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Békéscsaba önkormányza-
ta uniós forrásból pályázott 
és nyert a Terület és Tele-
pülésfejlesztési Operatív 
Programban négy iskola 
energetikai felújítására, kö-
zel 680 millió forint érték-
ben. Ebből a Jankay iskola 
fejlesztésre több mint 132 
millió forintot, az András-
sy gimnázium kollégiumára 
206 millió forintot, a Petőfi  
utcai iskola korszerűsítésé-
re mintegy 179 millió forin-
tot, az Erzsébethelyi iskola 
Madách utcai épületére 160 
millió forintot fordítottak. A 
beruházás mind a négy in-
tézményben befejeződött, 
a hivatalos átadókat még 

az iskolai évzárók előtt tar-
tották. 

A téli tanítási órákat időnként 
kabátban kellett átvészelniük 
a jankays diákoknak. Az idén 
60 éves intézmény jócskán 
rászorult az energetikai fej-
lesztésre. Mint azt dr. Sódar 
Anita, a Békéscsabai Város-
fejlesztési Kft. cégvezetője 
elmondta, a beruházás so-
rán megtörtént a fűtéskor-
szerűsítés, új a kazán, újak a 
radiátorok, kicserélték a nyí-
lászárókat, megújult a külső 
burkolat, napkollektorokat 
kapott az intézmény, és oda-
fi gyeltek az akadálymentesí-
tésre is.

A beruházás átadásán 
Herczeg Tamás országgyűlé-
si képviselő arról beszélt, az 
iskolában folyó tanító-nevelő 
munkának komoly mércéje, 
hogy a békéscsabai lakosság 
körében a Jankay az egyik 
legkedveltebb intézmény. 
Szarvas Péter polgármester 
pedig azt emelte ki:  fontos, 
hogy télen is megfelelő hő-
mérséklet legyen, felújított 
infrastruktúra fogadja a gye-
rekeket, pedagógusokat, de 
mégis talán az a legfontosabb, 
hogy a családok nyugodtan 
engedjék el az iskolába nap 
mint nap a gyermekeiket. 

Az Andrássy Gyula Gim-
názium és Kollégium két 

épületén tavaly júniusban 
kezdődtek el a felújítási mun-
kálatok, amelynek részeként 
kicserélték a nyílászárókat, 
korszerűsítették a fűtést, 
valamint több bejáratot és 
helyiséget is akadálymente-
sítettek.

Fülöp Csaba önkormány-
zati képviselő az intézmény-
ben felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy az elmúlt időszakban 
komoly épületfejlesztési pro-
jektek zajlottak a bölcsődék-
ben, óvodákban, iskolákban, 
ami jól mutatja, hogy a bé-
késcsabai intézményhálózat 
fejlődik.

Bár már április vége óta a 
nyári menetrend szerint 
várja vendégeit Békés-
csabán az Árpád Gyógy- 
és Strandfürdő, az igazi 
nagyüzem most, a vakáció 
kezdetétől indul be: az is-
kolai szünetben hosszított 
nyitva tartással, minden 
nap 21 óráig állnak a pan-
csolni, strandolni, úszni 
vágyók rendelkezésére. 

Mint az Zsadon Endre, az Ár-
pád Gyógy- és Strandfürdő 
igazgatója elmondta, ezen a 
nyáron is a fürdőtől megszo-
kott hagyományos elemekkel 
és programokkal várja ven-
dégeit a strand. 

– A fürdő részben meden-
céivel, sportolásra alkalmas 
felületeivel, részben kiváló 
gyógymedencéivel, szolgálta-
tásaival áll a pihenni vágyók 
rendelkezésére. Az itt fellel-
hető, elismert gyógyvizek jó 
hatással vannak reumatológi-
ai, mozgásszervi problémák 
kezelésére, az ilyen jellegű 

szolgáltatásokat beutalókkal 
is lehet kérni: évente kétszer 
15 alkalommal a tb által támo-
gatott fürdőkúrát lehet igénybe 
venni. A kisgyermekes szülők 
kedvence lehet a medencéken 
túl ezen a nyáron is a széles 
csúszda, ahol akár gyerme-
kükkel együtt is lecsúszhatnak. 
A nyáron ráadásul este kilenc 
óráig úszhatnak, sportolhat-
nak, pihenhetnek a vendégek 
a fürdőben – mondta el Zsadon 
Endre.

A fürdő vezetője kiemelte: 
üdülési csekket, SZÉP-kártyát 
is elfogadnak, és különböző 
kedvezményekkel várják a 
diákokat, a nyugdíjasokat, a 
családokat, a bérleteseket, 
emellett a reggeli és az esti 
órákban fürdőzőket is. 

Június 16-án, az úszás 
világnapja alkalmából pedig 
térítésmentes lesz a belépés 
azok számára, akik regiszt-
rálnak az eseményre és vál-
lalják azt, hogy leúsznak két 
hosszt az uszodában.

Sz. R.

Békéscsabán 1962 óta vol-
tak nagyobb szabású báb-
játékos találkozók, mint 
például az Országos Táj-
konferencia vagy a Bábjá-
tékos Napok. Ezen korai 
rendezvényekből nőtt ki a 
Nemzetközi Bábfesztivál, 
amely most június 21-e és 
24-e között varázsol Mese-
országot a városba.

1968-ban, éppen 50 éve tar-
tották az első Nemzetközi 
Bábfesztivált Békéscsabán. 
A fesztivál meghonosodása a 
városban elsősorban Lenkefi  
Konrád bábművésznek és az 
általa vezetett Napsugár Báb-
együttes folyamatos munkás-
ságának volt köszönhető. A 
legmeghatározóbb vonás kez-
dettől a gyermekorientáció. 

Jellegzetessé teszik a békés-
csabai nemzetközi bábfesz-
tiválokat a kiegészítő progra-
mok is. Az utca ilyenkor ját-
szóházzá változik, ahol báb-
készítés, bábos foglalkozások, 
interaktív játékok és mini elő-
adások várják a családokat.

A XVII. Nemzetközi Báb-
fesztivál programjában 27 
előadás szerepel. A négy 
nap alatt 4 külföldi – spanyol, 
olasz, szerb, cseh – és 14 
hazai társulat mutatkozik be. 
Most is elsősorban gyermek-
központú előadások lesznek 
láthatók, ahol az egész család 
közösen szórakozhat felhőtle-
nül. A hazai és a nemzetközi 
bábjátszás színe-java érkezik 
hozzánk erre a pár napra, így 
idén is különleges előadások-
kal várják a közönséget. 

Az idei fesztivál kísérő-
programjai között, a bábos ját-
szóházi foglalkozások mellett 
a Kaláka zenekar és a Petőfi  
Általános Iskola zenekarával 
kiegészülő Rokodál zenekar 
koncertje is hallható lesz. A 
fesztivált megelőző napon 
pedig a megye amatőr bábos 
csoportjai mutatkoznak be. 

Az előadások az Ibsen Ház 
udvarán, a Sík Ferenc Kama-
rateremben, a Békéscsabai 
Napsugár Bábszínház kis-
termében és a Békéscsabai 
Jókai Színház nagytermében 
zajlanak majd, a mutatványo-
sokkal pedig a színház előtti 
téren és a Szent István téren 
találkozhatunk. 

(A bábfesztivál részletes 
programját lapunk 16. olda-
lon találják.)

Négy iskolában befejeződött a korszerűsítés
Összesen közel 680 millió forintot fordítottak energetikai fejlesztésre

Nemzetközi Bábfesztivál – ahol a család felhőtlenül szórakozhat
Június 21-e és 24-e között tizennégy társulat huszonhét előadását tekintheti meg a közönség

Ha végre itt a nyár
Hosszított nyitvatartás a fürdőben

Már készülnek a csabai művészek a Nemzetközi Bábfesztiválra

Az idén hatvanéves Jankay iskola épületében időszerű volt a felújítás

Este kilenc óráig várják a strandolni vágyókat

Folytatás az 3. oldalon →
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Három okostelefont, há-
rom bluetooth speekert 
és három power bankot 
vittek el a legjobbak, de 
mindenki nyert valamit 
a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara 
pályaorientációs verse-
nyén.

Békés megye 8 települé-
séről, 9 iskolából összesen 
34 csapat nevezett, így 
102-en voltak, akik a be-
ugró elméleti feladatokkal 
megbirkóztak. A második 
fordulóban egy szabadon 
választott szakma ismer-
tetésére plakátokat és szö-
vegeket alkottak, az össze-

sített pontszámok alapján 
10 döntős csapat vett részt 
június 11-én, Békéscsabán, 
a Phaedra Rendezvényköz-
pontban tartott interaktív 
versenynapon.

– Célunk az volt, hogy 
erősítsük kamaránk pálya-
orientációs tevékenységé-
nek folyamatjellegét. Eddig 
ugyanis a 7–8. osztályoso-
kat vontuk be, most az 5. és 
6. osztályosokat szólítottuk 
meg, és haladunk is lefele, 
egészen az óvodáig – fogal-
mazott Mészárosné Szabó 
Anna, az iparkamara szak-
képzési osztályvezetője. 

– Tartalmilag pedig fon-
tos volt, hogy ráirányít-

suk a diákok fi gyelmét a 
Békés megyei szakképző 
intézményekre, illetve a 
szakmákra. A versenyhez 
semmi különleges képes-
ség vagy felkészülés nem 
kellett, igyekeztünk meg-
találni az egyensúlyt a 
különböző kompetenciák 
terén, hogy minél széle-
sebb körben tudjunk po-
zitív élményeket nyújtani 
a versenyzőknek – tette 
hozzá a BMKIK stratégiai 
koordinátora.

A felkészítők és dobogós 
csapatok ajándékozásában 
támogatónk volt a Henkel 
Magyarország Kft. és a 
Bartolák és Társai Kft.

„Legyen a tied Jópálya!”

 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. 
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Újabb mérföldkőhöz ér-
kezett a Keleti-kertek és 
a Kastélyszőlők városré-
szeket, illetve a Bethlen 
utcát érintő csapadékcsa-
torna-beruházás. A TOP-
6.3.3-16-BC1-2017-00001 
azonosítószámú, „Békés-
csaba csapadék- és bel-
vízhálózat-fejlesztése” tár-
gyú projekt megvalósítása 
során a Keleti kertekben 
és a Kastélyszőlőkben is 
megkezdődnek az építési 
munkák.

Az Arany János Kollégium 
ebédlőjében, 2018. május 29-
én 17 órakor megrendezett la-
kossági fórumon nagy szám-
ban jelentek meg az érintett 
területeken élő lakosok. 

Tímár Ella, a választóke-
rület önkormányzati képvise-
lője köszöntőjében felidézte, 
hogy hosszú előkészítés után 
sikerült elérni a projekt euró-
pai uniós pályázati forrásból 
történő megvalósulását. A 
csapadékcsatorna építési 
költsége összesen mintegy 
312 millió forint, ebből a két 
városrészre 168 millió forint 
jut.

Dr Sódar Anita, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
NKft. cégvezetője bemutatta 
a projekt lebonyolításában 

szerepet vállaló munkatár-
sait. A munkák menetéről 
elmondta, hogy a 350 millió 
forintos támogatással meg-
valósuló projekt a Bethlen 
utcai munkákkal elindult, a 
Keleti kertekben és a Kas-
télyszőlőkben pedig júni-
usban megkezdődnek a 
kivitelezés előkészületei. 
Megemlítette, hogy a terve-
zésnél gondot okozott, hogy 
nem minden tulajdonos volt 
hajlandó lemondani a rende-
zési tervben szereplő szabá-
lyozási vonalon kívül eső in-
gatlanrészről. Ez az építési 
munkákat is bonyolítja. Ha a 
megvalósítás ideje alatt lesz 
újabb telekrészleadás, ak-
kor az érintett ingatlan előtt 
a tervek módosítása után 
megépül a csapadékcsator-
na. Kiemelte, hogy a Csabai 
Mérlegben továbbra is folya-
matosan tájékoztatni fogják 
a lakosságot a kivitelezés 
állásáról.

Szabó Tamás, a kivite-
lezést végző, békéscsabai 
székhelyű Galéria Invest Kft. 
ügyvezetője ismertette a pro-
jekt műszaki paramétereit. 
Megemlítette, hogy a leadott 
ingatlanrészek előtt a terve-
zett csatornák nyomvonalá-
ba eső kerítés áthelyezése a 
kivitelező feladata. A meglé-

vő kerítések, kapuk szükség 
szerinti áthelyezését, lehető-
ség szerint a felhasználható 
elemek beépítésével kell el-
végeznie.

Amennyiben a tulajdonos 
a meglévő, áthelyezésre ke-
rülő kerítésnél magasabb 
műszaki színvonalú kerí-
tés építését tervezi, akkor 
ennek megépítését a kivi-
telezés megindítása előtt, 
saját költségén megteheti. 
Lakossági kérdésre vála-
szolva elmondta, hogy 
a csapadékcsatorna 
az engedélyben sze-
replő tervek alapján 
épül meg, a kapu-
bejárók előtti átere-
szek elhelyezése 

előtt minden tulajdonossal 
egyeztetnek. A keresztező 
közművek szükség szerin-
ti kiváltása természetesen 
megtörténik. 

A lakossági fórum zárása-
ként a tulajdonosok a jelen 
lévő szakemberek segítségé-
vel nézhették meg az ingatla-
nuk előtti csapadékcsatorna 
terveit.

Megkezdődnek a munkálatok
Lakossági fórum a Keleti kerteket és a Kastélyszőlőket érintő munkakezdés előtt

Több mint száz pályamű 
érkezett be arra a pályázat-
ra, amelyet a Békéscsabai 
Városfejlesztési Nonprofi t 
Kft. hirdetett meg. Az „Egy 
élhetőbb jövőért” címmel 
meghirdetett versenyre 
most három intézmény – 
az Erzsébethelyi Általános 
Iskola két tagiskolája és a 
Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola – harmadik osztályos 
diákjai küldték be rajzaikat.

A pályázat lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a megyeszékhelyen 
zajló csapadékvíz-elvezetés-
sel kapcsolatos fejlesztések 
okán szemléletformáló akció-
kat szervezzen a cég. A rajz-
versenyt végül két témában: „A 
klímaváltozás, és a víz az élet” 
címszóval – hirdették meg. A 
legjobbnak ítélt rajz végül Kor-
csok Nándoré lett. 

Dr. Sódar Anita, a Bé-
késcsabai Városfejlesztési 
Nonprofi t Kft. cégvezetője 
elmondta, nem volt könnyű 
dolguk a legjobbak kiválasz-
tásánál, így több különdíjat 
is kiosztottak a kisdiákok 
között. Hozzátette: 2019 ele-
jén újabb iskolák diákjainak 
adnak lehetőséget, hogy 
megmutassák, mennyire 
kreatívak.

 A program a TOP-6.3.3-
16-BC1-2017-00001 „Egy 
élhetőbb jövőért” címmel 
meghirdetett rajzverseny ke-
retében valósult meg.

A TOP-6.3.3-16-BC1-2017-
00001 azonosítószámú, 
„Békéscsaba csapadék- 
és belvízhálózat-fejlesz-
tése” tárgyú projekt meg-
valósítása során június, 
augusztus hónapokban 
az összes munkaterületen 
megkezdődnek az építési 
munkák.

A Bethlen utcai zárt csapa-
dékcsatorna építése a Bá-
nát utcai átvezetés meg-
építésével elkezdődött. A 
következő nagy feladat a 
földmunkák során elen-
gedhetetlenül szükséges 
fakivágás lesz. Az előzetes 
felmérések alapján mint-
egy 63 fát kell kivágni. A 
zöldnövényzet pótlását az 
önkormányzat által meg-
határozott módon fogja 
elvégezni az építést végző 
vállalkozó. Megkezdődik a 
keresztező közművek fel-

tárása. Ezen előkészítő 
munkák elvégzése után 
indulhat a zárt csapadék-
csatorna építése.

A Keleti kertek és a Kas-
télyszőlők városrészeken a 
leadott ingatlanrészek előtt 
a tervezett csatornák nyom-
vonalába eső kerítések át-
helyezésével kezdődnek 
a munkálatok. A meglévő 
kerítések, kapuk szükség 
szerinti áthelyezését, lehe-
tőség szerint a felhasznál-
ható elemek beépítésével 
végzi el a kivitelező. Meg-
történik az építés nyomvo-
nalába eső zöldnövényzet 
eltávolítása is. Ezen terület 
előkészítő munkái elvég-
zése után kezdődhet meg 
a nyílt csapadékcsatorna 
tényleges kialakítása.

Az építéssel kapcsola-
tos észrevételeket az aláb-
bi telefonszámokon jelez-
hetik a lakosok:

Kivitelező – Bethlen utca:
BÓLEM Kft.
Péter József munkavezető
Telefonszám: 
+36-30/257-3685
Kivitelező – Keleti kertek, 
Kastélyszőlők:
Galéria Invest Kft.
Szikora György építésvezető
Telefonszám: 
+36-30/456-8091
Projektmenedzsment szer-
vezet:
Békéscsabai Városfejlesztési 
Nonprofi t Kft.
Megyeri Sándor 
projektmenedzser
Telefonszám: 
+36-20/454-5693

Egy élhetőbb jövőért
Rajzverseny több mint száz alkotással

Csapadékcsatorna-építés
Beszámoló a kivitelezés előrehaladásáról

tés építését tervezi, akkor 
ennek megépítését a kivi-
telezés megindítása előtt, 
saját költségén megteheti. 
Lakossági kérdésre vála-
szolva elmondta, hogy 
a csapadékcsatorna 
az engedélyben sze-
replő tervek alapján 
épül meg, a kapu-
bejárók előtti átere-
szek elhelyezése 

nuk előtti csapadékcsatorna 
terveit.

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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A „Belváros-rehabilitáció 
III. ütem – Munkácsy-ne-
gyed program” projekt 
megvalósításához tartozó-
an június 18-ától lezárják a 
Gőzmalom teret.

A Gőzmalom téren folyta-
tódnak az építési munkák és 
bontási munkák. Már koráb-
ban teljesen megszűnt a par-
kolási lehetőség, a területen 
és környezetében munkagé-
pek, szállítójárművek moz-
gására kell számítani. 

Fontos változás, hogy 2018. 
június 18-ától (hétfő) előrelát-
hatólag 2018. augusztus 31-ig 
a Gőzmalom teret lezárják. Eb-
ben az időszakban a térre csak 
a munkagépek és az anyag-
szállító járművek hajthatnak 
be, valamennyi egyéb jármű 
számára mindkét irányból – a 
Kórház utca és a Gyulai út fe-
lől is – megszűnik az áthajtás. 
A gyalogosok sem közleked-
hetnek keresztül a téren, csak 
célforgalom számára lesz biz-
tosított a közlekedés. 

Dr. Becsei László, a Békés 
Megyei Központi Kórház 
főigazgató főorvosának tá-
jékoztatás szerint 2018. jú-
lius 1-jétől új betegirányító 
rendszert vezetnek be a 
kórházban. Az új rendszer 
bevezetésének a célja az, 
hogy gyorsuljon a beteg-
felvétel, csökkenjen a vá-
rakozás és a bejelentke-
zésre fordított idő.

A bevezetést több lépcsőben 
valósítják meg. Első lépés-
ként július 1-jétől a járóbeteg-
ellátás a sebészeti és a bel-
gyógyászati tömb aulájában 
elhelyezett sorszámosztó 
automata segítségével vehe-
tő igénybe, melyet kiegészít 
az intézmény legnagyobb ré-
szében egy kijelző rendszer. 
A későbbiekben a betegek 
előjegyzési, vizsgálatkéré-
si időpontjainak foglalása is 
ezen a rendszeren keresztül 
valósul majd meg. Végezetül 
pedig a rendszeren keresztül 
lehetőséget teremtenek majd 
a telefonon vagy online mó-
don történő előjegyzésre és 
időpontfoglalásra is.

Az új betegirányítást a Bé-
késcsaba, Gyulai út 18. szám 
alatt lévő telephely legtöbb 
járóbeteg szakrendelésén 
bevezetik, azonban a követ-
kezők kivételt képeznek:

Központi laboratórium: • 
sorszámot ehhez a továb-
biakban is az emeleten 
lévő váróteremben kap-
hatnak a betegek.
Mozgásszervi rehabilitá-• 
ció: amely szakrendelés a 
telephelyen külön épület-
ben helyezkedik el.
Tüdőgyógyászat és bőr-• 
gyógyászat: azok a szak-
rendelések és gondozók, 
melyek a Kórház utca felől 
közelíthetőek meg.
Pszichiátria és addik-• 
tológia: azok a szakren-
delések és gondozók, me-
lyek a Szent István téren, 
valamint az Orosházi úton 
találhatók.
Az új betegirányító rend-

szer bevezetésével párhu-
zamosan módosul a bete-
gek intézménybe történő 
belépése. Ezt követően bár-
mely bejáraton keresztül lép 

a beteg az épületbe, minden 
esetben a két főbejáratnál 
elhelyezett sorszámosztó 
automatánál kell sorszá-
mot húznia. A sorszámmal 
a kialakított betegirányító 
pultoknál a kórház munka-
társai egyeztetik a szemé-
lyes adatokat, és rögzítik a 
felkeresett szakrendelésen 
a megjelenést. Ezt követő-
en ezzel a sorszámmal ke-
resheti fel a beteg a szak-
rendelést. 

Az intézmény területén 
és a bejáratoknál, több he-
lyen tájékoztató táblákat 
helyeznek el, amelyek se-
gítséget nyújtanak az új 
rendszer igénybevételével 
kapcsolatban. A recepciós 
pultban dolgozók pedig in-
formációt tudnak nyújtani 
a rendelések igénybevéte-
lének lehetőségeiről, idejé-
ről, helyéről. 

– Békéscsabán is igen 
jelentős forrásokat fordíta-
nak kormányzati, valamint 
az európai uniós forrásokból 
arra, hogy az oktatási intéz-
ményrendszer színvonala 
minél magasabb legyen. Sok 
minden kell ahhoz, hogy a di-
ákok jól érezzék magukat az 
iskolában, és jól is tudjanak 
teljesíteni. Elmondhatjuk, 
hogy a keretek folyamato-
san bővülnek – fogalmazott 
az Andrássy gimnáziumban 
Herczeg Tamás.

A harmadik átadó ünnep-
séget a város egyik legré-
gebbi iskolaépületében, a 
Petőfi  Utcai Általános Isko-
lában tartották, ahová több 
mint 600 diák jár. Itt a be-
ruházás részeként a főépü-
letben felújították, míg az új 
épületben kicserélték a nyí-

lászárókat, emellett hőszi-
getelték az épületeket és a 
fűtést is korszerűsítették.

– Olyan komplex fejlesz-
tések valósulhattak meg az 
intézményben, amelyek már 
nagyon régóta esedékesek 
voltak. Ezzel jelentősen ja-
vultak a diákok, a pedagó-
gusok és a többi ott dolgozó 
ember munkakörülményei – 
jegyezte meg Fülöp Csaba 
önkormányzati képviselő.

Kevesebb, mint egy év 
alatt teljesen felújították, 
korszerűsítették az Erzsé-
bethelyi Általános Iskola 
Madách utcai épületét is. 
Kicserélték a nyílászáró-
kat, akadálymentesítettek 
néhány bejáratot és vizes-
blokkot, valamint hőszige-
telték az épület homlokza-
tát is.

– Az egészségháztól 
a kerékpárutakig számos 

olyan fejlesztés zajlik ma 
Jaminában is, ami azt mu-
tatja, hogy az önkormány-
zat egységként kezeli a vá-
ros egészét. A Jaminában 
lakók életkörülményeinek 
javítása ugyanolyan fontos, 
mint a Békéscsaba más 
pontjain élőké – emelte ki 
Herczeg Tamás.

Kutyej Pál önkormányza-
ti képviselő azt tette hozzá, 
hogy bár az energetikai fel-
újítás a praktikumot szolgálja, 
az iskolán mindenképpen lát-
szanak az újítás eredményei. 
Az energiaspóroláson túl 
még szebb is lett a beruházás 
eredményeként az épület. 

Szendi Rita

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Köz-
gyűlése 2018. május 24. nap-
ján tartott ülésén módosította 
az egészségügyi alapellátási 
körzetek megállapításáról 
szóló 15/2017. (IV. 12.) önkor-
mányzati rendeletét (a továb-

biakban: Rendelet). A Ren-
delet megtekinthető a www.
bekescsaba.hu honlapon, 
továbbá Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Szociálpolitikai Osz-
tályán (5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11–17.).

Forgalomkorlátozás
Lezárják a Gőzmalom teret 

Új betegirányító rendszer
Júliustól a járóbeteg-ellátás a belgyógyászati tömb aulájában 
elhelyezett sorszámosztó automata segítségével vehető igénybe

Körzetmódosítás

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

Békéscsabán, a Kis-Tabán utca 30. szám alatt lévő, 3852 hrsz.-on nyilvántartott 832 m2 alapterületű, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát. 

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 16 640 000 Ft, azaz bruttó tizenhatmillió-hatszáznegyvenezer forint 
(nettó 13 102 362 Ft), a hatályos áfatörvénynek megfelelően.

A hirdetés részletes szövege Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáb-
láján megtekinthető. 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai–
Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/886-511.

Á R V E R É S

→ Folytatás az 1. oldalról

Négy iskolában befejeződött a korszerűsítés
Összesen közel 680 millió forintot fordítottak energetikai fejlesztésre

Projektzáró az Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban

Mindenütt megtörtént a nyílászárók cseréje, korszerűsítése
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Közlekedési rendőrök mér-
ték össze tudásukat június 
5-e és 7-e között Békés-
csabán és Gyulán. A VIII. 
Országos Szakmai Közle-
kedésrendészeti Verseny-
re az ország valamennyi 
megyei rendőr-főkapitány-
ságáról és a Budapesti 
Rendőr-főkapitányságról 
is érkeztek háromfős csa-
patok, a Békés megyeiek 
ezúttal házigazdaként vol-
tak jelen.

A rendezvény megnyitóját 
Gyulán, az Erkel Hotelben tar-
tották, ahol dr. Görgényi Ernő, 
Gyula polgármestere köszön-
tötte a rendőröket. A meg-
mérettetés jelentőségéről, a 
közlekedési rendőrök munká-
jának fontosságáról Óberling 

József rendőr ezredes, az 
Országos Rendőr-főkapitány-
ság Közlekedésrendészeti 
Főosztályának vezetője és dr. 
Polyák Zsolt rendőr dandártá-
bornok, Békés megye rendőr-
főkapitánya beszélt. 

A megnyitó után a ver-
senyzők elméleti teszteket 
töltöttek ki, feladatokat oldot-
tak meg. A szolgálati autó-
val, illetve motorkerékpárral 
versenyző rendőrök gyakor-
lati versenye Gyulán, a karos 
forgalomirányítók versenye 
pedig Békéscsabán volt. 

– Kiválóan alkalmas volt 
minden helyszín arra, hogy 
felmérje a versenyzők szak-
mai tudását. Békéscsabán 
egy rendkívül nehéz, embert 
próbáló kereszteződést vá-
lasztottak a szervezők, ahol 

három irányban is lehetett 
balra kanyarodni, ez adta a 
feladat nehézségét – jegyez-
te meg Takó Sándor, a ka-
ros forgalomirányító verseny 
zsűrijének elnöke.

A karos forgalomirányítók 
versenyében első helyezett 
lett Molnár Dávid rendőr 
törzsőrmester, a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság ver-
senyzője. Második helyen 
Tóth Tímea Rozália rend-
őr őrmester (Bács-Kiskun 
MRFK), a harmadik helyen 
pedig Puklér András rendőr 
törzszászlós (Vas MRFK) 
végzett. A csapatok küzdel-
mét a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság nyerte, a máso-
dik Csongrád megye, míg a 
harmadik Bács-Kiskun me-
gye lett. 

Rendőrök megmérettetése
Békéscsabán versenyeztek a forgalom irányítói 

Több helyszínen és több kategóriában zajlott a rendőrök versenye

A szociális biztonság erő-
sítése társadalmi érdek. 
Az 1993-ban alkotott, az 
Önkéntes Kölcsönös Biz-
tosító Pénztárakról szóló 
törvény szerint a szociá-
lis biztonságot szolgáló 
rendszerek újjáépítése 
– a szolidaritás, a rend-
szerszerűség, a kiszá-
míthatóság és az önkén-
tesség elve alapján – a 
szociális piacgazdaság 
kiépítéséhez nélkülözhe-
tetlen volt. 

Az öngondoskodás és tár-
sadalombiztosítás témakö-
rét érintve a „TB SAROK” 
előző számában az önkén-
tes nyugdíjpénztárakkal 
kapcsolatos legfontosabb 
információkat közöltük. Az 
alábbi öngondoskodási for-
mák szintén fontos kiegészí-
tő elemei a társadalombizto-
sításnak.

A nyugdíjbiztosítás kife-
jezetten nyugdíjcélra kötött 
életbiztosítási szerződés. 
Két fajtája létezik, a hagyo-
mányos életbiztosítás és a 
befektetési egységekhez 
kötött életbiztosítás. A biz-
tosítás éves befi zetései után 
20%-os, maximum 130 ezer 
forintos adókedvezmény ér-
vényesíthető. 

A nyugdíj-előtakarékos-
sági számla egy rugalmas 
befektetési lehetőségeket 
kínáló, speciális megtakarí-
tási forma. A számlára tör-
ténő éves befi zetések után 
20 százalék, maximum 100 
ezer forint adókedvezmény 
vehető igénybe.

Az egészségpénztári 
megtakarítás lehetővé teszi, 
hogy fel tudjunk készülni a 
váratlanul jelentkező egész-
ségügyi kiadások fedezésé-
re, illetve az egészség meg-
őrzése érdekében igénybe 
vett szolgáltatásokat is fi -
nanszírozhatjuk. Az egyéni 
számlánkon lévő összeg 
erejéig kiegészítő egészség-
biztosítási és életmódjaví-
tó szolgáltatások vehetőek 
igénybe, a befi zetések után 

pedig adókedvezmény érvé-
nyesíthető. 

Az önsegélyező pénztár 
szociális kockázat bekö-
vetkezése esetén kiegészí-
tő ellátást nyújt, valamint 
gyógyszer és gyógyászati 
segédeszköz árának támo-
gatását biztosítja.

Az öngondoskodás lehet-
séges formáival kapcsola-
tosan hasznos információk 
érhetők el a Magyar Nemzeti 
Bank Pénzügyi Fogyasztó-
védelmi Központjának hon-
lapján: https://www.mnb.hu/
fogyasztovedelem

Dávid Ferenc
főosztályvezető,

Békéscsabai Járási Hivatal
  Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási 
Főosztály

Öngondoskodás: nyugdíj, egészség, biztonság

„ T B ”  S A R O K
Öngondoskodás: nyugdíj, egészség, biztonság

2018. július 06. (péntek)
20.30 Drótos Jankó/Janko Drotár – ifjúsági táncszínházi produkció szlovák nyelven 
A szarvasi Cervinus Teátrum előadás.   Helyszín: Városháza díszudvara
Belépő: 500 Ft.   Belépő elővételben is váltható a Jókai Színház jegypénztárában

2018. július 7. (szombat)
10.00 Könyvbemutató Miroslav Kmeť-Tuska Tünde-Uhrin Erzsébet et. al.: Fejezetek a békéscsabai 
szlovákok múltjából, jelenéből.   Helyszín: Városháza díszterem
10.30–12.00 Időutazás a „„Harruckern történelmi emlékúton” – Csabáról elszármazottak találkozója 
Várostörténeti séta a Molnárháztól a Szent István térig a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör 
szervezésében. Jelentkezés: macsaisandor14@gmail.com
12.00 órától MEGNYÍLIK A TÉR!

Magyarországi Szlovákok Napja    Helyszín: Evangélikus Kistemplom
13.30 Ökumenikus áhítat 
14.00 Köszöntők, Szlovákságért kitüntetések átadása Fellép: Áchim Kovács Anikó hegedűművész

15.00 A Csabaiak bejövetele – látványos felvonulás a Korzó tértől a Szent István térre
Az előzetes csatlakozást a tegeantal@jokaiszinhaz.hu e-mail-címen lehet jelezni, vagy egyszerűen 
a helyszínen csatlakozni!
15.30 A fesztivál ünnepélyes megnyitója 
Közreműködik: Szarvas Péter, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgármestere, Hollerné Racskó Erzsé-
bet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Pavol Lašák, Hradište polgármestere
16.00 Hegyen át, völgyön át... – A Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének gálaműsora
Lami István-díj átadása
17.00 A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar koncertje
18.00 A Fővárosi Nagycirkusz előadása
19.00 Besh o droM koncert
20.00–22.00 „„Mindenki, aki CSABAI!” – nagyszabású gála Békéscsabához kötődő előadókkal 
Marton Róbert, Rálik Szilvia, Hevesi Tamás, Hevesi Imre, Mlinár család, Tóth Péter, Gulyás Levente, Bartus 
Gyula, Katkó Ferenc, Kovács Edit, Csomós Lajos, Acoustic Planet, Borsodi László és további meglepetés-
vendégek.
22.00 Békéscsaba300 – közös éneklés
22.10 „„Vízijáték” – hűsítő látványosság a téren kialakított csabai tájház előtt
22.00-0.00 Utcabál éjfélig a Torony Banddel

Szlovák Kultúra Háza (Kossuth tér 10.)
Szlovák Gazdaudvar – Slovenský gazdovský dvor: kitelepül a Hrabal Söröző, szlovák és elődeink étkei
Szlovák Tájház (Garay u. 21.)
Csabai hímzések és szőttesek kiállítása a Rozmaring Hímzőkör alkotásaiból

2018. július 08. (vasárnap)
9.00 Szabadtéri istentisztelet 
10.00 Pettymese, avagy Bogár Katica elveszett pettyei című mesejáték,
a Békéscsabai Jókai Színházban működő Színitanház előadása
11.00 Tücsök Peti és Hangya Levi műsora
10.30-12.00 Időutazás a „„Harruckern történelmi emlékúton”
15.30 Aracs Eszter: Guruló cirkusz – a Mikropódium vásári bábjátéka
16.00 A Csabai Színistúdió összeállítása 
17.00 „„Hagyománytisztelő tér-hatás”
„„Dallamos közérzetem” – Dinnyés József daltulajdonos vasárnapi köszöntője
„„Csabai Krónikás ének” – részletek Bagdi László Csaba legendája c. művéből 
Előadók: Dinnyés József; Bartus Gyula, Tomanek Gábor, Nagy Erika színművészek
18.00 Vasárnapi Tánc – a Balassi Táncegyüttes előadása

20.30 Ghymes-koncert

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Szombaton 12 órától este 8 óráig, vasárnap 10 órától este 7 óráig

a Békés Megyei Népművészeti Egyesület programjai: • Szlovákok textil-, faműves- és fazekas-
kultúrája régen és ma című kiállítás,
régimódi játszótér és népi kézműves játszóház,
mesterségbemutatók – jellegzetes szlovák mesterségek pl.: edénydrótozás, vászonszövés, 
fazekasság stb.
300 mese•  – mesesarok
lovas kocsizás a téren• 
időutazás Kádár Ferkó Fotószínházával•  
szelfi ismert csabai személyiségekkel • (pl. Áchim L. András, Stark Adolf, Munkácsy Mihály stb.) 
A puszták népe•  – a Guzsalyas Egyesület betyárjainak bemutatója

A rendezvény programjai július 7–8-án ingyenesek!
Szervezők: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Békéscsabai Jókai Színház, Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör, 
Csabagyöngye Kulturális Központ, Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, Békéscsaba MJV Szlovák Önkormány-
zata, Csabai Szlovákok Szervezete

További információk:
www.bekescsaba.hu | www.jokaiszinhaz.hu | www.csabagyongye.com | www.facebook.com 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!

„„Mindenki, aki CSABAI!”   Békéscsaba300 Fesztivál   2018. július 6–8.
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Herczeg Tamás a sa-
ját megfogalmazásában 
„újonc” a parlamentben, 
és még szokja új munka-
helyét, amelynek látványa, 
ihletett hangulata ámulat-
tal tölti el. Próbálgatja az 
új kereteket, de már most 
igyekszik lépéseket tenni 
a választókerületében élő-
kért. 

– Hogy teltek az első napok, 
hetek az Országgyűlésben? 

– Az alakuló ülés és a vá-
lasztás utáni ülésnapok még 
emelkedettebb hangulatban 
zajlottak, a parlamenti nagy-
üzem júniusban indult el. Az 
viszont már az első üléseken 
felsejlett, hogy milyen lesz 
a parlamenti stílus: még kri-
tikusabb, még erőteljesebb, 
mint ami itthon, a közgyű-
lésen volt tapasztalható. 
Most hétpárti a parlament, 
öt ellenzéki párttal. A plená-
ris ülések vitái így hosszab-
bak, hisz az ellenzéki műfaj 
a nyilvánosság előtti kritika, 
a kormánypárti pedig a jog-
szabályok előkészítése és az 
ezekről való döntés. 

– Népművelőként, pedagó-
gusként, szociálpolitikusként, 
közművelődési szakemberként 
hogy-hogy a törvényalkotási bi-
zottság tagja lett? 

– Mindenkitől megkérdez-
ték, melyik bizottság munká-
jában szeretne részt venni, 

én a népjóléti, a kulturális, a 
gazdasági és fenntartható 
fejlődés bizottságot jelöltem 
meg, végül a legnagyobb lét-
számú, valamennyi szakmai 
terület ügyében felelősséggel 
bíró, stratégiai fontosságú, 
törvényalkotási bizottságban 
kaptam helyet. A Fideszben a 
nagy többség már gyakorlott 
országgyűlési képviselőnek, 
„régi motorosnak” tekinthető, 
kevesen vagyunk újoncok. Az 
ebben a bizottságban megsza-
vazott végső törvényjavasla-
tok kerülnek az Országgyűlés 
elé, tehát igyekszünk képben 
lenni szinte mindenben.

– Már most lépéseket tesz 
a választókerületben élőkért. 
Mit lehet erről tudni? 

– Pillanatnyilag a keretei-
met próbálgatom az Ország-
gyűlésben, miközben olyan 
fontos döntések előkészítése 
zajlik, mint az alaptörvény le-
hetséges módosítása, illetve 
a 2019-es költségvetés elfo-
gadása. A munkám persze 
főként a választókerülethez 
kötődik. Megkeresett például 
egy kistermelői csoport az-
zal, hogy eladták a gabonáju-
kat, de végül nem kaptak érte 
egy fillért sem. Beszéltünk a 
lehetséges kármentesítésről, 
illetve megnézzük, milyen 
jogi lehetőségek vannak arra 
nézve, hogy többé ilyen ne 
forduljon elő. Emellett tár-
gyaltam már Gulyás Gergely 

miniszterrel, valamint Gyopá-
ros Alpár kormánybiztossal 
a Modern Városok Program 
helyi fejlesztéseiről, Kocsis 
Máté szövetségi elnökkel a 
kézilabda támogatásáról, a 
napokban pedig Pogácsás 
Tibor államtitkárral a téli re-
zsicsökkentés kiterjesztésé-
ről. Gyakran mondjuk, va-
lakinek szólni kellene, hogy 
segítsen bizonyos ügyekben. 
Most én is egy lettem azok 
közül, akiknek szólnak, és 
igyekszem kapocsként mű-
ködni az itt élők és a döntési 
helyzetben levők között. Fon-
tos számorma az is, hogy ha 
országgyűlési képviselőként 
van valamilyen információm, 
ami használható tartalommal 
bír a választókerület intéz-

ményeinek, egyesületeinek, 
önkormányzatainak, arról 
közvetlenül is tájékoztatást 
adjak. Temérdek protokollá-
ris feladatom van, de ezek is 
fontosak, várják az emberek, 
hogy megjelenjek a fontos 
eseményeken, és akár ott, 
személyesen is elmondhas-
sák a kéréseiket. 

– Helyben hol lesz az or-
szággyűlési képviselői irodája? 

– Úgy működik a rendszer, 
hogy az iroda tulajdonosával 
az Országgyűlés hivatala köt 
bérleti szerződést, nálam ez 
még folyamatban van. Amint 
ez lezajlik, közzéteszem, hol 
leszek elérhető a Békés me-
gye 1. számú választókerü-
letében élők számára. 

Mikóczy Erika

Elkezdődhetnek a Gál Fe-
renc Főiskola békéscsabai 
épületeinek felújításával 
kapcsolatos tervezési fel-
adatok. Szarvas Péter pol-
gármester bejelentette: kéz-
hez kapta azt a támogatási 
okiratot, amely erről biztosít-
ja a várost. Az infrastruktu-
rális beruházások előkészí-
tésére Békéscsaba mintegy 
230 millió forintos forrást 
kap a kormánytól a Modern 
Városok Programban.

A Gál Ferenc Főiskola rektora 
hangsúlyozta: olyan helyzet-
ben vették át a békéscsabai 
gazdasági campus fenntartá-
sát, amely azonnali cselekvést 
igényelt. Dr. Kozma Gábor 
kiemelte: február 1-jétől kap-
ták meg az intézmény fenn-
tartását, azóta napi szintű az 
együttműködés a főiskola és a 
város önkormányzata között.

– Minden olyan infrastruk-
turális elemet szeretnénk fel-
újítani, amely jelenleg elavult 

állapotban van a campus 
területén. A főépületet teljes 
rekonstrukció alá vonnánk, 
és megújulna a sportcsarnok 
is – emelte ki Szarvas Péter.

Jövő nyárra elkészülhetnek 
a tervek, és az önkormányzat 
az építési engedélyeket is be-
szerzi. A polgármester hang-
súlyozta: ezek birtokában, 
2019 második felében igényel-
hetnek 2,5–3 milliárd forintos 
kormányzati támogatást a kivi-
telezésre.

– Ha Békéscsabán meg 
tudjuk erősíteni a felsőoktatást, 
itt lehet tartani a diákokat, és a 
megyéből is sokan jöhetnek 
ide tanulni. Így többen lehet-
nek azok is, akik hosszú távon 
itt maradnak – hangsúlyozta 
Herczeg Tamás országgyűlési 
képviselő, hozzátéve, hogy a 
mostani támogatás nemcsak 
az infrastruktúráról szól, biz-
tosíték arra, hogy a jövőben a 
képzéseket érintő fejlesztések 
is megvalósuljanak.

Zámbori Eszter

Herczeg Tamás: Igyekszem kapocs lenni az itt élők  
és a döntési helyzetben levők között

Kezdődhet a tervezés
Erre 230 milliót kap a város

Herczeg Tamás a Parlamentben

A vezetők sajtótájékoztatón ismertették a terveket

„Sík Ferenc-díj 
a magyar ősbemutatókért” 

Középpontban a gyermek áll, 
kulcsszó: a szeretet

Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke, Vid-
nyánszky Attila, a Nemzeti 
Színház vezérigazgatója, 
Lukács Sándor és Rubold 
Ödön színművészek ked-
den a Nemzeti Színházban 
mutatták be a Sík Ferenc 
emlékére alapított orszá-
gos színházi díjat. A Békés 
Megyei Önkormányzat által 
alapított elismerést az idei 
POSZT megnyitóján fogják 
első alkalommal átadni.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlése „Sík 
Ferenc-díj a magyar ősbe-
mutatókért” elnevezéssel 
kitüntető díjat alapított. Az 
elismeréssel a Békés me-
gyei származású Sík Fe-
renc Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas rendező mun-
kássága előtt tiszteleg, aki 
a XX. századi magyar szín-
háztörténet meghatározó 
személyisége volt. 

A kitüntető díj naptári 
évenként egy alkalommal 
adható olyan rendező vagy 
társulat részére, aki vagy 
amely sokat tett a magyar 
drámák megszületésé-
ért, színpadra állításáért, 
és színházi tevékenysége 
méltó Sík Ferenc szellemi 
örökségéhez. A kitüntető díj 
odaítélése során előnyben 
részesül azon rendező vagy 

társulat, aki vagy amely a 
népművészet, a néptánc 
értékeit is beépíti színház-
művészetébe. A kitüntető 
díj adományozására szín-
házak és színházi szakmai 
szervezetek tehetnek javas-
latot. 

Az elismerés mostani 
odaítélésével kapcsolat-
ban összesen hét javaslat 
érkezett. A díjat odaítélő 
bizottság – melynek tagja 
volt Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke, Elek 
Tibor, a Gyulai Várszínház 
igazgatója, Rubold Ödön 
színművész, a Nemzeti 
Színház delegáltja, Sík Zol-
tán Nándor, a Sík család 
delegáltja, illetve a Pécsi 
Országos Színházi Találko-
zó (POSZT) két válogatója, 
Árkosi Árpád rendező a Ma-
gyar Teátrumi Társaság ré-
széről és Kovács Dezső kri-
tikus, szerkesztő a Magyar 
Színházi Társaság részéről 

– 2018. május 14-én ülése-
zett a pesti Megyeházán. A 
testület egyhangú határo-
zattal döntött a díjazottról.

A díjat megalapító rende-
let szerint az elismerést a Bé-
kés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke adja 
át. Erre a Pécsi Országos 
Színházi Találkozó Szakmai 
Tanácsadó Testületének ha-
tározata alapján a POSZT 
megnyitóján kerül sor, ami 
idén június 7-én lesz. Az 
elismerés egy plakettből és 
egy díszoklevélből áll, amit 
egy bőrtarisznyában adnak 
át, ezzel is megidézve Sík 
Ferenc alakját. A plakett 
Madarassy István szobrász-
művész alkotása. Köszönet 
illeti a Nemzeti Színházat 
szakmai segítségéért, a Pé-
csi Országos Színházi Ta-
lálkozót, a válogatást végző 
Árkosi Árpádot és Kovács 
Dezsőt szakmai munkájáért, 
és a Sík családot a támoga-
tásért.

A gyermekkorúak és a fi-
atalkorúak bűnelkövetési 
helyzetét és bűnmegelő-
zési tevékenységét érté-
kelő éves szakmai tanács-
kozást rendezett a Békés 
Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztálya a 
gyermek- és ifjúságvédel-
mi szakemberek részére a 
rendőrség, illetve az áldo-
zatvédelem területén tevé-
kenykedő közhasznú civil 
szervezet bevonásával. A 
tanácskozáson részt vevő 
szakemberek abban mara-
déktalanul egyetértettek: 
középpontban a gyermek 
áll, a kulcsszó a szeretet.

A fenti gondolatokat dr. 
Krizsán Anett, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal igaz-
gatója fogalmazta meg kö-
szöntőbeszédében, aki azt 
is nyomatékosította: a Békés 
Megyei Kormányhivatal elkö-
telezett a gyermekvédelem 
ügyében, és a kormányhiva-
tal, illetve a járási hivatalok 
a rendelkezésükre álló vala-
mennyi eszközzel mindent 
megtesznek annak érdeké-
ben, hogy biztosítsák a gyer-
meki jogok érvényesülését. 

– 2018-ban nem fordulhat 
elő az, hogy gyermeket veszé-
lyeztető körülmény ne jusson 
a jelzőrendszerben érintettek 
tudomására. A gyermekjogok 
érvényesülése ahhoz járul 

hozzá, hogy a gyermekből 
testileg, lelkileg egészséges, 
jogkövető és öntudatosan jog-
érvényesítő felnőtt legyen, aki 
saját képességeit a lehető leg-
magasabb szintre fejleszthe-
ti – hangsúlyozta dr. Krizsán 
Anett.

Elgondolkodtató demog-
ráfiai, statisztikai adatokra 
hívta fel a figyelmet dr. Zolnai 
Richárd, a Békés Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Főosz-
tályának vezetőhelyettese, aki 
A gyermek és fiatalkorú bűnö-
zés és a veszélyeztetettség 
alakulása 2017. évben Békés 
megyében címmel tartott elő-
adást.

Szavaiból kiviláglott, hogy 
2015. január 1-jén Békés 
megyében 351 ezer 148 la-
kost tartott nyilván a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal. Ez a 
szám két esztendővel később 
342 ezer 438 volt, tehát két 
esztendő alatt egy közepes 
nagyságú település lakos-
ságával, 8 ezer 710 lélekkel 

fogyott a népesség megyénk-
ben. Ugyanez az adat ugyan-
ezen időszakban a 18. élet-
évüket be nem töltött lakosok 
vonatkozásában 57 847-ről  
54 943-ra módosult, tehát 
2904 fiatalkorúval csökkent a 
megye lakossága.

A Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság képviseleté-
ben megjelent Szlovák Zsolt 
rendőr őrnagy A gyermek- és 
ifjúságvédelem a rendőrség 
szemszögéből témában tar-
tott előadást. 

Kotroczóné Antal Terézia, 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Fő-
osztályának megyei vezető 
védőnője a területi védőnői 
ellátás tavalyi adatairól szá-
molt be. 

Zsankó László, a Békés 
Megyei Áldozatvédelmi és 
Bűnmegelőzési Közhasznú 
Egyesület elnöke az általa 
képviselt civil szervezet áldo-
zatsegítő munkájáról adott 
számot.
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Békéscsabán tartott elő-
adást Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes június 
7-én. A Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány alapítója 
a családok szerepéről és 
fontosságáról beszélt a 
Csabagyöngye Kulturális 
Központban.

Az előadás hírére megtelt a 
Csabagyöngye Panoráma 
Terme. Herczeg Tamás, a 
térség országgyűlési kép-
viselője megjegyezte, hogy 
2018 a családok éve Magyar-
országon, ezért is tartotta 
fontosnak, hogy meghívják 
Böjte Csabát.

– Egy műsorral egybe-
kötött előadást hozott Böjte 
Csaba, hiszen gyerekek is 
érkeztek az atyával, akik ver-
seket mondtak. A családok 
éve volt az indok a meghívás-
ra, ezen túlmenően a gyere-

kek ittléte és Böjte Csaba 
szavai sokunk nagy örömére 
szolgáltak most is – mondta 
el Herczeg Tamás.

A Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány idén ünnepli alapítá-
sának 25. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból versekkel ké-
szültek a diákok.

– Sokszor úgy tűnik, az 
érzelmi analfabéták korát 

éljük. Úgy látom, hogy ne-
hezen boldogulunk saját 
érzelmeinkkel, nem ismer-
jük, vagy nehezen tudjuk 
megfogalmazni, kimutatni 
azokat. Pont ezért is gon-
doltam, hogy a nagyszalon-
tai gyerekekkel egy csokor 
érzelmekkel teli szerelmes 
verset hozunk ide a békés-
csabaiaknak – fogalmazott 
Böjte Csaba.

A ferences rendi szerze-
tes az előadásában beszélt 
a család fontosságáról, a 
férfi -nő kapcsolatról és a 
gyermekekről is, hisz min-
den egyes gyermek egy 
csoda, s „ha ajtót nyitunk 
előttük, esélyt adunk nekik, 
hogy kibontakoztassák a 
személyiségüket, a tehetsé-
güket. Nem kell hozzá mást 
tenni, csak egymásból a jót 
kiszeretni".

Sz. R.

Böjte Csaba Békéscsabán
Előadás és a szalontai gyerekek műsora a Csabagyöngyében 

Böjte Csaba előadása magával ragadta a közönséget

A nagyszalontai gyerekek érzelemdús versekkel készültek

Az NTP-PKTF-17-0014. kódszámú, 
Innovációra fel című pályázati 
programunk 2017. július 01-jén 
vette kezdetét.

A program elsődleges célja az volt, hogy felkutassa, bevonja és a bevontak közül kiválassza azokat a 
14–20 év közötti fi atalokat, akik érdeklődnek a start-upok világáról, kellően motiváltak és innovatív gon-
dolkodással rendelkeznek. Bevonásra kerültek továbbá azok a 16–35 év közötti kiemelkedően tehetsé-
ges fi atalok, akiknek önmenedzselési készségeik és társadalmi felelősségvállalásuk megerősítésével 
egy hatékony innovátor közösséget tudnak létrehozni, és ahol a kiemelkedő interperszonális képesség-
gel rendelkező fi atalok vezetői kompetenciáik továbbfejlesztéséhez kapnak szakmai segítséget. Két 
téma, amely köré épültek a foglalkozások, az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság. 
A meghatározott célokat mentori és szakmai segítségnyújtással segítettük elő, annak érdekében, hogy 
Békés megyében ki tudjon alakulni egy olyan Innovációs Közösségi Tér (IKT), mely a helyi problémákra 
helyi válaszokat ad innovatív jelleggel, ezzel megerősítve a fi atalok helyben maradását.
A programot támogatta:

Az NTP-PKTF-17-0014. kódszámú, 
Innovációra fel című pályázati 
programunk 2017. július 01-jén 
vette kezdetét.

A programba bevont célcsoporttagok két stratégiai fejlesztési módszer révén szerezhették meg azokat 
a kompetenciákat, melyek innovatív képességeiket kiteljesítik, bátorítják, szakmai mederbe terelik és a 
megvalósítás talajára helyezik.
Ezek a módszerek: elsősorban a személyes EGYÉNI kompetenciák feltárása és fejlesztése (egyéni 
szupervízió, mentorálás, személyes konzultációk révén). Itt kiemelném az önérvényesítés, önmene-
dzselés jelentőségét, e képesség elsajátításával ugyanis a fi atalok képessé válhatnak meghatározni 
magánéleti és szakmai céljaikat, rendszerezni az ezen célok eléréséhez szükséges tevékenységeket. 
Továbbá a módszerek CSOPORTOS fejlesztések révén nyújtottak szakmai segítséget a résztvevőknek 
(tréningek, szituációs gyakorlatok, prezentációk gyakorlása, érzékenyítés révén).
A WORKSHOP-ok segítik a résztvevőket önmenedzselésük fejlesztésében. A workshop segítségével 
a résztvevők könnyebben meg tudják fogalmazni céljaikat, meg tudják határozni a célokhoz szükséges 
megvalósítási lépéseket, melynek köszönhetően önmagukat is meg tudják valósítani. Defi niáljuk, merre 
van az irány, hogy juthatnak el oda, milyen motivációs bázissal rendelkeznek, és sorra vesszük azt is, 
hogy milyen akadályokra számíthat és hogy azokat hogyan lehet elhárítani.
A programot támogatta:
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Minden elismerés és kö-
szönet megilleti önöket, 
mert az önök által végzett 
munkának köszönhetően 
egy kicsit jobb lesz a világ 
– fogalmazott Szarvas Pé-
ter polgármester a város-
háza dísztermében, ahol 
az óvónőket, tanítókat, 
tanárokat ünnepelték. A 
városi pedagógusnap ke-
retében adták át a Békés-
csaba Kiváló Pedagógusa 
kitüntetéseket, és nyug-
állományba vonulóktól is 
búcsúztak.

A díszteremben a Békéscsa-
bai Jókai Színház, valamint 
a Baross Imre Artistaképző 
Intézet és Előadó-művészeti 
Szakgimnázium csabai Szí-
nitanházának színész szakos 
hallgatói adtak műsort, majd 
Szarvas Péter polgármester 
szólt a megjelentekhez.

– A hétköznapokban leg-
inkább csak az elvárásainkat 
közvetítjük önök felé, de ma 
önöket ünnepeljük. Mindent 
elvárunk a pedagógusoktól, 
akikre hol a nemzet napszá-
mosaként, hol lámpásként, 
hol szántó-vetőként hivatko-
zunk. A jövő a gyermekekben 
keresendő. Nevelni, oktatni, 
értéket átadni akkor tud a 
pedagógus, ha körülötte, a 
társadalomban rend van – 
fogalmazott Szarvas Péter, 
hozzátéve, hogy a társadalom 
legreménytelibb összetevőjét, 
a gyermeki lelket csak a legki-
válóbb nevelők vehetik kézbe, 
ők tudnak értéket teremteni, 
értéket közvetíteni is.

A díszteremben ilyen ér-
tékteremtő pedagógusok 
foglaltak helyet, akik közül 
többen díjat vehettek át. A 
közgyűlés döntése értelmé-
ben Békéscsaba Kiváló Pe-
dagógusa kitüntetést kapott 
Óváriné Jámbor Éva, a Bé-
késcsabai Andrássy Gyula 
Gimnázium és Kollégium 
pedagógusa, Pribelszki Pé-
terné, a Kölcsey Utcai és 
Ligeti Sori Óvoda óvoda-
vezetője. A pedagógusnap 
alkalmából az oktatásért 
felelős miniszter Brunszvik 
Teréz-díjat adományozott 
dr. Péter Józsefnének, a 
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori 
Óvoda nyugalmazott óvo-
davezetőjének, akit szintén 
külön köszöntöttek a városi 
pedagógusnapon.  

Az oktatási miniszter Pe-
dagógus Szolgálati Emlék-

érmet adományoz azoknak 
a nyugállományba vonuló 
pedagógusoknak, akik leg-
alább 25 éven keresztül a 
gyermekek nevelése érde-
kében tevékenykedtek és 
kiemelkedő munkát végez-
tek. Idén nem érkeztek meg 
időben a szolgálati emlékér-
mek, azonban a pedagógus-
napon e nélkül is köszönetet 
mondtak az érintetteknek 
áldozatos munkájukért.  

Nyugdíjba vonulásuk al-
kalmából búcsúztak a követ-
kező óvodapedagógusoktól: 
Dancsóné Kasznár Mária, dr. 
Péter Józsefné, Dudásné Fári 
Gabriella, Knyihár Andrásné, 
Kuruczné Kocsis Judit, Lovas 
Mária Magdolna.

Nyugdíjba vonulásuk al-
kalmából a város megkö-
szönte hosszú éveken át a 
gyermekek oktatása-neve-

lése, fejlesztése érdekében 
kifejtett munkáját azoknak 
a pedagógusoknak is, akik 
a Békéscsabai Tankerü-
leti Központ, valamint a 
Békéscsabai Szakképzési 
Centrum alkalmazottaiként 
folytatták tevékenységüket. 
Ők a következők: Barnáné 
Szabó Márta, Belicza Ilo-
na, dr. Baurné Halasi Er-
zsébet, Drienyovszki Zsu-
zsanna, Földesi Istvánné, 
Gáspár Piroska, Gyen-
ge Gyula, Járai Julianna, 
Kajáriné Jeney Zsuzsan-
na, Kovácsné Dimák Gi-
zella, Krébesz Magdolna, 
Labosné Demeter Ágnes, 
Lájer Pál, Nemesné Nagy 
Éva, Petróné Várszegi Ka-
talin, Prekop János, Sándor 
Erzsébet, Szilágyiné Tokai 
Marietta, Tóth Andrásné és 
Trefi lné Patai Mária. 

A Békéscsabai SZC Szé-
chenyi István Két Tanítási 
Nyelvű Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma Békés me-
gyében a legelismertebb 
és legeredményesebb 
szakgimnázium. Az intéz-
mény a 2018. évi „Legered-
ményesebb szakgimnáziu-
mi rangsorban” a 2. helyen 
áll a Zrínyi Ilona Matemati-
kaversenyen elért eredmé-
nyei alapján. 

Mint azt Paláncz György 
igazgató elmondta, 92 éve 
kezdődött a tanítás az iskolá-
ban, amely a hosszú évtize-
dek alatt számos alkalommal 
váltott nevet, a közgazdasági 
ismeretek oktatása azonban 
mindig fontos volt az intéz-
ményben. 

– Volt olyan időszak, ami-
kor külgazdasági ismereteket 
is oktattak, most turisztika, 
informatika ágazattal is fog-
lalkozunk, illetve jó ideje két 
tanítási nyelvű képzést bizto-
sítunk az érdeklődő tanulók 
számára. Elsősorban a reál-
tárgyak élveznek prioritást, 

de a különböző közismereti 
humántárgyak tekintetében 
is magas szintű képzést nyúj-
tunk – tudtuk meg Paláncz 
Györgytől.

Az igazgató kiemelte, a 
Közgé pedagógusai mindig 
nagy fi gyelmet fordítottak és 
fordítanak a tehetséggondo-
zásra, ez a versenyeredmé-
nyeken is megmutatkozik.  

– A Zrínyi matematikaver-
senyen kívül az országos 
középiskolai tanulmányi ver-
senyen is szépen helytáll az 
iskolánk. Idén jól szerepeltek 
a diákjaink a matematika, 
az idegen nyelv és a szak-
mai versenyek tekintetében, 
de például a Kazinczy Szép 
Magyar Beszéd versenyről 
is Kazinczy-éremmel jöttek 
haza, az Édes anyanyelvünk 
megyei döntőjében az első 
három helyen a mi tanulóink 
végeztek – sorolta az ered-
ményeket Paláncz György, 
hozzátéve, hogy aki szeretne 
továbbtanulni, az gyakorlati-
lag tovább is tanul iskolájuk-
ból.

Sz. R., M. E.

Óváriné Jámbor Éva a 
debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karán 
szerzett történelem–orosz 
szakos középiskolai tanári 
diplomát 1987-ben. 

1987 és 1998 között a békés-
csabai Gépészeti és Szá-
mítástechnikai Szakközép-
iskola tanáraként, ugyanitt 
1995-től nevelési igazga-
tóhelyettesként dolgozott. 
1996-ban angol nyelvtanári 
diplomát szerzett. Tanári pá-
lyafutását a Rózsa Ferenc 
Gimnáziumban, majd annak 
jogutódjában, az Andrássy 
Gyula Gimnáziumban foly-
tatta.

Nyitott, barátságos, jó 
kapcsolatteremtő képesség-
gel rendelkező emberként 
népszerűvé vált a tanárok és 
gyerekek körében is. Mindkét 
tantárgyát tanította, történe-
lemből az iskolánkban műkö-
dő emelt óraszámú csoport 
szaktanára és osztályfőnöke 
is volt. Munkássága során 
kiemelten fontosnak tartotta 
a tanulók hazaszeretetre ne-
velését. 

Minden adódó alkalmat 
kihasznál, hogy diákjaival 
együtt lehessen. Empátiával 

kezeli az egyedi problémák-
kal küzdő tanítványai gond-
jait, problémáit. Sokat kirán-
dul a diákokkal, szívesen 
vállal tanulókíséretet más 
osztályok kirándulásainál is. 
Osztályfőnöki munkájával ta-
nártársai körében is nagy te-
kintélyt vívott ki magának, így 
ő lett az osztályfőnöki mun-
kaközösség vezetője. Szívén 
viseli az iskolai közösségi 
szolgálat ügyét. Ennek a fel-
adatnak ő volt az intézményi 
szakmai koordinátora.

2016-ban a gimnázium in-
tézményvezető-helyettesévé 
nevezték ki, közmegelége-
déssel végzi ezt a tevékeny-
ségét is.

Kimagasló pedagógiai te-
vékenységét elismerve, most 
megkapta a Békéscsaba Ki-
váló Pedagógusa kitüntetést.

Pribelszki Péterné a je-
lenlegi Százszorszép Mű-
vészeti Bázisóvodában 
ismerte és szerette meg a 
kisgyermekek nevelésének 
szépségeit, ott döntötte 
el, hogy óvodapedagógus 
szeretne lenni. Szarvason a 
Brunszvik Teréz Óvóképző 
Főiskolán szerzett óvoda-
pedagógus diplomát 1991-
ben, azóta a Kölcsey Utcai 
Óvoda nevelőtestületének 
tagja.

A mindennapi munkájában 
színes, kedves egyéniségé-
vel bizonyítja, hogy az óvónői 
hivatásra született. Vidám 
természetével jó hangulatot 
teremt az óvodában, a ne-
velőtestület elismert és meg-
határozó tagja. Határozott, 
következetes, gyermekköz-
pontú nevelőmunkája, szak-
mai tudása példa a munka-
társai számára. A szülőkkel 
kialakított példamutató kap-
csolatának alapja a kölcsö-
nös tisztelet és bizalom.

Munkáját a kisgyermekek 
szeretete, a hivatása iránti 
elkötelezettség, lelkiismere-
tesség, tájékozottság és a 
folyamatos szakmai megúju-
lás igénye jellemzi. Kiemel-
kedő a kisgyermekek egyéni, 

differenciált fejlesztése, a te-
hetséggondozás és a felzár-
kóztatás területein egyaránt. 

Rendszeresen részt vesz 
a főiskolai hallgatók állam-
vizsgára való felkészítésé-
ben. Mint mesterpedagógus, 
az Oktatási Hivatal megbí-
zásából szakértői és tanfel-
ügyeleti feladatokat is végez. 
Több évig intézményvezető-
helyettesi feladatot látott el, 
idén májusban pedig megbí-
zást kapott a Kölcsey Utcai 
és Ligeti Sori Óvoda vezeté-
sére.

Pedagógiai munkáját 
2016-ban az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma Brunsz-
vik Teréz-díjjal ismerte el, 
most pedig Békéscsaba ön-
kormányzatától megkapta a 
Békéscsaba Kiváló Pedagó-
gusa kitüntetést. 

Dr. Péter Józsefné óvo-
dapedagógus 1976-ban 
szerzett óvónői diplomát 
Szarvason, a Felsőfokú 
Óvóképző Intézetben, kitű-
nő minősítéssel.

1979 óta él Békéscsabán. 
1980-ban egyetlen békés-
csabai munkahelyén, a 
Kölcsey Utcai Óvodában 
helyezkedett el. Hamar ki-
derültek kiváló pedagógusi 
kompetenciái, későbbi ve-
zetői kvalitásai, melyeket 
1990. szeptember 1-jétől a 
gyakorlatban is bizonyított, 
mint a Kölcsey Utcai Óvoda 
vezetője. 2004-től a Kölcsey 
Utcai és Ligeti Sori Óvoda in-
tegráltan működik, melynek 
vezetése további kihívásként 
állt előtte. 

Munkáját nagyfokú hiva-
tás- és gyermekszeretet, ma-
gas szintű szakmai, vezetői 
hozzáértés jellemezte. Peda-
gógiai, módszertani, vezetési 
ismeretei és a szakirodalom-
ban való jártassága kima-
gasló. Az önképzés igénye, 
az élethosszig tartó tanulás 
jellemezte egész munkássá-
gát. Kötelességének érezte a 
folyamatos megújulást, szak-
mai ismereteinek bővítését, 
újragondolását.

A Játékvarázs helyi óvo-
dai program megalkotá-
sának szellemi mozgatója 
volt. Humánus, következe-
tes, demokratikus vezeté-
si stílusa, munkamorálja 
segítette a felnőtt és gyer-
mekközösség fejlesztését, 
fejlődését, az óvodai neve-
lő munka pozitív megítélé-
sét.

2015 óta mesterpedagó-
gus és szakértő a közokta-
tás rendszerében. A fentiek 
eredményeként ma a város 
egyik legkeresettebb intéz-
ménye a Kölcsey Utcai és 
Ligeti Sori Óvoda.

Munkája elismeréseként 
2011-ben Békéscsaba Ki-
váló Pedagógusa kitünte-
tésben részesült. Szakmai 
életútjának megkoronázása 
a Brunszvik Teréz-díj.

Városi pedagógusnap a díszteremben
Akiknek a munkájától kicsit jobb lesz a világ

Elsők közt a Közgé
Eredményesen szerepelnek diákjaik

Dr. Péter Józsefné
A Brunszvik Teréz-díj kitüntetettje 

Óváriné Jámbor Éva
Békéscsaba Kiváló Pedagógusa

Pribelszki Péterné
Békéscsaba Kiváló Pedagógusa 

Paláncz György, az intézmény igazgatója a stúdiónkban
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A hagyományoknak megfe-
lelően a kedvelt és rutinos 
műsorvezető páros, Czitor 
Attila és Tege Antal köszön-
tötte a közönséget, és ha-
mar átadta a szót az évad 
mérlegét megvonó Seregi 
Zoltán igazgatónak. 

– A színháznak nem a társa-
dalmi problémákról, hanem 
az emberről, az életről, az 
emberi viszonyokról kell szól-
nia – mondta a direktor, majd 
áttért az évad értékelésére. 

Sűrű, eredményekben, si-
kerekben és vendégjátékok-
ban gazdag időszakot zár a 
színház. Rangos klasszikus 
magyar szerzők kerültek szín-
padra, Csokonai, Mikszáth, 
Arany, Szabó Magda mellett 
kortárs és neves külföldiek. A 
következő évad is a közérthe-
tő művészet – minőségi szóra-
koztatás jegyében zajlik majd. 

Az évad legjobb előadá-
sáért járó behir.hu díjat a kö-
zönség szavazatai alapján 
a Leszállás Párizsban című 
előadás kapta, amit Katkó 
Ferenc rendező vehetett át 
Bali-Hatala Boglárkától, a Bé-
késcsabai Médiacentrum fő-
szerkesztőjétől.   

Több mint hetven hát-
térmunkás dolgozik azon, 
hogy esténként felmenjen 
a függöny, nélkülük semmi 
sem történik a színházban. 
A legjobb háttérmunkáért a 
társulat Kiss Kata jelmezter-

vezőt, rendezőasszisztenst 
jutalmazta. 

Tavaly adták át először az 
örökös tag címet, most 45 évi 
szolgálat után Bojczán István 
műszaki csoportvezető része-
sült az elismerésben. Szarvas 
Péter, Békéscsaba Megyei 
Jogú Város polgármestere is 
köszöntötte a kitüntetettet. 

Az évad színművésze dí-
jat Földesi Ágnes kapta, érett 
színművészként Tege Antal, 
tapasztaltként Kovács Edit. 

A Gálfy-gyűrű odaítélése 
immár 11 éves hagyomány 
szerint zajlik, a társulati ülést 
a szakmai zsűri tanácskozása 
előzi meg, ahol értékelik a be-
mutatók színvonalát és a mű-
vészi alakításokat. A példamu-
tató igényességéért méltatták 
Czitor Attilát, kiemelték konst-
ruktivitását, csapatjátékosi fel-
fogását, kreatív fogékonyságát 
is, amivel fiatal és idősebb kol-
legái körében egyaránt elisme-
rést vívott ki. 

Felkai Eszter Jászai-díjas 
színművésznő, a díj alapítója 
nagy szeretettel adta át kollé-
gájának a férje örökségét őrző 
gyűrűt. Arra emlékeztette a 
kitüntetettet, hogy amikor vég-
zett az iskolában, nem kapott 
szerződést, rendezőasszisz-
tensként kezdett dolgozni, utá-
na rendezett, később egyre 
több főszerepben bizonyított. 

– A díj azt jelenti, hogy Te 
most már színész vagy, remek 
színész – hangsúlyozta a mű-
vésznő.

Czitor Attila a konferanszié 
szerepéből kilépve, megható-
dottan köszönte meg a rangos 
elismerést. Mint mondta, olyan 
színész, aki impulzusokból tud 
építkezni, ezért partnereivel 
közösen vált azzá, aki. 

A beszédek, köszöntők, 
díjátadók között az évad si-
keres bemutatóiból zenés 
részletek színesítették a nyil-
vános társulati ülést.

Niedzielsky Katalin

A legjobb fazekasmeste-
rek, különleges népművé-
szeti alkotásaik és az egész 
Kárpát-medence ragyogó 
népzenészei gyűltek össze 
a IV. Kárpát-medencei Ma-
gyar Népzenei Találkozón 
Mezőmegyeren. A három-
napos rendezvényt pén-
tek délután nyitotta meg  
Szarvas Péter polgármes-
ter és Futó Zsolt főszer-
vező. A művészi játék és a 
Kárpát-medence változa-
tos folklórjának, néphagyo-
mányainak bemutatása, 
kiemelt célja a többnapos 
rendezvénynek.

– Mindenki úgy érkezik hoz-
zánk, hogy megmutassa 
magát az érdeklődőknek. 
Ezért tartjuk fontosnak, hogy 
a legtöbb helyről érkezzenek 

fellépőink – nyilatkozta Futó 
Zsolt, a IV. Kárpát-medencei 
Magyar Népzenei Találkozó 
egyik főszervezője.

A találkozóra a fazekas-
mesterek legjobbjai jöttek el 
az egész Nagy-Magyaror-
szág területéről. A mázazás, 
a kiégetés technikájánál a 
régi, hagyományos formák 
elkészítésén túl az is fontos, 
hogy használhatóak és időt-
állóak legyenek az alkotások.

– A több száz évvel ezelőt-
tiek is használhatóak voltak, 
de már a mai kor igényeinek 
is meg kell felelni, hiszen az 
is fontos, hogy az elkészült 
alkotásokat később betehes-
sük a mikrohullámú sütőbe, 
vagy éppen a mosogatógép-
be – emelte ki Nagyné Török 
Zsóka fazekas népi iparmű-
vész.

Olyan kuriózumok is meg-
találhatóak voltak a vásáron, 
mint a Miska kancsó, ami hű 
mása az 1820-as években 
talált régészeti darabnak. 
Ezek az iparművészek keze 
alatt nyerik el tradicionális 
alakjukat. 

– Mikor felnyitjuk a ke-
mencét, akkor mi is izgulunk, 
hogy éppen mi sült ki, jól 
dolgoztunk-e? Mindent meg-
tettünk azért, hogy amit elké-
szítettünk, az a legmívesebb 
legyen? Tehát ez a szakma 
egy életforma – árulta el 
Farkas Gábor, a IV. Kárpát- 
medencei Magyar Népzenei 
Találkozó ötletgazdája.

A találkozó főszervezője 
szerint a céljuk tudás, a ha-
gyományok, az igazi népmű-
vészet átadása a fiatalság 
számára.

Június 14-én kezdetét ve-
szi a labdarúgó-világbaj-
nokság! A békéscsabai 
sportrajongók idén egy 
igazi közösségi élmény 
részvevői lehetnek, ugyan-
is a Szent István téren egy 
2 x 3 méteres LED falon 
nézhetik végig a meccse-
ket. A program részleteiről 
Kozma János, a Békéscsa-
ba Vagyonkezelő Zrt. ve-
zérigazgatója beszélt Ak-
tuális című műsorunkban.

– Hogyan jött az ötlet? Kik 
vesznek részt ebben a kez-
deményezésben? 

– Két évvel ezelőtt, a lab-
darúgó Európa-bajnoksá-
got már lehetett követni a 
Szent István téren, az is a 
mi szervezésünkben zajlott. 
Úgy gondoljuk, hogy ez egy 
olyan nagy esemény, amely 
sokakat érdekel, szerettük 
volna még jobban kiszolgálni 
a focirajongókat. Szerencsé-
sen alakult a történet, mert a 
Békéscsabai Médiacentrum-
mal, a vagyonkezelő egyik 
tagvállalatával együttműkö-
désben közösen indítottuk a 
kezdeményezést, hiszen a 
cég biztosítja a 2 x 3 méteres 
LED falat.

– Mit lehet tudni a program 
részleteiről? Mivel várják az 
érdeklődőket?

– A Szent István téren a 
Fiume étterem és a gyógy-
szertár között, a városházá-
val szemben állítjuk majd fel 
a falat. Ez a rész a délutáni 
órákban árnyékos lesz, ezt 
is figyelembe kellett venni a 
délutáni mérkőzések miatt. 
A program természetesen in-
gyenes lesz majd. Igyekszünk 
„meccsfeelinget” teremteni, 
tehát a sör mellé virslit és 
csülköt is fogyaszthatnak a 
szurkolók, de üdítőkkel és ro-
pogtatnivalóval is várjuk majd 
a vendégeket. A vb első nap-
jától kezdve mindennap nyit-
va leszünk, a csoportküzdel-
mek alatt már 13 órától este 
23 óráig várjuk az érkezőket. 
A legizgalmasabb mérkőzé-
sekre olyan beszélgetéseket 
tervezünk, amelyekre főként 
helyi szakértőket várunk, így 
meg lehet majd vitatni a leg-
érdekesebb történéseket.

– Milyen kiegészítő prog-
ramok várhatók?

– A gyerekekre és a 
családokra is gondolunk, 
ugrálóvárat és játékokat is 
biztosítunk majd a helyszí-
nen. A nyár folyamán a Csa-
bai Nyár előadásai várják az 
érdeklődőket, illetve a báb-
fesztivál kísérőprogramjai is 
a főtéren kapnak helyet, de 
ezek a rendezvények remé-
nyeink szerint jól megférnek 
majd egymás mellett.

– Milyen engedélyek kel-
lettek ahhoz, hogy ez létrejö-
hessen?

– Először is a közterület el-
foglalásához is engedély kel-
lett, de a fontosabb az, hogy 
az M4 Sport adását közvetít-
jük majd, így az MTVA-val is 
meg kell állapodni. Az ő en-
gedélyük szükséges ahhoz, 
hogy bárhol nyilvánosan köz-
vetítsék ezeket a meccseket. 

A Jókai színház értékeket közvetít
Czitor Attila viselheti a Gálfy-gyűrűt

Népművészek, folklór  
és zene minden mennyiségben

Futball-láz a főtéren
A békéscsabai szurkolók a foci-vb mérkőzéseit 

LED falon élvezhetik.

A példamutató igényességéért méltatták Czitor Attilát

Különleges népművészeti tárgyakat is megvásárolhattak az érdeklődők Mezőmegyeren
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BÉKÉSCSABAI 
találkozások A csabai élet eseményei

Újraindítása óta eltelt ne-
gyedszázados évforduló-
ját ünnepelte a Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium. Június 2-án, a 
Csabagyöngyében az isko-
la egykori és jelenlegi di-
ákjai, tanárai gálaműsorral 
adtak hálát az elmúlt 25 év 
küzdelmeiért és sikereiért.

Köveskúti Péter igazgató a 
Zsoltárok könyvében több 
helyen megtalálható „szela” 
kifejezést állította párhuzam-
ba a jeles évfordulóval. Mint 
mondta, a „szünet” jelentésű 
szócska célja, hogy jobban 
ráirányítsa a fi gyelmet az 
előtte elhangzottakra. Ő ez-

úttal az eltelt 25 esztendőt 
összegezte így, ami a rend-
szerváltás utáni egyházi kár-
pótlásokkal vette kezdetét. 
1993-ban kezdődhetett meg 
a tanítás az épületben, amit 
államosítása után 45 évvel 
kapott vissza az evangélikus 
egyház. 

A gálán az énekes, tán-
cos, zenés produkciók mel-
lett a nézők egy versenydí-
jas szónoklatot, valamint dr. 
Fehér Dezső, a Magyar Ál-
latorvosi Egyetem címzetes 
egyetemi tanára, egykori diák 
visszaemlékezését is meg-
hallgathatták. Fellépett az 
intézményhez kötődő tagok-
ból álló Calandrella Kama-

rakórus az Alföld Quartet és 
Rázga Áron zongoraművész 
közreműködésével, Kutyejné 
Ablonczy Katalin vezényleté-
vel, valamint a TanáRock ze-
nekar, amelyben szólót éne-
kelt Csordás Ákos énekes, 
az iskola egykori diákja.

Az ünnepségen adták át 
a Békéscsabai Evangélikus 
Gimnáziumért díjat, amelyet 
Völgyesi Attiláné és dr. Rück 
András kapott. Az igazgató-
tanács elnökének, Kondor 
Péternek pedig – akit a Déli 
Evangélikus Egyházkerület 
a püspökévé választott – 
búcsúajándékkal köszönték 
meg áldozatos munkáját.

Zsíros András

Gálaműsorral ünnepelte 
alapításának 60. évfordu-
lóját a Jankay Tibor Két 
Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola a Csabagyöngye 
Kulturális Központban. Az 
eseményen ez az intéz-
mény kapta meg elsőként 
a „Kiválóság díjat” a Bé-
késcsabai Tankerületi Köz-
ponttól.

Az ünnepséget a „Jankay a 
színpadon” produkció indí-
totta, a műsorban az iskola 
mostani és volt tanulói sze-
repeltek, ez közel kétszáz 
jelenlegi és tizenöt egykori 
diákot jelentett. A Jankay 
iskola igazgatója, Tirjákné 
Prisztavok Ágnes elmondta, 
hogy az intézmény ötvene-
dik évfordulója óta minden 
évben megrendezik a gálát 
a tehetséges diákok fellé-
pésével.  

A Békéscsabai Tanke-
rületi Központ igazgatója 
a Csabagyöngyében adta 
át a Kiválóság díjat az in-
tézménynek. Bánki András 
elmondta: a tankerületi köz-
pont az idei évben alapította 
az elismerést, és elsőként 

részesítették a Jankayt eb-
ben a kitüntetésben. A köz-
pont igazgatója kiemelte: 
az intézményben színvona-
las, innovatív oktató-nevelő 
munka zajlik évtizedek óta.

A jubileumi ünnepség-
sorozat keretében megnyi-
tották a Kilences – Jankay 
Galéria című kiállítást is. 
A Csabagyöngye aulájá-
ban az iskola jelenlegi és 
korábbi művésztanárainak 

alkotásai-ból, valamint je-
lenlegi diákok alkotásaiból 
nyílt tárlat. 

A kiállítást Herczeg Ta-
más országgyűlési kép-
viselő nyitotta meg, aki 
hangoztatta: a legtöbb mű 
az iskola névadójához kö-
tődött. 

– Fontos, hogy a jankays 
diákok ismerjék iskolájuk tör-
ténetét. Szerencsére ez így 
van, hiszen az elmúlt fél év-

ben is rendkívül sokat tanul-
tak az intézmény névadójával. 
Megismerték Jankay Tibor 
hosszú életének történetét 
és képzőművészeti munkás-
ságát is. Továbbá elkezdtek 
dolgozni azzal a látásmóddal, 
szellemiséggel, az ábrázolási 
technológiával, ahogyan Jan-
kay alkotott. A kiállított mun-
kák részben őt idézik – emel-
te ki Herczeg Tamás.

Papp Ádám

A „Jankay a színpadon” produkcióban az iskola növendékei léptek fel 

Tirjákné Prisztavok Ágnes, az intézmény igazgatója A művésztanárok és a diákok alkotásaiból nyílt kiállítás

A Csabagyöngyében az egykori és a mai diákok gálán adtak hálát az elmúlt 25 évért

Gálával ünnepelte 25 éves fennállását az evangélikus gimnázium

Gálaműsorral ünnepelt a Jankay
Az iskola Kiválóság díjat kapott a tankerületi központtól

A békéscsabai Szlovák 
Tájház, amely 2001-ig a 
Munkácsy Mihály Múzeum 
gondozásában volt, 2018 
májusában külső és bel-
ső felújításon esett át. A 
felújítást Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Szlovák 
Önkormányzata az Embe-
ri Erőforrások Minisztéri-
umától elnyert pályázati 
forrásból fi nanszírozta.

A pályázati pénzből a leom-
ló falrészeket kijavították, a 
már beszürkült falfelületeket 
újrameszelték, az ajtókat és 
a faelemeket újramázolták 
a tájház korának megfelelő-
en. Mivel a ház berendezé-
sének szinte teljes egésze 
a Munkácsy Mihály Múze-
um néprajzi gyűjteményé-
ből származik, így a felújí-
tás során a tárgyak ki- és 
bepakolását, illetve az idő 
vasfoga által megrongáltak 
restaurálását a múzeum 
munkatársai végezték.

A felújítás megkezdése 
előtt a múzeum dolgozói — 
lelkes önkéntesek hathatós 

segítségével — az épület 
mögött található Áchim te-
rembe pakolták át a tájház 
teljes berendezését. A resta-
urátorok a kipakolt tárgyakat 
állományvédelmi szempon-
tok szerint átvizsgálták, a ja-
vításra ítélteket a Fábry utcai 
restaurátor- és raktárbázisra 
szállították, ahol letisztítot-
ták, konzerválták, szükség 
esetén restaurálták azokat.

A felújítási munkálato-
kat és a száradást köve-
tően, a már restauráláson 
keresztülesett, illetve az 
Áchim Teremben eltárolt 
tárgyakat alapos tisztítás 
után visszahelyezték a már 
megszépült Szlovák Tájház 
kiállításába.

A néprajzi tárgyak szak-
szerű kipakolása és visz-
szahelyezése a múzeum 
néprajzos munkatársainak 
— Ando György és Salamon 
Edina — szakszerű felügye-
lete mellett történt. A csabai 
Szlovák Tájház ezután is-
mét teljes pompájában fo-
gadja látogatóit.

Salamon Edina

Még szebb lett
Felújították a Szlovák Tájházat 

A tájház belül is felfrissült, megszépült



Keller Judit farmertáska 
alkotásaiból nyílt kiállítás a 
VOKE Vasutas Művelődé-
si Háza és Könyvtárában. 
Juditot már gyermekként 
elvarázsolta nagymamá-
ja anyagdarabokkal teli 
„kincsesbőröndje”. Ami gyer-
mekként a játékot jelentette, 
később a munkájává, hivatá-
sává vált, nőiruha-készítő lett. 
Dolgozott Budapesten, beke-
rült a színjátszás és fi lmezés 
világába, jelmezeket készí-
tett.  Tervezett és készített 

ruhákat tánccsoportoknak, 
kórusoknak, de most farmer-

táska alkotásai láthatók július 
2-áig a Vasutasban. 

Az első világháború kitö-
résével véget értek a „bol-
dog békeidők”, Európa és 
a világ egy kiszámíthatat-
lan háború részesei lettek. 

Az események alakulásában 
döntő szerepet játszott az 
Amerikai Egyesült Államok, 
hiszen a hadba lépésük után 
már csak idő kérdése volt, 
hogy mikor lesz vége a hábo-
rúnak. 1918. november 3-án, 
Padovában írták alá a fegy-
verszüneti egyezményt az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
képviselői. Az egyezmény 
többek között tartalmazta, 

hogy „Az összes német csa-
patokat nemcsak az olasz 
és balkán frontról, hanem az 
egész Osztrák-Magyar Mo-
narchia területéről is, 15 na-
pon belül teljesen vissza kell 
vonni. Mindazokat a német 
csapatokat, melyek Ausztria-
Magyarországot e határidőn 
belül el nem hagyták, inter-
nálni kell.” 

Erről azonban nem, 
pontosabban csak későn 
értesült Mackensen vezér-
tábornagy, aki ekkoriban a 
Romániában állomásozó 
német hadsereg vezetője 
volt. Ennek következtében 

a közel 170 000 főre tehető 
hadserege a 15 napos ha-
táridő után is még Románi-
ában tartózkodott. Átvonu-
lásuk csak lassan haladt, 
hiszen gyalog mentek és a 
csapatok magukkal vitték 
személyes poggyászukat, 
fegyvereiket, lőszereiket, 
felszereléseiket, valamint a 
lovaktól és a tüzérség egy 
részétől sem váltak meg.

Mackensen vezértábor-
nagy csapatai szinte za-
vartalanul vonultak át az 
országon (a fénykép a had-
sereg Békéscsabán történő 
átvonulását örökítette meg), 
azonban amikor Budapest-
re értek, Károlyi Mihály mi-
niszterelnök utasítására a 
vezértábornagyot letartóz-
tatták. 1919 márciusában 
Károlyi átadta Mackensent 
az antant képviselőinek, akit 
november 25-éig tartottak 
fogva Szalonikiben, majd ez 
év decemberében tért vissza 
Németországba.

Szakál Veronika
történész,

Munkácsy Mihály Múzeum

10 Csabai MérlegkUltÚra

A Mackensen hadsereg Békéscsabán

MESÉLŐ MÚZEUM „Aki nem lép egyszerre”
Hétpróbás-évzáró a Szent István téren

Évadzárót tartottak Bé-
késcsabán a Hétpróbás 
Néptánciskola óvodai neve-
lésben részt vevő tagjai és 
a foglalkozásokra járó gye-
rekek. Az „Aki nem lép egy-
szerre” elnevezésű program 
hároméves hagyományra te-
kint vissza, amelyben az ön-
kormányzat már a legkiseb-
bekben igyekszik elültetni a 
néptánc és a mozgáskultúra 
szeretetét.

Népdalok, körjátékok, ki-
számolók és sok-sok vidám 
gyerek töltötte meg a főteret 
kedden délután. Az önkor-

mányzat által fenntartott óvo-
dák néptáncos bemutatójára 
sokan voltak kíváncsiak.

A város polgármestere 
szerint ma már az egész 
ország ismeri Békéscsa-
bát arról, hogy itt tuda-
tos néptáncoktatás folyik. 
Szarvas Péter elmondta, 
a Magyar Táncművésze-
ti Egyetemen is felfi gyeltek 
a módszerre, és keresik a 
megoldást arra, hogy a prog-
ramot országosan is népsze-
rűvé tegyék.

A program célja azonban 
ebben a korban még nem 

a konkrét néptáncoktatás. 
Hegedűsné Farkas Lilla, a 
program koordinátora felhívta 
a fi gyelmet arra, hogy itt való-
jában mozgáskultúra-fejlesz-
tésről van szó: járni, ugrani, 
forogni tanítják a gyerekeket 
a nép játékok, illetve a nép-
tánc eszközrendszerével.

A játékos nevelés mellett az 
óvónők számára módszertani 
segítséget nyújtanak a prog-
ram szervezői, hogy maguk 
is képesek legyenek különféle 
néptáncfoglalkozásokat tarta-
ni a jövő táncosainak.

Zs. A.

JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
2018. június 14-én, csütörtökön 19 órától EAST2EAST,

Eichinger Tibor és Kéri Gábor gitárduója. EASTWING GROUP: Kéri 
Gábor – gitár, Frankie Látó – hegedű, ifj. Szerényi Béla – tekerőlant, 
furulya, tárogató, Kéri Samu – basszusgitár, Mogyoró Kornél – ütő-
hangszerek, Kozma Orsi, Balogh Guszti – ének. A koncertek rendezője 
a Meseházi Alapítvány. Helyszín: Meseház, Békéscsaba, Békési út 17.

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

kertmozi   THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA   kertmozi
2018. június 27-én, szerdán 20.30 órakor a Meseház udvarán 

(Békési út 17.). Műsoron Máthé Ferenc ajánlásával
az 50 éve készült:

VOLT EGYSZER EGY VADNYUGAT
Sergio Leone fi lmje, 1968.

Esőhelyszín: Nemzetiségi Klubház.

NYÁRI GYERMEKTÁBOROK A MESEHÁZBAN
A Meseházban idén is várjuk nyári táborainkkal, a vakáció ideje alatt, a 
szabad idő vidám, tartalmas és élvezetes eltöltésére vágyó gyermeke-
ket. Kellemes környezetben, napsütéses udvaron, árnyas diófa alatt, 

kis létszámú csoportban, különböző élményközpontú tematikával 
készülünk a nyárra.

2018. július 30.–augusztus 3. Igazságos Mátyás király – lovagi és 
reneszánsz tábor.

2018. augusztus 13–17. Meseház 30 – születésnapi kézművestábor.
2018. augusztus 27–31. Békéscsaba 300 – hagyományőrző népi 

kézművestábor.
Táboraink részvételi díja: 15 000 Ft/hét,

ami tartalmazza az étkezések és a kézműves-foglalkozások összes 
költségét.

Többhetes részvételnél vagy testvéreknek kedvezményt adunk.
Jelentkezni lehet a 66/326-370 és a 06-30/383-4743 telefonszámon,

valamint a mesehaz@mesehaz.hu címen.
Bővebb felvilágosítás kérhető munkatársainktól ugyanitt.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

NYÁRI TÁBOROK 
A KÖRÖSÖK VÖLGYE 

LÁTOGATÓKÖZPONTBAN

Békéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a Széchenyi liget, melynek árBékéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a Széchenyi liget, melynek árBékéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a Széchenyi liget, melynek árBékéscsaba központjától 15 percnyi sétára fekszik a Széchenyi liget, melynek ár-
nyas fái között csodás épület magasodik. Ide várunk Titeket napközi jellegű nyári 
táborainkba hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig!

Idén 4 tábor közül választhattok:

2018. június 25–június 29.: Négylábúak állatos tábor
Gyere velünk kalandozni az állatok világába. A tábor során eltöl-
tünk egy napot egy tanyán, ahol saját környezetükben 
etethetjük, tanulmányozhatjuk, simogathatjuk az álla-
tokat. Sok érdekes és vicces történetet ismerhetsz meg 

róluk.  Ha szeretnéd, Te is behozhatod a táborba házi 
kedvencedet.
Korcsoport: 6–10 éves korig.

2018. július 2–július 6.: Varázskezek kreatív tábor
A tábor kis művészei különböző anyagokból készítenek ékszereket, ajtó-, 
asztaldíszeket és még sok érdekes ajándékot. Várunk Téged, ha 
szeretsz kézműveskedni. Az együtt eltöltött időt sok játékkal, 
mesével, szabad mozgással színesítjük, és még az arcfestést is ki-
próbálhatod, ha szeretnéd.
Korcsoport: 8–12 éves korig.

2018. július 9–július 13.: Zöldülj! Fordulj! Természettábor
A hét folyamán játékosan ismerkedünk a természet titkaival és 

csodáival. Kirándulunk a szabadkígyósi Wenckheim-kas-
télyba. Készítünk gilisztafarmot, saját kincsesdobozt, 
növényhatározó naplót, és elültetheted saját növénye-
det. Gyógyteákkal ismerkedünk, és egy izgalmas aka-
dályversenyen is részt vehetsz! 
Korcsoport: 6–10 éves korig.Korcsoport: 6–10 éves korig.

Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye Kövess minket a facebookon: www.facebook.com/korosokvolgye 
és honlapunkon: www.korosoknaturpark.hués honlapunkon: www.korosoknaturpark.hu

A tábor kis művészei különböző anyagokból készítenek ékszereket, ajtó-, 
asztaldíszeket és még sok érdekes ajándékot. Várunk Téged, ha 
szeretsz kézműveskedni. Az együtt eltöltött időt sok játékkal, 

2018. július 9–július 13.: Zöldülj! Fordulj! Természettábor

Gyere velünk kalandozni az állatok világába. A tábor során eltöl
tünk egy napot egy tanyán, ahol saját környezetükben 

A hét folyamán játékosan ismerkedünk a természet titkaival és 
csodáival. Kirándulunk a szabadkígyósi Wenckheim-kas

télyba. Készítünk gilisztafarmot, saját kincsesdobozt, 

tokat. Sok érdekes és vicces történetet ismerhetsz meg 
róluk.  Ha szeretnéd, Te is behozhatod a táborba házi 

Farmertáskák a Vasutasban

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

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

Tumblr: bekesmegyeikonyvtar.tumblr.com

PROGRAMOK:

„Itt járt Mátyás király” olva-
sótábor 8–12 éves gyerekek-
nek a Jaminai Könyvtárban. 
Időpont: 2018. június 25–29. 
Részvételi díj: 3000 Ft/fő + az 
étkezés díja. Érdeklődés és je-
lentkezés a Jaminai Könyvtár-
ban (Békéscsaba, Batsányi u. 
7., tel.: 66/647-739). 

Mátyás udvarában – olvasó-
tábor a Lencsési Könyvtár-
ban 8–12 éves gyerekeknek. 
Időpont: 2018. július 2–6. Tá-
borvezető: Kincses Benjaminné 
pedagógus. 
Részvételi díj: 3000 Ft/fő + az 
étkezés díja. Érdeklődés és 
jelentkezés a Lencsési Könyv-
tárban (Békéscsaba, Pásztor u. 
17., tel.: 66/631-675).

A Békés Megyei Könyv-
tár és az Aura Segítő Ku-
tya Alapítvány „olvasás és 

ugatás” című foglalkozásokat 
indít iskoláskorú gyermekek 
számára, terápiás kutyák 
bevonásával, keddenként 17 
órától. Jelentkezés: Gulyás 
Bianka, 06-30/831-1335;
repetaesmese@gmail.com.

Értesítjük kedves látogató-
inkat, hogy könyvtárunkban 
a születésnapiújság-rendelés 
2018. július 2. (hétfő) és augusz-
tus 5. (vasárnap) között szüne-
tel. 2018. augusztus 6., hétfőtől 
újra várjuk megrendeléseiket! 
Megértésüket köszönjük!

Családfakutatók, fi gyelem!
A Békés Megyei Könyvtárban 
hozzáférést biztosítunk a bé-
késcsabai evangélikus gyüleke-
zet digitalizált anyakönyveihez 
(1722-től kezdve). A kutatáshoz 
érvényes könyvtári olvasójegy 
szükséges!

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



Az anyai és apai ágon is 
szlovák származású Rá-
gyanszki Erzsébet képeiből 
nyílt kiállítás Szárnyalások 
címmel a Szlovák Kultúra 
Házában. Kiállított művei 
selyemre applikált olajnyo-
matok, melyeket monotípia-
szerű technikával készít. Fő 
inspirációi a hit  és a magán-
élet, de a mások által meg-
élt események is hatással 
vannak rá.  Úgy gondolja, az 
életben nem szabad elcsüg-
gedni, mert mindig találunk 

segítséget, minden helyzet-
ből van kiút – műveivel is 

ezeket a gondolatokat, érzel-
meket szeretné kifejezni.

11Csabai Mérleg kUltÚra

Emlékezni kell!
Nemzeti összetartozás napja a Trianon-emlékműnél

Emlékezni kell, tanulni, 
tanítani kell Trianont, és 
fontos, hogy két megemlé-
kezés között is gondoljunk 
rá – fogalmazott beszédé-
ben Szenográdi Péter tör-
ténelemtanár június 4-én, 
a nemzeti összetartozás 
napján tartott békéscsabai 
megemlékezésen. 

Június 4-én délután Békés-
csabán megtelt a Jókai és 
Andrássy út kereszteződé-
sénél álló Trianon-emlékmű 
körüli tér. A Belvárosi Álta-
lános Iskola és Gimnázium 
oktatója, Szenográdi Péter 
elevenítette fel a történte-
ket, az intézmény diákjai 
pedig műsorral készültek. 
„Adjátok vissza a hegyei-
met!” – hangzottak Wass 
Albert szavai a színpadon, 
ahol a 98 éve nem múló fáj-
dalmat tükrözték vissza az 
elhangzottak. 

Szenográdi Péter beszé-
dében arra biztatta az egy-
begyűlteket, minél többen 
keressék fel a határon túli 

tájakat, emlékhelyeket. Arra 
is felhívta a fi gyelmet, hogy 
az első világháborút lezá-
ró, 1920. június 4-ei béke-
diktátum egyik legnagyobb 
vesztese hazánk volt: terü-
letünkből még – a szintén 
legyőzött – Ausztria is része-
sült. A ránk erőszakolt hatá-
rok sokszor tájegységeket, 
megyéket, sőt, több esetben 
településeket vágtak ketté – 
emlékeztetett.

A színpadon népdalok és 
-táncok erősítették a lelki kö-

tődést az elszakított területe-
ken élő magyarokhoz, közös 
kultúrkincsünkhöz. Ebben a 
Csaba Nemzetiségi Tánc-
együttes, valamint a Mese-
házi Családi Dalárda tagjai 
működtek közre.

A megemlékezés végén a 
városi és megyei önkormány-
zat, pártok, valamint hon- és 
rendvédelmi, illetve társa-
dalmi szervezetek képviselői 
helyezték el koszorúikat az 
emlékműnél.

Zs. A.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

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

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Kirándulás

Június 17., vasárnap – A Természetjáró kör gyalogtúrája Borosgyánba, látoga-
tás a Vidovenyecz-tanyára. Indulás 8.30-kor gyalog a Széchenyi liget főbejáratától 
vagy 10 órakor a Békés felé induló busszal a pályaudvarról. Várható hazaérkezés 
14 órakor.

Nyári táborok

Kézművestábor – június 25-től 29-éig általános iskolások részére. A résztve-
vők a szövés, fonás, gyékényezés, bőrözés, batikolás, üvegfestés, textiljátékok, 
gyöngyfűzés és papírmunkák alapvető technikáit sajátítják el szakmai vezetők 
irányításával, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mondák-
kal való ismerkedés, játék- és daltanulás színesíti. A foglalkozások 8-tól 16 óráig 
tartanak. Részvételi díj: 11 000 Ft/fő, mely összeg az ebéd biztosítását is tartal-
mazza. Jelentkezni június 19-éig a részvételi díj befi zetésével lehet személye-
sen a közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Fotósuli tábor – július 2-től 6-áig, 12–18 éves diákok részére. A résztvevők 
tematikusan egymásra épülő foglalkozásokon a digitális fotózás elméleti és 
gyakorlati ismereteit sajátíthatják el szakmai vezetők közreműködésével. A 
táborban való részvétel feltétele, hogy a jelentkezők rendelkezzenek digitális 
fényképezőgéppel, amit a tábor ideje alatt használni tudnak. A foglalkozások 
8.30-tól 16 óráig tartanak. Részvételi díj: 11 000 Ft/fő, mely összeg az ebéd 
biztosítását is tartalmazza. Jelentkezni június 26-áig a részvételi díj befi zeté-
sével lehet személyesen a közösségi házban, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Tornák június 21-éig

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.

eMagyarország pont

Hétköznapokon 10-től 16 óráig – internethasználati lehetőség: 100 Ft/óra.
Nyomtatás: 15 Ft/A4 oldal.

Szárnyalások 

Békéscsaba anno
Így élt Csaba népe az újratelepítés 100. évfordulóján

Békéscsaba 300 éves új-
ratelepítési jubileumát 
ünnepli. Korábban, az új-
ratelepítés 275. és 250. év-
fordulóját is megünnepelte 
a város.

Az újratelepítés 100. évfordu-
lóján, 1818-ban, az idetele-
pült jobbágyok utódai aligha 
tartották számon az évfordu-
lót. Aligha tudtak arról, hogy 
falujuk már a vármegye leg-
népesebb helyiségévé fej-
lődött azóta, hogy elődeik 
elsőként ideérkeztek.

Csaba jobbágy lakossága 
1818-ban elérte a 18 ezret. A 
magát „hiteles geometrának” 
nevező Bodoky Mihály ez év-
ben készült belterületi térké-
pén 1947 ház volt bejelölve. 
A girbe-gurba földes utcákon 
járdák nem voltak.

A térképen a község keleti 
határát a csabai kanális, nyu-
gat felől pedig a mai Zrínyi–
Trefort–Szigligeti–Egressy 
és Csányi utcával nagyjából 
körülírt hatalmas félkörív 
határolta. A falu már tovább 
nem terjeszkedhetett, mert 

útját állták a szőlők és a nyu-
gati gödrös-szikes részek, 
viszont megindult a szőlők 
fokozottabb betelepítése.

Még 1817-ben, a tavaszi 
árvíz következtében nagy 
drágaság és éhínség tört 
a Gécs Mihály bíró vezette 
helységre. Ezt az ideme-
nekült, hajléktalan aradi és 
bihari románság szenved-
te meg a leginkább: nagy 
számban az utcákon halt 
éhen. A nagytemplom 1807-
ben indult építése akadozot-
tan haladt, de 1818-ban újult 
erővel folytatódott, elkezdték 
a torony építését. 

A csabai csatornán három 
jármos fahíd állt: a Nagyhíd a 
Gyulai úton, a Kórház utcá-
nál, a ligetnél a második és a 
Felsővégi-híd a Békési zsilip 
helyén. 

Még Bitskoss János lel-
kész idejében elkezdték 
építeni a tornyos katolikus 
templomot. A faluban már 
működtek a legszüksége-
sebb iparosok: kovács, ke-
rékgyártó, molnár mesterem-
berek. Egy korábbi megyei 

statisztikai adat szerint 76 
iparos és kereskedő dolgo-
zott itt.

1818-ban jött Csabára lel-
késznek Haan János. Ekkor 
az evangélikus egyház négy 
iskolát tartott fenn 1200 be-
iratkozott tanulóval. Haan 
gazdaságilag is előbbre vitte 
az egyházat. Első volt itt, aki 
lóherét termesztett és eper-
facsemetékkel bővítette a 
település fásítását. Ez évben 
kezdett tanítani Szemiam 
Benjamin Pál evangélikus ta-
nító a Luther utcai iskolában, 
s ő volt az Alföld első gyü-
mölcsfa-nemesítője is. 

Az itt élőknek volt már se-
bészorvosuk, patikájuk, pos-
taházuk, üzemként működő 
„Selyem Fabrikájuk” pedig 
kelmét gyártott. Három mé-
nesük és két csordájuk volt 
a Csaba körüli legelőkön, 
és 18 lóerővel működött a 
szárazmalmuk. A kocsmák 
száma elérte a 24-et, a 
rendre az utcakapitányok vi-
gyáztak. Így élt Csaba népe 
1818-ban.

Gécs Béla

Csaba látképe 1820-ban, amikor már felépült a tornyos katolikus templom

Az emlékezés koszorúi a Trianon-emlékműnél



Ünnepélyes rendezvényen 
tették le Mezőberényben 
a vasút melletti iparterü-
let alapkövét. A telepü-
lésen azonban nem ez 

lesz az egyetlen nagyobb 
beruházás, hiszen a vá-
ros csapadékvízcsatorna-
hálózatát és az egyik helyi 
óvodát is korszerűsítik.

Mezőberényben pár héten 
belül több helyszínen is meg-
kezdődhetnek a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
program nyertes pályázatai-

hoz kapcsolódó munkálatok. 
Ezek közül az egyik legna-
gyobb beruházás a vasút 
melletti ipari park, amely 
mintegy 192 millió forintból 
épülhet meg.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének elnö-
ke beszédében úgy fogalma-
zott: a jelenleg megvalósuló 
projektek elsősorban a gazda-
ság fejlesztését szolgálják.

– Úgy gondolom, hogy min-
den cég, amely eddig érdek-
lődést mutatott Mezőberény 
iránt, komolyan is gondolta 
szándékait. Itt olyan komplex 
szolgáltatásfejlesztés valósul 
meg hamarosan, amely min-
den idetelepülő vállalkozás 
számára ígéretes és előnyös 
lehet – emelte ki Zalai Mihály.

A fejlesztések célja, hogy 
helyben tartsák a lakossá-
got, valamint új munkahelye-
ket teremtve biztosítsanak 
megélhetési lehetőséget 

számukra – emelte ki a tér-
ség országgyűlési képvise-
lője.

– A munkahelyek terem-
tésével eredményesebbek 
lehetünk, jelenleg az or-
szágos átlagot meghaladó 
munkanélküliségi mutatókkal 
rendelkezünk, ezen javítani 
kell. Biztos vagyok abban, 
hogy ha az itt megépülő ipari 
területek megtelnek vállalko-
zókkal, vállalkozásokkal, az 

a város jövőjét is pozitívan 
befolyásolja majd – hangoz-
tatta Dankó Béla.

Siklósi István, Mező-
berény polgármestere ar-
ról beszélt, hogy a város-
ban hamarosan további 
beruházások is elkezdőd-
nek. Többek között fejlesz-
tik a csapadékvízcsatorna-
hálózatot és az egyik helyi 
óvodát is korszerűsítik majd.

Papp Ádám

A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. A 7.TV MŰSORA • 2018. június 18.–július 1.június 18.–július 1.június 18.–július 1.

R ó l u n k ,  n e k ü n k . 

2018. június 18., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közé. mag.)
7.00 Híradó
7.20 Aktuális (magazin)
7.40 Kikötő (egyházi magazin)
8.10 Művészbejáró (kult. mag.)
8.40 Öko-Logikus 

 (körny.-véd.mag.)
9.10 BRSE TV (magazin)
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 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 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
18.30 Üzleti Negyed (gazd. mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kezdőkör (sportmagazin)
21.00 Game Over (dok.-fi lm)
21.50 Vakkancs és a titokzatos  

  alagút
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 19., 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 (közé. mag.)
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Művészbejáró (kult. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Szomszéd vár
18.00 Hírek
18.05 Utánpótláslesen (sportmag.)
18.30 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 BRSE TV (magazin)
21.00 A lovak velünk maradnak,  

  ugye?
21.55 Ott vagyok otthon, ahol  
   muzsikálok (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 BRSE TV (magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 20., 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 Szomszéd vár
9.10 Praktikák
9.40 Aktuális (magazin)
10.00 Híradó
10.20 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
10.45 Szarvasi híradó
11.00 KÉPÚJSÁG
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Művészbejáró (kult. mag.)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.25 Kezdőkör (sportmagazin)
19.00 Híradó
19.20 Aktuális (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Épí-Tech (építészeti mag.)
21.00 Bartók Táncegyüttes
22.20 Púder (női magazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Épí-Tech (építészeti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 21., csütörtök

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Zöld 7. 

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

 (építészeti magazin)
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 Rómeó és Júlia 

  a cirkuszban
22.05 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 22., 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 Épí-Tech (építészeti 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 Európai viselkedéskultúra  

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

2018. június 23., szombat

7.00 Hírek
7.10 Aktuális (magazin)
7.30 Szomszéd vár
8.00 Híradó
8.20 Aktuális (magazin)
8.40 Zöld 7. (körny.-véd. mag.)
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 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
18.30 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya  

  10/2.
   (ism.-terj. fi lmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Székely László
22.30 Zöld 7. 

  (körny.-véd. mag.)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2017. június 24., 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 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
11.00 KÉPÚJSÁG
16.00 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
16.00 Művészbejáró (kult. mag.)
17.00 Hírek
17.10 Aktuális (magazin)
17.30 Üzleti Negyed 

  (gazdasági magazin)
18.00 Hírek
18.05 Púder (női magazin)
18.30 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Angyalok szárnyalása
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 25., hétfő

6.00 Hírek
6.10 Aktuális (magazin)
6.30 Csabai forgatag (közé. 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 Utánpótláslesen (sportmag.)
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 Karácsond 2/1. rész 

  (dok.-fi lm)
22.00 Az élők háza (dok.-fi lm)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Kezdőkör (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 26., 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 Vérbírók (dok.-fi lm)
21.55 Kezdőkör (sportmagazin)
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Szempont (politikai mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 27., 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 (gazd. mag.)
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 Karácsond 2/2. rész 

  (dok.-fi lm)
22.00 Méhek nélküli világ 

  (dok.-fi lm)
22.30 Szempont (politikai mag.)
22.50 Híradó
23.10 Utánpótláslesen 

  (sportmagazin)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 28., 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 Utánpótlás lesen 

  (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 Múltidézés (dok.-fi lm)
21.55 Öko-Logikus 

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

2018. június 29., 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 Bartók vegyeskar-koncert
22.30 Aktuális (magazin)
22.50 Híradó
23.10 Csabai forgatag 

  (közéleti mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. június 30., 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 mag.)
19.00 Híradó
19.20 Valóságos Kincsesbánya  

  10/3.
   (ism.-terj. fi lmsorozat)
20.00 Híradó
20.20 Művészbejáró (kult. mag.)
21.00 Terefere: Szőke Pál
21.55 Áramlat-Flow (dok.-fi lm)
22.50 Híradó
23.10 Művészbejáró (kult. mag.)
23.40 Szarvasi híradó
24.00 KÉPÚJSÁG

2018. július 1., 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 Öko-Logikus 

  (körny.-véd.mag.)
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 Praktikák
19.00 Híradó
19.20 BRSE TV (magazin)
20.00 Híradó
20.20 Kikötő (egyházi magazin)
21.00 Tavaszi Fesztivál
22.50 Híradó
23.10 Kikötő (egyházi magazin)
23.40 BRSE TV (magazin)
24.00 KÉPÚJSÁG

K I T E K I N T Ő
Gazdasági irányú fejlesztések indulnak Mezőberényben
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Ünnepélyes keretek közt tették le az alapkövet Mezőberényben

A vasút melletti ipari park 192 millió forintból épülhet meg



Június 2-3-án rendezték 
meg a Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba Nemzetközi 
Szupermaratont. A kétszer 
száz kilométeres távot 
több mint ezernégyszáz 
nevező vállalta, többségé-
ben kerékpárosok, de szép 
számmal jelentkeztek csa-
patban futók, voltak páros 
és egyéni futók, valamint 
tucatnyi görkoris is neki-
vágott a távnak. 

A kerékpárosokat az első 
napon a Csabagyöngye elől 
indította útjára dr. Ferenczi 
Attila tanácsnok, a Kopp 
Békéscsabai Atlétikai Club 
elnöke és Tóth Sándor ver-
senyigazgató. A mezőnyben 
ezúttal is ott volt Novák Fe-
renc, az 1931-es születésű, 
félkarú egykori postás. A 
kerékpárosok után a futókat 
szintén dr. Ferenczi Attila, 
valamint Koppné dr. Hajdú 
Anikó, az atlétikai klub név-
adó szponzorának képvise-
lője indította el. 

A versenyzők Újkígyó-
son, Medgyesegyházán, 
Mezőkovácsházán és 

Battonyán át értek el Aradra, 
ahonnan másnap ugyanezen 
az útvonalon jöttek vissza 
Békéscsabára. 

Egyéniben – Simonyi Ba-
lázs előtt – a rutinosnak szá-
mító Bogár János nyert, aki 
Kiss Tibor alpolgármester-
től vehette át a győztesnek 
járó babérkoszorút. Kétfős 
váltóban a Tóth László és 
Balastyák Péter páros lett 
az első.

A férfi  váltóknál a ŠKODA 
Automobil Körös Békéscsa-
ba győzött (Gregor László, 
Tábor Miklós, Szabó Sán-
dor, Varga István, dr. Kovács 
Mihály), második a Sport II. 
(Borbély Ferenc, Dobra Vik-
tor, Kis Lajos, Szabó Ádám, 
Barbat-Lőrincz Dániel), har-
madik a Békési DAC lett 
(Veres Barnabás, Kis Zoltán, 
Ilyés Tamás, Durkó Krisztián, 
Szilágyi István).

A női váltóknál a 
Mindsystem (Garia Ágnes, 
Laluska Zsuzsa, Posztós Kitti, 
Frankó Csilla, Gyebnár Éva) 
lett az első, megelőzve a Bu-
dapest Bank váltóját (Ilyés Ildi-
kó, Bogdánffy Ágnes, Bognár 
Anna, Lukoviczki Katalin, Pap 
Csilla) és a Frühwald csapatát 
(Plavecz Andrea, Süli Szabina, 
Zétényi Szvetlána, Bogdánné 
Gondi Melinda, Muczáné Gu-
lyás Erzsébet).
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Sikeres volt a szupermaraton
Idén is népes mezőny küzdött a kilométerekkel 

Kitüntetést kapott
Elismerték Tóth Sándor munkáját

Bronzérmes a Békéscsaba 1912 Előre

Három Város Sportfesztivál Békéscsabán

A Magyar Atlétikai Szövet-
ség (MASZ)  közelmúltban 
tartotta éves közgyűlését, 
ahol a Kopp Békéscsabai 
Atlétikai Club mesteredző-
je, Tóth Sándor, Magyar 
Atlétika Arany fokozat elis-
merésben részesült. 

Tóth Sándor fontos szere-
pet tölt be a békéscsabai 
sportéletben. Negyven éve 
irányítja a Békéscsabai At-
létikai Clubot – az ország 
egyik meghatározó eredmé-
nyességű egyesületét, amely 
több olimpikont is adott, és 
amelynek sportolói máig ki-
emelkedően szerepelnek a 
hazai és a nemzetközi meg-
mérettetéseken. 

Edzői pályafutása 1974-
ben kezdődött, érdekes mó-
don labdarúgócsapatoknál. 
1977-ben került a Békés-
csabai Előre Spartacus SC 
atlétikai szakosztályához. A 
Korcsok János–Kovács Ká-
roly kettőshöz csatlakozott 
társedzőként, ekkor még 
társadalmi munkában. Egy 
évvel később már mellék-

foglalkozású edzőként alkal-
mazták, újabb egy esztendő 
elteltével főállású edzőként, 
1978-ban pedig kinevezték 
vezetőedzővé. Szakedzői 
diplomát szerzett a Testne-
velési Főiskolán, majd 1989-
től a Békés Megyei Atlétikai 
Szövetség főtitkára lett. 1996 
és 2000 között a Magyar At-
létikai Szövetség gyalogló 
szakágának vezetője volt. 

A rendszerváltást követő-
en felbomlott a korábbi nagy 
egyesület, az Előre Sparta-
cus SC, a szakosztályoknak 
önállóan kellett boldogulni-
uk. Létrejött a Békéscsaba 
Előre Atlétikai Egyesület, 
majd néhány évre rá a Bé-
késcsabai Atlétikai Club. 
Ezek szakmai vezetését és 
a klub ügyvezetői teendőit 
Tóth Sándor látta el, illetve 
látja el ma is.

A nevével fonódik ösz-
sze a tavaszi békéscsabai 
nemzetközi gyaloglóver-
seny, a Békéscsaba–Arad–
Békéscsaba szupermaraton, 
valamint számos békéscsa-
bai utcai futóverseny. 

Bronzéremmel a tarso-
lyukban mehettek pihenőre 
a Békéscsaba 1912 Előre 
labdarúgói. Az egész bajno-
ki évadot nézve dicsérendő 
a csapat teljesítménye. Mint 
azt Boér Gábor vezetőedző 
elmondta, szerettek volna 
szépen búcsúzni. Bár az idei 
szezon utolsó meccsén vere-
séget szenvedett a csapat, a 
harmadik helyet így is magá-
énak tudhatja a Békéscsaba 
1912 Előre. Több labdarúgó  
most húzta magára utoljára a 
lila-fehér mezt. 

Hatszáz diák részvételével 
Békéscsabán rendezték meg 
a Három Város Sportfeszti-
vált. A fi atalokat megmozgató 
programot 2015-ben Békés-
csaba rendezte meg először, 
majd 2016-ban Gyula volt a 
házigazda, tavaly pedig Bé-
kés várta a diákokat. Ebben 
az évben ismét Békéscsaba 
adott otthont a sportfeszti-
válnak, melyet a városi sport-
csarnokon kívül több iskola 
tornatermében rendeztek 
meg. A 9 és 18 év között fi a-

talok tizenkét sportágban pró-
bálhatták ki magukat – ilyen 
volt például a strandröplabda, 
a kézilabda, a kosárlabda, a 
labdarúgás, az úszás, az at-
létika, az asztalitenisz vagy 
a sakk. Mindhárom városból 
kétszáz-kétszáz diák érke-
zett, hogy összemérjék ere-
jüket más települések csa-
pataival. A rendezvény célja 
ezúttal is a városok közötti 
szoros kapcsolat fenntartása 
és a csapatok közötti össz-
hang kialakulása volt.

Kétszer száz kilométeres távnak a legtöbben kerékpáron vágtak neki

Gyulai Miklós, a MASZ elnöke és Tóth Sándor

A futók mezőnyének rajtja, 1-es számmal Bogár János A győztes férfi  váltó: a ŠKODA Automobil Körös

BRSE: Alakul a keret
Többen már aláírtak a jövő évre

Lépésről lépésre alakul, és 
lassan összeáll az ötszö-
rös magyar bajnok BRSE 
játékoskerete. A klubveze-
tés folyamatosan tárgyal, 
számos esetben már a 
megállapodások is meg-
születtek. 

A mostani szezon utolsó 
mérkőzését követően elin-
dultak a találgatások, hogy ki 
irányítja majd az előző évek 
sikercsapatát a 2018/2019-
es szezonban. Baran Ádám 
a Kormos Mihály–Leiszt 
Máté párossal tárgyalt, ami 
eredményre is vezetett. 

A keretben van némi 
mozgás. A nagy tapaszta-
latokkal rendelkező Ksenija 
Ivanovics a következő sze-
zon végéig szóló, Szedmák 
Réka pedig további két évre 

szóló szerződést írt alá. 
Szintén itt marad a csapat 
egyik meghatározó játé-
kosa, Bodnár Dorottya és 
a bajnokcsapat egyik leg-
jobbja, Lucija Mlinar. Re-
mek hír, hogy számos röp-
labdás palánta példaképe, 
Szpin Renáta is a BRSE-t 
erősíti jövőre. Mellettük a 
Vasastól Békéscsabára iga-
zol a következő szezonban 
Bodovics Hanna is.

Mint arról korábban be-
számoltunk, Dobi Edina 
csapatkapitány egy időre 
már biztosan szögre akaszt-
ja a mezét, kihagyja a kö-
vetkező szezont. Elhagyja 
a BRSE-t Ludmán Réka, és 
távozik Petrenkó Brigitta és 
Petőváry Panni, ők ketten a 
Jászberényi RK együttesé-
hez igazoltak. 
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Csak a fontos dolgokkal foglalkozz!

A nők ma kettős szerep-
ben élnek, megosztva 
családjuk és a munká-
juk között. A modern 
társadalom megköveteli 
tőlük, hogy fi zikai, szel-
lemi erőnlétükön kívül 
vonzóak is maradjanak. 
Mindez arra késztet 
minket, szakembereket, 
hogy  segítsünk abban, 
hogy találjanak időt ma-
gukra a hölgyvendégek. 
Tudományos kutatások 
ezeket az igényeket 
mérlegelték.

Már nem működik, hogy 
fél napot üljünk a fodrász-
nál, csak bejelentkezésre 
dolgozunk, így tervezhető 
a szépüléshez szükséges 
idő. Ahhoz, hogy a leg-
jobb megjelenést érjük el 
a lehető legrövidebb idő 
alatt, olyan berendezé-
seket fejlesztettek ki, ami 
erre megoldást kínál és 
összhangban áll a jelenle-
gi szokásokkal, de mégis 
illeszkedik a professzio-
nális termékekhez.

Klimazon használatá-
val átlagosan harmadával 
tudjuk csökkenteni a haj-
festés, szőkítés és a dau-
er hatóidejét. De ez még 
nem minden!  A festésnél 
intenzívebb színhatást és 
optimálisabb tartósságot 
érhetünk el. A gőzbúra 

használatának előnye, 
hogy a hajápolási kezelé-
sek során növelni tudjuk az 
alkalmazott hajápoló szer, 
pakolás vagy szérum ha-
tását, ezzel mélyebb ápo-
lást biztosítunk a hajszálak 
számára.

Hogy a szépülés tar-
tósan megmaradjon, a 
megfelelő hajápoló ter-
mékeket és eszközöket 
viheti haza magával a 
vendég, így megspórolja 
a boltban eltöltött felesle-
ges időt.

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.
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Vigyázzunk a tűzzel!
Egy eldobott cigaretta-
csikk, egy őrizetlenül ha-
gyott tábortűz, grillsütőből 
kipattanó parázs. Nyáron 
megszaporodnak az avar-, 
bozót- és nádastüzek Bé-
kés megyében, ám egy kis 
elővigyázatossággal elke-
rülhetjük ezeket!

A Békés Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság köz-
leménye szerint várhatóan 
az elkövetkezendő időszak 
csapadékmentes időjárása, 
illetve az előttünk álló káni-
kula miatt megnő a szabad-
téri tűzesetek kialakulásának 
kockázata. Ezzel pedig nem 
csak anyagi javaink, hanem 
akár testi épségünk is ve-
szélybe kerülhet.

A szabadtéri tűzesetek 
kilencvenkilenc százaléka 
emberi gondatlanságra ve-
zethető vissza, így a megelő-
zésénél kulcsfontosságú a 
kockázati tényezők felisme-
rése. 

A szabályok a következők: 
Belterületen csak ott sza-• 
bad kerti zöldhulladékot 
égetni, ahol ezt az önkor-
mányzat rendeletben en-
gedélyezi. Ilyen esetben is 
csak a rendeletben meg-
határozott időben szabad 
égetni.
Ha az önkormányzatnak • 
nincs a kerti zöldhulladék 
égetésére vonatkozó ren-
delete, akkor az tilos.

A külterületi tarlóégetést • 
és vágott növények ége-
tését a munkálatok előtt 
tíz nappal engedélyeztetni 
kell a helyi katasztrófavé-
delmi kirendeltséggel.
A szabadban meggyújtott • 
tüzet soha ne hagyjuk fel-
ügyelet nélkül és minden 
esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű ol-
tóanyagról.

Mindig legyen nálunk a 
tűz oltására alkalmas kézi 
szerszám, és csak akkora 
tüzet gyújtsunk, amekkorát 
folyamatosan felügyeletünk 
alatt tudunk tartani.

Ha feltámad a szél, azon-• 
nal hagyjuk abba az ége-
tést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése • 
tűzvédelmi bírsággal sújt-
ható. Ha valaki a kertjében 
úgy éget zöldhulladékot, 
hogy azt nem engedélyezi 
önkormányzati rendelet, 
vagy nem a rendeletben 
meghatározott időben 
végzi, az húszezer forinttól 
hatvanezer forintig terjedő 
bírságra számíthat.
Aki engedély nélkül éget • 
külterületen, az ötvenezer 
forinttól félmillió forintig ter-
jedő bírságra számíthat.
Ha az égetés során akko-• 
ra tűz keletkezik, ami miatt 
a tűzoltóknak be kell avat-
kozniuk, húszezer forinttól 
hárommillió forintig is ter-
jedhet a bírság.

Hirdessen nálunk!

Csabai Mérleg
www.behir.hu

7.Tv
66/740-700

info@bmc.media.hu
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A jóga világnapja alkal-
mából Nemzetközi Jóga 
Napot és Gangesz-Duna 
Indiai Kulturális Fesztivált 
rendeznek több magyar 
városban június 23-án. Bé-
késcsabán a Csaba Center 
ad otthon a rendezvény-
nek, amely itt India nagy-
követsége, a polgármes-
teri hivatal és az Ízisz Jóga 
Stúdió szervezésében va-
lósulhat meg.

Az Indiai Köztársaság Ma-
gyarországi Nagykövetsége 
a jóga világnap megünneplé-
sét szeretné  széles körben 
lehetővé tenni. Tavasszal Bé-
késcsabára látogatott Rahul 
Chhabra nagykövet, aki 
Szarvas Péter polgármester-
rel tárgyalt erről. A közelmúlt-
ban pedig itt járt Amrendra 

Kumar Jha, a nagykövetség 
hivatali képviselője, aki talál-
kozott a szervezőkkel, és a 
7.Tv stúdiójában Szabó Rita 
műsorvezetővel beszélgetett 
a rendezvényről.

– Az indiai embereknél a 
nap jógával kezdődik, hisz a 
jóga pozitív energiát ad, és 
segít abban, hogy leküzdjük 
az akadályokat. Ezt nálunk 
minden korosztály gyako-
rolja a kicsi gyerekektől az 
idősekig. Most negyedik al-
kalommal lesz nemzetközi 
jóga világnap. Békéscsabán 
sokan jógáznak, a vezetés 
is nyitott volt. A város kiváló-
an alkalmas hely arra, hogy 
még több emberhez eljuttas-
suk a jóga üzenetét – mond-
ta Amrendra Kumar Jha.

Az Ízisz Jóga Stúdió ve-
zetője, Lenkefi  Mónika a 

fesztivál jógához kapcsoló-
dó részében vállalt szervező 
szerepet.  

– A jóga szeretetteljes kap-
csolódás önmagammal, sejt-
szinten. Amikor a test mind a 
35 milliárd sejtje, az elme és 
a lélek szeretetteljes kommu-
nikációban, összhangban áll 
egymással. Napi szinten az 
ember akkor van önmagával 
harmóniában, ha nyugodt, ki-
egyensúlyozott, ha a béke, a 
szeretet érzése hatja át, ha ké-
pes a stresszes helyzeteket is 
nyugalommal fogadni, a meg-
oldásokat keresve. Ebben se-
gít a gyakorlás – fogalmazott 
Lenkefi  Mónika.

Június 23-án a Csaba 
Centerben az indiai zene, a 
tánc és a jóga képviselteti 
magát. Lehetőség lesz gya-
korlásra, minél több embert 
szeretnének bevonni a közös 
jógázásba. A standoknál az 
egyes jóga stúdiók képvise-
lőivel lehet beszélgetni vagy 
akár időpontot egyeztetni. 

Aki pedig kedvet kapott 
a jógához, Békéscsabán is 
több lehetőség közül választ-
hat. Az Ízisz Jóga Stúdióban 
például a jóga világnapja al-
kalmából minden évben tar-
tanak nyílt napot, most június 
24-én várják ingyenes órákkal 
az érdeklődőket. 

Mikóczy Erika

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.

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.

3 szobás téglafalazatú, kertes 
ház eladó. III. kerület 
Érdeklődni: 20/628-8009.

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: 
Nagy méretű majomkenyérfa 
(crassula), tripla virágú hibisz-
kusz, szimpla rózsaszín virágú le-
anderek, Daewoo 40" és Graetz 
60" tv, fém vállfás akasztó vagy 
virágtartó, gyermekíróasztal, 
azonos stílusú 7-7 darabos sü-
teményes- és kompótoskészlet, 
új 178 x 228 cm-es zöld színű, 
bambusznád mintás, erős anya-
gú asztalterítő, új ülőkés táska, 
barométer.
Tel.: 30/574-0913, délután.

A P R Ó H I R D E T É S

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

Jógafesztivál Békéscsabán
„A jóga szeretetteljes kapcsolódás önmagammal, sejtszinten”

Szabó Rita, Lenkefi  Mónika
Amrendra Kumar Jha

Békéscsabai program a Csaba Centerben:

16.00–16.30 Hivatalos megnyitó
17.00–18.00 Bianca Radha Krishnan 
 bharatanátjam táncelőadása
18.00–19.00  Jóga stúdiók bemutatkozása, 
 és a nemzetközi jógaprotokoll hivatalos  
 jógagyakorlat sora – közös jógázás
19.00–20.00  Tabla- és hegedűkoncert, zenészek: 
 Pt. Rajesh Gangani (Tabla) 
 és Lantos Zoltán (hegedű)

Csecsemőgondozási verseny
Tizenöt megyéből érkeztek diákok Békéscsabára

Nyári napközis tábor

A Magyar Vöröskereszt 23. 
alkalommal rendezte meg 
az Országos Csecsemő-
gondozási versenyt. Min-
den évben más város ad 
otthont a rendezvénynek, 
ebben az évben Békéscsa-
ba volt a házigazda.

Az általános és középiskolás 
tanulóknak szóló versenyt a 
Szent-Györgyi Albert Szak-
gimnáziumban tartották meg. 
A diákoknak 15 állomáson 
kellett megmutatniuk szakmai 
és gyakorlati tudásukat. Idén 
több mint 29 csapat jutott to-
vább a megyei döntőkről az 
országos megmérettetésre. 
A közel 90 diák 15 megyéből 
érkezett Békéscsabára.

A fi atalok életszerű, kreatív 
feladatokkal találkozhattak, 
köztük volt olyan is, amelyben 

részletesen kellett elmonda-
niuk a megoldást. A szakmai 
zsűri védőnőkből állt, akik 
egy pontozási táblázat alap-
ján hirdettek győztest.

Békéscsabára érkezett a 
Magyar Vöröskereszt főigaz-
gatója is, aki elmondta, hogy 
a versenyekkel a szakmát is 
szeretnék népszerűsíteni a 
diákok körében.

– Az életre való felkészí-
tés és az egészségnevelés a 

célunk a hasonló jellegű ver-
senyekre való felkészítéssel. 
Minél fi atalabb korban elkez-
dik megtanulni ezeket az is-
mereteket a gyerekek, annál 
alaposabban tudnak majd 
reagálni később a szülői fel-
adatokra. Nem titkolt célunk 
az is, hogy ezzel népsze-
rűsítsük a szakmát – fogal-
mazott a főigazgató, Kardos 
István.

Szendi Rita

Július 2-a és augusztus 
3-a között, naponta 7.30-tól 
16.30 óráig két helyszínen 
várja a gyerekeket a nyári 
napközis tábor: a Békéscsa-
bai Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskolában (Irányi utca 
14.) és az Erzsébethelyi Ál-
talános Iskola Rózsa utcai 
intézményében (Rózsa utca 
21–23.). A tábort elsőtől ha-
todikig, 6–12 éves korig ve-
hetik igénybe az iskolások.  

A Békéscsabai Családse-
gítő és Gyermekjóléti Központ 
koordinálásával megvalósuló 
napközis táborokban lesz-
nek kézműves tevékenysé-
gek, szabadidős foglalkozá-
sok, vetélkedők, versenyek, 
mesekuckó, sportjátékok és 
sportversenyek, gyalogos és 

kerékpáros túrák. Igény sze-
rint – külön térítés ellenében 
– táboron kívüli programokat 
is szerveznek, ez lehet példá-
ul mozi, kirándulás, strand.

A térítési díj megegyezik 
a tanév során, a menzán fi -
zetett díjjal, 508 Ft/fő/nap, 
ami magában foglalja a napi 
háromszori étkezést. Igazo-
lással, amely tartalmazza 
a kedvezmény mértékét és 
jogcímét, az év közben járó 
kedvezmények a napközis 
táborban is érvényesíthetők. 

Aki igénybe szeretné ven-
ni a tábort, annak a kitöltött 
jelentkezési lapot a nyáron 
ott kell leadnia, ahol a tábort 
igénybe kívánja venni. Jelent-
kezési lap igényelhető minden 
általános iskolában, letölthe-

tő a www.erzsebethelyi.hu; 
www.kazinczybcs.hu és a 
www.bcsgyermekjolet.hu ol-
dalakról. A napközis táborról 
további információ kérhető a 
Kazinczy iskolától a 66/325-
022 telefonszámon, illetve 
az Erzsébethelyi iskolától a 
66/326-218 és a 66/327-085 
telefonszámon, valamint a 
Békéscsabai Családsegítő 
és Gyermekjóléti Központtól 
a 66/637-063 számon.

Felhívjuk olvasóink fi gyel-
mét, hogy a Békéscsabai 
Médiacentrum idén nyáron 
is beszámol a megyeszék-
helyen és vonzáskörzetében 
szervezett lehetőségekről. A 
nyári táborokról részletesen 
a behir.hu programajánlójá-
ban is olvashatnak.
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