.

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

Érdeklődni: +36-30/870-4363 
A lakótér alapterülete 120 makótér alapterülete 120 makótér 2, ebből 
a nappali 29 m2, az első hálószoba 16 m², 
a második hálószoba 13 m², a konyha 9,7 m², 
a fürdőszoba 6 m2 és a garázs 18 m2.
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Elstartolt a Modern Városok Program 
koordinációja

Vadcseresznyéből készült 
az idei Békés megye pálinkája

A Békés Megyei Önkor-
mányzat 2015-ben egy 
új kezdeményezést indí-
tott útjára: minden évben 
Békés megye pálinkája 
címet adományozza egy 
pálinkafőzdének. Az ön-
kormányzat által meghir-
detett versenyen Békés 
megyei kereskedelmi pá-
linkafőzdék vehetnek részt 
az általuk készített külön-
böző fajtájú pálinkákkal. A 
Gyulai Pálinkafesztiválhoz 
kapcsolódóan szakmai 
zsűri választja ki azt a ke-
reskedelmi pálinkafőzde 
által nevezett italt, amely 
elnyeri a Békés megye pá-
linkája címet. 

Ezt a hagyományt a megyei 
önkormányzat évről évre 
folytatja, idén is felkérték 
a kereskedelmi főzdéket, 
nevezzenek a felhívásra: a 
meghirdetett versenyre be-
érkezett párlatok szakmai 
zsűrizését követően a me-
gyei önkormányzat felhívá-
sára nevezett kereskedelmi 
cégek mintáit is elbírálták az 
ítészek.  A versenyen nyer-
tes pálinkafőzde terméke 
egy éven keresztül viselheti 
a „Békés megye pálinkája” 
címet, az ezt tanúsító – a 
megyei önkormányzat által 
biztosított – címkét a pálin-
kásüvegein elhelyezheti. A 
Békés Megyei Önkormány-
zat pedig vállalja, hogy egy 

éven keresztül a nyertes pá-
linkafőzdétől vásárol pálin-
kát – protokoll célokra – 0,5 
dl-es és 2 dl-es kiszerelés-
ben. 

Ebben az évben négy 
megyei kereskedelmi pálin-
kafőzde – az Éden-Tó Szesz-
főzde, a Gyulai Pálinka Ma-
nufaktúra, a Békési Pálinka 
Zrt. és a Kisrét Manufaktúra 
Kft. – nevezett összesen 36 
tételt a Békés megye pálin-
kája 2018 versenyre – tájé-
koztatott Zalai Mihály, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke. A 
nyertes pedig a Gyulai Pálin-
ka Manufaktúra Báró Harruc-
kern Vadcseresznye Pálinká-
ja lett. Az elismeréssel járó 
oklevelet és a Farkas Gábor 
fazekasmester által készí-
tett kupát Zalai Mihály adta 
át a fesztivál díjkiosztóján a 
győztesnek.

Múlt évben a Békés Me-
gyei Önkormányzat két kü-

löndíjat is átadott a feszti-
vál keretében, elismerték 
Békés megye legeredmé-
nyesebb magánfőzőjét és 
Békés megye legeredmé-
nyesebb bérfőzetőjét. Mind-
két díjat idén is átadták, a 
zsűri döntése alapján Bartik 
Ádám magánfőző és Cseke 
János bérfőzető vehette át 
az elismerést. A Békés Me-
gyei Önkormányzat ezzel 
az akcióval szeretné előse-
gíteni a megyei pálinkafőz-
dék üzleti sikereit és nép-
szerűsíteni a Békés megyei 
pálinkákat. 

A Békés megye pálinkája 
a megyei önkormányzat kap-
csolatrendszerén keresztül 
az ország több pontjára és 
külföldre is eljutott, a megyei 
önkormányzat mellett tele-
pülési önkormányzatok fi -
gyelmébe is ajánlottuk ezt az 
ajándékozási lehetőséget, 
mellyel már több önkormány-
zat is élt.

A Békés Megyei Kormány-
hivatalban pénteken, ko-
ordinációs értekezleten 
egyeztettek az érintett 
Kormányhivatalok, ható-
ságok, szakhatóságok, 
illetve közműszolgáltatók 
vezetői, képviselői a Mo-
dern Városok Program 
keretében a Békéscsaba 
Megyei Jogú Várost érintő 
beruházásokról. A nem-
zetgazdasági szempont-
ból kiemelt fontosságúnak 
minősített beruházások 
hatósági engedélyezési 
eljárásai a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott irányí-
tása, koordinációja mel-
lett valósulnak meg – de-
rült ki az értekezleten.

 A Modern Városok Program 
országosan több mint 250 
projektet tartalmaz, mintegy 
3500 milliárd forint összeg-
ben. Békéscsaba e program 
keretében – az M44 fejlesz-
tése nélkül – mintegy 80-90 
milliárd forint támogatásban 
részesül, s ebből több mint 
25 komplex beruházás va-
lósul meg. Többek között: 
fejlesztik a Békéscsabai 
Repülőteret, iparfejlesztésre 
alkalmas területeket alakí-
tanak ki, komplex energe-
tikai program valósul meg, 
de hűtő-, fagyasztó- és fel-
dolgozóüzem, paradicsom-
sűrítő üzem, nyomdaipari 

tudás- és képzőközpont, 
új multifunkciós sportcsar-
nok létesül. De fejlesztik a 
CsabaPark Gasztronómiai 
és Élményparkot, megépül a 
Békéscsabai Röplabda Aka-
démia is.

– Tavaly a kormány part-
nerséget ajánlott Békés me-
gyének. Történelmi jelentő-
ségű beruházások küszöbén 
állunk, talán a kiegyezés óta 
nem volt hasonló volume-
nű fejlesztés, ami a várost, 
a megyét érintette volna – 
hangsúlyozta értekezletnyitó 
köszöntőjében dr. Takács 
Árpád kormánymegbízott, 
s egyúttal azt is bejelen-
tette, hogy dr. Sóvári Tibor 
főosztályvezető-helyettes 
kormánymegbízotti megha-
talmazottként segíti a koordi-
nációs munkát.

Négy megyei kormányhi-
vatal, több mint húsz hatóság, 
6-7 közműszolgáltató munká-
ját kell összehangolnunk e 

beruházásokkal összefüg-
gésben. A kormányhivatal 
partnerséget, együttműkö-
dést ajánl, a szükséges en-
gedélyezési eljárások során 
betartja és betartatja a jog-
szabályi előírásokat – tette 
hozzá dr. Takács Árpád.

– A Modern Városok 
Program azért is rendhagyó, 
mert a korábbi gyakorlattal 
ellentétben, most a helyben 
megfogalmazott fejleszté-
si igények megvalósítására 
nyertünk jelentős összegű 
támogatást Magyarország 
kormányától – emelte ki elöl-
járóban Szarvas Péter, Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere.

Részt vett a koordinációs 
értekezleten Herczeg Tamás, 
Békéscsaba országgyűlési 
képviselője is, aki támogatá-
sáról biztosította a program-
ban érintett szereplőket a 
megvalósítás, érdekérvénye-
sítés terén.
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A kiviteli munkálatok 2017. szeptember 25-én 
kezdődtek meg, befejezésének tervezett idő-
pontja 2018. július 31. 

A kiviteli munkák előrehaladásával az alábbi 
munkák valósultak meg:

Az Arany János utca – Csányi utcai útszélesí-• 
tése mellett a Szemere utcai út szegélyezése, 
aszfaltozása, fontos csomópontjainak ideigle-
nes felfestése.
A Bánát utcában a Tessedik utca – Csányi • 
utca közötti szakaszon a szegélyezés, aszfal-
tozás és a csomópont ideiglenes felfestése.
A Vozárik utcai szakasz teljes felújítása: a Bar-• 
tók Béla út Tessedik utcához csatlakozó sza-
kaszon az új útszegély építése május végéig 
elkészül és júniusban várható a felső aszfalt-
réteg cseréje.
A Bánát utca Corvin és Csányi utca közöt-• 
ti szakaszán az útszegély újjáépítése és az 
egyesített gyalog- és kerékpárút kiépítése 
folyamatban van, az aszfaltozásra várhatóan 
júniusban kerül sor. A Corvin – Bánát utcai 
csomópont korrekciója, jelzőlámpa telepítése 
és ezzel együtt a gyalogos-átkelőhelyek léte-
sítése megkezdődött, júliusban fejeződik be. 
Ugyancsak júliusban fog megtörténni a végle-
ges forgalmi rend kialakítása a teljes projekt-
területen. 
A Bánát utcában a Corvin utcai kerékpárúttól • 
a Csányi utcáig egyesített gyalog- és kerék-
párút épül a Lidl parkolója és a sporttelep felőli 
oldalon, ehhez csatlakozva a Csányi utcában 
az Arany János utcáig és az Arany János ut-
cában nyitott kerékpársáv lesz kijelölve.
Kerékpáros nyom kerül felfestésre a Tessedik • 
utcának az Arany János utca és a Temető sor 
közötti szakaszán, továbbá az Erkel utcában, 
a Szemere utcában, a Szemere utcához csat-

lakozva a Tessedik utca, Révay utca, Bethlen 
utca, Csányi utca útvonalon a Corvin utcai 
kerékpárútig. Utóbbi, a Csányi utca, a Bethlen 
utca és a Corvin utca közötti egyirányú szaka-
szán lehetővé válik a szabályos kerékpározás 
a gépjárműforgalommal szemben is.
A Bánát utcán azokon a szakaszokon, ahol • 
munkavégzés folyik, helyi részleges forgalom-
korlátozás, időszakos félpályás útlezárás vár-
ható július végéig. A Bánát utcának a Corvin 
és Csányi utcai szakaszán az új gyalog- és 
kerékpárút megépültéig a gyalogosok és a 
kerékpárosok a Csányi utcán át érhetik el a 
Corvin utcát.

A kiviteli munkálatok folytatódásával forgalomkor-
látozásra kell számítani az érintett szakaszokon. 
Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvato-
sabban, vegyék fi gyelembe a kihelyezett közúti 
táblák utasításait, legyenek türelmesebbek.

A kerékpárutak létesítésével közvetlen érintett 
ingatlantulajdonosok észrevételeit, panaszait meg-
vizsgáljuk és a projekt keretein belül a lehetőségek 
szerint megoldást keresünk azokra.

A lakosok türelmét és megértését köszönjük.

További információ kérhető: 
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofi t Kft.
Telefon: +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

A kiviteli munkálatok 2017. szeptember 25-én 
kezdődtek, a befejezés tervezett időpontja 
2018. szeptember 30.

A kiviteli munkák előrehaladásával az alábbi 
munkák valósultak meg:

Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesíté-• 
se: A kivitelezési munkák előrehaladásával a 
Gyulai úton a CsabaPark bejáratától a Körte 
sor irányába 450 méter hosszan elkészült a 
kerékpárút. Megépült a Körte sor és a körfor-
galom közötti, a Körte sor Gyulai út és a Reál 
C+C Áruház bejárata közötti, valamint a Gyu-
lai út és a Degré utca közötti szakaszon a zárt 
csapadékvíz-elvezető csatorna. A Körte sori 
szakaszon folytatódik a csapadékvíz-elvezető 
csatorna építése, majd a  kerékpárút végleges 
megépítése. Szeptember végéig a kivágott 
fák pótlása céljából facsemeték ültetésével és 
a projektterület környezetének rendbetételével 
fejeződnek be a munkálatok.

Berényi úti önálló kerékpárút: Megtörtént a • 
30-as beton csapadékvízrendszer kiépítése a 
Dessewffy utcától a Szarvasi útig. A kivágott 
fák pótlása céljából a facsemetéket elültették. 
A kerékpárút-szerkezet építése megtörtént a 
Széna utca – Mokry utca, Munkás utca és a 
Vigasz utca közötti szakaszokon, a Vigasz 
utca és a Szarvasi út közötti szakaszon fo-
lyamatban van. A végleges tereprendezés a 
kivitelezési határidőig lesz esedékes a teljes 
szakaszon.

Pataky László utcai kerékpárút és Franklin • 
utcai kerékpársáv: A Pataky László utcában 
a 30-as beton csapadékvíz-csatorna építése 
megtörtént a vasút és a Franklin utca között. 

A kerékpárút megépült a Stromfeld és Frank-
lin utca között. A Stromfeld utca és a Szarva-
si út között kettő rövid szakasz kivételével az 
útalap elkészült. A 30-as beton csapadékvíz-
csatorna megépült a Szarvasi út és a vasút 
között. A Stromfeld utcánál az új buszmegálló 
elkészült. A Franklin utcában a fakivágások 
megtörténtek. Az elektromos házibekötések 
vezetékeinek cseréje halad. Várhatóan június 
elején kezdődik meg az út szélesítése a pá-
ratlan számozású oldalon. A nyolc méterre 
kiszélesített útburkolat két szélén irányhelyes 
zárt kerékpársávot jelölnek ki. A Szepesi és 
a Bessenyei utcánál gyalogos-átkelőhelyet is 
felfestenek.

A kiviteli munkálatok folytatódásával forgalomkor-
látozásra kell számítani az érintett szakaszokon. 
Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvato-
sabban, vegyék fi gyelembe a kihelyezett közúti 
táblák utasításait, legyenek türelmesebbek. 

A kerékpárutak létesítésével közvetlen érintett 
ingatlantulajdonosok észrevételeit, panaszait meg-
vizsgáljuk és a projekt keretein belül a lehetőségek 
szerint megoldást keresünk azokra. A lakosok 
türelmét és megértését köszönjük.

További információ kérhető: 
Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofi t Kft.
Telefon: +36-66/241-791
E-mail: bcsvarosfejlesztes@
bcsvarosfejlesztes.hu

„BÉKÉSCSABA, BÁNÁT UTCA – TESSEDIK SÁMUEL UTCA – VOZÁRIK UTCA 
ÉS SZEMERE UTCA ÚTKORSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT KERÉKPÁRFORGALMI 

LÉTESÍTMÉNY MEGVALÓSÍTÁSA”
Projektazonosító szám: TOP-6.1.5-15-BC1-2016-00001

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében valósítja meg. A projekt 
elszámolható összköltsége 250 000 000 Ft, a támogatás 100%-os intenzitású.

A projektmegvalósítás tervezett időtartama: 
2016. szeptember 1.–2018. augusztus 31. 

„FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA BÉ-
KÉSCSABÁN A KÖRTE SOR – GYULAI ÚTI, A BERÉNYI ÚTI ÉS A PATAKY LÁSZLÓ 
– FRANKLIN UTCAI KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNY LÉTREHOZÁSÁVAL”

TOP- 6.4.1-15-BC1-2016-00001

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében valósítja meg. A projekt 
elszámolható összköltsége 813 000 000 Ft, a támogatás 100%-os intenzitású.

A projektmegvalósítás tervezett időtartama: 
2016. október 1.–2018. december 31.
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Lovas felvonulással bal-
lagtak el a diákok Mezőhe-
gyesen. A Kozma Ferenc 
Mezőgazdasági Szakkép-
ző Iskola fenntartását ta-
valy vette át a Nemzeti 
Ménesbirtok és Tangaz-
daság Zrt., így a mostani 
végzős tanulók voltak az 
elsők, akik ezzel az új ha-
gyománnyal is kifejezték 
az oktatási intézmény fő 
irányvonalát.

A lovasszakma évszázados 
hagyománya meghatározó 
szerepet tölt be a mezőgaz-
dasági szakközépiskola éle-
tében. Ezt még azok is ér-
zik, akik nem lovász szakon 
végeztek, hanem például 
rendésznek tanultak. Lipták 
Ádám végzős diák szerint ez 
az ország egyik legszebb is-
kolája, amelynek a lovas mi-
liője csak tovább színesíti a 
hangulatát.

Nemcsak a diákok, ha-
nem szüleik is elégedettek 
voltak a döntésükkel, amit 
a továbbtanulással kapcso-
latban hoztak. Dányiné Mike 
Éva kérdésünkre elmondta, 
itt tanuló fi a már végzett lo-
vászként, most a patkolóko-
vács szakot fejezte be, de 
további terveiben szerepel, 
hogy szeptembertől visz-
szajön belovaglónak. Az 
édesanya jónak látja az ok-
tatási rendszert, amelyben 
a lovasszakmán belül több 
részterületen is szerezhető 
végzettség.

Az intézménybe 225 diák 
jár, akiknek a helyi ménes-
birtok jó munkalehetőséget 
kínál. Az iskola igazgatója 
büszke arra, hogy orszá-
gos megmérettetéseken is 
jó teljesítményt nyújtanak 
a tanulók. Háromfős, lo-
vászlányokból álló csapa-
tuk például a közelmúltban 

megnyerte a „Magyarország 
az én hazám” című orszá-
gos közismereti vetélkedőt. 
Tarkó Gábor hozzátette: a 
ménesbirtoknak folyamato-
san szüksége van az itt ta-
nuló és dolgozó szakembe-
rekre. Hangsúlyozta, hogy 
a gyerekek már tanulószer-
ződéssel, tanulmányi idejük 

alatt is a ménesbirtoknál dol-
goznak. Szerinte a képzés 
színvonalát emellett azon 
lehet lemérni, hogy milyen 
eredményeket tud felmutatni 
az iskola a versenyeken.

Az intézmény szándéka, 
hogy a lovas hagyományokat 
tovább ápolják a jövőben.

Zsíros András

A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. május 21.–június 3.május 21.–június 3.május 21.–június 3.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. május 21., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Spektrum (életmódmag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Békéscsaba 300 – 
   Gálaműsor
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.45 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 22., kedd

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

 (közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Kikötő (egyházi magazin)
18.30 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér-

  kőzés, Békéscsaba–
  Nyíregyháza

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 23., szerda

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

 (közéleti mag.)
8.40 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Spektrum (életmódmag.)
21.00 Kezdőkör: kézilabda-mér- 

  kőzés, Békéscsaba–Siófok
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Spektrum (életmódmag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 24., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. 

 (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Spektrum 

 (életmódmag.)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 Öko-Logikus 

 (körny.-véd.mag.)
9.10 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  élőben
   (a közgyűlés befejezéséig)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
21.00 Kezdőkör: vízilabda-mér- 

  kőzés, Békéscsaba–
  Kanizsa VSE

22.00 Biketour in Europe 
  7/6. (útifi lm)

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 25., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Púder (női magazin)
21.00 Kezdőkör: labdarúgó-mér- 

  kőzés, Békéscsaba–
  Nyíregyháza

22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Púder (női magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 26., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális 

 (magazin)
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése  

  (ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Kikötő 

  (egyházi magazin)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Praktikák
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
21.00 Terefere: Eperjes Károly
22.20 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró 

  (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. május 27., vasárnap

7.00 Hírek
7.05 Aktuális (magazin)
7.25 Kezdőkör (sportmagazin)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Szomszéd vár
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Biketour in Europe 

  7/6. (útifi lm)
11.00 Kezdőkör: kézilabda-mér- 

  kőzés, Békéscsaba–Siófok
12.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Kezdőkör: vízilabda-mér- 

  kőzés, Békéscsaba–
  Kanizsa VSE

17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Spektrum (életmódmag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 ARTista Café 4/1.
22.00 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
22.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 28., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közéleti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Púder (női magazin)
9.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Cinema Inferno (dok.-fi lm)
21.55 Lövéte (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 29., kedd

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kezdőkör (sportmagazin)
8.10 BRSE TV (magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Híradó
10.00 Közgyűlés közvetítése 

(ismétlés)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Épí-Tech 

  (építészeti magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Szempont 

  (politikai magazin)
21.00 Föld sója (dok.-fi lm)
21.50 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont 

  (politikai magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 30., szerda

6.00 Hírek
6.05 Aktuális (magazin)
6.25 Kezdőkör (sportmagazin)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Szempont (politikai mag.)
8.40 Művészbejáró (kult. mag.)
9.10 Üzleti Negyed 

 (gazdasági magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Kikötő (egyházi magazin)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.05 Aktuális (magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Szempont (politikai mag.)
20.00 Híradó
20.20 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
21.00 Átkozott nap (dok.-fi lm)
22.15 Púder (női magazin)
22.30 Szempont (politikai mag.)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. május 31., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Szempont (politikai mag.)
7.40 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
8.10 Kezdőkör (sportmagazin)
8.40 BRSE TV (magazin)
9.10 Spektrum (életmódmag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Utánpótláslesen

  (sportmagazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont (politikai mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Boxutca (dok.-fi lm)
21.50 Biketour in Europe 

  7/7. (útifi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 1., péntek

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Épí-Tech (építészeti mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Művészbejáró (kult. mag.)
8.10 Kikötő (egyházi magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
9.40 Utánpótláslesen 

 (sportmagazin)
10.00 Híradó
10.20 Kezdőkör (sportmagazin)
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
18.00 Hírek
18.05 BRSE TV (magazin)
18.30 Művészbejáró (kult. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
21.00 Kikiriki (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 2., szombat

7.00 Hírek
7.10 Szempont (politikai mag.)
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Csabai forgatag 

 (közéleti mag.)
9.10 Szempont (politikai mag.)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Szomszéd vár
10.50 Szarvasi híradó
11.05 Kezdőkör (sportmagazin)
11.40 Híradó
12.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szempont (politikai mag.)
18.00 Hírek
18.10 Szempont 

  (politikai magazin)
19.00 Híradó
19.20 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Fekete Péter
22.10 Laskai sorok (dok.-fi lm)
22.40 Púder (női magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 3., vasárnap

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

 (sportmagazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Biketour in Europe 

  7/7. (útifi lm)
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
16.30 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Spektrum (életmódmag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 ARTista Cafe 4/2.
22.30 BRSE TV (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
24.00 KÉPÚJSÁG

K I T E K I N T Ő
Zakó, csizma, lovaglónadrág – különleges ballagás Mezőheg yesen

Békéscsaba hazavár!
Újabb öt sikeres pályázó 

Öt újabb békéscsabai 
fi atalt segít a „Békéscsaba 
hazavár!” program. A felső-
oktatási hallgatói ösztöndíjra 
és az életkezdési támoga-
tásra sikeresen pályázókat a 
városháza Mokos Termében 
fogadták.

Ez volt a hatodik kiírás a 
fi atalokat segítő programban, 
a korábbi években összesen 
tizenhét hallgatói ösztöndíjat 
és negyvenhét életkezdé-
si támogatást osztottak ki. 
Most a hallgatói ösztöndíjat 

Lobmayer Fanninak ítélte oda 
a városvezetés. Testvére, dr. 
Lobmayer Lili életkezdési tá-
mogatásban részesült, ő je-
lenleg a Réthy Pál tagkórház 
patológiai osztályán dolgozik. 
Dr. Pepa Krisztián András 
Nagyváradról érkezett Bé-
késcsabára. Itt a kórházban 
helyezkedett el a belgyógyá-
szati osztályon. Mellettük 
Povázsay Szilvia Dóra és 
dr. Koléner Henriett nyerte 
még el a Békéscsaba haza-
vár! életkezdési támogatást.
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Diákolimpiai döntő Csabán
Korcsoportjában harmadik a Pető�  utcai iskola csapata

Iskolai majális A csabai úszók körbekerekezték a Balatont 
A békéscsabai Árpád für-
dőt tavasszal és ősszel 
két-két hétre bezárják a 
sátorbontás, illetve sá-
torállítás idejére. Ilyenkor 
nem könnyű foglalkoztatni 
a mintegy 250 úszópalán-
tát, ám a Békéscsabai Elő-
re Úszó Klubnak sikerült 
edzéssel és élményekkel 
megtöltenie most is ezt az 
időszakot. 

Idén a legeredményesebbek 
Szarvas János edző veze-
tésével Szarvason, Valach 
Dávid fi ataljai pedig Hajdú-
szoboszlón edzőtáboroztak, 
és gőzerővel készültek az 
országos vidékbajnokság-
ra, ahol azóta remek ered-

ményeket értek el az idő-
sebbek. A kisebbek viszont 
Lázár Olga és Hajdúné Tóth 
Gabriella irányításával egy 
rendhagyó eseményen vet-
tek részt: körbekerekezték a 
Balatont. 

– Tavaly szeptemberben 
– sátorállításkor – az Arany 
János emlékév programján 
vettünk részt, ekkor Nagysza-
lontára bringázott át klubunk 
egy maroknyi, tíz-tizenkét 
évesekből álló csoportja. Na-
gyon élvezték ezt a fi atalok, 
ezért úgy döntöttünk, hogy a 
tavaszi sátorbontáskor egy 
nagyobb távot választunk, 
így jött az ötlet, hogy bicikliz-
zük körbe a Balatont – mond-
ta el Lázár Olga. 

Lázas szervezésbe kezd-
tek, végül 25 úszóval, két 
edzővel és jó néhány szü-
lővel együtt keltek útra. 
Zamárdi volt az első állo-
más, onnan az első nap 
Balatonfenyvesig, a másodi-
kon Révfülöpig, a harmadi-
kon Balatonfüredig, majd az 
utolsón, a kiinduló állomásig, 
Zamárdiig tekertek. 

– Négy nap alatt 245 ki-
lométert teljesítettünk. Nagy 
fi gyelmet fordítottunk a 
biztonságra, hiszen a leg-
idősebb úszóink is csupán 
2006-ban születtek. Sokat 
segített, hogy a Békéscsa-
bai Fenntartható Térségért 
Alapítvány támogatott ben-
nünket, megoldották a ke-

rékpárok szállítását, továbbá 
szervizkocsit biztosítottak. 
A csapatot elkísérő szülők 
pedig a hirtelen adódó tech-
nikai problémák megoldásá-
ban segítettek – fogalmazott 
Lázár Olga. 

Bár ott volt a Balaton, és a 
tó körül néhány uszoda, nem 
tartottak vizes edzést, hisz 
a magyar tenger még hűvös 
volt, az uszodákba pedig 
nem akartak betérni, hogy 
utána ne kelljen vizesen te-
kerni. Helyette tréningnek 
megtette a 245 kilométeres 
kerekezés, no meg a meg-
annyi napi szárazföldi edzés, 
futás, kondizás, jutalomként 
pedig a falmászás a kaland-
parkban. 

Békéscsaba ebben az év-
ben már a második orszá-
gos diákolimpiai döntőt 
rendezhette meg. Május 
11–13-án itt csaptak ösz-
sze egymással az ország 
legjobb I. és II. korcsopor-
tos focicsapatai; össze-
sen negyven együttes. A 
II. korcsoportban a csabai 
Petőfi  utcai iskola csapata 
az előkelő harmadik he-
lyen végzett.

Az országos diákolimpiai 
döntő látványos felvonulás-
sal és ünnepélyes megnyi-
tóval kezdődött. A mérkőzé-
seket ezután a Békéscsaba 
Labdarúgó Akadémia 4-es 
Honvéd utcai központjában 
rendezték. 

Békés megyéből az I. 
korcsoportosok mezőnyé-
ben, a 7–8 éveseknél a 
Mezőhegyesi József Attila 
Általános Iskola csapata 
harcolta ki a részvételt, ők 
a tizedik helyen végeztek. A 

II. korcsoportosoknál, azaz 
a 9–10 éveseknél a Békés-
csabai Petőfi  Utcai Általános 
Iskola ifjú labdarúgói képvi-
selték a megyét. A csabaiak 
nagy lendülettel készültek 
a fi náléra. A csapat gerince 
versenyszerűen a Békés-
csaba Labdarúgó Akadémia 
színeiben sportol, Sajben 
Gábor kezei alatt. Az isko-
la focistái két évvel ezelőtt, 
ugyanezzel a játékoskerettel 
az I. korcsoportos országos 
döntőben a 6. helyet sze-
rezték meg, most pedig, a 
II. korcsoportban lettek 3. 
helyezettek. A csapatból 
ketten különdíjat is kaptak, a 
legjobb hazai labdarúgó dí-
ját Zahorán Dávid, a legjobb 
kapus díját pedig Kenyeres 
Zsombor vehette át.

– A csapatra és a játé-
kosokra az egységesség, 
az egymásért való küzde-
ni tudás és a győzni akarás 
jellemző. Ezek az erények a 
pályán is jellemzik őket, így 

sikerült felvennünk a ver-
senyt az ellenfelekkel – fo-
galmazott Hegedűs József, a 
csapat egyik felkészítője.

Békéscsabán februárban 
a 13–14 éves korosztály leg-
jobb teremfocicsapatai küz-
döttek meg egymással, most 
pedig ismét a labdarúgásé 
volt a főszerep.

– A döntőben korcsopor-
tonként húsz, azaz össze-
sen negyven együttes: a 19 
megyei győztes, valamint a 
főváros legjobb csapatai ve-
télkedtek. A két korcsoport-
ban csapatonként tíz-tizenkét 
játékosról beszélünk, tehát 
négyszáz gyerek léphetett 
pályára: kísérőkkel és edzők-
kel együtt mintegy hatszázan 
érkeztek Békéscsabára. Mivel 
alsós gyerekekről van szó, az 
ország minden pontjáról sok 
szülő kísérte el a fi atalokat Bé-
késcsabára – emelte ki Kor-
mos Mihály, a Békés Megyei 
Diáksport Egyesület elnöke.

K. D., Sz. R.

A Kazinczy iskola diákjai, 
pedagógusai és a gyerme-
kek szülei egy közös prog-
ramon kapcsolódhattak ki a 
CsabaParkban május 11-én. 
Az intézmény rendhagyó 
majálisát a szülői munkakö-
zösség szervezte. 

Voltak, akik ezen a napon 
zumbáztak, a nagyobbak a 
játszótér hintáinak teherbí-
rását próbálgatták, de voltak 
olyan tanulók is, akik feles-
leges energiájukat a játékos 
lézerharcban vezették le. A 
diákok a különböző labda-
játékokat és a lovaglást is 
kipróbálhatták, emellett a 
CsabaPark területén találha-
tó játszóteret is birtokba ve-

hették. A kisebbeknek az ug-
rálóvár volt a kedvencük. A 
szülői munkaközösség egyik 
célja az volt, hogy gyerme-
keikkel és a tanárokkal egy 
kötetlen délutánt tölthesse-
nek el. Laczkó Irén intéz-
ményvezető szerint nagyon 
fontos, hogy találkozzunk a 
szülőkkel informális keretek 
közt is. Kiemelte, hogy a 
rendezvény közösségterem-
tő hatása mellett fontos volt 
az is, hogy az iskola mind az 
550 tanulója egyszerre tölt-
hetett el egy tartalmas napot 
a szabadban. Az eseményt 
Kiss Tibor alpolgármester, 
önkormányzati képviselő is 
támogatta.

Június 2-án veszi kezdetét a 21. Békéscsaba–Arad–Békéscsaba Nemzetközi Szupermara-
ton a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club szervezésében. A szupermaraton résztvevőinek két 
nap alatt 200 kilométeres távot kell teljesíteniük futva, kerékpáron vagy görkorcsolyán. 
A komoly hagyományokkal büszkélkedő versenynek idén is kiemelt támogatója a megye 
egyik legnagyobb munkaadója, a Budapest Bank. 
A versenyzőknek az első napon a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központtól Ara-
dig kell eljutniuk a Békéscsaba–Szabadkígyós–Újkígyós–Pusztaottlaka–Medgyesegyháza–
Mezőkovácsháza–Battonya–Tornya–Varjas–Arad útvonalon, majd másnap ugyanezen az 
úton, az újabb 100 km megtétele után a békéscsabai városháza előtti Szent István térre 
kell érkezniük. A kétnapos sportrendezvényhez kulturális programok és településnapok is 
kapcsolódnak. 
A Budapest Bank Bankműveleti Központja már 12 éve szerves része Békéscsaba életének,  
a kezdetektől fogva aktív támogatója a helyi verseny- és tömegsportnak, az oktatási és kul-
turális életnek.
A pénzintézet az elmúlt évek során több mint 200 millió forintot adományozott a helyi 
programok megvalósítására, többek között a 2013-ban indított Budapest Bank Békéscsa-
báért Programon keresztül.  – Nagy öröm számunkra, hogy ismét egy olyan rendezvény 
mellé állhatunk, amely jelentős hagyománnyal rendelkezik a város életében. Ez a verseny 
azt üzeni számunkra, hogy kitartással, alázattal, következetes építkezéssel minden lehet-
séges, még a szupermaraton távja is legyőzhető. Büszkeséggel tölt el, hogy az idei verse-
nyen három békéscsabai kolléganőnk is megméretteti magát. Nekik és a többi verseny-
zőnek is sok sikert kívánunk! – mondta Lasetzky Frigyes, a Budapest Bank operációs és  
minőség-vezetője.

A bronzérmes csapat Kormos Mihálytól vette át a díjat
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Fekete Péter nyolc éven át 
volt a Békéscsabai Jókai 
Színház igazgatója. Sze-
mélyében a csabaiak olyan 
kreatív és fáradhatatlan 
embert ismertek meg, aki 
mindig valami újdonságon 
töri a fejét. A szakmában 
mindenki azt mondja, ő az, 
aki a csabai teátrumot fel-
tette Európa térképére. Az 
elmúlt három évben – úgyis, 
mint egykori bűvész – azon 
munkálkodott, hogy a cir-
kuszművészetet megújítsa 
az országban, sőt, talán az 
egész kontinensen. Most 
pedig a hírek szerint új és 
még szebb kihívás elé néz, 
hiszen minden jel arra utal, 
hogy ő lesz az új kultúráért 
felelős államtitkár. 

Békéscsabán töltött éveit va-
lamennyien nyomon követ-

hettük, összeállításunkban 
arra próbálunk választ talál-
ni, milyen állomások vezet-
tek oda, ahol most tart. 

A Jászai-díjas rendező 
nevét a kilencvenes évek kö-
zepén ismerhette meg a ma-
gyar felsőoktatás és az elő-
adó-művészeti világ. Öt éven 
át több mint húsz alkalommal 
hozott angol nyelvű színházi 
előadásokat Nagy-Britanniá-
ból Magyarországra, ellátva 
a teljes magyar felsőoktatást, 
az összes magyar főiskola 
és egyetem angol tanszékét 
a nyelvoktatást segítő pro-
dukciókkal. 

2002-től a Nemzeti Szín-
ház vezetése csábította 
haza Cardiffból, és a kül-
kapcsolatok vezetésével, 
valamint oktatási és igazga-
tási feladatokkal bízták meg. 
Megszervezte a Megyejárás 

programot, ahol a vidéki elő-
adó-művészet legkiválóbb 
képviselői méltó fellépési le-
hetőséget kaptak a nemzet 
színházában. Már akkor is 
meglepő és innovatív ötle-
tekkel állt elő, s állhatatosan 
megvalósította a lehetetlen-
nek tűnő elképzeléseket is. 

Korábbi interjúnk alkalmá-
val elmondta, hogy a Nemze-
ti Színházban, a Megyejárás 
keretében került közelebb 
Békéscsabához.

„Jordán Tamás hívására 
a Nemzeti Színházhoz men-
tem. Szólt, hogy kell neki egy 
ember, aki nyelveket beszél, 
és külföldi kapcsolatai van-
nak. Felkért, hogy segítsek 
neki a nemzetközi és oktatási 
teendőkben, és az országos 
kapcsolatok jobb kiépítésé-
ben, így lettem a nemzetközi 
kapcsolatok és oktatási ügyek 

igazgatója. A Megyejárás 
program keretében lényegé-
ben itt ismerkedtem meg job-
ban Békéscsabával is. Kide-
rült számomra, hogy a Békés 
megyeiek egészen kivételes 
szakmaisággal, lelkesedés-
sel álltak mindenhez.” 

Ezt követően 2007-ben 
hívták Fekete Pétert Békés-
csabára, ahol előbb a színház 
mellett működő iskola, majd 
a színház igazgatását bízták 
rá. Az ő nevéhez fűződik a 
színházi háttérszakmák fon-
tosságának elismertetése, 
képzésük magyarországi be-
indítása. Irányítása alatt lét-
rejött a Jókai színház mellett 
működő művészeti, oktatási 
és közművelődési központ, az 
Ibsen Ház, amely az ország 
egyik legmodernebb stúdió-
színházi tere, s egyben a szín-
házi háttérszakmák gyakorlati 
képzésének bázisa lett. 

A Békéscsabán eltöl-
tött nyolc igazgatói év alatt 
létrehozta és beindította a 
Szarvasi Vízi Színházat, 
megépítette a Jókai Porond-
színházat, Közép-Európa 
kiemelkedő cirkusz-színhá-
zi mobil színterét, létrehoz-
ta a Magyar Teátrum Díjat, 
mellyel évente az előadó-
művészeti háttérszakmák 
legkiválóbb képviselőit ju-
talmazzák. Ellátta a Vidéki 
Színházak Szövetségének 
elnöki tisztét, felelős kiadója 
volt a Bárka irodalmi folyó-

iratnak, alapító főszerkesz-
tője a Magyar Teátrum szín-
házi havilapnak. Miniszteri 
megbízottként irányította a 
megyei színházak átadás-
átvételi folyamatát. Szakmai 
munkáját 2013-ban Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetéssel, 2014-ben Já-
szai Mari-díjjal ismerték el.

A békéscsabai időszak 
alatt több mint húsz elő-
adást, gálát, nagyrendez-
vényt rendezett, játékteret, 
látványt tervezett, tanított a 
Jókai színház mellett műkö-
dő iskolában. Az irányítása 
alatt álló színház társulata 
számos nemzetközi és hazai 
fesztiválon szerepelt sikerrel, 
a meghívások és díjak mel-
lett a békéscsabai közönség 
osztatlan és hangos megbe-
csülése minősíti munkáját.

2015-től miniszteri biztos-
ként készíti elő a Nemzeti 

Cirkuszművészeti Központ 
építését, vezeti a Fővá-
rosi Nagycirkuszt és annak 
működtető intézményét, a 
MACIVA Nonprofi t Kft.-t.

Jelentős szerepe van a 
cirkuszművészet újra-pozi-
cionálásában országon be-
lül, s határon túl egyaránt. 
A 2018-as év legnagyobb 
sikere, hogy az európai cir-
kuszművészet 250 éves jubi-
leumi évének nyitórendezvé-
nyét Magyarországra sikerült 
szerveznie, melyet kirobbanó 
nemzetközi sikerrel bonyolí-
tott le. 

Fekete Péter most a hírek 
szerint a magyar kultúráért 
államtitkárként fog felelni, és 
bizonyosan ott is innovatív 
eszközökkel és nagy lelke-
sedéssel újítja meg azt, ami 
arra szorul. Sok sikert kívá-
nunk az új kihíváshoz.

Bali-Hatala Boglárka

Világraszóló kulturális innovációk
Egy igazi reneszánsz ember lesz a kulturális államtitkár

Békéscsabán több mint húsz előadást, gálát rendezett

Fekete Péter a 12. Nemzetközi Kínai Akrobatafesztivál zsűrijében



BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

A Békéscsabai Jókai Szín-
házban már nem is megle-
pő, hogy miközben minden 
este előadást tartanak és 
a My Fair Lady premierjé-
re készülnek, a következő 
évad első olvasópróbájára 
hívták a művészeket és a 
sajtó képviselőit. Arthur 
Miller Pillantás a hídról 
című drámáját Csiszár Imre 
Jászai Mari-díjas, érdemes 
és kiváló művész rendezi, 
a bemutatót október 26-án 
láthatja a közönség.

Seregi Zoltán igazgató öröm-
mel hirdette meg a 2018–
2019-es évad kezdetét egy 
ilyen klasszikus szerzővel, 

mint az amerikai Arthur Miller, 
akit a múlt század egyik leg-
jelentősebb drámaírójának 
nevezett. A darabban Eddie 
Carbone alakját a Jászai-dí-
jas Bartus Gyula kelti életre, 
Beatricét, a feleségét Kovács 
Edit. Catherine, a nevelt lány 
szerepét Papp Barbara kap-
ta, a két olasz rokont, illegális 
bevándorlót, migránst Katkó 
Ferenc (Marco) és Czitor At-
tila (Rodolpho) játssza. Az 
ügyvéd, Alfi eri fi guráját Tege 
Antal, Louis-ét Szabó Lajos 
formálja. A kisebb szerepek-
ben a Színitanház hallgatói 
kapnak lehetőséget. A jel-
meztervező a Jászai- és Kos-
suth-díjas Szakács Györgyi.

Csiszár Imre rendező is na-
gyon fontos darabnak nevezte 
Miller művét, amelyet úgy kell 
bemutatni, hogy az érdekel-
je a mai békéscsabai nézőt, 
olyan izgalommal kell elját-
szani, hogy élményt adó est 
legyen, gondolkodásra bírja a 
közönséget. Kiemelte, hogy a 
Pillantás a hídról nem vígjáték, 
hanem súlyos sorstragédia, 
amely rádöbbent: a sors na-
gyobb úr, mint mi, bármikor a 
fejünkre koppint. Az emberek 
sokat foglalkoznak azzal, hogy 
mit hisznek, mit csinálnak, de a 
lényeg az, hogy valójában mi 
történik körülöttük, velük. Mint 
mondta, Eddie és Beatrice 
látszólag józan házasságban 

él, együtt öregedtek meg, de 
egyszer csak kiderül, valami 
nem stimmel. Ott lebeg az is-
teni kéz fölöttük, kezdettől ott a 
feszültség.  

Elhangzott, hogy Alfi eri 
fi gurája olyan, mint a görög 
drámában a kar szerepe: 
rögzít, véleményt mond, ta-
nácsot ad. A díszletről pedig 
azt tudtuk meg, hogy a hat-
vanas évek amerikai álomvi-
lágát jeleníti meg, azon belül 
is egy kis Olaszországot. 

A tervek szerint június kö-
zepére eljutnak az összpró-
báig, és ősszel nagyjából tíz 
újabb napra lesz szükség a 
bemutatóig.

Niedzielsky Katalin

Május 6-án, a jaminai evan-
gélikus templom felújí-
tás utáni újraszentelésén 
Gáncs Péter, a Déli Evangé-
likus Egyházkerület püspö-
ke hirdetett igét, aki ebben 
a minőségében, nyugdíjba 
vonulása előtt utoljára járt 
Békéscsabán. Gáncs Pétert 
az elmúlt időszakról és to-
vábbi terveiről kérdeztük.  

– 2003-ban Békéscsabáról 
indult a püspöki szolgálatára, 
és most a békéscsabai gyü-
lekezettől egy ilyen szép ün-
nepen sikerült elbúcsúznia. 

– Az indulás felejthetetlen 
élmény volt. 2003. szeptem-
ber 6-án tele volt a békéscsa-
bai nagytemplom. A csabaiak 
mellett több mint 100 lelkész 
kolléga volt itt, köztük külföl-
di püspökök és még nagyon 
sok vendég. Gyakran veszem 
elő ezt a fotóalbumot, erőt ad, 
ha visszalapozom. Az akkori 
elnöktársammal, Szemerey 
Zoltánnal a békéscsabai 
helyszínválasztással is sze-
rettük volna jelezni, hogy az 
egyházkerület súlypontja 
az mindenképpen itt van a 
délkeleti régióban. Nagyon 

szép ünnep volt az. Most a 
jaminai templomszentelést is 
egy igen pozitív élményként 
éltem meg, hiszen a jaminai-
ak hosszú távon egy olyan 
épületegyüttesnek lehetnek a 
boldog gazdái, amely minden 
szempontból megfelel a 21. 
század igényeinek.

– Az ön idejében lett új 
szimbóluma az egyházkerü-
letnek, ez miről mesél? 

– Egyházkerületünkben 
nagy alföldi megyék is van-
nak, így jött az a gondolat, 
hogy a kalász, mint egy na-
gyon komoly bibliai szimbó-
lum, jelenjen meg valahol. 
Ebben benne van a jézusi 
hitvallás: a magnak földbe 
kell esnie ahhoz, hogy az-
tán termést hozzon. Kiadtuk 
a feladatot a békéscsabai 
művészeti tagozatos diákok-
nak, hogy próbáljanak meg-
álmodni egy olyan logót, ami 
ezt kifejezi. Azóta ez a logó 
is hirdeti azt a reménysé-
günket, hogy noha bizonyos 
helyeken kiszáradnak a fák, 
ugyanakkor mindig vannak 
új hajtások és szárba szök-
kenő kalászok. Mindent meg 
kell tennünk, amit mi tudunk, 

hogy azon miként lesz áldás, 
az az Úristen titka.

– Mennyire sajátos a déli 
egyházkerület helyzete? 

– Itt 65 anyagyülekeze-
tünk van, ennél nagyobb 
az északi, és még nagyobb 
a nyugati, ahol közel 100 
gyülekezet van. Viszont itt 
vannak a régi, nagy gyüleke-
zeteink. Ilyen Békéscsaba, 
Orosháza, Szarvas, Kiskő-
rös és folytathatnám. Kicsit 
megcsappanva, de megvan-
nak a Tolna, Baranya megyei 
gyülekezeteink is. A főváros 
pesti oldala óriási missziói ki-
hívás, hiszen ott több mint 20 
gyülekezet van. Ma sokszor 
mesterségesen szembeál-
lítják a vidéket a fővárossal, 
ezt nem szabad fölvállalni. 
Egy ország van, és egy egy-
ház, fontos, hogy egymást 
erősítsék a gyülekezetek. 

– Mit ad át örökségként 
Kondor Péternek, aki az ön 
utóda lesz?

– A mérleg ellentmondá-
sos, mert ha a gyülekezetek 
lélekszámát nézem, akkor 
sajnos fogytunk. Ugyanakkor 

az intézmények számában 
nagymértékben gyarapod-
tunk. Amikor idekerültem, 
akkor itt még csak egy evan-
gélikus gimnázium volt, és 
ez is hatalmas dolognak szá-
mított. Aztán sikerült a kol-
légiumot átvenni, kiépült az 
óvoda, általános iskola. Ha 
az egyházmegyében körbe-
nézünk több helyen is okta-
tási intézményekkel gazda-
godtunk, ami azt jelenti, hogy 
jóval több fi atalt érünk el így, 
mint korábban, a hagyomá-
nyos gyülekezeti keretek kö-
zött. Erre rásegít az iskolai 
hitoktatás, ami ugyancsak 
nagy lehetőség. Azt gondo-
lom, ha az egyik oldalon az 
Úristen valamit lezár, másik 
oldalon újabb kapukat nyit. 
Ezt a saját életemre nézve is 
így látom. Most egy bizonyos 
szolgálati szakasz lezárul, de 
nyitott vagyok a továbbiakat 
illetően. Örülnék, ha a misz-
sziói vonalon újra aktívabb 
tudnék lenni, szeretek írni is. 
Bízom benne, hogy az Úr tud 
még használni.

Zs. A., M. E.

Ha az Úristen valamit lezár, máshol új kaput nyit

Kutyej Pál, Kondor Péter és Gáncs Péter

A bemutató október 26-án lesz majd

Októberben Pillantás a hídról – a próbák már elkezdődtek
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Gáncs Péter nyugdíjba vonul
„Noha kiszáradnak fák, mindig vannak új hajtások”

A Kölcsey utcai óvodában 
már hagyománynak számít 
a Játékvarázs program, 
amelynek keretében a gye-
rekek játékos formában 
ismerkedhetnek meg a ter-
mészetben élő állatokkal. 
A sorozat újabb állomásán 
a madarak és fák napját 
ünnepelték; az óvodások 
madárbemutatón, faülteté-
sen és egy ismeretterjesz-
tő foglalkozáson is részt 
vehettek.

A legkisebbek egy vadcse-
resznyefa ültetésével kezdték 
az egész napos programot, 
majd az interaktív foglalko-
záson számos érdekességet 
tudhattak meg a különböző 
madarakról, és arról, hogy mit 
tehetnek értük.

– Azokat a dolgokat 
mondtam el nekik, amit kis-
gyerekként otthon ők is meg 
tudnak tenni. Beszéltem a 
madarak etetéséről, nyári 
itatásáról, arról, hogyan kell 
viselkedni a természetben, 
illetve néhány fotót mutat-
tam Magyarországon élő 

madarakról, ami nagyon 
tetszett nekik – fogalmazott 
az ornitológus, Mazula And-
rás.
Egy másik szakember is ér-
kezett az óvodába a tiszafü-
redi Magyar Környezetgaz-
dálkodási és Vidékfejlesztési 
Társaságtól, a segítségével a 
kicsik egy bagollyal, valamint 
egy sólyommal is megismer-
kedhettek.

– Egy baglyot simogathat-
tunk meg a többiekkel, azt 
mondták, hogy maradjunk 
csendben, mert ha mozgunk, 
elrepül – mondta az egyik 
ovis, Bacsa Gergő.

Az intézmény vezetője, 
Pribelszki Péterné kiemelte: 
az a céljuk, hogy megalapoz-
zák a gyerekek környezettu-
datos magatartását, ezért 
sokat tesznek, amelynek 
eredményeként pedig már 
megkapták a „Madárbarát 
óvoda” címet is. A nap zá-
rásaként a kicsik együtt en-
gedtek az égbe két lufi t, amin 
négy madárka szimbolizálta 
a négy óvodáscsoportot.

Szendi Rita

Madarak, fák
Bemutató a Kölcsey utcai oviban 

Egy bagollyal is megismerkedhettek az ovisok



A Békés Születés(é)ért 
Támogatókör április végén 
jótékonysági fl ashmobot 
tartott a Csaba Centerben. 
A rendezvény célja az volt, 
hogy a szervezők felhívják 
a fi gyelmet az úgynevezett 
„aranyóra” fontosságára: 
arra, hogy megszületése 
után a baba az első órákat 
szoros bőr-bőr kontaktusban 
tölthesse az anyával, mely-
nek testi és lelki szempontból 
is számos jótékony hatása 
van a babára és a mamára 
nézve is. A fl ashmob kere-
tében a szervezők takarókat 
és moltonkendők vásárlásá-
ra fordítandó pénzadományt 

is gyűjtöttek. Az így össze-
gyűjtött és megvásárolt 138 
takarót és kendőt a támoga-
tókör május 9-én adta át a 
BMKK Dr. Réthy Pál Tagkór-
ház Szülészeti Osztályának, 

elősegítve és megkönnyítve 
ezzel, hogy a Békéscsabán 
született kisbabák is zavarta-
lanul élvezhessék az arany-
órákat édesanyjukkal szoros 
egységben.

A műemléki világnap alkal-
mából a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal örökségvé-
delmi szakmai konferenciát 
rendezett Szegeden. A kon-
ferencián megyénket Nagy-
Laczkó Balázs, a Munkácsy 
Mihály Múzeum régésze 
képviselte „Múzeumbarát 
detektorosok – régészeti 
leletek az M44-es úthoz kap-
csolódó feltárásokról” című 
előadásával. 

Nagy-Laczkó Balázs a ren-
dezvényen elmondta, hogy a 
múzeumokkal együttműködő 
fémkeresőzés megyénkben a 
2000-es években vette kez-
detét. Jelenleg három régé-
szeti gyűjtőkörrel rendelkező 
múzeum munkáiban működ-
nek közre az amatőr történe-
lembúvárok. A Nagy Gyula 
Területi Múzeumhoz (Oros-
háza) saját önálló kutatások 
köthetőek, Gyulán az Erkel 
Ferenc Kulturális Központ és 
Múzeum Nonprofi t Kft. a vár 
ásatásai kapcsán, míg a Mun-
kácsy Múzeum az M44-es út 
próba és megelőző feltárásain 

kezdett az együttműködésbe, 
illetve egy a 18–19. századi 
helyi anyagi kultúrát feltérké-
pező csárdakutatás részeként 
is megkezdték az együttműkö-
dést hobbi-fémkeresősökkel. 

A Munkácsy Múzeummal 
2017 óta van lehetőségük a tör-
ténelembúvároknak részt ven-
ni a régészeti kutatásokban. 
Az előadáson szó volt a 2017-
ben Csabacsűd határában fel-
tárt több ezer éves hombárról, 
a Szarvas környéki későavar 
temetkezésről, a kondorosi 
szarmata és a Kardos, Kamut 
és Békéscsaba környéki Ár-
pád-kori, illetve késő középkori 
megtelepedésekről és az ott 
talált izgalmas leletanyagokról. 

A Munkácsy Múzeum ré-
gésze az előadásában hang-
súlyozta: a helyi fémkereső 
amatőrök bevonásának egyik 
legfontosabb hozadéka maga 
a múzeumbarátság: az örök-
ségvédelem és a régészszak-
ma közelebb vitele a helyi 
lakosokhoz. „A múzeumbarát 
fémkeresőzés az ismeretter-
jesztés terén is kiaknázandó 
lehetőségeket jelent, elég csak, 
ha a nálunk még gyerekcipő-
ben járó közösségi régészetre 
gondolunk. A helyi lakosokkal 
való kapcsolatok erősítése pe-
dig meghatározó jelentőségű 
hazánk örökségvédelmének 
jövője szempontjából” – mond-
ta el a szakember.
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Múzeumbarát detektorosok 

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

PROGRAMOK:

Május 22-én, kedden ingye-
nes 20 órás foglalkozássoro-
zat indul álláskeresők és állást 
váltani kívánók számára a 
könyvtárban. Jelentkezés má-
jus 18-áig a 06-20/230-5595-ös 
telefonszámon.

Május 26-án, szombaton 16 
órai kezdéssel szabadfőiskolai 
kurzus a könyvtárban. Az elő-
adás címe: Az egyháztörté-
nelem vázlata biblikus szem-
pontból. Előadó: Kocsis Péter 
közgazdász-teológus.

Május 27-én (vasárnap) 10 
és 14 óra között gyermeknap 
a Békés Megyei Könyvtárban; 
játékokkal, kézműves-foglalko-
zásokkal, sakkal, „kutyavásár-
ral”, diafi lmekkel és előadással 
várunk kicsiket és nagyokat! 
Részletes program a konyvtar.
bmk.hu oldalon.

Június 1-jén, pénteken 18 
órától a félkarú világjáró ke-
rékpáros, Novák Ferenc vetített 
képes élménybeszámolója lesz 

a Békés Megyei Könyvtárban. 
Moderátor: Kiss Erzsébet író, 
„Novák Ferenc, a biciklikirály, 
Egy kézzel a fél világon át” 
című könyv szerzője.

Június 7-én, csütörtökön és 
8-án, pénteken Ünnepi Könyv-
hét a Szent István téren. Rész-
letek hamarosan a könyvtár 
honlapján.

A Békés Megyei Könyvtár 
és az Aura Segítő Kutya 
Alapítvány „olvasás és uga-
tás” című foglalkozásokat indít 
iskoláskorú gyermekek szá-
mára, terápiás kutyák bevoná-
sával, keddenként 17 órától. 
Jelentkezés: Gulyás Bianka, 
06-30/831-1335;
repetaesmese@gmail.com.

A Békés Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtára olvasótábort 
hirdet 10–12 éves gyerekek 
számára Mártélyon. A tábo-
rozás ideje: július 23–27. To-
vábbi információ az 530-212-es 
telefonszámon Kiss Ildikótól 
kérhető.

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő: 14.00–19.00. Kedd–péntek: 11.00–19.00. Szombat: 14.00–19.00

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

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

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

Tízéves kapcsolat
Szalontai gyerekek a színházban

MEGHÍVÓ

Már hagyománynak szá-
mít, hogy a Békéscsa-
bai Jókai Színház évente 
többször is vendégül lát-
ja a – Böjte Csaba által 
alapított – nagyszalontai 
gyermekotthonban élő 
gyerekeket. Legutóbb A 
beszélő köntös című elő-
adást nézhették meg a 
fiatalok.

Tele volt a színház nézőtere 
lelkes diákokkal. A fi atalok 
közül többen a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány nagysza-
lontai gyermekotthonából ér-
keztek Békéscsabára. 

– Nagyon tetszett a da-
rab, volt olyan, amit az ele-
jén még nem értettem, de a 
végére teljesen egyértelmű-
vé vált– mondta el  az otthon 
egyik lakója, Opra Tamás.

A gyermekotthon veze-
tőjétől, Maka Istvántól meg-

tudtuk, hogy több előadás-
ra kaptak már meghívást a 
teátrumtól, aminek mindig 
nagyon örülnek a gyerekek.  
A Jókai színházzal való kap-
csolatuk tíz éve kezdődött, 
van, hogy könnyedebb, van, 
hogy komolyabb darabokat 
nézhetnek meg, most a teát-
rum egy ifjúsági előadással 
lepte meg a gyerekeket. 

– Időről időre meghívjuk 
és vendégül látjuk a nagy-
szalontai gyermekotthon kis 
lakóit. Lenyűgöz minket az a 
munka, amit Böjte Csaba vé-
gez a gyermekekért, mi pedig 
így szeretnénk hozzájárulni a 
munkájához – jegyezte meg 
a Békéscsabai Jókai Színház 
sajtóreferense, Ragány Misa.

Szendi Rita

ROMÁN MESEMONDÓ VERSENY
2018. május 18-án, 9 órától

Országos Román Mesemondó Verseny a Meseházban.

kertmozi   THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA   kertmozi
2018. május 30-án, szerdán 20 órakor 

a Meseház udvarán (Békési út 17.)
Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával:

BRAZIL
Terry Gilliam fi lmje, 1985.

Esőhelyszín: Nemzetiségi Klubház.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2018. május 31-én, csütörtökön 19 órától

PAPAJAZZ
Korb Attila – harsona, Dennert Árpád – klarinét, szaxofon, Sidoo Attila – 

gitár, Kovács Péter – tuba, Cseh Balázs – dob
A Papajazz 2005-ben alakult Budapesten, profi  muzsikusokból. A zene-
kar minden tagja nagy kedvelője az úgynevezett „oldschool” jazz-nek. 
Akár egy kiskocsmában, akár egy hatalmas koncertteremben, élvezetes, 
szórakoztató muzsikát játszanak közönségüknek, repertoárjukon megta-
lálható a korszak rengeteg ismert és számtalan kevésbé ismert slágere.

A koncert rendezője a Meseházi Alapítvány.
Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.

Belépődíj: 200 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.
A 15. évad támogatója:

APÁRÓL FIÚRA
családi hagyományőrző délután a Meseházban

2018. június 2-án, szombaton 14 órától
Program: aratás hagyományai, kézművesség, batikolás, szalmázás, 

vízen kullogó kóstoló.

Idén is köszönettel fogadjuk adójának 1%-át.
MESEHÁZI ALAPÍTVÁNY 19059985-1-04

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és hozzátartozóit 
2018. május 28-án, hétfőn 11.00 órára 
a Németh Lajos utcai Hősi Temetőben 
a MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA

alkalmából rendezett megemlékezésre.

Az emlékműnél műsort adnak a Petőfi  Utcai Általános Iskola növendékei. 
A műsort követően koszorút helyeznek el:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a közreműködő iskola diákjai.

Flashmob és adomány a babák 
és mamák első óráiért

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2018 februárjában háromfordu-
lós vetélkedősorozatot hirdetett „Körösök Völgye Natúrparki vetélkedő” 
címmel felső tagozatos általános iskolás tanulók számára. A vetélkedő 
célja, hogy a tanulók jobban megismerjék a térséget, a települést, ahol 
élnek.

Számos csapattól érkezett magas színvonalú megfejtés, azonban két csa-
pat kiemelkedő eredménnyel zárt: a békéscsabai Erzsébethelyi Általános 
Iskola „Neutronok csapata” és a Sarkadi Általános Iskola Gyulai úti te-
lephelyének „Fantasztikus Négyes” elnevezésű csapata. A győztes képvi-
selheti az egyesületet 2018. május 18–20. között megrendezésre kerülő 
Országos Natúrparki Vetélkedőn. Gratulálunk és sok sikert kívánunk! 

A „Neutronok csapata” nyerte 
a „Körösök Völgye Natúrparki vetélkedőt”
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Arany minősítés és díjeső
A Csabai Színistúdió volt a legsikeresebb a Scherzon

Már csak egy hónap
Jön a XVII. Nemzetközi Bábfesztivál

Számos díjjal és arany mi-
nősítéssel zárta a Csabai 
Színistúdió az idei Scher-
zót. A huszonkettedik 
Amatőr Musical Színpadok 
Fesztiválján kilenc társulat 
között szerepeltek ered-
ményesen a békéscsaba-
iak. A megmérettetésre 
Békéscsaba mellett Buda-
pestről, Gödről, Kalocsá-
ról, Miskolcról és Vácról is 
érkeztek csoportok.

A megmérettetésen szakmai 
zsűri véleményezte a ver-

senydarabokat. Bakó Gábor 
táncművész, pedagógus és 
koreográfus a zsűri tagjaként 
kiemelte: a fesztivál egyik 
legnagyobb ajándéka, hogy 
összetartó, együtt alkotó kö-
zösségek jönnek létre a pró-
bák alatt. 

– Nagyon sok élménnyel 
gazdagodunk a zsűriben is. 
Az az érzékenység és az a 
fajta szeretet, amit ezek a 
fi atalok a zenés műfaj iránt 
táplálnak, egy olyan láng, 
amit őriznünk kell. A fi atalok 
jelentik a jövőt – hangsúlyoz-
ta Bakó Gábor. 

Tizenkettedik alkalommal 
adott otthont a fesztiválnak 
Békéscsaba. A Scherzót 
1996-ban itt alapították, Pápa 
városa már az elején csatla-
kozott a kezdeményezéshez, 
így minden évben a két város 
között váltakozik a helyszín.

– Sokan, akik itt felléptek, 
színpadra kerülnek, főállású, 
hivatásos színészekké, tánco-
sokká, énekesekké válnak, de 
legalábbis a színjátszás köze-
lében maradnak, és később 

esetleg ők csinálnak ilyen jel-
legű csoportokat. Ez a közel 
két és fél évtized már komoly 
történetet ad a találkozónak 
– mondta el Szente Béla. A 
Csabagyöngye Kulturális Köz-
pont igazgatója hozzátette: a 
verseny népszerűsége azt is 
jelzi, hogy a fi ataloknak fontos 
a kultúrával és a művészetek-
kel foglalkozniuk.

A csabai színistúdiósok 
díjesővel és arany minősí-
téssel zárták a Scherzót. A 
musicalek, zenés játékok ka-
tegóriában Kerepeczki Nóra 
rendezésében az SST2-vel 
hozták el a szakmai és diák 
zsűri első díját is. Megkapták 
a szcenikad díjat és a szí-
nészmesterség különdíjat. 
A Csabai Színistúdió tagjai 
közül többen egyéni elisme-
rést is átvehettek: Király M. 
Alexandra lett a legjobb éne-
kes, Kovács Laura a legjobb 
női szereplő, Józsa Bence a 
legjobb táncos, a legjobb fér-
fi  szereplő és a diák zsűritől 
Nagymenő díjat is kapott.   

Z. E.

Egy hónap múlva, június 
21-e és 24-e között elfog-
lalják a várost a bábok. Ek-
kor rendezi meg ugyanis 
a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház a XVII. Nem-
zetközi Bábfesztivált, mely 
az ország egyik legjelentő-
sebb bábos találkozója. 

A Nemzetközi Bábfesztivál-
nak 1968 óta ad otthont Bé-
késcsaba. A most 50 éves 
rendezvény kiérdemelte már 
az UNIMA (Nemzetközi Báb-
művész Szövetség) védnöksé-
gét, a 2018-as fesztivál pedig 
elnyerte az EFFE Minősített 
Európai Fesztivál címet. Az 
idei programban 5 ország 17 
bábszínháza mutatkozik be, 
köztük spanyol, olasz, cseh és 
szlovén bábosokkal. 4 külföldi 
és 20 hazai bábszínház vagy 
független bábos előadását lát-
hatja majd a közönség, ezek 
mindegyike kuriózum, különle-
ges produkció.

A fesztivál június 21-én 16 
órakor veszi kezdetét, amikor 
a Korzó tértől a bábszínházig 

gólyalábasok és óriásbábok 
vezetésével vonulhat végig a 
közönség a megnyitóra, majd 
Pályi János: Vitéz László és 
az elátkozott malom című báb-
játékával indul az előadások 
sora. A Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház előadásai közül A 
helység kalapácsa és A kőszív 
szerepel a műsorban.  

A bábfesztivál ideje alatt 
lesz vásári bábjáték és in-
teraktív családi bábszínház, 
kalasszikus népmese és mai 
magyar szerző meséje, zenés 
és prózai előadás – számos 
különlegesség. Ezek egyike a 
spanyol David Zuazola: Az idő 
játéka című előadása: ez hét 
önálló történet egysége, me-
lyeket hét más-más nemzetbéli 
rendező álmodott színpadra. A 
cseh előadás gyönyörű, látvá-
nyos marionettjáték. Olaszor-
szágból Pulcinella történeteit 
ismerhetjük meg, Zrenjaninból 
(Szerbia), Békéscsaba testvér-
városából pedig egy nagyszín-
padi bábelőadás érkezik. 

A fesztiválra a nagyokat, a 
kicsiket és a legkisebbeket is 

várja a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház: az apróságoknak 
szeretnének kedvezni a szer-
vezők azzal, hogy több ba-
baszínházi (4 éven aluliaknak 
ajánlott) előadás is szerepel a 
programban. 

A bábelőadások mellett in-
teraktív bábos „játszótér” is vár 
mindenkit. A színház előtti tér 
megtelik majd bábos mutatvá-
nyosokkal, attrakciókkal. Kádár 
Ferkó Fotószínházában kézzel 
fogható emlékek is készülhet-
nek, Paprika Jancsi csúzlizdája 
megdolgoztatja a látogatót, de 
saját árnyjátékot is készíthet-
nek a családok, miközben a 
Tekergőtér izgalmakkal teli ját-
szóházat kínál majd. 

Az előadások az Ibsen 
Házban, a Jókai színházban 
és a Napsugár Bábszínház-
ban lesznek láthatók. A XVII. 
Nemzetközi Bábfesztivál önfe-
ledt kikapcsolódást, igazi csa-
ládi élményt kínál tehát ezen a 
négy napon 0–99 éves korig! 
A gyerekek mellett a bábfesz-
tiválra a gyermek lelkű felnőtte-
ket is várják a szervezők. 

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Kiállítás
Május 25., péntek 17 óra – Baán Katalin ceglédi fotóművész kiállításának megnyi-
tója. Megnyitja dr. Pap István nyugalmazott igazgató. Megtekinthető június 15-éig, 
hétköznapokon 8-tól 18 óráig. 

Lencsési Gyermeknapi Előzetes
Május 19., szombat 14.30-tól 19 óráig a Lencsési Közösségi Házban és a Féja 
Géza téren. Programok: kishalfogó verseny az Élővíz-csatornán (jelentkezés 
14.00 órától a közösségi házban). Szabadtéri játszóház: papírmunkák, gyön-
gyözés, textiljátékok, babasarok. A Lencsési Óvoda Maci (Manóvárovi), Bagoly 
(Zöldovi) és Nyuszi (Napsugárovi) csoportjainak műsora, a közösségi házban 
működő angol szakkör óvodásainak fellépése és a Lencsési Általános Iskola mo-
derntánc-csoportjainak bemutatója. 600 db palacsinta kiosztása ingyenesen 
a gyerekeknek. A három kismalac – a Kacagó Bábszínház előadása kicsiknek 
és nagyoknak. Nevet a Föld – a Napvirág Zenekar interaktív gyermekműsora. 
Aprók tánca – táncház a Lencsési Általános Iskola és a Hétpróbás Néptánc-
iskola tanulóival. Harcművészeti bemutató a JALTE taekwondo szakosztálya 
sportolóinak közreműködésével. A játékos vetélkedők sorsolása. 
A programok ideje alatt: közlekedési és játékos vetélkedők értékes díjakkal, 
ugrálóvár, gladiátorring, vonat-akadálypálya, íjazás (ingyenesen), lovaglási 
lehetőség (térítéssel).

Ismeretterjesztő előadások
Május 28., hétfő 17 óra – Metszési (cseresznye, meggy) bemutató Huszár Endre, a 
kertbarát kör vezetőjének nagyréti kertjében

Tornák
Nyugdíjastorna•  – minden kedden 8.15-től 9.15 óráig.
Baba-mama torna • – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 
10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
Egészségmegőrző torna 40 éven felülieknek • – minden kedden és csü-
törtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
Szülésre felkészítő torna•  – a várandósság 32. hetétől ajánlott – minden 
kedden 16 órakor.
Kismamatorna•  – a várandósság 20. hetétől ajánlott – minden kedden 17 órakor. 
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti. 
Alakformáló torna•  – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30 óráig. 
Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.
Fitt-N Taekbo Team•  – minden kedden és csütörtökön 19.45-től 20.45-ig. Vezeti: 
Skumáthné Harmati Nikolett.

A csabai színistúdiósok méltán lehetnek büszkék az eredményeikreA belváros pár napra idén is meseországgá változik majd
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2018
2018. június 5–12.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 
A Békéscsabai Ünnepi Könyvnapok az or-
szágos Ünnepi Könyvhét eseményeivel egy 
időben adnak lehetőséget arra, hogy a Bé-
késcsabán működő intézmények és itt élő 
szerzők bemutathassák az új kiadványaikat, 
könyveiket. A könyvtárban szervezett progra-
mok mellett a főtéren két napon át könyves-
pavilonokban várják a látogatókat a kiadók, a 
könyvesboltok.

2018. június 5., kedd

Békés Megyei Könyvtár 
17.00 MÚLTIDÉZŐ TALÁLKOZÓ JEANNE-
MARIE WENCKHEIM DICKENS GRÓFNŐ-
VEL
Az életvidám dobozi grófnő azokról a hely-
színekről mesél, ahol élete során meg-
fordult, azokról az értékekről, melyeket 
fontosnak tart. Bepillantást nyerhetnek 
a résztvevők a Wenckheim, a Teleki és a 
Dickens családok életébe is.

 

Június 6., szerda

Békés Megyei Könyvtár
17.00 TALÁLKOZÁS PÉTER ERIKA KÖL-
TŐVEL – KÖNYVBEMUTATÓ
Péter Erika a Körös Irodalmi Társaság tag-
ja. Kamaszkora óta versel, felnőtteknek és 
gyermekeknek egyaránt ír. Számos irodalmi 
folyóiratban, antológiában, valamint gyer-
mekmagazinokban és internetes oldalakon 
olvashatók versei, prózái. A felnőtt korosz-
tálynak szóló verseit lélekzeteknek, a gyer-
mekeknek szólókat pedig gyerekzeteknek 
hívja. A 2018. évi könyvhétre megjelenő köte-
tét mutatja be a Békés Megyei Könyvtárban.

Június 7–8., csütörtök–péntek 

Szent István tér
10.00–18.00 KÖNYVVÁSÁR ÉS BEMUTATÓ 
A FŐTÉREN 

Bemutatkozik a Róza & Julius Kiadó. Megvá-
sárolhatók a békéscsabai kulturális intézmé-
nyek (pl. Békés Megyei Könyvtár, Munkácsy 
Mihály Múzeum, MNL Békés Megyei Levéltá-
ra) és a könyvesboltok, magánkiadók kiadvá-
nyai. Biró Bertold könyvkötészeti bemutatója 
mellett papírfonást és más kézműves tevé-
kenységeket próbálhatnak ki a látogatók. A 
könyvtár informatikai eszközbemutatóval vár-
ja az érdeklődőket.

Június 8., péntek

Békés Megyei Könyvtár 
17.00–18.00 NÉPTÁNCBEMUTATÓ A BE-
LENCÉRES NÉPTÁNCEGYÜTTESSEL
Az est során a táncbemutató mellett az ér-
deklődők megismerkedhetnek a békési 
együttes tevékenységével. A magyar nyelv-
terület táncos hagyományainak megismerte-
tése mellett fölvállalják Békés megye magyar 
és nemzetiségi folklórkincsének felkutatását 
és színpadra állítását.

Június 10., vasárnap

Szent István tér
19.00 UTCAI KOSÁRLABDA-FESZTIVÁL
A Békéscsabai Kosárlabda Klub 21. alkalom-
mal rendezi meg a Streetball Fesztivált Bé-
késcsaba főterén. Látványos mérkőzések, 
színes kiegészítő programok várják az ér-
deklődőket.

Június 12., kedd

Békés Megyei Könyvtár 
17.00 TALÁLKOZÁS DRAGOMÁN GYÖRGY 
ÍRÓVAL
A pusztítás könyve, A fehér király, a Mág-
lya című regények és az Oroszlánkórus 
című novelláskötet szerzője mesél írásról, 
a drámáiról, regényeiről, novelláiról, fordí-
tói tevékenységéről és a főzésről. Rend-
szeres rovatai vannak a BBC GoodFood, a 
HVG Pszichológia, a Képmás és a Qubit.
hu felületein, éveken át közölt rendsze-
resen többek között az ÉS-ben, a Nép-
szabadságban, a Nők Lapjában és az 
ELLEManben.

Június 15., péntek

Városháza Díszudvara
20.30 DAN GOGGIN: APÁCÁK MUSICAL 
KOMÉDIA – A MAGYAR ZENÉS SZÍNHÁZ 
ELŐADÁSA
Goggin kedves és humoros műve 1985-ben 
elnyerte a legjobb off-Broadway-musical cí-
met. Magyarországon először a Madách 
Színházban láthattuk, Psota Irénnel a fősze-
repben. Lehetséges több mint ötven gomba-
mérgezésben elhunyt apácáról és az afrikai 
lepratelepen átélt évekből fergeteges víg-
játékot írni? Bizarr ötlet, de Dan Gogginnak 
sikerült. A gombamérgezést túlélt öt apáca 
mindent megtett, hogy összegyűjtse a pénzt 
52 társuk illő temetésére: céget alapítottak, 
vallásos témájú képeslapokat árultak, sőt, 
saját holmijukat is pénzzé tették, de az így 
befolyt összeg is csak 48 apáca temetésére 
elég. Így az öt túlélő úgy dönt, hogy jótékony-
sági koncertet rendez. A Grease című mu-
sicalből adnak elő részleteket, és a Mount-
Saint-Helen’s School színpadán elkezdődik 
az „apácashow”. A vidám dalokból és szelle-
mesen megírt jelenetekből álló gálaest alatt 
lassan-lassan megismerjük a szereplőket, 
és kiderül, hogy a nővéreknek csak a ruhá-
juk egyforma. Mind-mind külön személyiség, 
más múlttal, álmokkal és vágyakkal.
Szereplők:
Mária Regina nővér: Voith Ági

Mária Roberta nővér: Zakariás Éva
Mária Amnézia nővér: Mérai Katalin
Mária Huberta nővér: Vándor Éva/Csarnóy 
Zsuzsanna
Mária Lea nővér: Laurinyecz Réka
Rendező: Kökényessy Ági
Jegyárak:
I. rendű: 5500 Ft
II. rendű: 4500 Ft
III. rendű: 3500 Ft
IV. rendű: 2500 Ft

Június 16., szombat

TeÁtrium
20.30 POZSGAI ZSOLT: A KIRÁLY ÉS A 
SZŰZ TÖRTÉNELMI JÁTÉK EGY RÉSZBEN 
– A BUDAPESTI BAKELIT CENTER ÉS A 
CSABAI NYÁR KÖZÖS PRODUKCIÓJA
1240–1242 között játszódik a darab. IV. Béla 
arra kényszerül, hogy meneküljön udvarával 
a tatártámadás elől Esztergomtól az Adriáig. 
Anna lánya van vele, aki 16 éves, és példaké-
pe a szentéletet élő nővére. Ám Annát férjhez 
kellene adni, mindig ahhoz, akit éppen a po-
litikai érdek diktál, aki segíteni tud a tatár se-
reg ellen. Anna azonban fi atal kora ellenére 
rendkívül okos a hadi és politikai dolgokban, 
és mindannyiszor rá tudja venni apját, hogy 
elálljon a házasságtól. Minden egyes jelenet 
köztük egy kriptában, altemplomban játszó-
dik, ahová kénytelenek elbújni. És itt játszód-
nak le a rendkívül szenvedélyes jelenetek 
apa és lánya között. Nem biztos, hogy mindig 
a lánynak van igaza, ahogy az apa őrjöngé-
se is, sokszor kiderül, hiába volt. Így jutnak 
el egészen a tengerig. A néző a két ember 
sorsán keresztül a nagyközönség számára 
nem publikus, rendkívül érdekes tényeket, 
történéseket is megtud a tatárjárás koráról, 
kiderül, nem volt egyszerű és egyértelmű ez 
a történelmi tragédia. Emellett szórakoztató 
történet, hiszen az apa és kamasz lánya vi-

szonya és annak minden problémája ott van 
mindenki életében, aki ezt a családjában át-
élheti.
A dráma még nem volt színpadon, a Csabai 
Nyár keretében tehát ősbemutatóra kerül sor.
Szereplők:
IV. Béla: Csomós Lajos
Anna lánya: Nádra Kitti
Rendező: Pozsgai Zsolt
Jegyár: 1000 Ft

Június 18., hétfő

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

Június 21–24.

XVII. NEMZETKÖZI BÁBFESZTIVÁL
A Békéscsabai Napsugár Bábszínház idén is 
megszervezi az ország egyik legjelentősebb 
bábos találkozóját, ahol négy külföldi és húsz 
hazai bábszínház vagy független bábos elő-
adását láthatja majd a közönség. A részletek-
kel később jelentkezünk. (A fesztiválról bőveb-
ben a 11. oldalon olvashat.)

Június 21., csütörtök

Városháza Díszudvara
20.30 SZOMOR GYÖRGY ÉS BARÁTAI 
KONCERT
A Nádasdy Kálmán-díjas zeneszerző, éne-
kes és művész barátai előadásában népsze-
rű musicalek betétdalai hallhatóak ezen az 
estén, de Szomor György saját szerzeményei 
is felcsendülnek.
Jegyárak:
I. rendű: 5500 Ft
II. rendű: 5000 Ft
III. rendű: 4000 Ft
IV. rendű: 3000 Ft

2018. június 5., kedd

Június 6., szerda

Június 10., vasárnap

Június 12., kedd

Június 21–24.

Június 18., hétfő

Június 15., péntek
Június 16., szombat

Június 21., csütörtök

Június 7–8., csütörtök–péntek 

Június 8., péntek

2018. június 5–12.

Június 5.– július 10.



Június 23., szombat 

18 órától késő éjszakáig
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A GABONAMÚ-
ZEUMBAN
Mátyás király kora elevenedik meg az idei 
Múzeumok Éjszakáján a Munkácsy Mihály 
Múzeum szervezésében.
A Gabonamúzeum autentikus helyszínén 
színes családi programok, középkori ját-
szóház, korhű zenés-táncos műsorok, lát-
ványos tüzes produkciók, fi nom ételek-ita-
lok és remek hangulat várja az izgalmas 
középkori kalandozásra vágyó látogatókat.
Bővebb információ: www.munkacsy.hu,
 www.facebook.com/Munkacsy.M.Muzeum

Június 24., vasárnap

Szent István tér
18.00 SZENT IVÁN-ÉJI TŰZUGRÁS 
a Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
és a Balassi Táncegyüttes szervezésében

Csabai Rendezvénypajta
SZENT IVÁN-ÉJI FUTÁS 

Június 25., hétfő

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

Június 28., csütörtök 

Városháza Díszudvara
20.30 MUSICALVARÁZS – A BÉKÉSCSA-
BAI BARTÓK BÉLA VEGYESKAR ÉS A 
GYULAI ERKEL FERENC VEGYESKAR 
KÖZÖS ELŐADÁSA
Idén a két kórus klasszikussá vált musical 
dalok kórusfeldolgozásaival szeretné el-
varázsolni a közönséget. Két tehetséges 
fi atal: Nagy Szilvia és Ágoston Máté szín-
művészek lesznek ebben segítségükre. A 
Cabaret-ből, az Ózból, a La Mancha Lo-
vagjából, West Side Storyból, a Rómeó és 
Júliából, a My Fair Ladyből, a Hegedűs a 
háztetőnből és Webber műveiből: a Macs-
kákból, az Evitából, Az Operaház Fantom-
jából a sokak által ismert dalok szólalnak 
meg magyarul. A befejező blokk a magyar 
musicalé: a Valahol Európában, a Légy jó 
mindhalálig és a Képzelt riport egy ameri-
kai popfesztiválról egy-egy dala hangzik el. 
Az esten a kórus előadásaira már hagyo-
mányosan összeálló alkalmi hangszeres 
kíséret kap még szerepet.
Zongorázik: Gál Csaba művésztanár
Vezényel: Perlaki Attila karnagy
Jegyár: 1500 Ft

Június 29., péntek

Csabagyöngye-terasz, kiülős
19.00 CALIDORA-KONCERT 
Calidora, a különleges hangú magyar éne-
kesnő tavaly robbant be a köztudatba, hi-
szen a Vekonyz-vel készített In my mind 
című dalát kiemelten játszották az országos 
rádiók, jelölték Fonogram díjra is. Nem volt 
utána megállás, zsinórban három dalával is 
a legelőkelőbb rotációba került a Petőfi  Rá-
dióban, sőt, még a „Glory”-val A Dal című 
műsorba is bejutott. Dóra első akusztikus 
turnéja idén indul az ismert klubokban, de 
lenyűgöző zenei élményt kínál a fesztivá-
lok nagyszínpadán is, duó formációban. A 
műsorban a saját slágerek (Én már nem, 
Glory stb.) mellett felcsendülnek a kedvenc 
Ed Sheeran-feldolgozások. A Tankcsapda 
feldolgozáslemezre felkerült az Azt mon-
dom, állj! is.
INGYENES!

Június 29., péntek

Városháza Díszudvara
20.30 ERIC ASSOUS: BOLDOGSÁG VÍG-
JÁTÉK – A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ ELŐ-
ADÁSA
Louise meséket ír, Alexandre éttermet vezet. 
Louise hat éve elvált és egyedül él, Alexandre 
válófélben van és három gyermek édesapja. 
Louise szeret olvasni és rengeteg hobbija 
van, Alexandre csak a munkának él, semmi 
más nem köti le a fi gyelmét. Nagyon külön-
bözőek és mégis nagyon egymáshoz valók. 
Kapcsolatuk viharosan indul és viharosan is 
folytatódik, az egyik az elköteleződéstől, a 
másik a magánytól fél, mégis közösen pró-
bálnak gyógyírt találni a korábbi sérelmeik-
re és fájdalmaikra. Mindketten vágynak egy 
jobb, nyugodtabb, biztonságosabb életre, ám 
nemcsak a várakozásaik, az igényeik is eltér-
nek egymástól.
Keserédes történet a szerelemről és az ösz-
szetartozás vágyáról.
Szereplők:
Louise: Pikali Gerda
Alexandre: Rékasi Károly
Rendező: Verebes István
Jegyárak:
I. rendű: 6500 Ft
II. rendű: 5500 Ft
III. rendű: 4500 Ft
IV. rendű: 3500 Ft

Június 30., szombat

Városháza Díszudvara
20.30 HORVÁTH KRISZTIÁN – MORAVETZ 
LEVENTE: HA JŐ A NŐ, AVAGY A VILÁG 
TEREMTŐDÉSE ZENÉS VÍGJÁTÉK – A 
MORAVETZ PRODUKCIÓ ELŐADÁSA
A cselekmény ott kezdődik, amikor már „Be 
van fejezve a nagy mű”. Ám az Úr érzi, hogy 

nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogy 
ő azt elképzelte. A férfi , a teremtés koronája, 
csak ül, csak bámul a semmibe, és csak nem 
csinál semmit. Mondhatni: Az Úristennek se 
hajlandó bármit is tenni. A Teremtő nekikezd 
egy új projektnek, hogy ebből a tespedésből 
kimozdítsa. S amikor megjelenik a nő, min-
den egyszeriben megváltozik...
Szereplők:
Az Úr: Mikó István
Gábriel: Beleznay Endre
Éva: Dévényi lldikó
Ádám: Szívós Győző
Lucifer: Buch Tibor
Rendező: Moravetz Levente
Jegyárak:
I. rendű: 5900 Ft
II. rendű: 4900 Ft
III. rendű: 3900 Ft
IV. rendű: 2900 Ft

Július 2., hétfő

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

Július 6., péntek 

Csabagyöngye-terasz, kiülős
19.00 A NYUGHATATLAN-KONCERT
A Johnny Cash életéről készült játékfi lmről 
kapta a nevét a zenekar. Nyolc év alatt négy 
lemezt adtunk ki, a 2016-os album pedig 
aranylemez lett. Ha szereted dalainkat, és a 
korai rock & roll nagy legendáit, mint Johnny 
Cash, Elvis, Bill Haley, akkor köztünk van a 
helyed! 
INGYENES!

Július 6., péntek 

Városháza Díszudvara
20.30 DRÓTOS JANKÓ / JANKO DROTÁR 
IFJÚSÁGI TÁNCSZÍNHÁZI PRODUKCIÓ 
SZLOVÁK NYELVEN – A SZARVASI CERVI-
NUS TEÁTRUM ELŐADÁSA
Drótos Jankó a zempléni erdők rengeteg-
jében eltéved és az Óriások Földjére keve-
redik. „Befódozza a Óriások főzőfazekát.” 
Jutalma viszont a kalitkába zárás. Szorult 
helyzetéből egy kisegér szabadítja ki. Va-
rázslatos módon hazatér kicsiny falujába, 
ahol a többiek előtt nem sikerül bemutatni 
a csodát, kinevetik... Drótos Jankó szégye-
nében az Alföld irányába veszi útját – így 
eljut a nyírségi tirpákokhoz aratáskor, a 
dél-pesti szlovákokhoz az őszi termés be-
takarításakor, Szent Mihálykor már a kis-
kőrösi tótoknál jár, ahol éppen nagyvásárt 
tartanak, Lucára pedig Szarvasra érkezik... 
Vándorlása során jó mesterként „drótozni, 
fódozni” kiáltozással vállal fel mindenféle 
munkát. Szarvason viszont egy egérfogó 
eladása kapcsán újra találkozik a jótevő 
egérkével, és mint ahogy a mesében elvár-
ható: megtörténik a csoda…

Szereplők / Obsadenie: 
Monika Stankovičová, 
Ferenc Polák
Táncolják / Tancuje: 
Tanečný súbor Cervinus
Rendező, koreográfus: Csasztvan András
Jegyár: 500 Ft

Július 7–8, szombat–vasárnap

BÉKÉSCSABA ANNO – 
IDŐUTAZÁS FESZTIVÁL
Két napra a Szent István 
téren megelevenedik a 
csabai múlt, megidézve 
eleink hagyományait, nép-
művészeti kincseit, mester-
ségeit, a régi Csaba hangulatát. Felépül egy 
korabeli csabai ház, híres csabaiak bukkannak 
fel a múltból és jelenből, közös dal születik és 
a szabadtéri istentiszteletet, ahogy az régen is 
szokás volt, vasárnap tánc követi. A fesztivál 
során a Magyarországi Szlovákok Napja kere-
tén belül tematikus gálaműsor, gasztronómiai 
bemutató színesíti a programot, továbbá az 
evangélikus kistemplomban fellép Áchim Ko-
vács Anikó hegedűművész. A Ghymes zene-
kar koncertjén kívül számos meglepetés várja 
a látogatókat.

Július 9., hétfő

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

Július 10., kedd

Szent István tér
Esőhelyszín: Ibsen Ház
17.00 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK: 
HÁRY JÁNOS, AVAGY A NAGYOT LÉPŐ 
OBSITOS
A Langaléta Garabonciások legújabb elő-
adásában nemcsak a kiérdemesült, nagyot-
mondó huszár történetei nőnek hatalmas-
ra a képzelet dagasztóteknőjében, hanem 
maga Háry János is óriássá nő, s vágtat tü-
zes paripáján csatákon és „taps”-viharokon 
át a kurta lábú nézők szíve-lelkéig, hogy 
odafészkelve magát, örömmel gondoljanak 
rá, míg a világ világ, s még két nap.

C S A B A I  N Y Á R    2 0 1 8

A Csabai Nyár első felének program-
ja a továbbiakban változhat, bővül-
het!
A Szent István téren zajló valameny-
nyi program ingyenes!

Részletes információk:
Békéscsabai Jókai Színház, 
tel.: 66/519-550, www.jokaiszinhaz.hu
www.csabainyar.net
Békéscsabai Napsugár Bábszínház, 
tel.: 20/293-5626, www.napsugarbab.hu
Csabagyöngye Kulturális Központ, 
tel.: 66/449-222, www.csabagyongye.com
Munkácsy Mihály Múzeum, 
tel.: 66/328-040, www.munkacsy.hu
Békés Megyei Könyvtár, 
tel.: 66/530-200, www.konyvtar.bmk.hu

Június 23., szombat Június 29., péntek

Június 24., vasárnap

Június 25., hétfő

Június 28., csütörtök 

Június 29., péntek

Július 2., hétfő

Július 6., péntek 

Június 30., szombat

Július 6., péntek 

Július 10., kedd

Július 9., hétfő

Július 7–8, szombat–vasárnap
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A szakállolaj felesleges f lanc?

A szakállolajat, amely man-
dula- és szőlőmagkivonatból 
készült, az indiánok hasz-
nálták először, akik Amerika 
hidegebb, északi tájain éltek. 
Méghozzá azért, hogy az ál-
landó széltől és hidegtől ne 
száradjon ki a szakálluk és a 
szakáll alatti bőr. Az indiánok 
is tudták már, a kulcsszó a 
hidratálás! 

Fontos, hogy szakállad ápolt, 
kellemes tapintású legyen, ne 
száradjon ki, és az alatta lévő 
bőr ne pirosodjon, ne legyen 
pikkelyes. Aki már valaha elju-
tott odáig, hogy esetleg nyolc-
tíz napos borostát növesztett, 
tudja, hogy milyen rossz, ami-
kor viszket. Ezen segítenek a 
szakállolaj természetes össze-
tevői.

MI AZ A SZAKÁLLOLAJ?
A szakállolaj egy arcszőrze-

tet és arcbőrt ápoló készítmény, 
amelyet akár már néhány napos 

borostára is lehet használni. 
Pontosan ezért fejlesztették ki, 
hogy ápoljon, karbantartson. A 
szakállolaj hidratálja, puhává 
és selymessé teszi az arcszőr-
zetet, a benne lévő ricinusolaj 
pedig segít a növekedésben.

MILYEN HATÁSSAL VAN A 
SZAKÁLLOLAJ RÁM ÉS A 
SZAKÁLLAMRA?

A szakáll a termék haszná-
latától fényesebb, rugalmasabb, 
könnyebben kezelhető, élettel 
telibb lesz. A szakáll alatti és az 
arcbőr is meghálálja a haszná-
latot. 

MILYEN GYAKRAN HASZ-
NÁLHATÓ A SZAKÁLL-
OLAJ?

Mindennapos használatra 
kiválóan alkalmas, igény szerint 
akár naponta többször is, az íz-
lésedre bízzuk!

Az tapasztalatunk, hogy 
a férfi ak nagy része inkább a 
reggeli rutinba építi be a sza-

kállolaj használatát, szívesen 
használ különböző illatokat, 
illetve, aki ragaszkodik a jól 
bevált parfüméhez, az az illat-
mentes változatát használja.

Természetesen az esti rutin-
ba szintén beilleszthető, ilyen-
kor még inkább az illatmentes 
változatot ajánljuk. A kókuszolaj 
és az avokádóolaj megteszi a 
magáét, puhává varázsolja és 
hidratálja a szőrzetet, csökkenti 
az esetleges bőrirritációt, gyul-
ladáscsökkentő hatású, az E-vi-
tamin pedig kitűnő antioxidáns! 

Európa-nap a Csaba Centernél

Minikoncert a nagykövetnek

Európa-napot rendeztek a 
Csaba Center előtt az Európai 
Unió születésnapja és Ma-
gyarország csatlakozásának 
14. évfordulója alkalmából. A 
Europe Direct munkatársai 
tájékoztatást adtak az aktua-
litásokról. Az érdeklődők leg-
inkább az oktatásról, az unión 
belüli utazásról informálódtak. 

Békéscsabán járt Ausztria 
magyarországi nagykövete, 
Elisabeth Ellison-Kramer. A 
csabai német önkormányzat 
tagjai minikoncerttel is ked-
veskedtek a nagykövetnek: 
Debreczeni-Kis Helga citera-
művész játszott dél-alföldi nép-
zenébe ágyazott Mozartot.

A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi 
díja az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól 
fi zetendő. Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, 
e-számlával. 

Invitel Pont: Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 
Tel.: (06 66) 444 959

VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, 
RÉSZLETRE!

CSALÁDI  TV-CSOMAG,  
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!

Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla 
csomagokra érvényes. A hat havi díjmentesség az internet- 
és telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla csomagba 
foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart 
tévékészülék csak Tripla csomagok mellé vásárolható 
meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre 
nem vonatkozik.

6 HÓNAPIG

INGYEN
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Színész szeretnék lenni!
Patrik csak hetedikes, de már múltja van

A Kazinczy Ferenc iskola 
egyik tanulója, Árvavölgyi 
Patrik még csak hetedi-
kes, de lehet az mondani, 
hogy már most múltja van. 
Pár éve még a városi vers-
mondó és népdaléneklési 
versenyen tűnt ki tehetsé-
gével, aztán a színházban 
is felfi gyeltek rá.  

– Bartus Gyula 2015-ben ta-
lált rám egy olyan video ré-
vén, amit anyukám osztott 
meg, és ahol énekeltem. Az 
„Ez is negyvennyolc”-ba kel-
lett neki valaki, aki énekelni 
is tud, így kaptam meg Kis 
Gyurka szerepét. 

– Ezt követően jelentkeztél 
a Légy jó mindhalálig váloga-
tására, utána már úgy hívtak 
a szerepekre. 

– A Légy jó mindhaláligba 
több száz gyerek közül vá-
lasztottak ki Gimesinek, majd 
a második évadban megta-
nultam Nyilas Misi szerepét 
is, és ha lebetegedett vol-
na, aki játszotta, akkor én 
ugrottam volna be helyette. 

Ezután a Bánk bán gyer-
mekkórusába hívtak, majd 
jött a Diótörő és Egérkirály, 
ahol Fricit alakítottam, utá-
na a My Fair Lady. Legutóbb 
a Fővárosi Nagycirkusz 
egyik darabjába hívtak, amit 
Szarvason fogunk először 
előadni. Ez a Lali és Lili Me-
seországban, amiben én 
leszek Lali. Közben pedig a 
Csabai Színistúdióban is ját-
szom.  

– Milyen elképzeléseid 
vannak a jövőt illetően? 

– Színész szeretnék lenni! 
Az általános iskola elvégzé-

se után Szentesre szeretnék 
menni a Horváth Mihály Gim-
názium dráma tagozatára, 
utána vagy Budapestre vagy 
Kaposvárra a Színművészeti 
Egyetemre. Anyukám min-
denben teljes mértékben tá-
mogat. Sokat köszönhetek a 
színistúdiónak és a Békés-
csabai Jókai Színháznak is. 
A színművészeti az álmom, 
tudom, nehéz bekerülni, de 
bízom benne, ilyen háttérrel jó 
úton vagyok, hogy sikerüljön.

(Az interjú teljes terjedelem-
ben a behir.hu-n olvasható).

Mikóczy Erika

Nevezési díj NINCS!

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

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

Nevezési díj NINCS!

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

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

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

Itt a lehetőség, hogy megmutasd nekünk
egy kisfilmben!

Előnyben részesülnek az okos- és 
mobileszközzel készült művek

(max. 2 perc, 1 film/fő)!

Az első három helyezett értékes
nyereményben részesül.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 2.

valósul meg.

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Békéscsaba
az Én városom

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

Itt a lehetőség, hogy megmutasd nekünkItt a lehetőség, hogy megmutasd nekünk

az Én városom
Kisfilmes pályázat

indul

Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? Szereted Békéscsabát? A látnivalóit? A hangulatát? 

indul

amatőr és profi kategóriában

Árvavölgyi Patrik itt a színistúdió SST2 című darabjában

SZOLGÁLTATÁS

Iroda, lépcsőház takarítását 
vállalom számlaképesen. 
Tel.: 30/290-8726.

Zár, redőny, szúnyogháló, nap-
ellenző, szalagfüggöny, rolet-
ta, reluxa szerelése, javítása, 
kulcsmásolás: 
Lencsési út 42. 
Tel.: 30/233-4550.

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

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

Automata mosógépek helyszí-
ni javítása. 
Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.

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

 INGATLAN

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es, karbantartott 
belterületi telek fúrott kúttal, fa-

fészerrel, gyümölcsfákkal eladó. 
Telefonvezeték az utcában, vil-
lany bekötése folyamatban. 
Tel.: 30/574-0913, délután.

Békéscsabán, a Kenderfölde-
ken, a körforgalomtól 2,5 km-re, 
telephelynek is alkalmas terület-
tel 3 szobás családi ház eladó. 
Tel.: 70/519-3376.

OKTATÁS

Matematikából korrepetálás. 
Tel.: 70/392-0459.

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

EGYÉB

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

Eladók Békéscsabán: 
Daewoo 40" és Graetz 60" tv, 
fém vállfás akasztó vagy virág-
tartó, gyermekíróasztal, azonos 
stílusú 7-7 darabos süteményes- 
és kompótoskészlet, új 178 x 228 
cm-es zöld színű, bambusznád 
mintás, erős anyagú asztalterítő, 
új ülőkés táska, barométer.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

A Chopin Kórus is részt 
vett a Magyarországi Len-
gyel Kórusok Találkozóján, 
Budapesten, a Fasori Evan-
gélikus Gimnáziumban. A 
program szervezője a Fővá-
rosi Lengyel Önkormányzat 
volt. 

A találkozón a csabai kó-
rus mellett fellépett a nyír-
egyházi Dalárda és a győri 
„Akord” Kórus. Főként len-
gyel énekek és népda-lok 
hangzottak el hangszeres 
kísérettel. A koncertet kö-

vetően átadták a Kerényi 
Grácia-ösztöndíjat, amelyet 

idén Békéscsabáról Török 
Virág kapott meg. 

Lengyel kórustalálkozó

H I R D E S S E N  N Á L U N K !
C s a b a i  M é r l e g  •  b e h i r . h u  •  7 .Tv
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Békéscsaba anno
Báró Harruckern János György emlékezetére

Csaba létezésének első ok-
leveles említése 1332-ből 
való. A kis falut 1350–1556-
ig a gerlai Ábrahámffy 
család birtokolta. A török 
uralom alatt, majd a kuruc-
labanc csatározások követ-
keztében Csaba a 17. szá-
zadban elnéptelenedett. 
Történetének második sza-
kasza 1718-tól kezdődött 
Harruckern János György 
újratelepítési mozgalmá-
val. Benépesítő mozgalma, 
eme földesúri kegye, tiszte-
letreméltó.

Egyszerű takácsmester fi a-
ként, 1664. március 25-én 
született Harruckern János 
György a felső-ausztriai 
Schenkenfeldenben. Tehetsé-
ge révén számtisztként induló 
pályája gyorsan emelkedett. 
Császári, hadi, élelmezésügyi, 
majd kamarai biztos, ezt köve-
tően az aradi vár építésének 
felügyelője volt. Hadbizton-
sági megbízottként 1716-ban 
kidolgozta a hadsereg élelme-
zésére vonatkozó reformot. 
Harruckern az 1716–1718. évi 
török háború alatt folyamato-
san Magyarország területén 
tartózkodott. A hadélelme-
zéssel kapcsolatos korszakos 
munkájáért III. Károly császár 
1718-ban kitüntette, és mind-
két ágon való utódait ősi lovagi 
rangra emelte. 1719 elején, 30 
évi hű szolgálata okán a csá-

szárhoz folyamodott anyagi 
jutalmazásért, és megkapta 
Békés, Arad és Csongrád me-
gyék kincstári földjeit. Így került 
Csaba, Gyula, Gerla, Szarvas 
és más Békés megyei telepü-
lés Harruckern birtokába. 

A töröktől visszafoglalt 
terület, így Csaba is elnép-
telenedett volt akkoriban, 
pusztái elvadultak. 1717-ben 
Csabán 22 család élt, akik ál-
lattenyésztéssel foglalkoztak. 
Harruckern, az új földbirtokos 
elhatározta uradalmának be-
népesítését. Országos felhí-
vása a benépesítést szolgálta 
meggyorsítani. A birtokaira 
letelepedni szándékozóknak 
elegendő földet és vallásuk 
szabad gyakorlását ígérte. A 
kilátásba helyezettek vonzot-

ták a felvidéki földesurak sa-
nyargatása és a katolikus hitre 
való visszatérítés zaklatásai 
elől menekülni vágyó protes-
táns jobbágyokat, akik való-
sággal szöktek régi földesura-
iktól. Néhány jobbágy – Duna, 
Szekerka, Volent – családos-
tól települt ide a Felvidékről. 

Thuróczy Miklós, Har-
ruckern csabai tiszttartója 
vezetésével elindították a 
szervezett letelepítést. Így 
bontakozott ki a felvidéki 
evangélikus szlovákok évti-
zedeken át tartó letelepítési 
vándormozgalma vidékünk-
re. 1723 nyarán, mint a legna-
gyobb magyar földbirtokost, 
ünnepélyesen iktatták be. 
Harruckern 1729-ben meg-
kapta a bárói méltóságot, 
majd Békés vármegye főis-
pánja kinevezést. Báró Har-
ruckern János György 1742-
ben hunyt el Bécsben, 78 
évet élt. Magasra ívelő kato-
nai pályájáról, életéről, mun-
kásságáról kevés az adat. 
Az egyetlen Harruckern-
családtörténeti feldolgozás 
Éble Gábor történész-kuta-
tótól jelent meg Budapesten 
1895-ben. Csaba újratelepí-
tője emlékére jelenteti meg 
a békéscsabai nyomdászat 
most 145 éves jubileumára új 
borítóval (képünkön), új for-
mában és tipográfi ával né-
hány száz példányban.

Gécs Béla

PILLANTÁS A HÍDRÓL színmű

VIDÁM KÍSÉRTET komédia

ELNÉMULT HARANGOK színmű

SZÁRNYAD ÁRNYÉKÁBAN 
történelmi játék

NEM ÉLHETEK  
MUZSIKASZÓ NÉLKÜL 

vígjáték

ALUL SEMMI musical comedy

KUKAC KATA KALANDJAI 
mesemusical

A sHÓwKIRÁLYNŐ zenés mesejáték

AZ IGAZMONDÓ JUHÁSZ  
ÉS AZ ARANYSZŐRŰ BÁRÁNY 

zenés mesejáték

2018 . 2019

Legyen nálunk  
bérelt helye!

Közérthető művészet - Minőségi szórakoztatás

Bérletek válthatók a színház jegyirodájában 
hétfőtől péntekig 8.30 és 17.00 között.

Részletek a jegyirodában, további információk 
a jokaiszinhaz.hu jegy és bérlet menüpontjában.

PILLANT
VIDÁM 

ELNÉMUL
SZÁRNY

tö

NE
MUZS

ALUL SE
KUKAC 

A sHÓwKIR
AZ IGAZ

ÉS AZ ARA
ze

K s

Bérletmegújítás: április 24-től május 23-ig. 
Új bérlet vásárlása május 24-től.


