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Kitüntetést kapott a Csabagyöngye és a Munkácsy múzeum
Békéscsaba kultúrájáért dolgozik a két, elismerésre méltó intézmény

A közgyûlés döntése szerint a Békéscsaba Kultúrájáért
kitüntetést idén a Munkácsy Mihály Múzeum és a Csabagyöngye Kulturális Központ kapta meg. A rangos elismerést az intézmények vezetôi a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett gálaesten vehették át.
A Csabagyöngye a megújult
épületben 2013 év elején
nyitotta meg kapuit, ám az
intézmény története 45 évvel
ezelôtt, 1969-ben kezdôdött.
Ekkor épült fel a maga korában esztétikusnak és modernnek számító Kulich Gyula
Ifjúsági és Úttörôház. A rendszerváltást követôen 1991-tôl
az intézmény Ifjúsági Ház és
Általános Társaskör néven,
közismertebb nevén ifiház
néven mûködött tovább a jelenlegi igazgató, Szente Béla
irányításával. 1991-tôl nyitott
meg a Casino, amely a város
lakói, a helyi és országos jazz,
blues underground zenei közeg kultikus helyévé vált színvonalas koncertjeivel, utánozhatatlan miliôjével. A kétezres
évek elejére az épület eljutott
arra a szintre, amikor teljes
körû felújítással vagy újraépítéssel lehetett volna a kor kihívásainak megfelelôvé tenni.
2008-ban az Agóra pályázattal mindkét megoldásra lehetôség nyílt, hiszen az önkormányzat többek közt a fôépület
felújítására, kibôvítésére, valamint egy új hangversenyterem

és multifunkciós terem építésére nyújtott be támogatási
igényt. A pályázathoz kapcsolódóan 2010 januárjától a központ mûködési körébe kerültek a településrészi közösségi
házak is.
Egy fél évtizedes folyamat
eredményeként 2013. január 22-én megnyitotta kapuit
a Csabagyöngye Kulturális
Központ. Az új intézmény – az
ott dolgozók munkájának köszönhetôen – minden várakozást felülmúló látogatottságot
vonzott és ez az érdeklôdés
az elsô lendület után sem
lankadt. Tavaly decemberben
400 ezredik látogatójukat köszönthették. A Csabagyöngye a közélet, a közösségi élet
központjává vált. Konferenciák, kiállítások, tanácskozások, esküvôk közkedvelt színtere, s nagy produkciói több
ezer ember számára nyújtottak maradandó élményt.
A másik kitüntetett intézmény, a Munkácsy Mihály
Múzeum 115 éve jött létre
és éppen 100 éve annak,
hogy elkészült a múzeumi
gyûjtemények ôrzésére és

A két kitüntetett intézmény vezetôje: Szente Béla (balról) és Ando György
bemutatására méltó épület.
Az intézmény 1951 óta viseli Munkácsy Mihály nevét.
Jelentôs korszakhatár történetében 1962, amikor a megye múzeumainak fenntartója
a Békés Megyei Tanács lett.
2013. január 1-jén újabb mérföldkôhöz érkezett az intézmény, amikor a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága
megszûnt, és a múzeum Bé-

késcsaba irányítása alá került
megyei hatókörû városi múzeumként.
A városi fenntartás mellett szakmai szempontból
is új idôszak kezdôdött a
múzeum életében. Az intézmény nemcsak ôrzi és
gyarapítja a mûtárgyakat,
hanem célja, hogy mindenki
számára elérhetôvé váljanak
a gyûjtemények digitalizált

formában. Ezt a szempontot
tükrözi a múzeum kiállítási
koncepciója is, amely látványos és interaktív tárlatokkal,
izgalmas megnyitókkal vonzza közönségét az épület falai
közé. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a helytörténet bemutatására, ezáltal a lokálpatriotizmus elmélyítésére. Az „Ami
csabai…” sorozat újszerû módon, kiállítások és kiadványok

keretében mutatja be a város,
vagy akár az ország életében
kiemelkedô szerepet betöltött
csabai személyeket.
Békéscsaba Munkácsy
Mihály születésének 170. évfordulóján meghirdette és sikeresen lebonyolította a Munkácsy Emlékévet, melyben
kiemelkedô szerepet vállalt a
múzeum.
Gajdács Emese

Szarvas Péter: Közös érdek a gazdasági fejlôdés
Újévi fogadásra hívták a város legjelentôsebb adóﬁzetôit

A békéscsabai városvezetés újévi fogadásra hívta a
Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma Termébe a
békéscsabai közélet szereplôit, intézményvezetôket és
a legtöbb helyi adót fizetô vállalkozókat január tizenkettedikén.

A fogadásra Szarvas Péter hívta meg a vállalkozókat

Az egymás után érkezô vendégeket Szarvas Péter polgármester, Hanó Miklós, Kiss
Tibor és Nagy Ferenc alpolgármesterek fogadták az ajtó-

ban. Az elegáns összejövetel a
polgármester beszédével kezdôdött, aki elöljáróban Stark
Adolf emlékét idézte meg, a
híressé lett szôlônemesítô
ugyanis amellett, hogy a vaskereskedést, a szôlészetet
és a borászatot pénzbefektetésnek tekintette, nemesített
szôlôit Kanadától Szibériáig
katalógusból árusította, és
szervezte az értékesítést.
– Andrew Matthews amerikai író vallja: „a siker nem
a körülményektôl, hanem a
hozzáállásodtól függ”. Önök,
a vállalkozói szféra aktív szereplôiként, tisztában vannak
a gondos, szorgalmas és
alázatos munka fogalmával
és a logisztika, az értékesítés kiemelkedô szerepével.
Köszönöm, hogy itt Békéscsabán mûködtetik vállalkozásaikat és hozzájárulnak a város
költségvetéséhez, a város
mûködéséhez. Közgazdászként tudom és értékelem azt,

hogy az önök vállalkozásai
adják a helyi gazdasági élet
motorját. Kiemelkedôen fontosnak tartom, hogy a helyi
vállalkozók és a város vezetôsége között szoros partnerség maradjon fent, folyamatos
kapcsolatban legyünk egymással, és kikérjük egymás
véleményét. A lokálpatrióta
elveknek megfelelôen azon leszünk, hogy a helyi vállalkozások a városi beruházásokban
részt vegyenek – mondta a jelenlévôknek Szarvas Péter.
A polgármester kiemelte,
hogy a 2014-re tervezett helyi
adóbevételek teljesültek, túlteljesültek. Békéscsaba 2014es költségvetésének elôirányzata 18 milliárd forint volt, a
költségvetés bevételei között
kiemelten fontos szerepet
töltöttek be a helyi adóbevételek: a költségvetés hatoda
származott a helyi adókból.
A több mint 3 milliárd forintot
7742 adóalany fizette be. Az

összeg 85 százalékát jelentette a helyi iparûzési adó, a
fennmaradó rész pedig döntôen építményadó-bevételbôl
származik és néhány millió
forintot jelentett tavaly az idegenforgalmiadó-bevétel is.
Szarvas Péter hozzátette: – Menedzser szemléletû
városvezetôként bízom sikereink folytatásában, további
erôsödésében, amelyhez az
önök partnersége elengedhetetlen. Közös érdekünk,
hogy Békéscsaba gazdasági
fejlôdése folytatódjon. Biztos
vagyok abban, hogy a már
kiépült partnerségi viszony
tovább fejlôdik és a jövôben
sikerül még közvetlenebbre
fûznünk a kapcsolatainkat.
A polgármester beszédét
követôen a jelenlévôk a Jókai
színház mûvészeinek produkcióját tekinthették meg, majd
állófogadással, baráti beszélgetéssel zárult az esemény.
G. E.
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Adomány Ausztriából

Bécsben jártak a Kazinczy iskola diákjai

Munkaerô-piaci
szolgáltatásokat nyújtanak
A Békés Megyei Nôk Egyesülete ezúton
szeretné felhívni a megyében élô munkaerô-piacra visszatérni szándékozók és
a térségben tevékenykedô munkáltatók
figyelmét, hogy a NEA pályázat keretei
között munkaerô-piaci szolgáltatásokat
nyújt.

Mikus Éva és az iskola diákjai Mészáros Ilona tanárnôvel és a sok-sok adománnyal
Hagyomány a Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános
Iskolában, hogy decemberben kirándulást szerveznek
az iskola tanulóinak Bécsbe, így volt ez a múlt év végén
is. A gyerekek adományokat hoztak haza, amelyek azóta
célhoz értek.
Tavaly decemberben ismét
Bécsbe mentek a Kazinczy
iskolás gyerekek és a szülôk
Mészáros Ilona tanárnôvel,
a kirándulás szervezôjével.

Megnézték többek közt a
Technikai Múzeumot, a Természettudományi Múzeumot
és a vásárok több helyszínét. A
kis csapattal tartott Mikus Éva,

aki számos elismerés, kitüntetés birtokosa és adományaival
gyakran segít rászorulóknak.
Az ô ismerôsei az ausztriai
Haslauban és környékén adományokat gyûjtöttek, amelyeket a Kazinczy iskola kirándulói hoztak haza, és juttattak el
a rászorulóknak Békéscsabára, Békésre, Gyulára és a határon túlra is.

Jelentkezni a Békés Megyei Nôk Egyesülete 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca
6. szám alatti irodájában munkanapokon
9–13 óráig lehet.
• e-mailen:
bm.nokegyesulete@gmail.com
• telefonon: 36-20/515-1102-es számon

• Munka iránt érdeklôdô és elhelyezkedni
szándékozók részére folyamatos kapcsolattartással személyes tanácsadás
szolgáltatást végzünk. Szándékunk a
támogatási ellátások, a munkaerô-kereslet, -kínálat és az elhelyezkedési lehetôségek megismertetése mellett, munkahelyhez juttatás elôsegítése.
• Munkavállalók számára szolgáltatásunkkal az aktuális munkaerô-piaci jellemzôk,
támogatási és szolgáltatási információk
nyújtása mellett lehetôséget biztosítunk
speciális munkáltatói igények kielégítésére.

EXPRESSZ

BÉLYEGZÔKÉSZÍTÉS!
Bemutatjuk a Colop
7. generációs bélyegzôjét!
HORIZONT AJÁNDÉK BT.
Colop Márkakereskedés
Békéscsaba, Csaba u. 11.
Tel.: +36-70/6263-491 E-mail: gravir@globonet.hu

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont
Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Álomesküvô… Természetesen!
A Körösök Völgye Látogatóközpont festôi környezetben, a Széchenyi liget közepén fekszik, Békéscsaba
belvárosából indulva kellemes, ötperces sétával megközelíthetô.
Elhelyezkedése, felszereltsége, termeinek kialakítása lehetôséget teremt arra, hogy
konferenciák, illetve nagyobb családi rendezvények, pl.:
esküvôk kedvelt színhelyévé váljon.

Kedves Jegyespár!
Szeretettel várunk benneteket, ha még keresitek az
ideális helyszínt álmaitok
esküvôjéhez. A Széchenyi
liget nyújtotta természetes
háttér tökéletes helyszín esküvôi fotózásokhoz, a Körösök Völgye Látogatóközpont nagyterme pedig a maga letisztultságával mesés környezetet biztosít a Nagy Naphoz.
A nagyterem alapterülete: 280 m2, befogadóképessége: 120 fô.
Teremfoglalás: Vozár Lilla
( 06-66/445-885; 06-20/464-5585
* latogatokozpont@korosok.hu vagy személyesen a Körösök Völgye Látogatóközpontban (5600 Békéscsaba,
Széchenyi liget 810.)
Kövessenek minket a www.korosoknaturpark.hu vagy
a www.facebook.com/korosokvolgye oldalakon!

Csabai Mérleg – ingyenes városi lap, Békéscsaba. Megbízott felelôs szerkesztõ: Mikóczy Erika. Fotó: Ujházi György. Nyomdai elõkészítés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. Felelõs kiadó: Békéscsaba
Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600
Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. I. em. Telefon: 20/226-2920. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban. A lapterjesztésért felel: Bartyik
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

Kövesse híreinket, felhívásainkat a Facebookon is!

3

Csabai Mérleg

Útlezárások a belvárosban
Júliusra fejezôdhet be a munka

Békéscsaba belváros-rehabilitáció II.
Folyik a munka, a közlekedôk türelmét kérik a kivitelezôk

Most már több ponton is látható jelei mutatkoznak annak, hogy gôzerôvel zajlik a belváros-rehabilitáció második üteme. Hamarosan életbe lépnek a területlezárások, forgalomterelések, tehát szükség lesz a figyelmes
közlekedésre és türelemre.

Január 26-ától forgalomelterelésre kell számítani
Január 26-ától gôzerôvel folytatódnak a belváros-rehabilitáció második ütemének munkálatai az Andrássy úton,
elsôként a Mednyászky utca és Gyóni Géza utca közötti
szakaszt zárják le a gépjármûforgalom elôl.
A Korzó téren január 22-én tartott sajtótájékoztatón Nagy Ferenc alpolgármester elmondta,
hogy a belváros-rehabilitáció
második üteme 814 millió forintba kerül, a támogatás 740
millió forint, melyet a város és
a konzorciumban részt vevô
vállalkozások kapnak meg.
– A munkák tavaly kezdôdtek, a projekt most olyan
stádiumba érkezett, mely
megköveteli az ideiglenes útlezárásokat, forgalomtereléseket. Ez okozhat némi kellemetlenséget, de a tervek szerint
idén június végére befejezôdnek a munkák, s a megszépült
városközpont kárpótol a boszszúságokért – hallhattuk az alpolgármestertôl.

A kivitelezô SADE Kft. képviselôje, Telek Szilárd elmondta, január 26-án kezdôdik
az útlezárás az Andrássy út
Mednyánszky és Gyóni Géza
utca közötti szakaszával. Ezt
követôen a Csaba Center felé
haladnak a kivitelezôk és ütemezetten vezetik be, illetve
oldják fel a forgalomtereléseket, lezárásokat.
Tóthné Svecz Valéria, a Békéscsabai Városfejlesztési
Kft. ügyvezetôje hozzátette:
az aktuális információkat a
város honlapján és a Csabai
Mérlegben találják a városlakók, illetve kérdéseiket a
varosfejlesztes@bekescsaba.
hu címre juttathatják el.
Gajdács Emese

Mint azt Tóthné Svecz Valériától, a Békéscsabai Városfejlesztési Kft. ügyvezetôjétôl megtudtuk, az Andrássy
úton az Alföldvíz Zrt. végzi
az ivóvízvezetékek cseréjét.
Csak a decemberi feltárás
után derült ki, hogy a tervezettel szemben, kizárólag
nyílt munkagödörrel tudják
végezni a munkát. A városvezetés az év végi ünnepek elôtt nem járult hozzá,
hogy a forgalmat jelentôsen
megzavaró árokásásokat
elvégezzék, így ezekre az
elkövetkezendô hetekben
kerül sor. Számítani lehet
arra, hogy a Gyóni Géza és
Mednyánszky utca közötti
szakasz teljesen le lesz zárva a gépkocsiforgalom elôl,
s más helyeken is megtiltják,
illetve korlátozzák a behajtást és parkolást a munkavégzés ideje alatt.
– Arra kérjük a közlekedôket, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, körültekintôen
haladjanak. Az érintett területeken lévô üzletekbe és lakóingatlanokba a kivitelezô

minden esetben biztosítja
a bejutást, de kisebb kényelmetlenségekre fel kell
készülni – hallhattuk Tóthné
Svecz Valériától.
A Korzó téren zajlik a
közmûfeltárás, a vezetékek
cseréje, s itt már láthatjuk
a projekt keretében megvalósult „buborékot”, melyet
a cukrászda üzemeltetôje, mint konzorciumi tag,
a pályázaton elnyert forrásból hozott létre. A Knézich utca burkolatépítését
most készítik elô, jelenleg a
közmûvezetékek cseréjénél,
illetve áthelyezésénél tartanak. Ugyancsak az Alföldvíz
munkatársai dolgoznak a
Csaba utcában, ahol az ivóvízminôség-javító program
mellett szennyvízvezetéket
is cserélnek majd.
Az okmányiroda udvarában (Szabadság tér 11–17.)
már decemberben elkezdôdtek a burkolatépítési munkálatok a közmûvezetékek feltárásával, újak kiépítésével.
A belváros-rehabilitáció második ütemében megvalósu-

DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003
A látványterv szerint ilyen lesz a Korzó tér
ló miniprojektekre is kiírta
a pályázatot a Békéscsabai
Városfejlesztési Kft., ezekrôl
februárban döntenek majd.
Az Andrássy út, a Korzó
tér, a Nagy Imre tér és a környezô utcák megszépítése
tehát javában zajlik, ám ez
természetesen idôleges kellemetlenségeket okozhat
az arra közlekedôknek. Türelemre és figyelemre van
szükség annak érdekében,
hogy hamarosan mindanynyian élvezhessük a
megújult városközpont elônyeit.

Akinek konkrét kérdése,
észrevétele van a belváros
rehabilitáció második ütemével kapcsolatban, írjon a
varosfejlesztes@
bekescsaba.hu
e-mail címre.
Gajdács E.

CSABAI KÉPVISELÔK

Energiamegtakarítás

Bíró János: Nekünk mindenki fontos

A társasházak pályázhatnak
Országos szinten tízmilliárd
forintos keretösszegre pályázhatnak a jövôben azok
a társasházak, lakásszövetkezetek, amelyek energiatakarékosságot szolgáló
korszerûsítésre készülnek.
Az Otthon Melege Program alprogramja keretében
megvalósuló pályázatot a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium írta ki. A részletekrôl
Hanó Miklós alpolgármester számolt be a Csabai
Mérlegnek.

Bíró János mindig tevékeny életet élt. Aktív korában dolgozott az építôiparban, pár évig Németországban, majd
családi vállalkozást indított a kereskedelemben, amit
ma már fiai visznek tovább. Nyugdíjas korában viszont
a közéletben aktivizálta magát, sokan a Békés Megyei
Polgári Nyugdíjasok Civil Egyesületének örökké nyüzsgô elnökeként ismerik, ôsszel pedig ô lett Békéscsaba 1.
számú választókerületének egyéni képviselôje.
– Mikor kezdett komolyabban érdeklôdni a politika, a
közélet iránt?
– 2002 óta vagyok a Fidesz
tagja, hat éve lettem a nyugdíjastagozat elnöke. Amikor
megszûntek a tagozatok,
úgy gondoltuk, hogy továbbra is össze kellene fogni a
sok tettre kész embert, ekkor
alakítottuk meg a Békés Megyei Polgári Nyugdíjasok Civil Egyesületét, amelynek én
lettem a vezetôje. Folyamatosan dolgoztunk, elôadásokat
szerveztünk, és nem titkoltan
a polgári oldalt támogattuk,
a polgári értékeket képviseltük.
– A tavalyi választáson, a
testület új tagjaként, ön az 1.
számú választókerület képviselôje lett. Milyen tervekkel
indult és mit tapasztalt az elmúlt pár hónapban?
– A képviselôtársaim biztattak, hogy sokat dolgoztam már, idôszerû lenne ezt
a tudást képviselôként is
kamatoztatni. Elindultam és
nyertem a körzetemben, ma
elmondhatom, igazi kihívás,

nagyon sokrétû a képviselôi
munka. Folyamatosan keresnek az ott lakók, van, aki a
kátyús utakat, van, aki a kerékpárút állapotát, a köztéri
világítás hiányosságait teszi
szóvá, de a földes utak és
a vízelvezetô árkok miatt is
vannak gondok. Gerla külön
kis faluként mûködik, amely
az ott élôk szerint eddig nem
kapott kellô figyelmet. Fájó
pont a gerlaiaknak a kastély
és környékének állapota, jó
lenne ide egy közpark, úgy
gondolom, közmunkások
bevonásával lehetne javítani
a jelenlegi helyzeten. A focipályánál nincs öltözô, és
sok helyen rosszak az utak.
A város keretei végesek, de
amiben tudok, igyekszem
segíteni. Ugyanakkor el kell
mondani, hogy a körzetben
élôk gondosságán is múlik,
milyenek az állapotok, nagyobb odafigyeléssel nem
lenne például betemetett vízelvezetô árok.
– A korábbiaktól eltérôen
mostantól Jaminában és az
északkeleti városrészben

Bíró János
is van részönkormányzat, ez
utóbbinak ön az elnöke. Mi az
új részönkormányzat célja?
– A Lencsésin évek óta jól
mûködik a részönkormányzat
dr. Ferenczi Attila vezetésével. A lakossággal való jobb
kapcsolattartás, a problémák
hatékony és gyors megoldása végett vetettem fel, hogy
alakítsunk az északkeleti
városrészben is részönkormányzatot, amelynek feladata a gerlaiak és a megyeriek
segítése. Megyernek Hanó
Miklós alpolgármester a képviselôje, aki szintén a részönkormányzatunkat erôsíti.
Nekünk mindenki fontos,
azon fogunk dolgozni, hogy
a jövôben nagyobb figyelmet
kapjon ez a két városrész is.
Mikóczy Erika

– Kik pályázhatnak az energiamegtakarítást hozó korszerûsítésre?
– A rezsicsökkentés újabb
lépésének is tekinthetô a pályázat, amelyen a több mint
4, de maximum 60 lakással
rendelkezô lakóépületek tulajdonosi közösségei pályázhatnak, amennyiben az épület
1946. után épült, de 2006. december 31-éig kiadott építési
engedély alapján távfûtéssel,
ház-központifûtéssel, illetve
lakásonként egyedi fûtéssel
rendelkezik. Fontos, hogy az
épület hôszabályozása és
mérése megoldott legyen,
s ha nem az, akkor azt a pályázat keretében oldják meg.
Az épületeknél igazolni kell,
hogy annak nincs állékonysági problémája fejlesztés elôtti
állapotban, illetve fejlesztés
hatására sem lesz.

A támogatás mértéke lakásonként 300–650 ezer forint lehet
– Az új keret országosan 10
milliárd forint. Mennyi lehet a
támogatás egy-egy lakás esetében?
– A támogatások mértéke lakásonként 300 és 650
ezer forint körül mozoghat, a
támogatás intenzitása pedig
50 százalékos, vagyis a támogatás nem haladhatja meg az
elszámolható költségek felét.
A hazai lakásállomány több
mint kétharmada nem megfelelô energetikailag, Csabán
is sok helyen az „utcát fûtik”,
ezen lehet változtatni a pályázat segítségével.
– Milyen konkrét felújítások végezhetôk el a pályázati
keretbôl?
– Az energiamegtakarítást eredményezô, komplex
felújítást célzó beruházások
támogathatók. Nemcsak a hôszigeteléshez, a nyílászárók
cseréjéhez, hanem akár a fûtési
rendszer korszerûsítéséhez és
a megújuló energia alapú melegvíz-ellátás megvalósításához is igényelhetô ez a forrás,

amelynek célja, hogy az érintett ingatlan energiahatékonysága legalább két kategóriát
javuljon.
– Meddig lehet benyújtani a
pályázatot, és hol lehet tájékozódni a feltételekrôl?
– A pályázat elektronikus
úton nyújtható be 2015. március 9-étôl a rendelkezésre álló
forrás kimerüléséig. A feltételekrôl részletesen a kormány.
hu oldalon lehet tájékozódni.
Városi szinten az utóbbi nyolc
évben több energiamegtakarítást eredményezô beruházás
is történt – ezt a továbbiakban
is folytatni szeretnénk –, óvodákat, iskolákat, szociális intézményeket újítottunk fel, de
a sportcsarnok és az Árpád
fürdô energetikai fejlesztése
is megtörtént. A fejlesztések
eredménye átlagosan 20-30
százalékos energiamegtakarítás volt, ha belevágnak
a társasházak, náluk is nagymértékben csökkenhetnek az
energiaköltségek.
M. Erika

4

Csabai Mérleg

Izgalmas programok a CsaKK-ban

Programajánló

Ételosztás az imahét
adományaiból

Tavasszal jön Koncz Zsuzsa és a Quimby is

Január 30-án 18 órától Megyeri Teaház: Tesla – az ember, aki a napnak is parancsolt
címmel Born Gergely elôadása az Arany János Mûvelôdési
Házban
Február 2-án 18 órától Mindentudás Színházi Egyeteme: „Apollón és Dionüszosz,
avagy a színház genezise”
címû elôadás az Ibsen Stúdiószínházban
Február 7-én 11 órától „Farsangi rögtönzések” improvizációs fesztivál a Csabagyöngye Kulturális Központban
Február 7-én 18 órától Viharsarki Néptáncest a Tabán
Néptáncegyüttes szervezésében a Csabagyöngye Kulturális Központban
Február 7-én 20 órától Viharsarki táncház a Csabagyöngye Kulturális Központban
Február 12–17. között Csabai Farsang a Csabagyöngye Kulturális Központban
Február 12-én 20 órától Pribojszki Mátyás Band & Big
Daddy Wilson-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban
Február 13-án 18 órától Aszszonyfarsang a Munkácsy
Emlékházban
Február 13-án 20 órától
Lobó-Szalóky Lázár szóló
koncert a Café One-ban
Február 13-án 20 órától
30Y-koncert a CsaKK-ban
Február 13-án 17 órától a
Fényes és Térsége Egyesület
székházában Vincze Gábor
pszichiáter elôadása
Február 14-én 10 órától Farsangi Kölyöksziget a Csabagyöngye Kulturális Központban
Február 14-én 16.45 órától
Télûzô kiszebaba-égetés a
CsaKK teraszán

A Krisztus-hívôk egységéért hirdették meg 2015-ben
is az ökumenikus imahetet.
Békéscsabán az imahét alkalmaira január 18. és 25.
között, nyolc alkalommal,
hét helyszínre – evangélikus
kistemplom, katolikus nagytemplom, jaminai evangélikus és katolikus templom,

Jaminai Közösségi Ház, református templom – várták
az érdeklôdôket. Az imahéten összegyûlt adományokból február 7-én, szombaton
12 órakor a Kossuth téren ingyenes ételosztást tartanak.
Rossz idôben az ételosztás
a Csabagyöngye hátsó bejáratánál lesz.

Hosszított ügyfélfogadás
a hivatalban
A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Talamba Ütôegyüttes január 18-án adott
évköszöntô koncertet a Csabagyöngyében
A Csabagyöngye Kulturális Központ mára kivívta az itt
élôk elismerését, szeretetét, ezt mutatja, hogy múlt év
vége felé már a 400 ezredik látogatót köszöntötték. Az
intézmény vezetôi január közepén az idei tervekrôl, programokról tartottak tájékoztatót.
– A feltételeket illetôen, a
kezdeti problémákat igyekszünk sorra kijavítani. Hamarosan beépítik azt az átemelôt,
amely kiküszöböli, hogy a
szennyvíz idônként elöntse az
alagsort. Készül a Panorámaterem új szellôztetô rendszere, az Agóra Terem akusztikáján pedig további burkolati
elemek beszerelésével igyekszünk javítani – mondta el
bevezetôjében Szente Béla.
A Csabagyöngye igazgatója
emlékeztetett arra is, hogy a
Minôsített Közmûvelôdési Intézmény cím elnyerése után,
idén Békéscsaba Kultúrájáért
kitüntetésben részesültek, a
közönség elismerése pedig
abban nyilvánul meg, hogy
már több mint 400 ezren látogatták meg a házat.
A jövô évi programok közül az évrôl évre visszatérô

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Kiállítások
• A Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásaiból válogatott „Objektív
2014.” címû tárlat megtekinthetô február 6-áig, hétköznapokon 8-tól
18 óráig az intézmény nagytermében.
• A Természetjáró kör megalakulása 10 éves évfordulója tiszteletére öszszeállított „10 év Zelenyánszki Judit szemével” címû fotókiállítás tekinthetô meg február 6-áig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig a közösségi
ház tanácskozótermében.
Farsangi játszóház
Január 31., szombat 10-tôl 12 óráig. Farsangi álarcok és dekoráció
készítése. A foglalkozást Mazán Erzsébet óvónô vezeti. A belépés díjmentes.
Ismeretterjesztô elôadás
Február 2., hétfô 17 óra – Demény István, a szolnoki Bereczki Máté Kertbarát kör elnöke tart vetítéssel egybekötött elôadást Mongólia – utazás a
nomádok földjén címmel a Kertbarát kör foglalkozásán.
Tornák
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig.
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és
csütörtökön 14.30-tól 15.30 óráig.
• Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16 órakor.
• Kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott – minden kedden
17 órakor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
• Alakformáló torna – minden kedden és csütörtökön 18.30-tól 19.30
óráig. Vezeti: Kvasz Edit aerobic-oktató.
• Taekbo – minden kedden és csütörtökön 19.45-tôl 20.45-ig. Vezeti:
Máté Zsolt, a Máté Taekwondo Sportegyesület mestere.
eMagyarország pont
Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig – internet- és számítógép-használati lehetôség: 100 Ft/óra. Fekete-fehér nyomtatás: 15 Ft/A4 oldal, szkennelés:
50 Ft/A4 oldal.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

eseményekkel kezdte a direktor. Ilyen volt a Békés Megyei
Szimfonikus Zenekar évköszöntô koncertje ezúttal a Talamba Ütôegyüttessel, vagy
az Esküvô Kiállítás. Február 12.
és 18. között rendezik meg a
Csabai Farsangot, március 9.
és április 5. között jön a Tavaszi Fesztivál, melyrôl Heczeg
Tamás, a Csabagyöngye
igazgatóhelyettese beszélt.
Ô a tervezett programok közül egyebek mellett a Vasutas
Fúvószenekar koncertjét, a
Varidance Boleroját, a Vágtázó Halottkémek-koncertet, a
Quimby-koncertet és Koncz
Zsuzsa fellépését emelte ki.
Az idei évre tervezett nagy
rendezvények között van április 23-án a Virsky – Ukrán
Állami Népi Együttes elôadása, április 29., május 2. között
Csontváry-koncert a Szegedi

Szimfonikus Zenekarral. Július 17-én egy Big Band Találkozó következik, szeptember
10. és 13. között jön a Nemzetközi Makett Kiállítás, október 6. és 10. között pedig a
Nemzetközi Klarinétverseny.
Decemberben sor kerülhet a
Grúz nemzeti ének és táncakadémia elôadására.
Szente Béla kiemelte, hogy
tavaly a különféle ismeretterjesztô elôadások is a várakozásnál nagyobb sikert arattak,
sokszor teltházas közönséget
vonzottak a Csabagyöngyébe. Ezért idén tavasszal is
népszerû elôadókat hívnak,
itt lesz velünk Pál Ferenc,
Nógrádi György, Vujity Tvrtko
és Csernus Imre is.
Szente Béla a házban mûködô közösségekrôl is szót
ejtett:
– Eddig 99 klub, egyesület
talált nálunk otthonra, de 2015ben ezek száma is gyarapszik,
így száz felett lesz közösségeink száma – hallhattuk az újdonságokat Szente Bélától.
Gajdács Emese

Békéscsaba önkormányzata
és a civil szervezetek közös
pályázatának köszönhetôen
a békéscsabai polgármesteri hivatalban hosszított ügyfélfogadással várják az ügyfeleket. A polgármesteri hivatal
ügyintézôi hétfôi napokon
20.00 óráig várják az ügyfeleket a Szent István tér 7. szám
alatti épület 61. számú irodá-

Fogadónapok
a városházán
Január 30-án, pénteken 9 órától Hanó Miklós tart fogadónapot a városházán 9 órától.
Az alpolgármester érkezési
sorrendben fogadja az érdeklôdôket.

Csabai Mérlegben!
Kéthetente 28 000 háztartásba
juttatjuk el üzenetét.
MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222
info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

XIII. CSABAI FARSANG
(február 12.–február 17.)
Február 12., csütörtök 19: Pribojszki Mátyás Band & Big Daddy Wilson (USA)
Jegyár: elôvételben 1500 Ft, a helyszínen
1990 Ft
Február 13., péntek 18: Asszonyfarsang a
Munkácsy Emlékház pincéjében – borkóstoló csak csajoknak! Elôzetes jelentkezés:
+36-20/590-5015 vagy személyesen a Munkácsy Emlékházban.
Jegyár: 1000 Ft
Február 13., péntek 19: Zenészfal(s)hang.
Dirty Slippers. 30Y.
Jegyár: elôvételben 1500 Ft, a helyszínen:
1990 Ft
Február 14., szombat 10–13: Farsangi Kölyöksziget
Február 14., szombat 9: IV. Békés Megyei
Házipálinka Verseny nyilvános zsûrizés
(eredményhirdetés kb. 18 órától)
Február 14., szombat 16.45: Télûzô kiszebaba-égetés a Csabagyöngye Kulturális
Központ teraszán a Tûz-Kör Egyesület dobosainak közremûködésével.
II. Télûzô Maskarás Felvonulás szárazon
és vízen az Élôvíz-csatorna mentén. 14.30

Indulás Veszelytôl kenukkal; 15.30 Csatlakoznak a gyalogos alakoskodók az Erdélyi
sori zsilipnél (Lencsési zsilip); 16.30 Érkezés
a Csabagyöngye Kulturális Központhoz.
Február 14., szombat 20: Farsangi Maszkabál. Zenél: Hevesi Happy Band. Házigazda: Csordás Ákos. Jegyár: 5000 Ft (elôzetes
asztalfoglalás szükséges a 20/260-8294
vagy a 20/590-5015 számon). Asztalfoglalási és befizetési határidô: február 6.
XIII. TURISZTIKAI KONFERENCIA
Február 16., hétfô 19: L’art Pour L’art: A
postás, aki megeszi a leveleket – a Társulat
15. önálló színházi estje. Jegyár: elôvételben 2500 Ft, a helyszínen 3000 Ft
Február 17., kedd 10–12: Ovis farsang a
Munkácsy Emlékházban
KIÁLLÍTÁSOK
A Békéstáji Mûvészeti Társaság új tagjai: Krajcsó László fotómûvész és Simon
Debóra Eszter festômûvész bemutatkozó
kiállítása.
Gubis Mihály (1948−2006) kamarakiállítása az Artériumban március 10-éig.
Január 31., szombat: Farkas-Pap Éva alkotómûvész kiállításának megnyitója

Február 13-án, pénteken
dr. Kiss Gyula aljegyzô tart
fogadónapot a városházán
9-tôl 12 óráig. Bejelentkezni
az 523-803 telefonszámon
lehet.

Hirdessen 2015-ben is a

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

Február 2., hétfô 19.30: „Szerenád és elégia” – az Új Magyar Kamarazenekar hangversenye a Filharmónia Bérletsorozatában.
Február 7., szombat 18: Viharsarki Néptáncest a Tabán Néptánc Egyesület rendezésében. Folklór mûsor és az Aradi 13-ak
címû táncjáték bemutatója.
Jegyár: 1500 Ft (rendelhetô: 30/510-7900 és
30/607-3046 számokon)
Február 7., szombat 20: Guzsalyas Táncház
Február 10., kedd 8.30 és 10.00: Filharmónia Ifjúsági bérlet. Fellép: Trio Venite
régizenei együttes

jában. Ez idô alatt az iroda a
66/523-826 számon érhetô
el. A pályázat keretében a kisgyermekes szülôknek gyermekvárót és pelenkázóhelyiséget is kialakítottak a hivatal
Szent István tér 7. szám alatti
épületében, ahol a hosszított
ügyfélfogadás idején, 17 és
20 óra között szakember vigyáz a gyerekekre.

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
APÁRÓL FIÚRA, farsangi készülôdés
Február 7-én, szombaton 14 órától a Meseházban.
• Kalendárium: farsangi népszokások
• Mûhelymunka: kasírozott álarc festése, díszítése
• Nagymama kamrája: farsangi fánk
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
FARSANGI KÉZMÛVES-AJÁNLATUNK
Idén, a néphagyomány szerint, a farsangi idôszak február 17-éig tart. Iskolai és óvodai csoportok számára ajánlott ötleteink:
•
•
•
•

Busó álarc festése, díszítése
Kisméretû busó báb készítése
Bagoly álarc készítése bôrbôl
Velencei álarc díszítése

• Bajusz, szemüveg, szakáll készítése textilbôl
• Velencei gipsz medál festése
• Kecske álarc textilbôl

A kiállítás megtekintése és a kézmûves-foglalkozások díja: 300 Ft/fô.
Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/326-370 vagy a
06-30/3834-743 telefonszámon és a mesehaz@mesehaz.hu címen.
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
Február 11-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, Békési út 15.). Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé
Ferenc ajánlásával.
A 22-es csapdája – Mike Nichols filmje 1970.
A belépés ingyenes.

Munkácsy Emlékház

GYALOGCSILLAG FOGLALKOZÁSOK

Jakobovits Miklós Munkácsy-díjas festômûvész emlékkiállítása.

Csoportok figyelmébe ajánljuk Schéner Mihály, a Meseház megálmodójának mûvészete által ihletett foglalkozásainkat és állandó kiállításaink megtekintését.

Arany János Mûvelôdési Ház
(Mezômegyer)
Január 30., péntek 18: Megyeri Teaház
Tesla – az ember, aki a napnak is parancsolt
címmel Born Gergely elôadása.

• Mézeshuszár
• Viráglány báb
• Filcplasztikák

• Kézmotívumok
• Papírcsákó huszárok
• Csikóhal készítése

A kiállítás megtekintése és a kézmûves foglalkozások díja: 300 Ft/fô.
Elôzetes bejelentkezés, idôpont és témaegyeztetés a 66/326-370 vagy a
06-30/3834-743 telefonszámon és a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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MintaMenza Sarkadon
Helyi alapanyagok a közétkeztetésben

Beiskolázás Békéscsabán
Nyílt napok az általános iskolákban

A nagycsoportos óvodások
szüleinek lassan dönteniük
kell, melyik általános iskolába
íratják gyermeküket. A csabai iskolákban a következô
napokban, hetekben beiskolázási nyílt napokat tartanak,
ahol tájékozódhatnak, érdeklôdhetnek az érintettek.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerületéhez tartozó intézményekben a következô idôpontokban lesznek
nyílt napok:
Január végétôl március elejéig tartják a nyílt napokat

Dr. Mokán István, Sarkad polgármestere, Gajda Róbert kormánymegbízott, Mucsi
Gyula megyei tiszti fôorvos és Prohászka Béla mesterszakács
Szakmai együttmûködési megállapodást írtak alá január 22én Sarkadon, az egészségesebb, korszerûbb táplálkozás
kialakítása, a közétkeztetés megújítása érdekében.
A polgármesteri hivatalban
megrendezett eseményen
Gajda Róbert kormánymegbízott, Mucsi Gyula megyei
tiszti fôorvos, Prohászka Béla
mesterszakács és dr. Mokán
István, Sarkad polgármestere vett részt.
Az immár országosan kiterjesztett MintaMenza programhoz napjainkig több mint 285
konyha csatlakozott, ezáltal
900 ezer fogyasztó, elsôsorban gyermek étkeztetésének

a javítása, egészségesebbé
tétele kezdôdhetett el. Mint
megtudtuk, Sarkad 2010-ben
az elsôk között csatlakozott
a MintaMenza programhoz,
a megállapodás aláírásával
most magasabb szintre emelik mindezt, jelezve, hogy a
város továbbra is elkötelezett
a korábban megfogalmazott
célkitûzések mellett. Ez a szorosabb kapcsolat lehetôséget
biztosít arra, hogy a MintaMenza program célkitûzései

„Szerenád és elégia”
A Filharmónia hangversenye
a Csabagyöngye Kulturális Központ hangversenytermében
2015. február 2-án, hétfôn 19.30 órai kezdettel.
Fellép: a Magyar Kamarazenekar
Hangversenymester, mûvészeti vezetô: Bánfalvi Béla
Mûsor:
• J. Haydn: Quintetto concertante, op. 88. Hob. II/ c:9
• E. Grieg: Két elégikus melódia
• E. Elgar: Szerenád, op. 20
• F. Schubert: d-moll vonósnégyes, D 810 („A halál és a lányka”)
Jegyek válthatók a Filharmónia irodájában (Békéscsaba,
Andrássy út 24–28.) és a www.jegymester.hu oldalon, valamint elôadás elôtt a helyszínen.
www. filharmonia.hu

Tolerancianap a Belvárban

Január harmadik hetében a Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház csapata tolerancianapon vett
részt a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban. Tizenkét esélyórát tartottak tizenkét osztálynak az idôsekkel, romákkal, fogyatékossággal élôkkel
szembeni érzékenyítés céljából. Ebben partnerük volt a
Siketek és Nagyothallók Egyesülete, az Egyenlô Bánásmód Hatóság megyei referense, dr. Csûri Gábor, valamint dr. Karsai Ervin romológus és a munkatársaik

még hatványozottabban érvényre jussanak – gondolva
itt a helyi termelôk/termékek
szélesebb körû bevonására,
ezáltal munkahelyek teremtésére is.
Gajda Róbert, a Békés
Megyei Kormányhivatalt vezetô kormánymegbízott elmondta: a kormányhivatal a
kezdetektôl fogva támogatja
a MintaMenza programot. Az
említett célokon túl közös érdek a helyi szállítók, helyi ôstermelôk, az önkormányzatok
közremûködésével termelt
alapanyagok, valamint a bioélelmiszerek bevonása is.

• Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola,
Szent László utca 17.: március 17., kedd 9 óra és március 24., kedd 9 óra
• Lencsési Általános Iskola
és AMI, Szabó Pál tér 1/2.:
február 4., szerda és február 10., kedd
• Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola, Dedinszky Gyula u. 1/2. (Kis
Jankay): február 2., hétfô 8
óra, február 17., kedd 8 óra,
február 24., kedd 8 óra
• Békéscsabai Petôfi Utcai
Általános Iskola, Petôfi u.
1.: február 3., kedd
• Erzsébethelyi Általános Iskola, Madách utcai épület:
március 10., kedd 8 óra
• Erzsébethelyi Általános Iskola, Rózsa utcai épület:
március 11., szerda 8 óra

Bakay Pétert Wallenbergdíjjal tüntették ki

• Gerlai Általános Iskola, Csabai út 1.: február 3., kedd
8–11 óráig
• Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, Haán L. u. 2–4.: február 7., szombat 8–11 óráig,
február 10., kedd 8–11 óráig; és nyílt a BELVÁR-LAK
Farsangi családi program
február 20., péntek 14.30–
16.00 óráig
• Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Irányi
u. 14.: február 6., péntek 15
óra ebédlô, tantermek (játszóházak); február 9., hétfô
8–11 óráig tantermek (bemutató órák); február 10.,
kedd 14.30 óra tornaterem
(játékos délután); február
17., kedd 14.30 óra ebédlô
(táncház).

Más fenntartó által mûködtetett csabai általános iskolák nyílt napjai:
• Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium, Dedinszky u.
1.: február 11., szerda 8
órától 10 óráig
• Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskola
és Óvoda, Szarvasi út 31.:
február 14., szombat 8 órától 11 óráig
• Szeberényi Gusztáv Adolf
Evangélikus Gimnázium,
Mûvészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészeti Iskola
és Kollégium, Szeberényi
tér 2.: február 21., szombat 9 órától és március 7.,
szombat 9 órától.

Januártól igényelhetô
a Csaba Baba támogatás

A Budapesti Svéd Nagykövetség és a Wallenberg Egyesület bírálóbizottsága Bakay Péter evangélikus lelkész munkásságát Wallenberg-díjjal ismerte el a közelmúltban.
Bakay Péter – aki korábban
hosszú ideig teljesített szolgálatot a csabai evangélikus
egyháznál is – Niclas Trouve
svéd nagykövettôl, Rétvári
Bence parlamenti államtitkártól, valamint az Országgyûlés
háznagyától, Mátrai Mártától
vehette át a Wallenberg-díjat,
amely az emberi méltóság, a
humánum melletti kiállás elismerése.
Bakay Péter egész életét
végigkíséri a kisebbségi lét
iránti érzékenység. A díjátadó
ünnepségen a felterjesztô,
Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök ajánlását ismertették: Bakay Péter 1958-ban
született, Kecskeméten nôtt
fel. 2004 óta a Tolna megyei
Sárszentlôrincen él. Elindította a cigány bibliaórát, gyermekek számára hétvégi tanodát

szervezett, ahol – cigány segítôk bevonásával – a szellemi
és lelki javakon túl étellel is jól
tartotta a gyerekeket. Elôször
csak gyülekezeti keretek között, majd a környéken dolgozott, végül közegyházi megbízással az egész országban
végzett cigánymissziói munka
felelôse lett. A cigányok önbecsülését a kultúra útján is erôsíti. Kezdeményezésére indult
az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen a Bevezetés a cigánymisszióba címû tantárgy
oktatása. Változatos helyszíneken, például iskolákban,
gyülekezetekben, mûvelôdési
házakban minden alkalmat
megragadva tart elôadásokat
a cigányok iránti rokonszenv
felébresztésére.
Forrás: Magyarországi
Evangélikus Egyház

Bakay Péter (balról) Békéscsabán is szolgált

A baba születését követô 90 napon belül lehet igényelni
Az idén született csabai babák szülei már igényelhetik a
42 500 forintos, egyszeri Csaba Baba életkezdési támogatást, amelyet az önkormányzat nyújt azoknak a családoknak, akik a gyermek születésekor és az azt megelôzô
három évben is itt éltek. Lapzártánkig még nem igényelték ezt a támogatást az idén érkezett gyermekek szülei.
A csabai önkormányzat a
gyermeket vállalóknál a kezdeteket szeretné megkön�nyíteni, a családokat szeretné
segíteni, egyben a városhoz
való kötôdést erôsíteni azzal,
hogy Csaba Baba életkezdési
támogatást nyújt a békéscsabai babáknak.
A támogatás nem jár automatikusan, a polgármesteri
hivatal szociálpolitikai osztályán kell igényelni, a baba születését követô 90 napon belül.
Azok kaphatják meg, akik
családjában az egy fôre esô
jövedelem nem haladja meg a
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 800 (!)

százalékát. Igen magas az
összeghatár, hogy szinte mindenki beleférjen. Fontos feltétel az is, hogy a baba szülei
közül legalább az egyikük a
gyermek születésekor és az
azt megelôzô három évben
folyamatosan békéscsabai lakosként legyen bejelentve.
A Csaba Baba életkezdési támogatás Békéscsaba
gesztusa a gyermeket vállaló
csabai családok felé, amellyel
ki szeretnék fejezni, hogy a
város minden egyes apró kis
lakosa, minden egyes gyermek nagy érték Békéscsaba
számára is.
Mikóczy E.
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– Ahogy egy mûvésznek és
egy rendezônek tisztában kell
lennie bizonyos dolgokkal, én
is szeretem, ha tudom, hogy
mi a trend és mi az érdekes.
Így mûvészileg engem minden
érdekel. Nagy örömmel jöttem
ide – kezdte Eszenyi Enikô,
akivel a Marie Claire Fashion
Days estjén találkoztunk.
– Rendkívül jók a magyar
divattervezôk, nagyon sok
kedvencem van. Már rég voltam divatbemutatón, ezért
kíváncsian vártam, és reméltem, inspiráló lesz számomra. Én mindig ahhoz képest
öltözködöm, hogy épp milyen
kedvem van, vagy milyen
helyzetbe kerülök. Az egyéniség híve vagyok. Átengedem magamon a múltból és a
jövôbôl is mindazt, ami tetszik
és azt veszem fel.

A Kossuth- és Jászai Maridíjas magyar színésznô, színházi rendezô hozzátette: pontosan tudja, hogy mit csinál
Gucci, Burberry, vagy éppen
milyen divatbemutatója volt
Gaultiernek, mert ez fontos
a munkája szempontjából,
és komoly mûvésznek tartja
ôket.
– Gaultier az egyik kedvenc tervezôm, tehát fontos
számomra, hogy éppen min
dolgozik vagy min gondolkodik. Amikor alkalmam van
rá, szoktam figyelni, a magyarok közül pedig nagyon
sokan vannak, akiket szeretek, de nem akarom versenyeztetni ôket, ezért nem
emelnék ki közülük egyet,
nagyon sok kedves divattervezôm van!
Borsos Zsuzsi

Ridley Scott
a Millenárison
Sir Ridley Scott, Hollywood egyik legnagyobb hatású rendezôje – aki jelenleg Magyarországon forgatja új filmjét
– lesz a Filmalap Mesterkurzus sztárvendége. A rendezvényt február 1-jén a Millenáris Teátrumban tartják.

A Magyar Nemzeti Filmalap
szervezésében Oliver Stone-t,
Joe Eszterhast, Alan Parkert

és Antal Nimródot követôen
újra egy világhírû filmessel találkozhatnak a hazai filmesek
– olvasható a Magyar Nemzeti Filmalap MTI-hez eljuttatott
közleményében. A kurzus
elsôsorban szakmai továbbképzés, ezért a filmszakmában dolgozókat, játékfilmes
forgatókönyvírókat, rendezôket, producereket és a filmszakos egyetemi hallgatókat
várják a szervezôk. A Filmalap Mesterkurzuson a részvétel ingyenes, de a belépés
regisztrációhoz kötött. A regisztráció január 21-én, szerdán kezdôdött. A rendezvény
mûsorvezetô-házigazdája
Madarász Isti filmrendezô
lesz, a mesterkurzus nyelve
angol, a szervezôk szinkrontolmácsolást biztosítanak.

Rubik Ernô Kossuth-díjas
építész, feltaláló, egyetemi
tanár több mint négy évtizedes, világszerte nagyra
becsült tárgymûvészeti és
feltalálói tevékenységéért,
iskolateremtô jelentôségû
oktatói munkássága elismeréseként a Nemzet Mûvésze címet kapta.
– Idén 70 éves, leghíresebb találmánya, a világban
Rubik-kockaként számon tartott magyar Bûvös kocka 40.
évfordulóját Amerikától Ázsiáig megünnepelték. Gondolta,
amikor dolgozott rajta, hogy
ekkora siker lesz?
– Nem lehet ennyi idô távlatában elôre gondolni valamit,
különösen nem 30 évesen.
Engem 40 évvel ezelôtt is a
feladat érdekelt, most sincs
ez másképp.
– Sosem csábította a világhír arra, hogy külföldön éljen?
– Sokfelé megyek-jövök,
de az embernek kell egy biz-

Fotó: Sáfár Tibor

Ha éppen nem játszik és van ideje, szívesen megy el divatbemutatókra Eszenyi Enikô, aki nemcsak a hazai trendeken
tartja rajta a szemét, de pontosan tudja azt is, hogy min dolgoznak a világmárkák szakemberei.

Rubik Ernô: Az én rádiuszom
az otthon, a család

tos pont. Ilyen biztos pont,
ahol elôször megpillantja,

megismeri a világot. Nekem
ez Budapest, itt születtem.

A nyelvnek is fontos szerepe van, nem véletlen hívják
anyanyelvnek. Bárki bármennyi nyelvtudásra tesz is
szert, olyan gazdagon sohasem tudja magát kifejezni,
mint az anyanyelvén. Én nem
tudom elképzelni, hogy máshol éljek, ez nem is merült fel
bennem egyáltalán. Mindenki valamilyen rádiuszokban
él. Az én köreim az otthon, a
család, a személyes tárgyaim. Bárhová megyek, viszem
ôket magammal.
– A családban a gyerekek
ki tudják rakni a Rubik-kockát?
Van valaki, aki folytatja az ön
tevékenységét?
– Öt unokám van, a szüleik
már igen, a kicsikre még vár
a feladat. Szeretném, ha ôk
is megtalálnák a helyüket a
világban, legyen szó akár a
grafika, az iparmûvészet vagy
a zene területérôl. Kívánom,
hogy sikerüljön nekik önmagukra találniuk.
Fodor E.

A jezsuiták és a fenntartható fejlôdés
A Szerzetesek Évének hirdette meg 2015-öt Ferenc
pápa. Ehhez kapcsolódva
Kaszap István születésének
100. és halálának 80. évfordulója alkalmából jubileumi
programsorozatot szervez
közösen a magyarországi
jezsuita rend, a Székesfehérvári Egyházmegye, a Magyar Cserkészszövetség és
a ciszterci szerzetesrend. A
tervekrôl Forrai Tamás Gergely jezsuita provinciálist
kérdeztük.
– Miért tartották fontosnak,
hogy kiemelten felhívják a figyelmet Kaszap Istvánra?
– Ma mintha különösen is
nehéz lenne célokat találni,
ami igazán motiválni tudna.
A jubileumi év mottója: „Van
célom”, felhívja az elkötelezôdéstôl félô vagy a céltalanság útvesztôjében sodródó
fiatalok figyelmét a fontosabb
dolgokért áldozott élet értékére és értelmére. A Székesfehérváron született egykori
ciszterci diák, a jezsuitának
készült Kaszap István meg
sem érte 20. születésnapját,
mégis tudta, hol a helye a világban, mit szeretne elérni, és
ezt milyen eszközökkel tegye.
Nem sodródott a világgal, hanem erôs akarattal és önmagát tudatosan formálva élt teljes életet, amely minden fiatal
számára példakép lehet.
– Mire készülnek a Szerzetesek Évében?
– Ferenc pápa a strasbourgi
beszédében evangéliumi
módon fogalmazza meg az
emberi méltóság alapeszményét, és célul tûzi ki az
egyén, a család és a közösség számára az ezen való
munkálkodást. Nekünk is ez

Fotó: Sáfár Tibor

Eszenyi Enikô: Egy
mûvészt minden érdekel

I

a feladatunk, hozzávéve még
azt, hogy a társadalom és az
egyház gyógyulásán kell dolgoznunk. Önvizsgálatot kell
tartanunk mindannyiunknak.
A szerzeteseknek egymás között és kifelé is. Jobban egymásba kell kapcsolódnunk,
kiegészíteni egymás munkáját. A különbözô tevékenységi körökben és a programok
széles választékát nyújtva
nem kioltani, hanem erôsíteni
kell egymást. Amit külön-külön csinálunk, az lehet jó, talán nem is kell többet, mégis
sokkal többet ér, ha együtt
tesszük. Igyekszünk a szerzetesi évet a jezsuita szakmai
programjainkkal erôsíteni. A

roma-integráció területén is
meg kell szólaljon az egyház,
ebben a szerzetesi közösségeknek is jelentôs feladata
van, különösen a képzések
terén. Éppen ezért a Faludi
Ferenc Akadémián belül idei
feladatunk, hogy professzionálisan összerakjuk az ignáci
pedagógiai mûhely és más,
kisebb képzési programjaink
alapelveit, és szorgalmazzuk
azok gyakorlati alkalmazását.
A fiatal felnôttek felé történô
szolgálatunkban Budapesten,
a Párbeszéd Házában már jól
mûködik a tavaly indult, fiataloknak szóló mentálhigiénés
segítôszolgálatunk, az Oázis.
Nagy hangsúlyt fektetünk az

önkéntességre is, amelynek
alkalmi és éves programjait
alakítottuk ki az elmúlt fél évben.
– Januártól új szervezeti
egységgel, a Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságával
bôvült a Köztársasági Elnöki
Hivatal. Áder János köztársasági elnök úgy fogalmazott,
a környezeti fenntarthatóság
pártokon, ciklusokon átnyúló
feladat, amely minden embert
érint. Az egyház, a szerzetesség hogyan viszonyul ehhez a
feladathoz?
– Két lényeges dolog van,
amivel segíteni szeretnénk.
Az egyik, hogy szeptemberre tervezünk egy olyan tanulmányi napot, amelyen a
témával foglalkozó sokféle
szakmai keresztény programot workshop-szerûen bemutatunk. Emellett Miskolcon
mûködik már az úgynevezett Közös Tér programunk,
amelyben az ombudsmani
hivatal génbankos programjával együttmûködésben hungarikum gyümölcsfák visszatelepítésével foglalkozunk.
Lakótelepi körülmények között próbálunk ezzel egyszerre közösségeket létrehozni
az ott élô emberekbôl, és
egyben egy ökológiailag fontos újratelepítést elvégezni.
Mindezt tesszük annak a tudatában, hogy a szerzeteseknél mindig is megvolt a föld
tisztelete, amely a megélhetést, az egzisztenciális fenntarthatóságot jelentette évezredeken át. A fenntarthatóság
érdekében végzett munkát
úgy szeretnénk tehát most is
helyi szinten beágyazni, hogy
az szociálisan is segíthessen
és közösségeket építhessen.
Fodor Erika
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Nagy adósságnövekedéstôl mentette
meg a kormány a háztartásokat
A svájci jegybank úgy döntött, nem köti tovább saját
árfolyamát az euróéhoz, és
eltörölte az intervenciós sávot. Sokan rögtön farkast
kiáltottak, mondván: bedôl
a forint! A szakértô szerint
azonban ettôl nem kell tartani, sôt, az látszik igazolódni,
hogy a kormány kiválóan
vizsgázott, hiszen sikerült
a magyar gazdaságot megszabadítani attól a kockázattól, ami a frank árfolyamának
ingadozásában rejlik.
– A jelzálog alapú frankhitelek esetében elôrelátó döntés volt a törlesztési árfolyam
rögzítése. Ezzel a kormány
gyakorlatilag elôre megtette a
kármentesítéshez szükséges
lépéseket. Várható volt, hogy
a svájci jegybank nem fogja
fenntartani az 1,2-es intervenciós sávot és nem fogja a frank
árfolyamát az euróéhoz kötni.
Ennek a lépésnek a következtében a svájci frank rendkívüli
módon megerôsödött, de
nemcsak a forinttal szemben,
hanem az euróval szemben
is. A jelentôs erôsödés már
csak a keresztárfolyam-hatások miatt is vélelmezhetô
volt. Számításaim szerint ös�szességében 700 milliárdos
adósságtömeg-növekedéstôl
mentette meg a kormány elôrelátó lépése a háztartásokat
– mondta dr. Lentner Csaba
közgazdász. – A devizahite-

les csoportok korábban folyamatosan kritizálták a kormány
tavalyi intézkedését, és kifogásolták, hogy a svájci frank
árfolyama 256,5 forinton, az
euró pedig 309,5 forinton került rögzítésre, mondván: túl
magas ez a szám. Érdekes,
hogy amikor 400 forint fölé

szaladt a frank árfolyama, már
nem rohantak táblákkal az utcákra. A kormány erkölcsi és
anyagi felelôsséget is vállalt a
devizahitelesekért. A szakértô
szerint a kormányzati rendszer
kiválóan vizsgázott, ugyanis a
svájci frank árfolyam-ingadozását mint kockázati ténye-

zôt kizárta a magyar gazdasági életbôl.
– A frank erôsödésével
egyáltalán nem dôlt be a forint, sôt, azt kell mondanom,
tulajdonképpen a családok,
a háztartások, a Magyar
Nemzeti Bank Növekedési
Hitelprogramja keretében
már korábban megmentett
vállalkozások, illetve a 2014ben konszolidálódásra került
önkormányzatok semmit
nem éreztek meg a történésekbôl. A magyar államadósságban nincs számottevô svájci frank hitelállomány.
Az MNB és a pénzügyi kormányzati rendszer az elmúlt
négy évben olyan helyzetet
teremtett, amellyel gyakorlatilag bármilyen spekulációs
helyzetet ki tud védeni – nyilatkozta lapunknak Lentner
Csaba. – Aki pénzügyekkel
foglalkozott, az pontosan
tudta, hogy a svájci jegybank
elôbb vagy utóbb eltörli az intervenciós sávot, a kormány
felkészült erre. Valószínûleg
a svájci frankkal kapcsolatos
spekulációk továbbra is folytatódnak majd, de az elmúlt
négy év kormányzati lépései
biztonságos helyzetet teremtettek a magyar gazdaság
számára. Úgy vélem, a frank
árfolyama 2015-ben várhatóan 300 forint körül lesz és
nem fog visszamenni 250
alá.
bgy

Fotó: profimedia/RedDot

Hazánk listavezetô a nôi
foglalkoztatás növelésében

Az Európai Unión belül Magyarországon növekszik a legnagyobb ütemben a nôi foglalkoztatás – hozta nyilvánosságra
a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az ország mutatói ezen
a téren négyszer gyorsabban javulnak, mint az uniós átlag.
Csath Magdolna közgazdászt kérdeztük arról, milyen
tényezôk játszhatnak szerepet
a tendencia javulásában.
– Amikor az édesanyák
visszamennek dolgozni, továbbra is kapják a gyedet, ami

nagy pozitívum. Ez ösztönözheti azokat, akik egyébként
is szeretnének újra munkába
állni, de eddig hezitáltak, mert
nem szerették volna elveszíteni a támogatást. A másik
tényezô kissé visszás, ugyan-

is Magyarországon egyes
munkakörökben a bérek tekintetében sajnos jelentôs
különbségek mutatkoznak,
sokszor a nôk papíron is kevesebbet keresnek, mint a férfiak, ugyanazzal a végzettséggel – mondja a szakember.
– Sok munkáltató gondolkodhat úgy, hogy ha nem feltétlenül kell férfit alkalmaznia egy
adott munkakörhöz, akkor

érdeke, hogy nôket vegyen
fel, mert elôfordulhat, hogy
kevesebbet fog nekik fizetni.
Ezenkívül egyes területeken
munkaerôhiány van Magyarországon – teszi hozzá Csath
Magdolna, tehát miközben
a munkanélküliség is létezô
probléma – hiszen sokan nem
tudnak elhelyezkedni, mert
olyan helyen laknak, ahol
nincs annyi munkalehetôség,
vagy nincs megfelelô képzettségük –, mégis vannak az
országnak olyan részei, ahol
a munkaadó nem talál munkavállalót, mert nincs elegendô ember. Ilyenkor keresik a
lehetôségeket, és logikusan
az a konklúzió, hogy ha nincs
férfi, akkor felveszik a nôket.
Ilyen módon a kereslet növekedése miatt is bekerülhetnek
a munkahelyekre a nôk.
Arról nem is beszélve,
hogy sok munkáltató szívesebben alkalmaz nôket olyan
munkákhoz is, amelyeket általában inkább férfiak végeznek. – Egyes összeszerelô
munkákat, ahol például apró
alkatrészekkel kell dolgozni, a
nôk türelmesebben, ügyesebben elvégeznek, mint a férfiak
– mondja Csath Magdolna.
BB

Miért zárja be üzleteit
a Tesco?
Tizenhárom magyarországi üzlet bezárásáról döntött – és
további üzletek bezárását tervezi – a Tesco. Mindezt a vasárnapi zárva tartás bevezetésével indokolták, ami kétségesnek tûnik, hiszen az Egyesült Királyságban is bezárnak
üzleteket, csúcsmenedzsereik pedig luxusrepülôgépeken
repkednek, sôt, tavaly egy 11 milliárd forint értékû magánrepülôgépet is beszereztek.
– Ezek a cégek régóta
jelentôs profitot termelnek
Magyarországon, az adóterheiket azonban ügyesen optimalizálják. A profit jelentôs
részét kiviszik az országból,
például éppen azzal, hogy
trükkös könyveléssel veszteséget mutatnak ki, így nem
kell adót fizetniük. A kormány
mindössze a tisztességes
adózásra próbálja rászorítani
ezeket a multikat. Valószínû
egyébként, ha egy cég valójában két évig veszteséges
lenne, biztosan vagy kivonulna magától, vagy változtatna a mûködési gyakorlatán.
Hogy ezt mégsem teszik, az
arra utal, hogy valószínûleg
mesterségesen teszik magukat veszteségessé – nyilatkozta lapunknak Csath Magdolna közgazdász, amikor
felröppentek a hírek arról, milyen lépéseket tesz a Tesco a
vasárnapi zárva tartás bevezetése miatt.
Hosszú idôn keresztül vitte
ki külföldre a Magyarországon megszerzett nyereségét
a Tesco, több milliárd forint
került ki így az országból – közölte a Híradó.hu-val a Kereskedelmi Dolgozók Független
Szakszervezetének elnöke.
– A magyar vállalatnál a
könyvelésekbôl egyértelmûen

kiderült, hogy még a legínségesebb idôkben, amikor a válság közepében voltunk, akkor
is milliárdos nagyságrendben
külföldi fióktelepekre juttattak
ki milliárdos összegeket azzal
a céllal, hogy csökkentsék Magyarországon az adózás elôtti
nyereséget – mondta korábban Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független
Szakszervezetének elnöke.
– Ezzel szemben a magyar
dolgozók nem kaptak normális béremelést még a válság
elôtti idôkben sem. A Tesco
csúcsmenedzserei luxus-magánrepülôgépeken repültek.
Az anyavállalatnál még tavaly
nyáron is vásároltak egy 11
milliárd forint értékû magánrepülôgépet, ám néhány hónappal késôbb több más géppel együtt ettôl is meg kellett
válniuk, és ezek után indultak
el a megszorító intézkedések,
köztük az üzletbezárások.
A Tesco a magyarországi
bezárásokat a vasárnapi zárva
tartás bevezetésével indokolta. A magyarországi bezárások bejelentésével nagyjából
egy idôben az Egyesült Királyságban is bezárásokról
döntöttek, ahol pedig a hét
utolsó napján is zavartalanul
árusíthatnak.
BGY

Wolf Kati: Az adakozásnak
nincs mértékegysége
Az énekesnô világéletében példátlan odafigyeléssel közeledett az emberek felé, számos jótékonysági eseményen
vett részt. Szerinte bárkibôl válhat hétköznapi hôs.
Az énekesnô számos jó ügy mellett
állt már ki, többek
között élére állt a
nôi szív- és érrendszeri problémák és
a cukorbetegség
elleni harcnak is.
Utóbbi szerencsére eddig elkerülte a
családját, de lánya
legjobb barátja révén már kapcsolatba került ezzel a betegséggel.
– A nagylányom egyik
legjobb barátnôje egy cukorbeteg kislány. Idôként átjött
hozzánk és bizony tudnunk
kellett, hogy ha hirtelen leesik
a vércukra, mit kell tennünk –
mesélte Kati. – A nagyobbik
lánykám szerencsére egészséges, de nagyon rossz evô.
Rettenetesen válogatós, húson és csokin elélne. Trükkökhöz kell folyamodnom, hogy
zöldséget is egyen, például
olyan fasírtot készítek neki,
amirôl nem tudja, hogy zöldséget is tartalmaz – mondja

Fotó: Fekete Dániel

II

az énekesnô, aki hozzáteszi:
vannak fontos szempontok
az életében, melyeket mindig szem elôtt tart, mielôtt
elvállal egy-egy jótékonysági fellépést. – Nem túl sok
programban veszek részt,
nem szeretem elaprózni magam. Folyamatosan csak az
Ökumenikus Segélyszervezettel dolgozom. Szerintem
minden embernek egy nagy
dolog mellett kell letennie
a voksát. Egyébként nincs
mértékegysége az adásnak,
adakozásnak.
KSZ
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Bontanak az állomásnál
A rekonstrukcióval az év
végére készülnek el

A 20. század eleji építészeti stílusjegyeket magán hordó,
mûemléki védettséget élvezô állomásépület felújítása az
építéskori dokumentumok felhasználásával, figyelembevételével zajlik. A felvételi épületben jelenleg az új gyalogosaluljáró építését végzik, valamint megkezdôdtek az északi
és a déli pavilonok szükséges bontási munkái is. Az épület
rekonstrukciója várhatóan 2015 év végére készül el

A város ékköve lehet

Békéscsaba eddigi
legnagyobb beruházása
Békéscsaba történetének eddigi legnagyobb volumenû
beruházása folyik jelenleg. A vasútfejlesztési beruházás
2013-ban kezdôdött, és reméljük, hogy a tervezett idôre, ez
év végére befejezôdik.
A városban és környéken élôk
ezt követôen gyorsabban és
biztonságosabban utazhatnak vasúton a fôváros irányába. A beruházással javul a
település megközelítése, nemcsak vasúton, hanem a kapcsolódó közúti fejlesztések,
elsôsorban az új 4433. számú
út révén is. Amikor elkészül, a
város településrészei között is
a közlekedési kapcsolatok jelentôs javulása várható. Elkészül a mezômegyeri aluljáró,
a Franklin utcai aluljáró, az
Orosházi úti új, négysávos felüljáró, a Kereki úti gyalogos-,
kerékpáros- és közúti átjáró a
vasúti keresztezôdésben.
Fontos, hogy több évtized
után a vasúti és a buszpályaudvari aluljárórendszer egy
egységként mûködhet majd.
A pályaudvar elôtti tér átalakul, a megújult környezet az
ideérkezôk részére egy városi „kapu” szerepét tölti be.
A vasútállomás kerékpárúton
vagy szervizutak igénybevételével is megközelíthetôvé
válik, és természetesen megfelelô számú kerékpártároló
áll majd rendelkezésre.
A munkálatok idején azonban a közlekedés nehézségekbe ütközik, hiszen a két
városrészt összekötô öt kapcsolati pont közül csak kettô
áll a lakosság rendelkezésére. A fennakadások minimalizálása érdekében, aho-

gyan eddig, úgy a jövôben
is legalább két összekötési
pontot fogunk fenntartani
egyidejûleg, amelyet a beruházóval kötött szerzôdés
biztosít. A munkálatok befejezéséig, a város vezetése
nevében ezúton is kérem és
köszönöm az önök türelmét,
megértô hozzáállását.
A lakossági visszajelzéseket folyamatosan figyelemmel
kísérjük. Ennek eredményeként, ahol csak lehetséges, a
jelzett utcákat javítják. Októberben a Gyár utca egy kilométeres szakaszára útburkolat került, decemberben a Lajta
utca (a Gyár utcáig) és a Kereki
utca aszfaltozása készült el.
Szarvas Péter polgármester
rendszeresen egyeztet a beruházóval annak érdekében,
hogy a Gyár utcán az eddigi
javítások ellenére is tapasztalható problémák mielôbb
megoldódjanak.
Ígérhetjük, a város a jövôben is arra törekszik, hogy a
vasútfejlesztési beruházás
a közlekedôk, fôként a tizennégyezer Jaminában élô lakos szempontjából a lehetô
legkevesebb kellemetlenséggel járjon. Ahogyan mondani
szokás: esô nélkül nincs szivárvány, számítunk a békéscsabaiak türelmére Békéscsaba szépülése érdekében.
Nagy Ferenc
alpolgármester

Az épület felújításával Békéscsaba visszakapja egyik ékkövét. Az állomáson modern, vizuális és hangos utastájékoztató rendszer épül ki, mind az állomási felvételi épületben, mind pedig a peronokon. Ezenkívül a felvételi épület
földszintjén helyet kap majd egy ügyfélszolgálati iroda is

Az Orosházi úti hídon folyamatosan dolgoznak a kivitelezôk, lát
Infrastruktúrafejlesztô Kft. kommunikációs osztályvezetôjétôl me
nak közepén valósul meg. A hídon a gyalogos- és kerékpáros-köz

Az állomás elôtti tér

A vasútépítési beruházás keretében jelentôs mértékû útépítési és térrendezési feladatokat végez el a kivitelezô. Az
állomás elôtti téren látványos
lesz a térvilágítás kiépítése. Az
állomás elôtt kap majd helyet
a 146 db P+R parkoló, a rövid
idejû megállást biztosító 3-4
db K+R parkolóhely, a 130 db

B+R kerékpártároló, valamint
a taxi-várakozóhelyek.
Az autóbusszal továbbutazók ezután is itt tudnak majd
felszállni a helyi és helyközi
buszjáratokra. A csatlakozásokat megkönnyítendô az új
peronaluljárónak nemcsak
a peronok felé és a felvételi
épületben lesz kivezetése,

Ilyen lesz a korszerû, 2 x 2 sávos, ferdekábeles híd, amely 15 vágá
ratív Programja keretében, uniós források segítségével, összesen
eleme az Orosházi úti új híd építése. A 120 méter hosszú, 30 méter
és mint az a látványtervbôl kitûnik, az építmény nemcsak széleseb

hanem innen az állomás elôtti térre is közvetlenül ki lehet
majd jutni.
Amennyiben a vasútfejlesztéssel kapcsolatban további
kérdések merülnek fel, hívható a 06-30/790-3936 telefonszám, és e-mailen is érdeklôdhetnek a csaba-2013@
strabag.hu címen.

Zajárnyékoló falakat építenek

Északi irányból indulva, a zajárnyékoló falak építése a következôk szerint valósul meg:
a vasúti szelvényezés szerinti
bal oldalon, tehát a vasút keleti oldalán, a Bokor utca végétôl a Szarvasi úti felüljáróig,
innen a vasút jobb oldalán a
fôvonal mentén a Vasút sor
kezdetéig, valamint a Vasút

sor és a szegedi vasútvonal
közötti szakaszon a Szerdahelyi utcai aluljáróig létesül
zajvédô fal, amely az aluljárón
is megépül.
A vasút jobb oldalán továbbhaladva, vagyis a Jamina városrész felé esô oldalon
a Repülôhídtól az Orosházi
úti felüljáróig ugyancsak ki-

épül a zajvédô fal, miközben
a centrum felôli oldalon elhelyezkedô lakóházak passzív
zajvédelmérôl – nyílászárócserével – is gondoskodnak.
A közúti zajterhelés mérséklése érdekében az Orosházi
úti felüljáró mindkét oldalán
építenek majd zajárnyékoló
falakat.
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Nyáron építik át a repülôhidat
A tervek szerint ideiglenesen az Orosházi úti hídon
közlekedhetnek majd a gyalogosok és a kerékpárosok

A gyalogosok és kerékpárosok közül az Orosházi
úti felüljáró lezárása óta sokan a repülôhídon mennek
munkába vagy iskolába
Jaminából a belvárosi oldalra és vissza. Többen tartanak attól, mi lesz, ha ezt a
szálat is elvágják, mi lesz,
amikor a repülôhíd felújítása kerül sorra.

ányon ível át a sínek felett. Az Új Széchenyi Terv Közlekedés Open 34,9 milliárd forintból megvalósuló beruházás leglátványosabb
r magas pilonú hídon külön gyalogos és kerékpáros sáv is létesül,
bb, biztonságosabb, de szebb is lesz a réginél

Mint azt a NIF Zrt.-tôl megtudtuk, a lezárás pontos idôpontjáról a vállalkozó jelenleg
egyeztet az önkormányzattal,
de az elôzetes tervek szerint
a munkálatokat 2015. májusa
és szeptembere között fogják
végezni, így a gyalogosok és a
kerékpárosok szeptemberben
már újra használhatják a felújított repülôhidat.
Lesz, amikor alternatív
útvonalat kell keresniük az

arra járóknak, de a nyár nagy
részében várhatóan megoldódik a gond. Az Orosházi

úti felüljárót a tervek szerint
megnyitják a gyalogosok és
a kerékpárosok számára, és

ez könnyebbséget jelenthet,
amíg a repülôhíd korszerûsítése folyik.

Az ütemterv szerint épül az aluljáró
Októberben vehetjük birtokba az aluljárót a Szerdahelyi
és Franklin utcai vasúti keresztezôdésben

tványosan halad a munka. Mint azt Loppert Dánieltôl, a Nemzeti
egtudtuk, a felüljáró forgalomba helyezése legkésôbb 2015 nyarázlekedés is biztosított lesz

A Szerdahelyi és Franklin
utcai vasúti keresztezôdésben az aluljáró kivitelezése
az ütemterv szerint halad.
Az építmény utolsó, a meglévô úthálózatba való bekötéséhez kapcsolódó munkálatai a tervek szerint 2015
szeptemberében fejezôdnek
be. A közúti forgalom – beleértve a gyalogosan, illetve
a kerékpárral közlekedôket
is – októbertôl már az új aluljárón át keresztezheti a vasutat.

Vágányok, peronok

Az I–III. vágányokat a tavaszi
és nyári idôszakban építik át.
A most innen induló gyulai
és szegedi vonatok is az V.
vágányt használhatják majd.
Az átmenô vasúti forgalom
továbbra is a VIII., X., XI. vágányokat használhatja. A felvételi épülettôl legtávolabb
elhelyezkedô C peron nyár

elejére készül el, míg az A és
B peronok megépítése és forgalomba helyezése – az I–III.
vágányok építési ütemezésével párhuzamosan – októberre várható.
Az új peronaluljáró több
ütemben épül, teljes egészében 2015 végére készül el. A
peronok megközelítése azon-

ban egy ideiglenes gyalogos
átjárón keresztül folyamatosan biztosítva lesz. Míg a
perontetôk alapozási munkái
meg kell hogy elôzzék a peronépítést, addig a perontetôk
kivitelezése csak a peronok
megépítését követôen lehetséges, a peronépítési munkák utolsó szakaszában.

Gyár utca, Kereki út, útépítések

A Gyár utcában és a Kereki
úton múlt év vége felé, ideiglenes megoldásként, aszfaltszônyeget terítettek le. A NIF Zrt.
tájékoztatása szerint a 4433.
jelû út új, bevezetô szakaszának megépítését követôen, a
vállalkozó elkezdi a végleges
burkolat kialakítását, melynek
befejezése nyár végéré várha-

tó. Addig a Csaba-2013 Konzorcium a burkolatot monitorozza és a keletkezô úthibákat
helyreállítja.
Jaminában új körforgalom
épül a Gyár utca és az Orosházi út, valamint a Gyár utca
és a Kereki út keresztezôdésében. Megépül a 4433. jelû
út új bevezetô szakasza, ami

után a Kétegyházi úti szintbeli
útátjáró megszûnik. A szintbeli
vasúti átjárók közül a Mokry
utcai és a Kereki úti is átépül. A
4433. jelû úton, illetve az állomás elôtti tér kialakítása során
is építenek kerékpárutakat.
Az oldalt összeállította:
Mikóczy Erika

Bulvár / Érdekesség

Borbás Marcsi: Nem kell tökéleteset
alkotni, el szabad szúrni!

megtanítani. Még a Malévnál
dolgoztam, amikor megtanultam állva aludni és aztán ezt
fejlesztettem tovább a nyitott
szemmel alvásra. Az olyan
próbákon, amikor olyan rendezôvel találkoztam, aki nem
volt annyira szimpatikus, elôfordult, hogy nagy figyelemmel „néztem” a szemébe.
– A színpadon is tudja kamatoztatni ezt a képességét?
– Vicces dolgok, amikrôl
beszéltünk, de a színpad természetesen nagy figyelmet
igényel. Volt, amikor viszont
használtam. Mások panaszkodnak például, hogy nem
tudnak az autóbuszban aludni.
Ha nem én vezetek, akkor bármikor szívesen és könnyedén
elalszom, akár a buszban is.
Egyéb haszna nem volt még
az életemben, azon kívül, hogy
az ember kipiheni magát. Egy
rövid alvás is sokat segíthet a
regenerálódásban.
BZS

„Van bennünk kémia”

– A csapat akkor szerzett
hírnevet, amikor Pély Barna,
Romhányi Áron és Mits Gergô
még a zenemûvészeti egyetem jazz tanszékén tanult.
– Áronnal még ott kötöttünk barátságot. Nagyon különbözôek vagyunk, de remekül kiegészítjük egymást.
Ô a Road Kill Caféba szállt be
zongorázni, amibôl létrejött az
Acid Company és a United.
– A 30-40 évvel ezelôtti ôs
jazz és funky világából indultak. Szándékosan mentek a
populárisabb mûfaj felé?
– Tanítok a Kodolányi
mûvészeti tanszékén, tanárként is mondhatom, hogy a
jazz a maga idejében populáris zene volt. Játszom rockot és bluest is, számunkra a
jazz, a pop, minden a zenélés
örömérôl szól. A Unitednek
sikerült olyat csinálnia, ami
elôttünk nem volt. Van a zenénkben ellitista áthallás,
Áron és Gergô is világszínvonalon játszik.

Fotó: Sáfár Tibor

Fel a rezekkel! címmel adott jubileumi koncertet a United a
csapat fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepelve. A
különleges show-mûsorban ezúttal legnagyobb slágereiket
egy nyolctagú fúvóskarral kiegészülve tolták. Pély Barna
dalszerzôvel, a United énekes gitárosával beszélgettünk.

– Új tervek?
– Tervezünk egy angol nyelvû lemezt. Szeretnék a ’96os megalakuláshoz visszatérni. Egy progresszívebb, virtuózabb zenei irányt felvenni.
Van kilenc olyan slágerünk,
amelyet a 15-tôl a 45 éves korosztályig mindenki ismer és
énekel. Ezzel a sikerrel párhuzamosan simán csinálhatnánk
zenélôsebb zenéket is, amelyekkel a külföldi jazz-fesztiválokra is kijutunk. A kettô együtt
szerintem smakkolna.
Fodor Erika

Fotó: Máté Krisztián

Fotó: Bach Máté

Mikó István szerint egy rövidke alvás is sokat segíthet a regenerálódásban, s felfedte különleges képességét. A Jászai
Mari-díjas színmûvésszel húslevesrôl, katonaévekrôl és
pihenésrôl is beszélgettünk.

Az MTVA mûsorvezetôje, Borbás Marcsi a Helyi Témának
adott exkluzív interjújában belevitt minket a Sûrûjébe, ugyanis azonos címmel jelentette meg legújabb szakácskönyvét.
Marcsival ôsökrôl, a magyar vidékrôl, kacsatöpörtyûrôl is
beszélgettünk.
– Mikor vált a szenvedélyévé a fôzés, egyáltalán honnan
ered a minôségi alapanyagok
szeretete?
– Gyermekkoromban, Madarason mindent magunk
termeltünk. A bátyámmal mi
is kivettük a részünket a munkából, mind a ház körül, mind
a falu melletti tanyánkon. Így
nôttem fel, egészen kicsi koromtól szívtam magamba ezt
a szemléletet. Szinte észrevétlenül lestem el édesanyámtól
a fôzés fortélyait, miközben
figyeltem ôt alkotás közben. A
mai napig nagyon fontos számomra, hogy tudjam, mi kerül
a tányéromra. Ezt hirdetem a
mûsorban is hétrôl hétre.

– Középiskolai tanulmányait
viszont Baján végezte, így távolabb került a földtôl…
– Eleinte az élet valóban
másfelé sodort. Bajára kerültem, ezután Pécsre, végül Budapestre. Huszonévesen elképzelhetetlennek tartottam,
hogy valaha földem lesz és
gazdálkodni fogok. Az évek
során végül rájöttem: nem
tudok kibújni a bôrömbôl. A
föld és a munka szeretete az
ôseimhez kapcsol, valójában
ez vagyok én.
– Végül melyik mûsorban
talált vissza a gyökereihez?
– Az elsô fontos állomás
ezen az úton a Fôtér címû
mûsor volt. Az akkori fôszer-

kesztô arra kért, játsszam el,
hogy kissé esetlenül mozgok
vidéken és mindenre rácsodálkozom. Nem is sejtette, hogy
ebben a közegben vagyok igazán otthon, így csak annyit kell
tennem, hogy magamat adom.
Álmomban sem gondoltam
volna, hogy az elsô adásban
azzal nyerem el a nézôk szimpátiáját, hogy kézzel megkeverem a disznóknak szánt
moslékot… Számomra ebben
semmi különös nem volt, hiszen a szüleim és a nagyszüleim is tartottak állatokat.
– Frissen megjelent könyvében „boldogságként” aposztrofálja a fôzést. Mit jelent ez
pontosan?
– Engem mindig is az kapcsolt ki, ha elmélyedhettem a
világ gasztronómiájában, ha
újabb és újabb receptek után
kutathattam, vagy csupán
belelapozhattam a kedvenc
szakácskönyveim egyikébe.
Ha ételt készítek, szinte megáll az idô. Számomra ez a tevékenység nem csupán arról
szól, hogy ételt tegyek az asztalra. A fôzés egészen más dimenzióba repít, és mindennél
jobban megnyugtat.
– Hogyan született meg a
könyv gondolata a fejében?
– Külsô nyomásra, ugyanis
az emberektôl három éve ezt
hallgatom. Végül két hónapig
tartott a megírása. Nagyon
élveztem, körülbelül 120 ételt
fôztünk le és ebbôl 100 került

be a könyvbe. Hála Istennek
csak három kilót híztam! Nem
szépítettük meg az ételeket,
nem sütöttük meg kevésbé és
nem kezeltük le fényesítôkkel.
Ha valaki elkészít a könyvbôl
egy receptet, az tényleg úgy
fog kinézni, mint a képen.
– 120 étel és csak három
kiló plusz?
– Rengeteg lemondással
jár. Mivel minden forgatáskor nagyon sok finomságot
kóstolok, utána általában öt
napig nyers ételeken élek,
hogy fenntartsam a szükséges egyensúlyt. Persze néha
egy kis „bûnözés” is belefér,
de csak mértékkel…
– A könyvben nemcsak recepteket, hanem családi és
baráti történeteket is olvashatunk! Melyik a legkedvesebb
emlék az ön számára?
– Kedvenc részem a nagymamámról szól a tésztakészítésnél. Ô nagyon meghatározó volt számomra. Élénken
él bennem az emlék, hogy
vasárnap reggel a mise elôtt
levágott egy kacsát és kisütötte a kacsatöpörtyût. Ô nem
hagymás vért csinált, hanem
egy hatalmas szelet parasztkenyérre folyatta ki az állat
vérét és a töpörtyû zsírjában
sütötte meg, majd rádobta a
májat is. Számomra ez volt a
világ legfinomabb reggelije. A
mai napig minden mozdulatára emlékszem.
Kovács Szilárd

Galambos Lajos: A templom
számunkra egy erkölcsi igazodási pont
Galambos Lajos gyerekkora
óta kántornak készült, így a
templomi zene nem áll távol
tôle. A zenész úgy érzi: a mulatós mûfajban már mindent
elért, amit csak lehetett, többet is, mint amit megálmodott. Tavaly ôsszel jótékonysági koncertsorozatra indult
és gyermekeivel – akik egyben a legjobb barátai – lépett
fel templomokban.
– Honnan jött anno a templomi koncertsorozat ötlete?
– Elég nagy fordulatot vett az
életem és nem kántor lettem,
hanem szórakoztató/mulatós
zenész, a trombitamûvész
énem viszont megmaradt.
Mindent elértem, amit csak lehetett a mulatós mûfajban, azt
gondolom, hogy ennél többet
nem lehet és nem is kívánok.
Boldog és büszke vagyok az
eredményeimre, de más irányba szerettem volna menni, úgy
éreztem, van még bennem…
– Az egész család hívô?
– Engem annak idején Soroksárra vittek a szüleim, mi a
gyerekekkel a tatai kapucinus
templomba járunk. A templom számunkra mindig egy
erkölcsi igazodási pont.

– Hogyan kapcsolódtak a
koncertsorozathoz a gyermekei?
– A kisfiam, István kitûnô
trombitás – neki van például
szólódarabja – és a másik fiú,
Lala játszik az ütôs hangszeren. A kislányom nem tagja
a zenei csapatnak, viszont
remek festômûvész-palánta.
Ô azzal kapcsolódott a fellépéseinkhez, hogy minden
egyes helyszínhez készített
egy képet, amit árverésre
ajánlottunk fel a közösségnek.
A bevételt a templom kapta
szabad felhasználásra. Mi a
mûvészetünkkel szeretnénk
viszonozni valamit mindazért,
amit az élettôl kaptunk. Engem megsegített a jó Isten,
nekem mindenem megvan.
Mindig foglalkoztatott, hogyan
adhatnám vissza ezt a sok jót.
– Ha jól tudom, a kislánya,
Bogi nemcsak tehetséges
festô, de nagy állatvédô is…
– Ô minden kis madarat
megsajnál. Valóban nagyon
komoly természet- és környezetvédô: a mai napig nem
eszik húst. Hét kutyánk van
egyébként otthon, ebbôl hatot
befogadtunk. Ha lát egy éhes
kutyát az utcán, tuti, hogy

Fotó: Urbán Tibor

Mikó: Megtanultam
állva aludni

– Folyamatosan járja az országot, mennyire ismeri a magyar vendéglôket?
– Ha vidéken van fellépésem, általában megtervezem,
hogy hol fogok ebédelni. A
húslevest például bármikor
meg tudom enni sok zöldséggel és tésztával, de ha jó resztelt májat ennék, akkor is tudom, hogy hol kell megállni.
– Korábban tervezte, hogy
készít egy úti szakácskönyvet
is…
– Nagyon régen. Sokkal
több munkát igényelt, mint
amit én gondoltam, úgyhogy
majd egyszer talán, ha több
idôm lesz… Szoktam egyébként recepteket olvasni, fôzök
is ritkán, van egy-két étel, amit
szívesen készítek.
– Milyenek a kedvenc ízek?
– Pörköltes, jó szaftos húsok, akár sertés, akár marha,
pulyka, csirke, mind nagyon
jók. Szeretem az erôset, szerencsére vannak elôre elkészített paprikás ízesítôk, amiket
nagyon szeretek használni a
levesbe, de a friss zöldségnél
nincs jobb fûszerezés.
– Azt hallottam, bármilyen
helyzetben képes néhány pillanat alatt elaludni. Igaz ez?
– Most is el tudnék, ha nem
lenne itt. Fôleg fiatalabb koromban fordult ez elô, amikor
sokat dolgoztam. Debrecenben voltam katona: nagyon
fárasztó volt, hogy egy hónap
alatt akartak nekünk mindent
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megeteti, odaadja a maradék
kis kajáját is neki. Másrészt
tényleg azt mondják rá, hogy
tehetséges.
– Igaz, hogy a gyerekeit tekinti a legjobb barátainak?
– Ezt komolyan gondolom.
Sok millió embert szórakoztattam több ezer koncerten,
az igaz barátságok viszont
sajnos elkerültek. Vagy én kerültem el azokat.
– Egyesek szerint „túlneveli” a gyerekeit…
– Én nem így gondolom.
Van egy nevelési módszerünk
a feleségemmel, Bogival, mindent elmagyarázunk nekik
az ô értelmi képességükön.

Felnôttként kezeljük ôket, mióta megszülettek. Soha nem
mondtam olyat nekik semmire, hogy „hülye vagy hozzá”!
Kitûnô tanulók és nagyon
büszke vagyok rájuk. Lalika
hat tárgyból kapott dicséretet, a kisebbik fiam, István
pedig négybôl. Ô egyébként
negyedik lett az országos
úszóversenyen, a kislányom
pedig hatodik. A fiam szereti a
történelmet is, egyik kedvenc
témája a templomos lovagrend. Nagyon elmélyült srác,
komoly és jó beszélgetéseim
vannak velük, aminek nagyon
örülök.
Borsos Zsuzsi
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Anyukaként dobja a gólokat
Édesanyaként tért vissza a pályára Tápai Szabina. A kajakos Kucsera Gáborral közös gyermekük, Bence már elég
nagy szüleik szerint, hogy Szabina újra kézilabdapályára
álljon. A most másodosztályú Vasas kézilabdázója lapunknak elárulta, mennyi ideig kínozta lelkiismeret-furdalás,
hogy napi pár órára elszakad a babától.
– Mikor fogalmazódott meg,
hogy újra kézilabdázni fog?
– Azt tudtam, hogy szeretnék majd játszani, de túl
korán nem szerettem volna
Bencét itthon hagyni. Az
egyéves kor abszolút ideálisnak tûnt, hiszen már a család
is tud rá vigyázni, vagyunk
annyian, hogy bébiszitter
nélkül is megoldhatjuk. De
általában Gáborral váltjuk
egymást, ô pont hazaér, mikor én megyek edzésre.
– Hogy ízlett az elsô tréning
a hosszú kihagyás után?
– Egy alapozó edzésre
csöppentem be, ahol jobbára inkább kocogtam, míg
a többiek futottak. A labdás
dolgok hamar visszajöttek,
nem lehet ezt elfelejteni. Fizikálisan kell utolérnem magam.
– Nem volt rossz érzés otthon hagyni a gyermekét?
– Talán egy hónapig volt
anyai lelkiismeret-furdalásom. De beláttam, így is
egész nap vele vagyok, kivéve az esti edzésidôben.

– Hosszú távra tervez a
sportkarrierben?
– A Vasas másodosztályú,
május végéig él a szerzôdésem. Szeretnék jövôre már
az élvonalban szerepelni.
Erre itt is meg lehet az esély,
ha jól sikerül a tavasz. Ha
nem, akkor máshol.
– Számít, hogy Budapest
legyen a támaszpont?
– Inkább úgy mondom,
hogy a fôváros és környéke.
Játszottam már Vácon is,
az sem volt messze. Persze
függ magától az ajánlattól,
de nagy költözködésbe nem
mennénk bele.
– A terveket keresztülhúzhatja egy kistestvér?
– Jelenleg nem. Azt beszéltük meg, hogy most még
van pár évem, amikor játszhatok. Azt érzem, hogy nagyon feltöltôdtem a szüléstôl.
Az elôdeimen úgy láttam,
mások is bírták a tempót
szülés után, és jó formában
is játszottak. Mindenképpen
szeretnénk majd még gyereket.

Kutya hideg ellen
Sokan csak megmosolyogják, az igazán beavatottak pedig tudják, hogy szükség van rá. Mi ez? A kutyaruházat!
Lehet egyszínû, tarka, kötött, steppelt, az a lényeg, hogy
melegítsen. Ács Juditot, a téma szakavatott ismerôjét
kérdeztük minderrôl, és arról, mi is a trend, illetve van-e
egyáltalán ilyen?

– És olimpián szerepelni?
– Érdekes, hogy ezt mondja. Errôl nekem mindig Gábor
jut az eszembe, hogy ô legyen ott Rióban mindenképp.
Én ennyire elôre nem tekintek,

hiszen még az NBI-ben sem
játszom jelenleg, nemhogy a
válogatott közelében. Ha egy
év múlva beszélünk, már errôl
is tudok valamit mondani.
MA

Dukai Regina: A jóga segített!

– Azoknak a kutyáknak
ajánlunk ruhát, amelyek lakásban élnek, kistestûek,
rövid szôrûek, esetleg kifejezetten fázósak – mondta Ács
Judit, aki készít és forgalmaz
is ilyen alkalmatosságokat.
– A legfontosabb, hogy a kutyát ne zavarja természetes
mozgásában a ruha!
Az ebet sem játszás, rohangálás közben, sem dolga
végeztekor nem szabad, hogy
gátolja ruházata. Azt is megtudtuk, hogy egy idôs vagy
betegségébôl éppen lábadozó nagyobb testû kutyának is
szüksége lehet a praktikus téli
öltözetre. A hangsúly a „praktikus” szón van, mert kutyaruházati tanácsadónk elárulta,
ô egyáltalán nem híve annak,
hogy öncélúan, csak a trendnek megfelelve aggassunk
kutyánkra mindenféle öltözetet. Pláne nem szabad belekényszeríteni ôket egy a gazda számára csinosnak tetszô,
de kényelmetlen ruhába, mert
az emberrel ellentétben ezt
ôk önmaguknak soha nem
választanák. Persze az éppen
aktuális divatszínekre azért
odafigyel ô is, de semmi „fast
fashion”!
Ám nemcsak ruhát, manapság cipôt is láthatunk
némely kutyán. Meglepô,
mulatságos… és sokszor

hasznos! A német rendôrség
négylábúinak egyes bevetéseken kötelezô kiegészítôje a
cipô, ami a sérülésektôl óvja
meg ôket. Idehaza a jegesedés ellen használt só az, ami
kimarhatja a mancsokat, ez
ellen viszont kitûnô megoldás a zsíros krém is.
– A cipôben való járásra
tanítani kell a kutyát, de én
magam nem szeretem, mert
akadályozza. Egyszer ráadtam az enyémre egy vastag
zoknit, amikor mínusz 10 fok
volt, és a meztelen kutyám
nem gyôzte kapkodni a lábait – osztotta meg velünk
a hölgy. – Neki nem tetszett,
és így hát nekem sem.
Kômíves P.

Kényeztetô zuhany
az elefántoknak

Fotó: Veszprémi Állatkert

Kényeztetô luxusban van részük a Veszprémi Állatkert kis
elefántjainak. Nuka, Dinkar és Félix szívesen fekszenek
a puha homokba, játszanak a hatalmas dekorfákkal, de a
kedvencük egyértelmûen a délutáni zuhany. Az állatkertben ôsszel adták át az új elefántházat, amelyet egy „wellness részleggel” is felszereltek az ormányosok számára.

Az R’n’B’ All Stars tagjai máris próbaterembe vonultak.
Dukai Regina, Johnny K. Palmer és BLR egy stúdióban
találkoztak, hogy felkészüljenek a következô hetek fellépéseire. A közös zenélés elôtt az énekesnônek egy igen
extrém, mexikói hangulatú közös jógázással sikerült lenyugtatnia a srácokat.
Az R’n’B’ All Stars tagjai egy
közös zenélés ürügyén találkoztak nemrégiben, így tudta
legalábbis BLR. Zenésztársai
ugyanis egy kis meglepetéssel készültek a rappernek,

aki épp aznap ünnepelte születésnapját. Regi és Johnny
egy üveg tequilával és néhány sombreróval rontott
be a próbára. A meglepetés
olyan jól sikerült, hogy Re-

ginának nem kis erôfeszítésébe telt, míg a mariachinak
öltözött fiúkat sikerült megzaboláznia.
– Az év elsô próbái nálunk általában így zajlanak,
de engem nehéz kihozni a
béketûrésembôl – mondta
Dukai Regina. – Jó volt újra
találkozni a fiúkkal, persze
ilyenkor az is fontos, hogy
a munkára is koncentrálni
tudjunk. Nem jellemzô rám,

hogy újévi fogadalmakat teszek, viszont most tudatosan
megpróbálok odafigyelni a
harmóniára, és arra, hogy
elkerüljem a stresszes helyzeteket. Amikor egy kis nyugalomra vágyom, nekem
mindig a jóga segít, és a fiúknak is megmutattam pár
egyszerû gyakorlatot, ezzel
pedig észrevétlenül rávettem
ôket, hogy a feladatra koncentráljanak.

Az elefántház belsô kifutója
fölé egy speciális esôztetôberendezést építettek ki a
szakemberek, amelybôl langyos víz hull a vastag bôrû
kedvencekre, akik hangos
trombitálással, kergetôzéssel,
kirobbanó örömmel fogadják
az „égi áldást”. Török László,
az intézmény igazgatója elmondta, hogy az elefántzuhanyozást a kíváncsi látogatók
is végignézhetik. Miután az
ormányosok végeztek a fürdôvel, nem maradnak tiszták,

beszórják magukat homokkal, sárban hemperegnek,
hogy távol tartsák maguktól a
vérszívókat. A természetben
az elefántcsordák ugyan képesek hatalmas távolságokat
egyszerre is megtenni, ám a
víz közelébôl soha nem távolodnak el túl messzire, ugyanis
higiénés és testhûtési okokból
az ivás mellett fürdésre is felhasználják a környék kisebb
tavait, ami után elvégzik a fent
említett porba hempergést.
NO
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Táncosok szólóztak
Csabán

Gnandt János
mûtermében

A XXII. Országos Szólótánc Fesztiválnak adott helyet január második hétvégéjén a Csabagyöngye. Az ország
néptáncosai kétévenként Békéscsabán gyûlnek össze,
hogy bemutathassák tudásukat.
A résztvevôk két kategóriában,
kötelezô és szabadon választott táncokban versenyeztek. A
pénteki sorsolást és próbákat
követôen, szombaton délelôtt
Mlinár Pál fesztiváligazgató
köszöntötte a jelenlévôket, aki
a rangos zsûrit is bemutatta.
Az elnök idén Busai Norbert,
a zsûri tagjai dr. Ratkó Lujza,
Hahn-Kakas István, Juhász
Zsolt és Kocsis Enikô volt.
A városvezetés részérôl
Bíró Csaba, a közmûvelôdési,
oktatási és sportbizottság elnöke nyitotta meg a fesztivált.
Mint mondta, Békéscsabán
erôs hagyománya van a néptáncmozgalomnak, amelyre

büszke a város. Idén korábbi
eredményeik miatt huszonegyen jutottak automatikusan
a döntôbe. A Békés megyei,
valamint a térséghez egyéb
szállal kötôdô táncosok szép
eredményeket értek el, különdíjat kapott Molnár Bálint és
Hankó Tamás, és elsô aranysarkantyújának örülhetett Németh Antal és Móricz Bence,
elôször érdemelte ki az aranygyöngyös elismerést Farkas
Ágnes. Háromszor kapott díjat, ezzel örökös aranysarkantyús és aranygyöngyös táncos lett Mlinár Péter és Mlinár
Zsuzsanna.
Gajdács Emese

Nálunk hagyománya van a néptáncmozgalomnak

Gnandt János és Elek Tibor a mûteremben
A magyar kultúra hetében Gnandt János festômûvész megnyitotta Andrássy úti mûtermét a látogatók elôtt. A nemrégiben Magyar Teátrum Díjjal kitüntetett mûvész – aki egyébként a Jókai színház festôtárának a vezetôje is – készséggel
kalauzolta végig az érdeklôdôket birodalmán.
A mûteremben Mészáros Zsuzsa, a Munkácsy Emlékház
mûvészeti vezetôje köszöntötte a látogatókat és elmondta,
hogy évek óta szerveznek
mûterem-látogatásokat a magyar kultúra napja alkalmából.
Mint azt Gnandt Jánostól
megtudtuk, Schéner Mihály
mûtermében alkothat. A laikus
azt gondolná, hogy mindenhol festôvásznak vannak, az
alkotás kellékeibe lehet botlani, de a belépôt katonás rend
fogadja, s ez a letisztultság a
mûvész geometrikus, absztrakt képein is tükrözôdik.

Gnandt János több mint
húsz éve tanít a megyeszékhely különbözô mûvészeti
középiskoláiban. Két éve,
2012-ben a Jankay galériában láthattuk Retrospektív
címû kiállítását, amelyet egy
kisfilm segítségével elevenített fel, és láthattuk azt a filmet is, amely a színház festôtárat mutatta be.
A látogatók a házigazda
szeretetét, képeinek letisztult,
színes világát vihették haza,
ami valóban szép ajándék a
magyar kultúra napján.
Vándor Andrea

Jegyzet
Védôburok
Az a tény, hogy anyanyelvem
magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem
legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Mélyen
bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként – olvasom
Kosztolányi Dezsô sorait, miközben áthallatszik valamelyik
tévéhíradó.
Hallom a párizsi merénylet
részleteit, hallom, mi folyik Ukrajnában, Afrikában, és hallom,
hogy Moszulban tizenhárom
fiatal férfit végeztek ki pusztán
azért, mert focimeccset néztek, és a meccsnézés állítólag
a szélsôséges vallási törvényekkel ellentétes. Hallom, de
nem értem! Nem értem, hogy
történhet ilyen? Nem tudok,
nem akarok belegondolni, hányan lehetnek, vagy – ki tudja
– hányan lehetünk támadások
célpontjai, ha ez így folytatódik…
Kikapcsolom a tévét, bekuckózom, visszatérek a könyvekhez, a zenéhez. Van valami
megnyugtató, simogató melegség a képzelet világába
repítô szavakban a hagyományainkból, gyökereinkbôl fakadó értékekben. Van valami
otthonos varázs a körülölelô
magyar kultúrában, amelyben persze felfedezhetô, hogy
más kultúrákból is magába olvasztotta azt, amitôl jobban ki-

teljesedhet. Magyar zene szól,
de fel-felbukkannak dallamfrázisok más népek dallamaiból,
ahogy külföldi zeneszerzôk is
szônek magyar dallamokat a
zenéjükbe.
A kuckóból kikandikálva, a
magyar kultúra ünnepén széles programkínálat hívogat
Csabán, például irodalmi est,
könyvbemutató, fotómûvészek
kiállítása, szkíta fejedelmi sírok leletei, képzômûvészeti kiállítás – a rendezvények szinte
védôburkot vonnak körénk
úgy, hogy közben gazdagodunk. Ráadásul ezzel egy idôben, az ökumenikus imahét
keretében nálunk egymás
templomaiban imádkoznak az
egységért a különbözô felekezetek – akár meccsnézés elôtt
vagy után is...
Rám tör, benne van „a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában”: hálás vagyok, hogy itt,
hogy békében élhetek!
Mikóczy Erika

Zongoraest a Vigadóban Békéscsabától a Himalájáig Versünnep a könyvtárban
Suhajda Szilárd elôadása
Egy újabb ﬁatal csabai tehetség
Péter Erikával
a Lencsésin
bemutatkozása
Az újév elsô jelentôs
klasszikus zenei eseménye a Filharmónia bérletes sorozatában megrendezett szólózongora-est
volt.
Kovács Gergely Tamás koncertje több szempontból
is kivételesnek bizonyult.
A békéscsabai születésû
fiatalember 19 évesen
valószínûleg a legfiatalabb a
Filharmónia elôadói között.
A mûsorán szereplô mûvek
sem a tizenéves zongoristák repertoárdarabjai. Beethoven Waldstein-szonáta,
Chopin Hôsi polonéz, Ravel Szonatina után Liszt Kovács Gergely Tamás
Spanyol rapszódiája nagy
feladat, jelentôs teljesítmény akkor biztosan másképpen,
felnôtt mûvészek számára is. érettebben, a részletek gonKovács Gergely produkciója dos kimunkálásában elmerülakkor is tiszteletre méltó, ha ve. De vajon megôrizhetô-e
tudjuk, zeneiskolásként, 12 az ifjúságnak ez a gondtalan,
évesen került fel Budapestre a kétségeket nem ismerô száZeneakadémia különleges te- guldása, boldog magabizhetségekkel foglalkozó osztá- tossága? Ez egyelôre a jövô
lyába, felsôfokú tanulmányait „zenéje”, de az biztos, hogy
pedig ebben az évben kezdte Kovács Gergely a mostani
koncerten életerôs virtuoziel az intézményben.
Pályájának alakulása emlé- tásával szerzett élményt és
keztet Tóth Péter útjára – egy „fiatalította meg” (ha csak egy
újabb rendkívüli csabai tehet- órányira is) a közönséget.
Az év eleji eseményekbôl
ség! De egy teljesen más karakter, zenei alkat. Zongorajá- szoktak jósolni az egész évre.
tékára leginkább a kirobbanó Kovács Gergely felvillanyozó
vitalitás volt jellemzô, a fiatal- koncertje alapján nem lehet
ság „ide nekem az oroszlánt majd okunk panaszra a hangis” attitûdje. Valószínûleg eze- versenyévad elkövetkezô estket a mûveket késôbb, már jeire sem.
Kisné Farkas Gabriella
felnôtt fejjel is játszani fogja,

Suhajda Szilárd hegymászó Békéscsabától a Himalájáig
címû elôadását hallhatták az érdeklôdôk a Lencsési Közösségi Házban január 21-én délután.
A Lencsési Közösségi Ház
Természetjáró Köre idén ünnepli fennállásának tízedik évfordulóját. Az ennek kapcsán
rendezett programsorozat keretében hívták meg Suhajda
Szilárdot is.
A békéscsabai fiatalember elöljáróban elárulta, hogy
egy ideig lakott a Lencsési
lakótelepen is, gyermekkorában pedig sokat túrázott szüleivel, így szívesen tett eleget a
természetjárók meghívásának.
Suhajda Szilárd tavaly
nyáron hódította meg a KínaPakisztán határán elhelyezkedô, 8051 méter magas Broad
Peak hegycsúcsot. A 32 éves
fiatalember Varga Csabával
együtt 17 nap alatt teljesítette
a távot oxigénpalack nélkül.
A 8051 méter magas Broad
Peak felé vezetô úton július
6-án érték el a 4950 méteren

fekvô alaptábort, majd július
23-án mászták meg a 8051
méter magas csúcsot.
Az elôadáson fotókkal és
videofelvételekkel illusztrálta
a történteket a hegymászó,
aki különleges eszközöket is
magával hozott. A közönség
így közelrôl megszemlélhette
például speciális bakancsát,
pehelytöltetû öltözékét és
jégcsákányát is. Suhajda Szilárd a Csabai Mérleg érdeklôdésére elmondta, jelenleg is
tervez újabb csúcshódítást.
Egyelôre annyit tudhattunk
meg, hogy a most kiszemelt
hegycsúcs az elôzônél is
magasabb, s ugyancsak Pakisztánban található. A csabai
hegymászót remélhetôen helyi vállalkozások is támogatják
majd újabb, példaértékû teljesítménynek végrehajtásában.
Gajdács Emese

Suhajda Szilárd meghódította a 8051 méteres Broad Peaket

A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett programok sorában január 21-én a megyei könyvtárban Péter
Erika jótékony céllal tartott interaktív irodalmi délelôttöt
gyermekeknek. A Príma-díjas, békéscsabai költônô az óvodáskorú közönséget is bevonta a játékba, a verses, zenés
elôadásba, így adta elô saját gyermekverseit

Falvak az unióban

A világban élô román és magyar fotómûvészek kilencedik nemzetközi szalonja nyitotta meg kapuit a magyar és
a közelmúltban zajlott román kultúra napja alkalmából január 22-én a Békés Megyei Könyvtárban. Az Euro Foto
Art Egyesület Falvak az Európai Unióban címû kiállítását Tóth István elnök nyitotta meg a Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes kamaracsoportja közremûködésével és
Debreceni-Kis Helga citerajátékával
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Objektív 2014 a Márvány
Fotómûhely képeibôl

Gálaest a magyar kultúra napján
A Csabagyöngye alkotó közösségei adtak mûsort

A magyar kultúra napja alkalmából gálaestet tartottak
január 22-én a Csabagyöngyében. A színes produkciókból összeállított mûsort a
központban mûködô közösségek adták.

Több mint harminc fotó látható a közösségi házban
Fotókiállítást nyitottak meg január 21-én délután a Lencsési Közösségi Házban. Az esemény a magyar kultúra
napjához illeszkedô programok sorozatába tartozik.
A Lencsési Közösségi Ház
zsúfolásig telt nagytermében
elsôként Takács Péter intézményvezetô köszöntötte a
jelenlévôket. A helyiség falait díszítik a házban mûködô
Márvány Fotómûhely tagjainak alkotásai, színes és fekete-fehér fényképek. A Bartók
diákja, Rácz Csaba gitározott,
majd Szente Béla, a Csabagyöngye igazgatója nyitotta
meg a tárlatot.
– Csodaszépen szerkesztett és tartalmában is sokat
mondó kiállítást láthatunk,
mely példaértékû lehet. A
képek egymásnak felelnek,

rendszer van bennük, aszszociációkat fedezhetünk fel
közöttük – hallhattuk Szente
Bélától, aki mûelemzéssel tarkítva mutatta be a falakon látható fotókat, majd az alkotók
nevét is felsorolta. Több mint
harminc fotó látható a Lecsési
Közösségi Ház nagytermében, melyekhez a Csabagyöngye igazgatója gratulált
a Márvány Fotómûhely tagjainak, s a tárlat szerkesztôinek
is. Mint megtudtuk, a lakótelepi fotóklub a város legaktívabb, legeredményesebb
közösségeinek egyike.
Gajdács Emese

Ezen az estén vehette át a Csabagyöngye vezetôje, Szente
Béla és a Munkácsy múzeum
igazgatója, Ando György a Békéscsaba kultúrájáért kitüntetést a polgármestertôl, Szarvas Pétertôl. A két intézmény
képviselôi a színpadra állva
a Szózat elszavalásával köszönték meg az elismerést. A
Csabagyöngye és a múzeum
életét, történetét is egy-egy
rövidfilmmel mutatták be az
esten, mely számtalan szép
pillanatot villantott fel a kitüntetett intézmények életébôl.
– Minden nemzetre, minden közösségre jellemzô az,
hogy miképpen szelídíti meg
a természetet és hogyan hagyományozza ezt át nemzedékrôl nemzedékre. Ezek a
tradíciók tartják egyben és
teremtik újjá a közösségeket,
a nemzeteket. A brazilokat a
tánc, az angolokat a tea, a németeket a precizitás, az olaszokat a muzsika, a magyarokat a bor, a békéscsabaiakat

Emberek aranyban
Szkíta fejedelmi sírok leletei
a sztyeppe piramisaiból

A színpadon a Csabagyöngye Kulturális Központ alkotó közösségei
a csabai kolbász – mondta
Szarvas Péter ünnepi beszédében, majd így folytatta:
– 1985 óta a magyarság
idehaza, a határokon túl és
világszerte felidézi január
22-e alkalmával a magyar
kulturális értékeket. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, nemzeti
tudatunk erôsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézô tárgyi és szellemi
értékeinket. Hiszem, hogy a

kötôdés, az összetartozás
érzését kis közösségekben
kell elôször megteremteni.
Ezen keresztül vezet az út a
nagyobb közösségekbe tartozás megértéséhez.
A polgármester kiemelte:
„Városvezetôként fontosnak
tartom, hogy Békéscsabán jól
érezzük magunkat, s ennek
pedig a kulturális élet lényeges része. Büszkén mondhatom, hogy városunk kulturális
életét változatos programok
színesítik, az itt lakók és az
ide látogatók örömére”- hallhattuk Szarvas Pétertôl.

A gálaesten köszöntôt mondott még dr. Vígh Annamária,
az Emberi Erôforrások Minisztériumának Közgyûjteményi
Fôosztályvezetôje, az ezt követô mûsorban pedig fellépett
a Csabai Színistúdió, a Csaba
Big Band, a Békéscsabai
Társastánc Klub, a Nyíri Lajos Táncsport Egyesület, a
Senior Klub, Zoltai Sándor, Alföldi Csaba, a Calandrella Kamarakórus, Uhrin Viktor–Gál
Csaba, a Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes és a Tabán
Néptáncegyüttes.
Gajdács Emese

Ünnepi Bárka-est az Ibsenben
Ménesi Gábor és Vári Fábián László
a Bárka-díjas

A magyar kultúra napján nyitotta meg kapuit az Emberek
aranyban – Szkíta fejedelmi
sírok leletei a sztyeppe piramisaiból címû nagyszabású
idôszaki tárlat. A Munkácsy
Mihály Múzeum és a Kurgan
Kft. közös szervezésében a
szkíta birodalom Kazahsztánból származó aranykincseit felvonultató kiállítás
zártkörû megnyitóján Regôs
Sziránszki József Az égig
érô fa történetét osztotta
meg a hallgatósággal.
Ando György igazgató a múzeum nevében köszöntötte a
megjelenteket. Emlékeztetett
arra, hogy 200 éve született
Rómer Flóris, a magyar régészet atyja, és hogy a Munkácsy múzeum elsô igazgatója
is egy régész, Balás Ádám
volt, aki már az 1900-as években kutatta a kurgánokat.

Az „aranyember”

A különleges kiállítás megnyitójának pillanatai
Szarvas Péter polgármester a filmekben látható fantasztikus idôutazáshoz hasonlította a kiállítást, amely a
szkíta fejedelmek gazdagságára, a régészeti feltárások
folyamatára hívja fel a figyelmet, és a pusztai népek mindennapjaiba is bepillantást
enged. A történelmi, kulturális utazás nagyszerûségét
ajánlotta a közönség figyelmébe dr. Vigh Annamária,
az EMMI Közgyûjteményi
Fôosztályának vezetôje is, aki
a múzeum értékteremtô tevékenységérôl is szólt.
Zsilkaidárov Jermek, a Kazah Köztársaság magyarországi nagykövetségének konzulja a három szkíta korszak
és az eurázsiai népek gazdag
vallási és kulturális értékei mellett arra hívta fel a figyelmet,
hogy jövô nem létezik a történelmi múlt ismerete nélkül.

Scholtz Norbert régész
részletesen szólt a kiállítás
anyagáról. Kiemelte a nomád
népek fegyverzetét, a lószerszámokat és az állatutánzó
mûvészet arany és ezüst remekeit. Azt is megtudhattuk
tôle, hogy a tárlat anyagának
többsége az úgynevezett
„Issyk-kurgánból” és a Berel
mellett feltárt – világviszonylatban is ritkaságszámba
menô – lovas temetkezés leleteibôl származik, azoknak
méret- és anyaghelyes reprodukciója. Az elsô emeleti
teremben maga az „aranyember” is látható, amelyet
1969-ben tártak fel Krym
Altynbekov vezetésével.
A nagyközönség január
23-ától április 5-éig láthatja
a monumentális kiállítást,
amelynek kurátora Medgyesi
Pál régész.
Vándor Andrea

Az ünnepi Bárka-est elôadói bal oldalon János Hajnalkával és a Békés Bandával
A Bárka szerkesztôsége, a Jókai színház és a Körös Irodalmi Társaság a magyar kultúra napja alkalmából, január 17-én rendezte meg az idei ünnepi Bárka-estet az Ibsen Stúdiószínházban, ahol Szarvas Péter polgármester
adta át a 2014-es Bárka-díjakat.
Az ünnepi esten elsôként dr.
Elek Tibor fôszerkesztô, irodalomtörténész értékelte a tavalyi hat lapszámot, melyekbôl
a szerzôk olvastak fel egyegy mûvet. Ezután bemutatták a díjazottakat, Ménes
Gábort és Vári Fábián Lászlót.
A Hódmezôvásárhelyen élô
Ménesi Gábor az elmúlt évben Grendel Lajos és Zalán Tibor köteteirôl szóló kritikákkal
gazdagította a nyomtatott folyóirat számait, és számos írói
kisinterjúval a Bárkaonline-t.
A József Attila-díjas, Magyar
Mûvészeti Akadémia-tag,

Kárpátalján élô Vári Fábián
László tavaly legújabb verseibôl közölt két lapszámban,
és készülô regényének egyik
részletét is a Bárkának adta. A
két díjazottal Kiss László szerkesztô és dr. Elek Tibor beszélgetett, s megemlékeztek
a korábbi díjazottakról is.
A továbbiakban Farkas
Wellmann Éva az online felület
innovációiról, Kiss László pedig a Jó tanuló felel – középiskolásoknak szóló új rovatról
számolt be, majd a jelen lévô
szerzôk olvastak fel szemelvényeket mûveikbôl.

Szarvas Péter a díjak átadása elôtt elmondta, hogy
a kilencvenes évek eleje óta
kíséri figyelemmel a Bárka
tevékenységét, az utóbbi idôben pedig az online felület
hûséges olvasója is. Békéscsaba nincs túl szerencsés
helyzetben földrajzi fekvésénél fogva, ám a kultúra és az
irodalom terén nem szégyenkezhetünk: a csabaiaknak
pedig szükségük van erre a
gazdag szellemi táplálékra –
mondta.
Az est további részében a
Bárka idei elsô számát ismerhették meg a jelenlévôk. A
prózai részek között a Békés
Banda és János Hajnalka
gondoskodott a jó hangulatról.
Vándor Andrea
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Láthatóság = biztonság
Megelôzhetôek a balesetek

A nagy nap elôkészületei
Esküvô Kiállítás a centerben

Toborzó a tornaklubnál
Kétnapos nyílt kiválasztás

Január 16., 17., 18-án minden a „nagy napról” szólt a Csaba
Centerben. 43 kiállító cég kínálatán túl a központ további 80
üzletében találhatták meg a szükséges dolgokat az érdeklôdôk, legyen szó fehérnemûrôl, gyûrûrôl, virágról, nászajándékról, vagy akár a leány- és legénybúcsú kellékeirôl.

A biztonságos közlekedésre figyelmeztetnek
A téli hónapokban rövidebbek a nappalok, ráadásul köd
is gyakran nehezíti a közlekedôk dolgát. Ezért a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak nagy gondot kell fordítaniuk arra, hogy láthatóvá tegyék magukat.
Sötétben, szürkületben, ködös
idôben a gyalogosok szinte
beleolvadnak a környezetükbe. Ezért lakott területen kívüli
úton, illetve annak leállósávján,
útpadkáján tartózkodó gyalogosnak éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között kötelezô fényvisszaverô mellényt
viselnie – áll azon a szórólapon, melyet „LÁTHATÓSÁG =
BIZTONSÁG” címmel adott ki
az ORFK – Országos Balesetmegelôzési Bizottság.
A kiadványt a rendôrség
Békés megyében is terjeszti. A
közelmúltban kerékpárosokat
és gyalogosokat szólítottak
meg az egyenruhások, és szórólapokat, valamint láthatósági
mellény alakú fényvisszaverô
kulcstartót is ajándékoztak ne-

kik. A kerékpárosok egyik legnagyobb ellensége ugyanis a
láthatatlanság, amikor a többi
közlekedô nem látja, nem észleli ôket – fogalmaztak a kiadvány szerkesztôi. Kiemelik: a
fényvisszaverô mellény vagy
ruházat használata lakott területen kívül, sötétedés után,
illetve rossz látási viszonyok
között kötelezô. Ezt a szabályt
a gépkocsival közlekedôknek
is mindig szem elôtt kell tartaniuk. Elôfordulhat, hogy az útviszonyok vagy baleset, illetve
valamilyen forgalmi ok miatt
megállásra kényszerülnek, ki
kell szállniuk a jármûbôl. Nagyon fontos, hogy a többi közlekedô számára idôben észlelhetôek, láthatóak legyenek.
G. E.

– Örömmel vettük korábbi
partnereink és az újonnan
megnyílt Arcanum Hotel,
Munkácsy Hotel és a Bréda
Kastély részvételét is a kiállításon. Számos fotós, szépségtanácsadó, rendezvényszervezô képviseltette magát
a centerben, sôt, hogy a legapróbb részlet se maradjon
ki, még táncoktatóval is találkozhattak a párok a rendezvényen – mondta Hrabovszki
György.
A kiállításon a standoknál
személyre szabottan egyeztethettek a szakemberekkel a
leendô házastársak, közben

Sikert aratott a menyasszonyiruha-bemutató

ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG
„ÖSSZ-KÉP-ES-SÉG Modellkísérleti program a
Békéscsabai kistérségben mûködô alapszolgáltatások
funkcionális összekapcsolására” címû projekt
TÁ M O P - 5 . 4 . 9 -11/ 1 - 2 0 12 - 0 0 5 7
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és négy
konzorciumi partnere 34 948 900 Ft öszszegû, 100 százalék vissza nem térítendô támogatást nyert a TÁMOP-5.4.9-11/1
jelû pályázati kiírás keretében, amely
2013. augusztus 1.–2015. január 31. közötti idôszakban valósult meg.

A pályázat célja a Békéscsabai kistérség területén található szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatások összehangolása, funkcionális összekapcsolása annak érdekében,
hogy az ellátottak által elérni kívánt szolgáltatások elérhetôsége egyszerûsödjön.
Célunk a dolgozók képzése, tréningelése,
valamint a mindennapi munkavégzés könynyebbé, változatosabbá tétele volt. Ennek
eredményeképpen a lakosság problémáira
komplex megoldást kívánunk nyújtani az
elérhetô szolgáltatások tekintetében.

Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

a színpadon látványos menyasszonyiruha- és vôlegényöltöny-bemutatók, valamint
fehérnemû és ékszer divatbemutatók zajlottak. A rendezvény házigazdája, ceremóniamestere Berta János, „Jimmy”
volt, akit szintén megkereshettek a jegyesek leendô lakodalmuk „levezénylésére”.
A Csaba Center Jegyespárja versenyen több mint
ötven pár indult, a legtöbb
szavazattal az elsô Petôcz
Gabi és Dóczy Balázs lett,
második Stefkovics Márta és
Gyuris Zoltán, harmadik pedig Nagy Dóra és Hadi Imre.

A projekt a következô fôbb programokat
biztosította a közvetlen célcsoport, az
alapszolgáltatások munkatársai részére:
• családkonzulens / családterapeuta-képzés
• kommunikációs, empátiát fejlesztô tréning
• vezetôi tréning
• esetmegbeszélô csoport szervezése
• minôségfejlesztési szakmai mûhely
• családi nap
A projekt a következô fôbb programokat
biztosította a közvetett célcsoport, az alapszolgáltatást igénybe vevôk és hozzátartozóik részére:
• ismeretterjesztô bemutató
• tanácsadás
• önkéntes képzés
• mesemûhely
Mindezek mellett kiadványok, módszertani
kézikönyv, valamint monitoring tanulmány
készült.

A kis tehetségek a honi torna fellegvárában tanulhatnak
Február 3-án és 4-én 17 órától nyílt tehetségkutató kiválasztást tart a békéscsabai tornaklub a Kórház utca 6. szám
alatti tornacsarnokában. A válogatásra a mozogni szeretô,
leendô elsô osztályosokat várják a szakemberek.
Mint azt Fóri Mártától, a Torna
Club Békéscsaba ügyvezetôjétôl megtudtuk, nemcsak
a csabai gyerekek, hanem a
környezô településeken élôk
jelentkezését is várják.
– Évtizedek óta jól mûködô
iskolarendszer van a hátunk
mögött. A Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskolában mûködtetünk kis létszámú sportosztályokat, kollégiumi háttérrel. Így a szülôk
biztonságban tudhatják gyermekeiket, hiszen az órarendet
összehangoltan alakítjuk ki az
oktatási intézménnyel, ügyelve a sport és a tanulás egyensúlyára. Az edzésekre nevelôtanárok kísérik a tanulókat,

akik egész nap felügyelet
alatt állnak. Az eredményeink
önmagukért beszélnek, Békéscsaba a tornasport fellegvára, klubunk pedig olimpiai
mûhely is. Olyan olimpiai bajnokokat adtunk, mint Kalmár
Zsuzsa, Ónodi Henrietta, Újszigeti Katalin, Zsilinszki Tünde, aki az ország elsô ifjúsági
Európ-bajnoka volt, s ma nálunk edzô.
Mivel vidéki bázis vagyunk,
a kistelepüléseken élô hat-hét
éves tehetségeket is várjuk
február 3-án és 4-én. Számítunk azok segítségére, akik
tornázni szeretô gyermekeket
ismernek a környezetükben.
Vándor Andrea

PÁ L YÁ Z A T I F E L H Í VÁ S
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévô
bérlakásokban történô elhelyezésre
Pályázható bérlakások:
• Békéscsaba, Vécsey u. 6. IV.
em. 12. szám alatti szolgálati
lakás. A lakás háromszobás, összkomfortos, 71 m2
alapterületû, a bérleti díj öszszege: bruttó 21 797 Ft/hó.
• Békéscsaba, Vécsey u. 8. IV.
em. 13. szám alatti szolgálati
lakás. A lakás kétszobás, összkomfortos, 52 m2 alapterületû,
a bérleti díj összege: bruttó
15 964 Ft/hó.
• Békéscsaba, Vécsey u. 8. IV.
em. 14. szám alatti szolgálati
lakás. A lakás kétszobás, összkomfortos, 58 m2 alapterületû,
a bérleti díj összege: bruttó
17 806 Ft/hó.
• Békéscsaba, Vécsey u. 10. IV.
em. 13. szám alatti szolgálati

lakás. A lakás kétszobás, összkomfortos, 52 m2 alapterületû,
a bérleti díj összege: bruttó
15 964 Ft/hó.
• Békéscsaba, Vécsey u. 12.
III. em. 10. szám alatti szolgálati lakás. A lakás másfél
szobás, összkomfortos, 39 m2
alapterületû, a bérleti díj öszszege: bruttó 11 973 Ft/hó.
• Békéscsaba, Tulipán u. 12.
III. em. 9. szám alatti szolgálati lakás. A lakás kétszobás, összkomfortos, 57
m 2 alapterületû, a bérleti díj
összege: bruttó 17 499 Ft/
hó.
• Békéscsaba, Tulipán u. 12. II.
em. 6. szám alatti szolgálati lakás. A lakás kétszobás, összkomfortos, 57 m2 alapterületû,

a bérleti díj összege: bruttó
17 499 Ft/hó.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 6. 12 óra
(A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztály, Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. II. 26-os
iroda. A pályázat benyújtásához
szükséges formanyomtatvány a
polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán igényelhetô és
letölthetô a www.bekescsaba.hu
honlapról.
Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai
osztályán kérhetô. Telefonszám:
452-252/4240-es mellék.

Közösségi kertek

Rosta Gábor elôadása Jaminában
Rosta Gábor, a Városi Kertek Egyesületének vezetôje a Közös Pont Egyesület és a Jaminai Közösségi Ház
meghívására érkezett az erzsébethelyi közösségi házba
nemrégiben.
Rosta Gábornak, a Városi
Kertek Egyesület létrehozójának, elnökének a városi
mezôgazdaság, a lakótelepi
közösségi mintakertek és a
szomszédsági közösségek
építése, fejlesztése tölti ki
a napjai jelentôs részét. A
válság kirobbanása óta foglalkozik közösségi kertek kialakításával, és a Zsigmond

Király Fôiskola oktatójaként
válságmenedzseléssel, válságkommunikációval is.
Rosta Gábor szerint egyre
népszerûbbek a lakótelepi
közösségi mintakertek. Jóval többrôl van itt szó, mint
néhány kilogrammnyi saját
ültetésû zöldség, virág vagy
fûszernövény termesztésérôl, e városi kertek ugyanis

a közösségi élet újraindításának legfôbb színtereivé
válhatnak, és egyfajta szociális szerepet is betöltenek.
Békéscsabán két magánkert
mûködik már, illetve a Jaminai Közösségi Ház is bekapcsolódott a Norvég Civil Alap
által támogatott a „Minden
zöldség számít” elnevezésû
projektbe fûszeres, gyógynövényes mintakertjével, amely
a környezô óvodák, iskolák
tanórán kívüli foglalkozásainak is helyet ad.
Vándor A.
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Slovak Press Photo kiállítás

Výstava Slovak Press Photo

tója megnyitójában elmondta, hogy a világot bejárt,
válogatott anyag a 2012-es
elsô országos szlovákiai sajtófotóverseny díjazott alkotásait vonultatja fel. Az anyagot
130 fotós 1500 alkotásából
válogatta a neves összetételû
nemzetközi zsûri, amelynek
elnöke Marián Pauer volt, tagjai közt pedig ott találjuk az
elismert kiváló magyar fotóst,
Korniss Pétert, Alan Hyžát és
az azóta elhunyt Huszár Tibort
és Karol Kállayt Szlovákiából.
A tavalyi budapesti kiállítás
után most Békéscsabán látható a kollekció, amelyet több
magyarországi városban is ki
szeretnének állítani.
A tárlatmegnyitót megtisztelte jelenlétével Štefan Daňo
fôkonzul és Hollerné Racskó

inštitút v Budapešti v spolupráci
s Generálnym konzulátom SR v
Békešskej Čabe.
Ako hostiteľ, v mene Čabianskej organizácie Slovákov účastníkov privítal Michal
Lásik, ktorý si spomenul aj na
záľubu zo študentských rokov,
na fotografovanie. Upriamil
pozornosť prítomných na výnimočnosť tejto činnosti, veď
fotograﬁa zvečňuje vždy atmosféru danej chvíle.
Riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi vo svojom prejave o výstave, ktorá putovala po celom
svete uviedol, že prezentuje
ocenené diela 1. ročníka súťaže novinárskej fotograﬁe z roku
2012. Výber z 1500 diel 130
fotografov zostavila medzinárodná porota z radov renomo-

A Szlovák Kultúra Házában
január 21-én nyitotta meg
kapuit a Slovak Press Photo,
azaz a szlovákiai riportfotó
elsô országos versenyének
válogatott versenymunkáiból
rendezett kiállítás, a Budapesti Szlovák Intézet, valamint a Szlovák Köztársaság
Békéscsabai Fôkonzulátusa
szervezésében.
A Csabai Szlovákok Szervezete nevében Lászik Mihály
házigazdaként köszöntötte a
megjelenteket, felidézve diákkori kedvenc idôtöltését, a
fotózást. Felhívta a figyelmet
a fényképezés nagyszerûségére, s hogy a fotó mindig
az adott pillanat hangulatát
örökíti meg.
Hushegyi Gábor, a Budapesti Szlovák Intézet igazga-

Roma Kulturális
Fesztivál
2015. február 11–13.
A Békés Megyei Könyvtár három napon keresztül négy
településen (Békés, Békéscsaba, Doboz, Sarkad) szervez színes kulturális programokat.
Cigány népmesék színmûvész elôadásában; irodalmi
délután; rajzolás, festés, kiállítás; gyermekfoglalkoztató; filmklub; könnyûzene és jazz-mûsor; „Cigánykerék”
– roma kulturális társasjáték; hagyományos roma mesterségek bemutatója; roma gasztronómia és végül az
elmaradhatatlan mulatság népzenészek, néptáncosok
fellépésével, majd táncházzal.
A részletes programot keresse a könyvtár honlapján:
http://konyvtar.bmk.hu

Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke is.
A fotókat február 17-éig láthatják az érdeklôdôk a Szlovák Kultúra Házában.
Vándor Andrea

V Dome slovenskej kultúry bola
21. januára v popoludní otvorená výstava Slovak Press Photo,
čiže výber z 1. ročníka súťaže
novinárskej fotograﬁe. Organizátormi exhíbicie boli Slovenský

vaných odborníkov, jej predsedom bol Marián Pauer, medzi
jeho členmi boli také osobnosti
ako Péter Korniss, Alan Hyža a
odvtedy zosnulý Tibor Huszár
(†) a Karol Kállay (†) zo Slovenska. Po vlaňajšej výstave
v Budapešti diela sú prístupné verejnosti v súčasnosti v
Békešskej Čabe a chceli by
výstavu predstaviť aj v iných
mestách v Maďarsku.
Otvorenie výstavy poctili
svojou prítomnosťou aj generálny konzul SR Štefan Daňo
ako aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v
Maďarsku Alžbeta Hollerová
Račková. Vynikajúce fotograﬁe
si návštevníci Domu slovenskej
kultúry môžu pozrieť do 17-ho
februára.
Andrea Vándorová

Vállalkozók partnerségét keresi
az egyetem
dékántól, aki hozzátette: örömére szolgál, hogy Békés
megyében a döntéshozók
eddig pozitívan álltak kezdeményezéseikhez.
Gajda Róbert kormánymegbízott támogatásáról
biztosította az egyetemet,
Szarvas Péter, Békéscsaba
polgármestere pedig ugyancsak partnerséget ígért a
vezetésének. Mint mondta, ô
már folytatott megbeszélést
a dékánnal, s meggyôzôdött
arról, hogy jó irányba indultak el, amit a város is segíteni
fog lehetôségeihez mérten.
– Számunkra is fontos,
hogy Békés megyében, Békéscsabán megmaradjon,

Politikusok, intézményvezetôk és a legjelentôsebb cégek
irányítóinak részvételével tartottak január 22-én kerekasztal-megbeszélést a megyei felsôoktatás jövôjérôl a Szent
István Egyetem (SZIE) békéscsabai karán.
Dr. Bíró Tibor, a SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Karának dékánja
felvázolta, miért is gyûltek
össze ebben a körben a jelenlévôk:
A napokban küldtük ki azokat a leveleket az érintett cégvezetôknek, vállalkozóknak,
melyben egy egészen újszerû
ötlettôl vezérelve felvázoltuk
intézményünk jelenlegi helyzetét, s partnerséget ajánlottunk. Nem titkoltuk, hogy
szükségünk van a segítség-
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re, ugyanakkor mi magunk
is ajánlunk együttmûködést
elsôsorban a kutatásfejlesztés és innováció területén.
A cégvezetôket arra biztatnánk, munkatársaikat, dolgozóikat támogassák abban,
hogy részt vegyenek képzéseinkben, legyenek az egyetem hallgatói akár levelezô
tagozatosként. Mi pedig a
felmerülô, innovációs elképzeléseket igyekszünk segíteni tudásunkkal, pályázatok
keresésével – hallhattuk a
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sôt, erôsödjön a felsôoktatás, hiszen ez a záloga, hogy
városunk egyre vonzóbb, kulturáltabb, jól élhetô egyen.
Békéscsaba gazdasági ereje
egy felfelé ívelô szakasz elején tart, s meggyôzôdésem,
hogy a cégvezetôknek is jól
képzett szakemberekre van
és lesz szükségük. Az pedig
a legideálisabb, ha ezeket a
szakembereket itt, helyben
képezzük – mondta Szarvas
Péter.
A megbeszélésen az egyetem békéscsabai, gyulai és
szarvasi karát is bemutatták,
s röviden ismertették a választható szakokat is.
Gajdács Emese
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A PRÓ HIRD E TÉS
INGATLAN
A Szántó utcában építési telek
eladó. Tel.: 30/366-7616.

2015. január 29.–február 4.
•
•
•
•
•
•

Hôs6os (szinkr. amerikai animációs vígjáték) 3D! 1 Oscar-díj jelölés!
Blackhat (szinkr. amerikai akcióthriller) PREMIER!
Foxcatcher (amerikai dráma) PREMIER! 5 Oscar-díj jelölés!
Mortdecai (szinkr. amerikai vígjáték)
Annie (szinkr. amerikai vígjáték)
A mindenség elmélete (szinkr. angol életrajzi dráma) 5 Oscar-díj
jelölés!
• Elrabolva 3 (szinkr. francia akció)
• Mancs (magyar családi kaland) PREMIER!

2015. február 5–11.
• Jupiter felemelkedése (szinkr. amerikai sci-fi) VILÁGPREMIER! 3D!
• Csingiling és a Soharém legendája (szinkr. am. anim.)
PREMIER! 3D!
• Vatikáni múzeum (olasz dokumentum) 3D!
• Rendíthetetlen (szinkr. amerikai életrajzi dráma) PREMIER!
• Mortdecai (szinkr. amerikai vígjáték)
• Blackhat (szinkr. amerikai akcióthriller)
• Hôs6os (szinkr. amerikai animációs vígjáték) 1 Oscar-díj jelölés!
• Mancs (magyar családi kaland) ART!

www.csabacenter.hu

Békéscsabán, a Mester utcában 820 m2-es belterületi telek
(jelenleg gyümölcsös) fúrott
kúttal eladó. Villany, telefon az
utcában.
Tel.: 30/574-0913.
SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítást vállalok garanciával. Gyors, pontos, megbízható. Tel.: 30/939-7720.
Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, napellenzô
szerelése, javítása, kulcsmásolás. Utánfutó-kölcsönzés, 6
m hosszig nyújtható, billentô
önürítôs platóval is! Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 70/335-7584,
66/636-135.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása. Tel.: 454-171, 70/212-6776.
Könyvelés, bevalláskészítés
egyéni és társas vállalkozóknak
teljes ügyintézéssel.
Tel.: 30/206-9561.

Földmérési munka.
Tel.: 30/565-8781.
OKTATÁS
Angol-, matematikaoktatás általános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.
Játékos atlétikai edzések 6–12
éves gyerekeknek az atlétikai
klubnál.
Tel.: 20/238-1620.
Közeleg az érettségi? Kínai a
matek? Segítek, tanulj velem!
Telefon: 70/392-0459.
Kémia, fizika, matek magánórák. Házhoz megyek.
Tel.: 20/563-3964.
EGYÉB
Nyitható fehér fali fürdôszobai tükör, 2 db karnis (230, 250
cm), 1 pár hálószobai fali lámpa, felújításra szoruló hintaszék
(nem antik), üveg kompótos- és
süteményeskészlet, mûanyag
szennyestartó eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.
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Lorca gyöngyszeme

Flamencosított Bernarda Alba háza a színen

Federico García Lorca Bernarda Alba
háza címû mûvének
próbái három hónapja folynak. Ez rendkívül intenzív és
hosszú felkészülésnek számít.
Azóta a Jókai színház flamenco-lázban ég, a színészek a
táncteremben izzadnak, a folyosókon spanyolgitár-muzsika szól. Flamenco szakértô tanárt kértek fel koreográfusnak
az elôadáshoz Bajnay Beáta
táncmûvész személyében, hiszen Béres László rendezô elsôsorban táncmozdulatokra,
képekre – és kevésbé szövegre – adaptálta a Lorca-mûvet.
Az Andalúziában játszódó
történetet átszövi a spanyolos temperamentum: szenvedély, tûz, féltékenység, tánc,
gyász és magány. Nyelvezete
a rövid és tömör replikákra
lecsupaszított lorcai szöveg
és a flamenco világának talál-

bôrében Vadász Gábor látható, aki énekel és szintén flamencot táncol. Pepe
karakterét eredetileg nem írta a mûbe
Federico García Lorca, csak beszélnek
róla a szereplôk, de
ebben a színpadi
változatban meg is
elevenedik, mint egy
szimbólum, éppúgy,
mint az ugyancsak
megelevenedô falu
népe, ami a megbéklyózó normarendszert diktálja.
Bernarda Alba (Kovács Edit
Domján Edit-díjas színmûvész) otthonát – férje halála
után – börtönné változtatja,
ugyanis a hagyományoknak
megfelelôen a nyolcéves
gyász ideje alatt a kinti világra nézô minden ajtó és ablak
becsukódik. Ez boldogtalanná teszi a zordon, kemény
akaratú asszony és más-más
természetû leányai életét. A
házban élôk nôisége pusztulásra van ítélve, börtönükbôl
az út csak fizikai vagy szellemi szabadságuk teljes feladásához vezet. A Halálkatlanból
csak holtan vagy tébolyultan
lehet szabadulni.
A darabot egész februárban mûsoron tartja a Jókai
színház.
Ragány Misa

kozásából születik meg. Nem
túlzunk, amikor azt állítjuk, különleges produkció van születôben, reményeik szerint akár
fesztiváldíjak elnyerésére is
méltó lehet. A gyász és a tûz,
szenvedély és féltékenység,
az elnyomás és a szabadság szenvedélyes megütközése elevenedik meg egy
család életének a bemutatásán keresztül a Jókai Színház
színpadán.
Az elôadás „halálkatlan”
díszletét a Nemzet Mûvésze
címmel kitüntetett, Kossuthés Jászai Mari-díjas díszlettervezô, Székely László tanár
úr álmodta meg, a tanítványa,
Bodnár Enikô pedig a jelmezeket tervezte.
A színpadon az egyetlen
férfi szereplô, Pepe Romano

Milyó Pál, a hobbifotós
Képbe zárja a csabai pillanatokat

A közösségi oldalak mára átalakították kommunikációs szokásainkat, sokszor ott tartjuk a kapcsolatot barátainkkal, onnan szerzünk információt, vagy ott csodálkozunk rá arra, mi
mindent vesz észre Békéscsabán az, aki nyitott szemmel jár.
Milyó Pál lebilincselô csabai fotói szinte nap mint nap „szembejönnek” a facebookon, és ilyenkor egyszerûen rá kell pillantani arra, ami mellett napközben csak elrohantunk.
Milyó Pál 68 éves, dolgozott a
Barneválnál, a vasúton, majd
tíz évvel ezelôtt korengedménnyel nyugdíjazták. Utána
Szôlô utcai házukat újította
fel, az ifjúsági tábor mögötti kertjükben kertészkedett,
majd jött a fotózás.
– Nyugdíjasként eszembe jutott, hogy Botyánszky
János állomásfônök évekkel
ezelôtt megmutatta, hogyan
fog kinézni az állomásépület

A fôutca hajdani és mai látképe

Fotó: A-TEAM/Nyári A.

Lorca utolsó és talán legjobb drámája a Bernarda Alba
háza, amelynek
bemutatója január 30-án látható a
Békéscsabai Jókai
Színházban, Béres
László rendezésében. A különleges
színházi jelrendszert használó elôadást átszövi a ﬂamenco tánc világa.

Békéscsaba anno

a rekonstrukció után. Sokáig
semmi sem történt, amikor
viszont kezdett valósággá
válni az álom, úgy gondoltam, megörökítem a vasútfejlesztést, de aztán bôvült
a kör. Békéscsaba nagyon
sokat jelent nekem! Amikor
ott vagyok egy eseményen,
furcsaságokat veszek észre,
vagy látom, hogyan szépül,
újul meg a város, azt szívesen
megmutatom másoknak is.

Milyó Pál: Örömet okoz, ha meglátom és átadhatom a
pillanatot

Milyó Pál
Idômilliomos vagyok, megmegállok egy szép háznál,
a parkban vagy a vízparton.
Örömet okoz, ha meglátom
és átadhatom a pillanatot
vagy végigkövethetek egy
folyamatot – fogalmaz Milyó
Pál, aki egy ideje a Lencsési
Közösségi Házban mûködô
Márvány Fotómûhely tagja.
Napi sétáiról készült képeit
a facebookon osztja meg,
ô pedig ámulattal nézi Martin Gábor mûvészi, az elmúlt
évtizedeket idézô csabai fotóit, és nagy kedvence Gécs
Béla is, aki a Csabai Mérlegben a város régmúltját hozza
közelebb hozzánk.
(A Milyó Pállal készült interjú a www.csabaimerleg.
hu oldalon olvasható.)
Mikóczy Erika

Várostörténeti értékû fotográfia
örökítette meg a 20. századforduló elôtti évek csabai fôutcájának látképét. A képeslapfotó
a belváros múltját, nyugalmat
sugárzó panorámáját ôrizte

meg az utókornak: a fôutca fél
évszázada már eltûnt, egymásba kapaszkodó földszintes üzletsorát, a másik oldalon pedig
a zsalugáteres polgári házat. A
fotón feltûnô személyek adnak

életszerû hangulatot az 1910es években forgalomban lévô
képeslapnak. A mai belvárosi
sétálóutca átváltozását hûen
adja vissza a panorámafotó.
Gécs Béla

