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a kiemelt közúti beruházások
között van az M44-es

Hanó Miklós: Minden esély megvan arra, hogy öt éven
belül megépüljön az út
2020-ra mindenképpen elkészül az M44-es, amely egy
négysávos, modern közlekedési útvonal lesz – jelentette ki
ittjártakor, múlt év októberében Orbán Viktor miniszterelnök. Sok hitegetés után a régi álom végre megvalósulni látszik, ugyanis közzétették a kiemelt közúti beruházások listáját, és benne van az M44-es – hívta fel a figyelmet a Magyar
Közlönyben megjelentekre Hanó Miklós alpolgármester.
– 1992 óta veszek részt
aktívan a közéletben. Már akkor szóba került, hogy fontos
lenne autópályát vagy autóutat építeni Békéscsaba felé.
A rendszerváltás után sorra
dôltek be az élelmiszer-ipari
üzemek a piacszerzô privatizáció miatt, ezért nagyon
fontos lett volna a mûködô
tôke ideérkezése a Viharsarokba, de a nehéz megközelíthetôség miatt ez elmaradt.
Országgyûlési képviselôként,
majd alpolgármesterként is folyamatosan lobbiztam a város
jobb megközelíthetôségéért,
az M44-esért – mondta Hanó
Miklós, hozzátéve, hogy rengeteg kegyhelyet számolt
meg Békéscsaba felé jövet,
tehát nem csak a gyorsaság,
a jobb útviszonyok, hanem a

biztonságosabb közlekedés
is fontos érv volt az autóút
megvalósulása mellett.
Az alpolgármester hangsúlyozta: a kiemelt közúti beruházásokra 2020-ig összesen
750 milliárd forintot fordítanak,
és a januárban közzétett, költségvetésbôl finanszírozandó,
kiemelt beruházások között
ott van az M44-es gyorsforgalmi út! A tervek Kondoros
és Tiszakürt vonatkozásában
elkészültek, év végéig a Kondoros–Békéscsaba szakasz
engedélyezési tervei is meglesznek, majd jön a Tiszakürt
és Kecskemét közötti szakasz.
Tehát minden esély megvan
arra, hogy öt éven belül végre
tényleg megépüljön az M44es.
Mikóczy Erika

Városi jótékonysági bál
13. oldal

közel kétezren a közfoglalkoztatásban
A program folytatódik, hasznos munkát végeznek a résztvevôk

A közgyûlés legutóbbi ülésén tárgyalta meg a közfoglalkoztatási programról
szóló tájékoztatót. Ebbôl
egyebek mellett kiderül,
hogy tavaly a Békés Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi
Központja több mint 387
millió forintnyi támogatással
segítette a közfoglalkoztatás
megvalósítását Békéscsabán. Az összeg felhasználásával 1898 fô foglalkoztatása valósult meg.
Az önkormányzat foglalkoztatásában 2013. november 1-je
és 2014. április 30-a között
napi 8 órában összesen 28
fô dolgozott hosszabb idôtartamú közfoglalkoztatásban.
2014. május 5-e és 2014. október 31-e között összesen
697 fôt foglalkoztatott napi 8
órában az önkormányzat, míg
2014. december 1-jétôl 2015.
március 31-éig 100 fô vesz
részt közfoglalkoztatásban.
Az intézményeknél, civil
szervezeteknél összesen 360
közfoglalkoztatott dolgozott.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
2014-ben is létrejött egy felújításra szakosodott 10 fôs
munkacsoport, munkájuk
eredményeként Békéscsaba
mintegy 18 intézménye újult
meg. A polgármesteri hivatal
a helyi küldemények kézbesítését 9 közfoglalkoztatott
közremûködésével biztosítja. A kézbesítô munkacsoport tavaly 15 913 levelet,
33 970 darab hivatalos (tértivevényes) levelet és 61 cso-

A Mazán László utcai telepen készítik a járdalapokat a közfoglalkoztatottak
magot kézbesített összesen
13 205 710 forint értékben.
A Csabagyöngye szôlôültetvényen a közfoglalkoztatottak munkájának köszönhetôen 6030 szôlôtövet és
100 gyümölcsfát ültettek,
gondoztak a 2,4 hektáros
területen. A téli átmeneti közfoglalkoztatás 441 fô bevonásával, napi 8 órás foglalkoztatás keretében valósult meg.
2014. december 1-je és 2015.
március 31-e között folytatódik a téli – képzéssel összekapcsolt – közfoglalkoztatás
165 fô bevonásával, napi 8
órás foglalkoztatás keretében. A kistérségi startmunka
mintaprogramban Békéscsa-

ba 2012 novemberétôl vesz
részt. 2014-ben összesen 74
fô részvételével folytatódott a
járdalap gyártása és lerakása
a mintaprogram keretében.
A program során a közfoglalkoztatottak által gyártott
járdalapok lerakása közel
1000 négyzetméter területen,
új járda építése 743, térburkolat-rekonstrukció 326, új
térburkolat építése 48 négyzetméteren valósult meg. Az
önkormányzati lakások felújítását 26 fô végzi 2015. február 28-áig napi 8 órás foglalkoztatás keretében.
A 2014. szeptember 1-jétôl
2015. február 28-áig meghirdetett közfoglalkoztatási

program keretében Békéscsaba kulturális intézményeiben, napi 8 órás munkavégzés mellett, összesen 22 fô
foglalkoztatására nyílt lehetôség. Az önkormányzat 4 fô részére biztosított adminisztratív jellegû munkát. A Magyar
Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet által szervezett
program további 3 fô foglalkoztatását tette lehetôvé, napi
8 órás munkavégzéssel.
A képviselôk egyetértettek
abban, hogy a közfoglalkoztatásra szükség van, ezért
2015-ben az ilyen programokban továbbra is részt vesz a
város.
Gajdács Emese

Bontanak, építenek Békéscsaba belvárosában
Tovább folytatódik az Andrássy út felújítása
A városban most zajló beruházás, a belváros-rehabilitáció második üteme mindannyiunk szeme láttára történik,
s jócskán befolyásolja az Andrássy úton való közlekedést
is. Lapunkban idôrôl idôre hírt adunk arról, hol tartanak a
munkák, s mi várható a következôkben.

A beruházó és a kivitelezô kéri, hogy vegyük figyelembe a kihelyezett táblákat

A kivitelezô SADE Magyarország Kft. képviseletében Telek Szilárd projektmenedzser
volt segítségünkre. Tôle tudtuk meg, hogy február 12. és
26. között az Andrássy úton
a társaság ütemterv szerint a
következô munkákat tervezi:
a Gyóni Géza utca és a Mednyánszky utca között folytatódnak a bontási munkák.
A kerékpárút, járdaburkolat
és a parkoló szegélyeinek
építése is elkezdôdik hamarosan. A Gyóni Géza utca és
az Andrássy út csomópontjá-

ban a sérült csapadékcsatorna cseréjét végezik majd el.
A járdaburkolatban az új közvilágítási hálózat védôcsöveit
fektetik le.
A kivitelezés miatt az érintett
szakaszokon folytatódnak a
forgalomkorlátozások. Várhatóan az Andrássy út és a Gyóni
Géza utca között gépjármûvel
tilos lesz behajtani, az érintett
szakaszokon csak a gyalogosok és kerékpárosok közlekedhetnek az úttesten, az erre
a célra kialakított forgalmi sávban. Telek Szilárd kiemelte:

az építési területen található
boltok és üzletek a forgalomkorlátozások ellenére továbbra is zavartalanul üzemelnek,
és gyalogosan megközelíthetôek. Mint megtudtuk, mivel
több kivitelezési munkálat is
függ az idôjárástól, tartós hideg esetén elôfordulhatnak
csúszások az elôre felvázolt
kivitelezésben.
A beruházó és a kivitelezô
az elkövetkezendô hetekben
is kéri a lakosság megértését és
türelmét, továbbá azt, hogy a
közlekedôk vegyék figyelembe a kihelyezett táblákat. A
felmerülô kérdéseket, észrevételeket a varosfejlesztes@
bekescsaba.hu e-mail címre
várják az illetékesek.
Gajdács E.
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
A polgármester és a pártok véleménye a döntésekrôl
Január 29-én tartotta idei elsô közgyûlését Békéscsaba
képviselô-testülete. Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz, az MSZP, az LMP és a Jobbik képviselôi
a közgyûlést követôen mondták el véleményüket a legfontosabb döntésekrôl, egyebek mellett a közfoglalkoztatásról, a fenntartható energiagazdálkodási programról
és a tervezett befektetési kézikönyvrôl.
Szarvas Péter: Hasznos a közfoglalkoztatás
Közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján a polgármester elôrebocsátotta: az év elsô közgyûlése
úgy tûnt, hogy rövid lesz, azonban több témát illetôen is heves
viták alakultak ki. Az oktatási
ügyek kapcsán elsôként a
város fenntartásában mûködô
óvodák férôhely-kapacitásáról szólt Szarvas Péter.
– Megnyugtató, hogy a
pedagógusok és a szülôk
egyaránt támogatták, meg- Szarvas Péter
felelônek tartják a férôhelyek
számát. Döntöttünk az önkormányzat és a Szent István Egyetem gazdaságtudományi kara közötti kapcsolat szorosabbra
fûzésérôl, kutatás-fejlesztési szolgáltatásokkal, valamint innovációs tevékenységekkel és azok infrastruktúrájának létrehozásával összefüggésben is. További két együttmûködést is tárgyalt a
közgyûlés az energiaracionalizálás és a kutatás területén.
A polgármester a közfoglalkoztatásról szóló beszámolót illetôen megköszönte a szociálpolitikai osztálynak a koordináló és
adminisztrációs tevékenységét. A városvezetô emlékeztetett
arra is, hogy a közfoglalkoztatottak érdeme egyebek mellett a
Csabagyöngye-szôlôültetvény gondozása. A 2,4 hektáros területen Csabagyöngyét, egyéb szôlôfajtákat és gyümölcsfákat
gondoztak. Az úgynevezett kistérségi startmunka mintaprogram révén járdalapok gyártását és lerakását köszönhetjük a
közfoglalkoztatottaknak. Szarvas Péter maga is támogatta Békéscsaba részvételét a közfoglalkoztatási programban, s mint
mondta, örül a folytatásnak.
Döntés született Békéscsaba befektetési kézikönyvének
elkészítésérôl, melyrôl a polgármester elmondta: a város kiemelt adottságait foglalja össze az itt lévô cégek fejlôdésének
elôsegítése és egyéb beruházások idevonzása érdekében.
A leghevesebb vita a natúrpark minôsítés igényléséhez
szükséges nyilatkozat jóváhagyása körül alakult ki. A Körösök
Völgye Natúrpark projekt a Gyulától Kunszentmártonig a Körösök Völgyében elhelyezkedô települések együttmûködésérôl
szól, az aktív turisztika, a sport és a természetvédelem területén. A vitát egy félreértés okozta, amelynek tisztázása után egy
új szavazással sikerült elfogadni az elôterjesztést.
Fidesz: Az energetikai fejlesztés a jövô útja
Hanó Miklós és dr. Ferenczi Attila a fenntartható energiagazdálkodási programról, a befektetési kézikönyvrôl, a vállalkozókkal való együttmûködésrôl, valamint a közfoglalkoztatásról beszélt a Fidesz közgyûlés utáni tájékoztatóján.
– A város odafigyel az energiamegtakarítást hozó fejlesztésekre, gondoljunk csak az intézmények, a fürdô, a sportcsarnok
energetikai fejlesztésére. Hogy a továbblépésre fel tudjunk készülni, ahhoz kutatások kellenek, a közgyûlésen elfogadott Macro-fit
kutatási program errôl szól, a Mobil-Escoval kötött megállapodás
pedig arról, hogy tudjuk, milyen pluszforrásokat eredményezô
programokra lehet rácsatlakozni, hova lehet pályázni – fogalmazott Hanó Miklós, megjegyezve, hogy ez a jövô útja.
Az alpolgármester a befektetési kézikönyvvel kapcsolatban
elmondta, hogy a Fidesz eddig is törekedett a vállalkozókkal
való folyamatos kapcsolattartásra, de érdemes ebbe rendszert
vinni. A kézikönyv ezt a célt is szolgálja: bemutatja majd a város
fejlesztési lehetôségeit, a már meglévô csabai vállalkozásokhoz
való kapcsolódási lehetôségeket. Ehhez kapcsolódik a Csabai
Jövôért Egyesület, hisz a sok kisvállalkozót összefogó civilek
együtt szeretnének mûködni a várossal. Hanó Miklós kiemelte:
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az önkormányzat nem tud
egyenként minden kisvállalkozóhoz eljutni, ezért is
jó, hogy van kezdeményezés, amely ezt felvállalja.
– Büszkék vagyunk
arra, hogy a múlt évben
1898 fô vett részt a közfoglalkoztatásban Békéscsabán. Meggyôzôdésünk, Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila
hogy segély helyett munkát kell adnunk az embereknek, és lényeges az is, hogy ezek
az emberek fontos munkát végeznek. Az intézmények, szociális
bérlakások felújításától a járdaépítésen át a Csabagyöngye szôlô
telepítéséig, gondozásáig, téli útüzemi munkálatokig sok-sok feladatot látnak el – szögezte le dr. Ferenczi Attila, hozzátéve, hogy
ma már képzés társul a közmunkához. A programot idén is folytatni szeretnék. A frakcióvezetô beszélt arról is, hogy a vállalkozásfejlesztési célelôirányzattal Békéscsabán 101 új munkahely
megteremtését segítették az elmúlt hat évben, 187 esetben pedig
a technológiafejlesztést támogatták, minderre több mint 150 milliót költött a város. Hanó Miklós végül kiemelte, hogy igen hasznos
munkát végeznek a közfoglalkoztatottak, és köszönetet mondott
a szociálpolitikai osztálynak a foglalkoztatás koordinálásáért.
MSZP: Mi lesz a csabai kórházzal?
A szocialisták képviselôi közgyûlés utáni
sajtótájékoztatójukon
egyebek mellett a város életét hosszú távon
meghatározó együttmûködésekrôl szóltak.
Fülöp Csaba a készülô befektetési kézi- Fülöp Csaba és Miklós Attila
könyvrôl elmondta, a
májusi közgyûlésre elkészülô anyag a helyi gazdaság fejlesztését segíti, ám ez csak az elsô lépés. Fontosnak tartják, hogy a
megjelenése után menedzseljék, vigyék el olyan helyekre is, ahol
megismerkedhetnek vele a gazdaság potenciális szereplôi.
A társasházak energiatakarékosságának fejlesztését szolgáló programot is üdvözölték az MSZP politikusai. Szerintük
a programot hasznos lenne kiszélesíteni, hogy a város minden
területén élôk részesüljenek szakmai segítségben. A kormány
döntése alapján a panelprogram is folytatódik, a szocialisták
azt kérték, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget a pályázatok megírásában, és kamatmentes kölcsönök folyósításával
is járuljon hozzá a közös sikerhez.
Miklós Attila a közgyûlés legfontosabb döntései között említette a Szent István Egyetemmel megkötött megállapodást,
amely szorosabbra fûzi a város és az egyetem együttmûködését.
A közfoglalkoztatási programról is szó esett, a képviselô reméli, hogy Békéscsaba fejlôdése szempontjából fontos munkákat
fognak végezni a közfoglalkoztatottak. Szerinte ugyanakkor ez
csak tüneti kezelése a munkanélküliség problémájának. Hoszszú távon csak a versenyszférában létesült munkahelyek tudnak tisztességes fizetést garantálni a munkavállalóknak.
– A közgyûlés végén feltett kérdésünkben az egészségügy
tervezett átalakításáról érdeklôdtünk. Információink szerint megyénként egy központi kórházat fognak kijelölni, amelyik Békés
megyében a gyulai kórház lesz. Választ várunk azokra a kérdéseinkre, hogy az átalakítás hogyan érintheti városunk kórházát.
Lesznek-e osztálybezárások, elbocsátások és marad-e a sürgôsségi ellátás Békéscsabán? – hallhattuk Miklós Attilától.
LMP: túl általános a környezetvédelmi program
Takács Péter, az LMP képviselôje egyebek mellett a közfoglalkoztatásról, az energiahatékonyságot segítô törekvésekrôl és a környezetvédelmi programról mondott véleményt.
Napirend elôtt tette szóvá a közgyûlésen az LMP politikusa,
hogy Budapesten, a békéscsabai elôtt szerveznek egy kolbászfesztivált, melynek csabai segítôi is vannak. Takács Péter arra

kérte a városvezetést, hogy
próbálja megvédeni legnagyobb fesztiválunk érdekeit.
– A közmunkaprogram
átmeneti megoldásként elfogadható, de a végleges cél,
hogy az emberek mielôbb a
versenyszférában jussanak
tartós és jövedelmezô állásokhoz – fogalmazott Takács Péter, aki kifejezetten pozitív döntésnek tartja, hogy a közgyûlés
együttmûködik a Szent István Takács Péter
Egyetem helyi karával, támogatja az energiahatékonyságot célzó programokat, melyeknek
köszönhetôen a Lencsésin mintaprogram indulhat, s a fenntartható tömegközlekedés is a kutatás céljai között szerepel.
– A város idén is támogatást fizet a buszközlekedést üzemeltetô cégnek. Sajnálatos, hogy Békéscsaba ilyen célokra
tavaly mindössze 12,7 millió forint központi támogatást kapott.
A aránytalanság ezen a téren Budapest és a vidéki városok
támogatása között felháborító – mondta az LMP politikusa.
Takács Péter is tagja lett annak a munkacsoportnak, mely a
befektetési kézikönyv elkészítésén dolgozik, s azt is üdvözölte, hogy a város együttmûködik a helyi vállalkozókat tömörítô
Csabai Jövôért Egyesülettel, de mint mondta, egyre több ilyen
összefogásra lenne szükség. Az LMP képviselôje tartózkodott,
amikor a város környezetvédelmi programjáról szavazott a testület. Ezt azzal magyarázta, hogy bár fontos a téma, de az elôterjesztés szerinte túl általános, kevés benne a konkrét célkitûzés,
amin talán egy utólag csatolt ütemtervvel lehetne segíteni.
Jobbik: Gazdasági kérdésekben a Fidesz dönt
A Jobbik közgyûlés
utáni tájékoztatóján
Szabóné Kocziha Tünde az Árpád fürdô és a
piac takarításával kapcsolatos döntésrôl, a
befektetôi kézikönyvrôl és az egészségügy
tervezett átalakításával
kapcsolatban fejtette Szabóné Kocziha Tünde
ki véleményét.
– Az Árpád fürdô és a piac takarítására öt év alatt több mint
300 millió forintot fizet ki a város a közbeszerzési eljárás nyertesének. Szerintünk ezeket a feladatokat az önkormányzat is el tudná
végeztetni a vagyonkezelôn vagy a Békéscsabai Intézményellátó Centrumon keresztül, közfoglalkoztatottak bevonásával. A
polgármester álláspontja a közgyûlésen az volt, hogy a pályázat
kiírásánál essen nagyobb súllyal a latba az ár, és ne öt évre, hanem kevesebb idôre kössünk szerzôdést a vállalkozóval, viszont
úgy tûnik, hogy a közbeszerzésekben, gazdasági kérdésekben
a Fidesz dönt – szögezte le Szabóné Kocziha Tünde.
A képviselô szerint egy befektetôi kézikönyv összeállítása
szükséges, de kellô objektivitással és szakmai hozzáértéssel
kell elkészíteni, amire ô nem lát garanciát. Célszerûnek látná
egy kereskedelmi iroda létrehozását is, amelynek az lenne a
feladata, hogy az üzleti kapcsolatok keresése mellett a Csabán
megtermelt árucikkeknek piacokat kutasson fel. A vállalkozókkal való együttmûködést fontosnak tartja, de szerinte nem civil
közvetítôkre kellene várni, hanem az önkormányzatnak kellene
lépnie a vállalkozók felé, például az ipartestületen keresztül.
– A Gyurcsány-kormány-féle kórházbezárásoknál is rosszabb
vár az egészségügyre, ha az Orbán-kormány valóban végrehajtja az egészségügyi struktúra átalakításának álcázott „kórházrombolást”. Ennek várható hatása például az, hogy Békés
megyében egy fô kórház maradna, a gyulai. További következmény országos szinten mintegy tízezer álláshely megszûnése,
ami ellen tiltakozunk. Felháborítónak tartjuk, hogy a beteg és
kiszolgáltatott embereken spórolnak, nem biztosítanak például mentôt Jaminában sem, miközben stadionokra milliárdokat
költenek – mondta végezetül Szabóné Kocziha Tünde.
Gajdács Emese, Mikóczy Erika
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V is szat e k i n t é s a közgy û l é sr e
Megállapodás a Szent
István egyetemmel
A közgyûlésen döntöttek arról, hogy Békéscsaba önkormányzata együttmûködési
megállapodást köt a Szent
István Egyetem gazdasági,
agrár- és egészségtudományi karával (SZIE-GAEK) a
következô pályázat vonatkozásában: az egyetem és
konzorciumi partnere a Nemzetközi közremûködéssel
megvalósuló alap- és célzott
alapkutatási projektek támogatása címû pályázaton támogatást nyert az alapkutatás fejlesztésére az egyetem
kutatóközpontjában. Ennek
során az egyetem hat alprojekt keretében alapkutatást
végez, kutatócsoportot hoz
létre hazai és külföldi kutatók,

illetve MTA doktorok, fiatal kutatók, PHD hallgatók bevonásával. A nemzetközi tapasztalatokat felhasználva lépnek a
vállalkozói szektor felé is.
Kiss Tibor a közgyûlésen
megjegyezte, hogy a békéscsabai campus „köszöni szépen, jól van”, a város és az
egyetem pedig élô kapcsolatot tart fenn egymással, a közelmúltban egyeztettek velük
és a vállalkozókkal. Szarvas
Péter hozzátette, hogy a pályázattal összefüggô partnerségi viszony most egy bizonyos szakterületre vonatkozó
együttmûködésrôl szól, de a
gödöllôi egyetem sok szálon
keresi a kapcsolatot a várossal.

Az egyetem és a város több szálon keresi a kapcsolatot

Befektetési kézikönyv készül
Segítség a vállalkozóknak, beruházóknak

A könyvvel a helyi vállalkozók piacra jutását is igyekszik segíteni az önkormányzat
Múlt évben, a 2015-ös költségvetési koncepció tárgyalása
során fogalmazódott meg az igény, miszerint szükség van a
helyi vállalkozások eredményes piacra jutását, valamint tevékenységüket segítô befektetôi kézikönyv megalkotására.
A befektetési kézikönyv kettôs célt szolgál majd, egyrészt felvázolja a jelenleg a
városban mûködô cégeknek,
hogy az önkormányzat miben
tudná segíteni a további fejlesztéseiket, másrészt pedig
a gazdasági, adminisztrációs
és infrastrukturális környezet
bemutatásával iránymutatást
ad a beruházásokat tervezôknek, hogy milyen segítséget kaphatnak a várostól.
A tervek szerint több nyelvre
lefordítandó, folyamatosan
aktualizálható kiadvány egy-

A fürdô és a piac takarítása
A Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt. nyílt közbeszerzési eljárás
keretében keresett vállalkozót
a vagyonkezelô üzemeltetésében lévô Árpád Gyógy- és
Strandfürdô, valamint a Békéscsabai Vásárcsarnok és
Piac területén a takarítási
feladatok ellátására. A munkát a csabai Digbuild-Plusz
Konzorcium nyerte el, a fürdô esetében havi közel nettó
3 millió, a piac esetében havi
mintegy nettó 1 millió forintos
áron.

Szabóné Kocziha Tünde a
közgyûlésen megkérdezte,
eddig mennyiért végezték el
ezt a munkát, és be lehetne-e
vonni a vagyonkezelôt, az
intézményellátó centrumot
vagy a közfoglalkoztatottakat
is a takarításba. Kiss Tibor
reményét fejezte ki, hogy a
piac tisztább lesz ezután, és
a környékén uralkodó áldatlan állapotok megszûnnek.
Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. vezérigazgatója válaszából meg-

tudtuk, hogy a fürdô esetében
eddig havi nettó 3,2 millió, a
piac esetében nettó 900 ezer
forintért végezte a munkát
egy szolgáltató. Közmunkásokat most is foglalkoztatnak, de csak rövid idôre,
utána újabb közfoglalkoztatottak jönnek. Amennyiben
a vagyonkezelô alkalmazna
erre a munkára embereket,
a bér- és egyéb költségekkel
együtt több lenne a kiadás,
mintha vállalkozó végzi ezt a
munkát.

Óvodai férôhelyek
A közgyûlés az önkormányzat
fenntartásában mûködô óvodák esetében meghatározta a
felvehetô maximális gyermeklétszámot, annak figyelembevételével, hogy a köznevelési
törvény az óvodai csoportok
minimális létszámát 13, maximális létszámát 25 fôben határozza meg. Erre részben azért
volt szükség, mert kapacitásbôvítésre pályázatot szeretne
beadni a város.
Mint azt Kiss Tibortól megtudtuk, az óvodák munkaközösségei megtárgyalták
ezt a kérdést és egyetértenek a benne foglaltakkal.
Eszerint a Lencsési Óvodában a felvehetô maximális
gyermeklétszám 375 fô, a
Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Meghatározták a felvehetô maximális gyermeklétszámot
Óvodában 150, a Kertvárosi
Óvodában maximum 225. A
Hajnal–Lenkey–Jázmin Utcai
Általános Mûvelôdési Központ óvodáiban a felvehetô
maximális gyermeklétszám
200, a Szigligeti Utcai és Ka-

zinczy-lakótelepi Óvodában
320, a Penza-lakótelepi és Dr.
Becsey Oszkár Utcai Óvodában 175, a Mackó-Kuckó
Óvodában 175, a Százszorszép Mûvészeti Bázisóvodában pedig 200 fô.

ségesen mutatná be a gazdasági környezetet. Békéscsaba
az elkészítendô kézikönyv segítségével aktívan kíván megjelenni a különbözô hazai és
nemzetközi fórumokon, ahol
lehetôség van vállalati kapcsolatok kialakítására és új
cégek megszólítására. Az elkészítendô anyag fontos lehet
a már Békéscsabán mûködô
cégek számára is, hiszen
az további bôvülésükhöz is
iránymutatást adhat majd. A
kézikönyv összeállításának
segítésére egy szakmai mun-

kacsoportot hoznak létre,
amely koordinálja a folyamatot, és a konzultációkat követôen a testület elé terjeszti az
anyagot.
A munkacsoport tagjai:
Hanó Miklós alpolgármester
mint vezetô, dr. Ferenczi Attila
tanácsnok, Fülöp Csaba képviselô, Takács Péter képviselô, Opauszki Zoltán fejlesztési
tanácsadó, dr. Sódar Anita
csoportvezetô, Borbola István
polgármesteri tanácsadó, Alföldi Károly ügyvezetô (Bosch
Márkabolt P&A Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.), Kása István Zoltán ügyvezetô (Marzek
Kner Packaging Kft.), valamint
Sztankó János és Antovszki
Anikó szakértôk.

Fenntartható energiagazdálkodási program

Helyi
közlekedés
A helyi közlekedési hálózat
mûködtetését Békéscsabán a
DAKK Dél-alföldi Közlekedési
Központ Zrt. végzi. Múlt évben a szolgáltató közel 173,7
millió forintot kapott a várostól
a helyi közlekedés biztosításáért, idén ez a tervek szerint
172,8 millió forint lesz. A cég
tavaly a helyi közlekedés állami normatív támogatására
32 millió forintra pályázott,
azonban csak 12,7 millió forintot kapott, a fennmaradó
részt az önkormányzat fizeti
meg. A közgyûlésen többen
megjegyezték, hogy kevés az
állami normatíva, az fôleg Budapestre koncentrálódik.

Csabai jövôért
A városvezetés többször is
megfogalmazta, hogy az önkormányzat és a városban
mûködô vállalkozások közötti
kapcsolat erôsítése meghatározó fontosságú. Intézményesíteni kell az együttmûködést
a vállalkozásokat tömörítô
szervezetekkel, be kell ôket
vonni a város fejlesztési programjainak tervezésébe. Ennek
érdekében együttmûködési
megállapodást kötnek a vállalkozókat összefogó Csabai Jövôért Egyesülettel. A
szerzôdô felek kiemelt céljuknak tekintik Békéscsaba gazdasági fejlôdésének elôsegítését, a helyi vállalkozások
érdekeinek érvényesítését.

Jaminai mentô

Békéscsaba önkormányzata kiemelt figyelmet fordít az
energiamegtakarítást hozó
fejlesztésekre. A legutóbbi
közgyûlésen ezzel kapcsolatban egy kutatási programról
és a forrásokhoz történô hatékonyabb hozzáférésrôl tárgyalt a közgyûlés.
A testület támogatta, hogy
a Macro-fit kutatási program keretében olyan technikai, szervezeti és pénzügyi
megoldásokat fejlesszenek
ki, amelyek biztosítják Békéscsabán a lakóépületek
felújítását, legalább hatvanszázalékos energiamegtakarítást eredményezve. A városfejlesztési stratégiában benne
van a Lencsési energetikai
mintaprojekt, a kutatók részletesebben vizsgálódhatnak
majd a lakótelepen, és a megszerzett információk alapján
javaslatokat dolgozhatnak ki

a különbözô technikai megoldásokra, különbözô pénzügyi
alternatívákra – erre alapozva
pedig pályázni lehet az energetikai fejlesztésre.
A testület szándéka, hogy
intézkedéseket hoznak majd
a legkorszerûbb technológiai
elemekre építve, jelentôs széndioxidkibocsátás-csökkentést
eredményezôen a tömegközlekedésben, továbbá a városi
közintézmények épületeinek
és a helyi nagyfogyasztók
energiahatékonysági teljesítményének javításában.
A cél eléréséhez külsô
segítséget is bevonnak a hazai és uniós pályázatokhoz
történô, minél hatékonyabb
hozzáférés érdekében, ezért
megállapodást kötnek a
Mobil-Esco Holding Zrt.-vel,
és Békéscsaba csatlakozni
kíván az Európai Polgármesterek Szövetségéhez is.

Zelenyánszkiné dr. Fábián
Ágnes nehezményezte, hogy
az Országos Mentôszolgálat
elutasította mentôautó állomásoztatását Jaminában. A
tanácsnok javasolta, hogy
a polgármester tárgyaljon
a Csaba Ügyeleti Kft.-vel
és a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztô Zrt.-vel (NIF) arról,
hogy legyen kihelyezett ügyelet Jaminában. Szarvas Péter
polgármester hangsúlyozta,
hogy a jaminaiak biztonsága
érdekében mindenképpen
megoldást kell találni erre a
kérdésre.

Natúrpark
A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület sokat tett a természet- és környezetvédelem, a
hagyományos kultúrtáj megôrzése, a környezeti nevelés
területén, azonban mindeddig
nem került sor a natúrparki elnevezéséhez történô hozzájárulás iránti kérelem benyújtására. Decemberben a többi,
januárban a csabai közgyûlés
is kiadta a nyilatkozatot ennek
benyújtásához.
Az oldalt írta: Mikóczy
Erika és Gajdács Emese
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isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

programajánló
Február 13-án 18 órától
Megérett az idô – a Vertigo
Színtársulat J. G. Tajovszky
szlovák író feleségérôl szóló
szlovák nyelvû elôadása a
színházban
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 30Ykoncert a Csabagyöngyében
Február 14-én 10 órától Farsangi kölyöksziget a Csabagyöngyében
Február 14-én 16 órától
Útmutató a boldogsághoz –
elôadás a könyvtárban
Február 14-én 16.45 órától
Télûzô kiszebaba-égetés a
Csabagyöngye teraszán
Február 14-én 18 órától Farsangi alakoskodás a Szü-Net
Kávézóban
Február 14-én 19 órától Jaminai Egyházközségi Farsangi Bál a Jaminai Evangélikus
Egyházközségnél
Február 14-én 20 órától
Farsangi maszkabál a Csabagyöngyében
Február 16-án 14 órától Turisztikai konferencia a Csabagyöngyében
Február 16-án 19 órától L'art
Pour L'art Társulat estje a
Csabagyöngyében
Február 17-én 10 órától Ovis
farsang a Munkácsy Emlékházban
Február 17-én 18 órától
Moccacino 4/6. a könyvtárban
Február 19-én 19 órától Nyitott Akadémia – Pál Ferenc
elôadása a Csabagyöngyében
Február 20-án 10 órától Országos Középiskolás Holocaust Vetélkedô a CsaKK-ban

Szemenyei Sándorné (90)

Szlávik Gyuláné (90)

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, A JAMINAI
KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS AZ ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
MUNKÁCSy EMLÉKHÁZ
Február 13., péntek 18:
Asszonyfarsang – Édes gyümölcsborok kóstolója a pincében.
Belépôdíj: 1000 Ft.
Február 17., kedd 10:
Ovis Farsang. A banya címû bábjáték Gabi nagyival. Királykisasszony
fejdísz, korona és varázspálca készítése óvodásoknak. A belépés
díjtalan.
Február 20. péntek 11: Munkácsy
születésnapjára. Gulácsy Lajos
kamarakiállítása. 103 év után ismét Gulácsy Lajos-képek Békéscsabán! A pécsi Janus Pannonius
Múzeum Modern Magyar Képtár
gyûjteményébôl tárunk három
Gulácsy-képet a csabai közönség
elé.
Február 24., kedd 16:
Képrôl képre 11. – Munkácsy Mihály: Mozart halála, vázlat. A belépés díjtalan.
JAMINAI KÖZÖSSÉGI HÁZ

Hirdessen 2015-ben is a

Cs aba i Mérlegben!

kéthetente 28 000 háztartásba juttatjuk el üzenetét.

LENCSÉSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177
E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com
Kiállítás
125 éve született Kner Imre, a magyar könyvkiadás és nyomdászat kimagasló
egyénisége címû kiállítás tekinthetô meg a közösségi ház elôterében március
3-áig, hétköznapokon 8-tól 20 óráig. A tárlat Barabás Ferenc könyvkiadó, tipográfus által gyûjtött, illetve készített minikönyveket, valamint eredeti, Kner Imre
által tervezett könyveket és nyomatokat tartalmaz.
Ismeretterjesztô elôadás
Február 19., csütörtök 10 óra – a Baba-mama klub vendége Seben Pálné óvodavezetô és Kolarovszki Zoltán, az Evangélikus Gimnázium igazgatója. Az elôadás és
beszélgetés témája az evangélikus óvodában és iskolában folyó nevelés-oktatás.
Kirándulás
Február 22., vasárnap – A Természetjáró kör gyalogtúrája Gerla – Dobozi híd – Dánfok útvonalon jelzett erdei turistaúton, majd a Kettôs-Körös bal parti gátján. Indulás:
8.40-kor az autóbusz-pályaudvarról menetrend szerinti járattal Gerláig. Várható hazaérkezés 13 óra után Doboz felôl, vagy 16 óra után Békés felôl autóbusszal.
Ringató foglalkozások
Minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Kisgyermekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alapján. Szeretettel vár minden kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda tanárnô. Belépô: 600 Ft/
család/alkalom.
Ovis néptánc
Minden csütörtökön 5 éves kortól 16.30-tól 17.30-ig. Vezeti Kurtucz Borbála
néptáncoktató.
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.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222
info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com
XIII. Csabai Farsang
(02. 12–02.17.)
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
zsûrizése. (Eredményhirdetés kb. 18
órakor.)
Február 14., szombat 16.45: Télûzô
kiszebaba-égetés a Csabagyöngye Kulturális Központ teraszán
a Tûz-Kör Egyesület dobosainak
közremûködésével.
Az esemény kísérô rendezvénye: II.
Télûzô Maskarás Felvonulás szárazon és vízen (szervezôk: Békéscsabai
Evezôlapátosok és a MOZDULJ MEG!
Csapata) – 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.
A felvonulásra kereplôt, kolompot,
tülköket és mindenféle télûzésre alkalmas eszközt kötelezô hozni! A maskarások meglepetés ajándékot kapnak!
Február 16., hétfô 14–16: 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.
Február 19., csütörtök 19: A magánytól az összetartozásig – Pál Feri elôadása a Nyitott Akadémia sorozatban.
A Csabagyöngye földszinti Hungarikum Klubjában csütörtökönként 9–13
óra között az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békés Megyei szervezetének szakemberei várják azokat,
akik úgy érzik, megkárosították ôket.
KIÁLLÍtÁSOK
A Békéstáji Mûvészeti társaság új
tagjai: Krajcsó László fotómûvész és
Simon Debóra Eszter festômûvész bemutatkozó kiállítása a Békéstáji Galériában március 8-áig.
Gubis Mihály (1948−2006) kamarakiállítása az Artériumban március 10-éig.
Farkas-Pap Éva alkotómûvész kiállítása február 27-éig a Kerengôben.
Február 13., péntek 17: A Light
Scribblers fényfestôk kiállításának megnyitója. A tárlat március 17-éig látható.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
A Csabagyöngye OTP SZÉP kártyaelfogadó hely. Lehetôség van bankkártyás fizetésre. A Tourinform Irodában az országos jegyértékesítô
rendszerbôl lehívott bérletek és jegyek
vásárlása esetén nem tudjuk elfogadni
a Széchenyi pihenô kártyát.

Február 13. és 27., péntek 14: xD
Ifjúsági Klub – Játékos vetélkedôk,
szórakozás és az elmaradhatatlan
lazulás suli után.
Február 14., szombat 8–12: Jaminai gyerek- és babaruhabörze.
Február 14., szombat 18: Kertvárosi Óvoda Batyus bálja.
Február 17. és 24., kedd 17: Önkéntes képzés.
Február 21., szombat 9–11: Apa +
Én – kézmûves-foglalkozás, bábkészítés különféle technikákkal. A
program célja olyan kreatív idôtöltés,
ahol a gyerekek apukájukkal együtt
szórakozhatnak, alkothatnak, míg
az anyuka otthon lazíthat kicsit.

Állandó közösségek:
• Gerinctorna (minden hétfôn 9–10)
• Alakformáló torna (minden hétfôn
és csütörtökön 18.30–19.30)
• Nyugdíjasklub (minden szerdán
13–17)
• Nefelejcs népdalkör (minden csütörtökön 16–17)
• Népi díszítômûvész hímzôkör (február 7., 21. 15–18)
• Újforrás Baptista Gyülekezet (minden vasárnap 9–12)
Népdalkórusban való együtt éneklésre hív a Nefelejcs Népdalkör.
Magyar érzelmû, énekelni szeretô,
magyar népdalokat kedvelô fiatalokat és idôsebbeket várnak, korhatár
nélkül. Próbáikat hetente csütörtökön tartják 16–18 óráig a Jaminai
Közösségi Házban (Orosházi út 101).
Az együttes vezetôje: Bukvai Istvánné énektanárnô. Érdeklôdni a 0630/519-1413 telefonszámon lehet.
Kiállítás
Február 20., péntek 15: „Hazajárok” – Barabás Ferenc fotókiállításának megnyitója
ARANy JÁNOS MÛVELÔDÉSI
HÁZ
Február 18., szerda 16: Rímszerda
– Wass Albertre emlékezünk
Február 21., szombat 10: A Mezômegyeri Nyugdíjasklub születésnapi összejövetele
Február 28., szombat 19: A Mezômegyer Sportjáért Egyesület jótékonysági bálja
Kiállítás
A népmûvészet napjainkban
– Ledzényi Pálné kiállítása

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ

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

FARSANGI KÉZMÛVES-AJÁNLAtUNK
Iskolai és óvodai csoportok számára ajánlott ötleteink:
• Busó álarc festése, díszítése
• Kisméretû busó báb készítése
• Bagoly álarc készítése
bôrbôl

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

A kézmûves-foglalkozások díja: 200 Ft/fô.
Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a
66/326-370 telefonszámon, a 06-30/383-4743 telefonszámon vagy mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.
tHURy GÁBOR REtRO-MOZIJA
Február 25-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba, Békési út 15.)
Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé
Ferenc ajánlásával
Suttogások és sikolyok – Ingmar Bergman filmje 1972.
A belépés ingyenes.
A SZLOVÁK KLUB PROGRAMJA
• Február 16., hétfô: Juliannák és Zsuzsannák köszöntése
versekkel
• Február 21., szombat: Szlovák batyus bál a Téglagyárban
• Február 23., hétfô: Csabai Mátyás-napi szokások
• Klubfoglalkozás minden hétfôn 14 órától a Békési út 15.
szám alatt.
Mindenkit szeretettel várunk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Csabai k épv iselôk
Tímár Ella: A legfontosabb az útépítés
Tapasztalt önkormányzati
képviselô Tímár Ella, hiszen az elôzô két ciklusban
is a jelenlegi 3-as számú
választókörzet ügyeit vitte
a képviselô-testület elé, és
segítette az ott élôket kisebb-nagyobb problémáik
megoldásában.
Amikor arra kértük Tímár Ellát,
beszéljen nekünk terveirôl,
elképzeléseirôl, nagyon határozottan azt mondta:
– Utak, utak és utak…
Megszámolni is nehéz lenne,
mennyien fordulnak hozzám
azzal a kéréssel, hogy a lakóhelyükhöz vezetô utat, járdát
javítsuk ki, építsük meg. Naponta többször szól a telefon,
jönnek az e-mailek, melyek
nagy többsége valóban indokolt kéréseket tartalmaz.
Választókörzetem egyik része kertvárosi terület: a Keleti
kertek, Kastélyi szôlôk, Borjúrét, Fényes, ahova az utóbbi
években egyre több család
költözött ki. Ez egyrészt pozitív dolog, hiszen azt mutatja,
hogy vonzó, sokak számára
elfogadható a környék, szívesen laknak itt a fiatalok is.
Ugyanakkor sok-sok igény
merül fel arra vonatkozóan,
hogy tegyük még élhetôbbé
ezt a városrészt. A legtöbb
probléma az utak állapotával
van – hallhattuk a képviselô-

Tímár Ella
tôl, aki hozzátette: tudni kell,
hogy a város egy meghatározott kerettel gazdálkodhat
minden évben, amibôl utakat
építhetnek. Ez a keret pedig
sajnos csak az igények egy
töredékének a kielégítésére
elegendô.
– A legkritikusabb helyeken rendszeresen zúzott kô
vagy cseréptörmelék kiszórásával próbáljuk járhatóvá
tenni az utakat, de ez persze
csak ideiglenes megoldás.
Az utóbbi évek rendkívül
csapadékos idôjárása sem
kedvezett az utak állapotának, ahogyan a szennyvízberuházás miatti bontások is
sok helyen meglazították az
útalapokat. A végleges megoldás az aszfaltozás lenne,
de tudni kell, hogy ez nagyon
költséges, egy utca akár 15-

Vasútfejlesztés
Épül az új felüljáró

20 millió forintba is kerülhet.
Én a magam eszközeivel
igyekszem a saját körzetemért lobbizni a közgyûlésben,
de természetesen minden
képviselôtársam ezt teszi, és
bizony sok helyen, sok utca
kívánná meg a szilárd burkolatot – sorolta Tímár Ella.
Mint megtudtuk, a Lencsési lakótelepen más feladatok
vannak, ott inkább a járdák
kijavítása idôszerû bizonyos
szakaszokon, de a közfoglalkoztatottak közremûködésével
például néhány parkolót sikerült felújítani az utóbbi idôben.
A jókora területen fekvô
és 4200 választópolgárt magában foglaló körzet ügyeinek képviselete sok idôt és
energiát kíván Tímár Ellától,
aki elmondta, szívesen megy
ki oda, ahova hívják, de telefonon is gyakran keresik és
fogadóórákat is rendszeresen tart. A közgyûlési munka
mellett ô az elnöke az önkormányzati közbeszerzési
döntéshozó bizottságnak, a
gazdasági bizottságban pedig tagként segíti a munkát.
A mûvészetekkel is gyakran
foglalkozik, hiszen a Jankay
Tibor Mûvészeti Közalapítvány kuratóriumi elnöke, s
maga is szívesen bekapcsolódik a helyi kulturális élet
eseményeibe.
Gajdács Emese

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2015. március
1-jétôl a szociális törvény
alapján nyújtott, több segélytípus igénylésének és
folyósításának a szabályozása változik.

A Szerdahelyi úti aluljáró
kialakítása az ütemterv szerint zajlik. Jamina felôl folyik a
földkiemelés a résfalak közül,
a centrum felôli oldalon épül a
szerkezeti gerenda, valamint
újonnan épült elemként látható már a részben elkészült
járdamegtámasztó fal. Az
aluljáró megnyitását az autósok, biciklisek és gyalogosok
számára november közepére
tervezik.
Az állomásépület vágányok felôli oldalán a kivitelezô
részben elbontotta az elôtetôt. Ezen a héten megkezdôdtek az utólagos szigetelési
munkák, az északi pavilonban megtörtént a lépcsôház
visszabontása, a déli pavilonban pedig a manzárdtetô
acélszerelési munkáit kezdte
meg a vállalkozó. Az állomási
elôtér kialakítása a parkolókkal, dísztérrel együtt a projekt
befejezô szakaszában valósul
meg.

A polgármestert kérdezhették a lakótelepiek
Szarvas Péter polgármesterrel találkozhattak mindazok,
akik részt vettek január 30án a Lencsési lakótelepen
tartott lakossági fórumon.
A Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda (LISZI)
szervezésében életre hívott
eseményen Baran Ádám emlékeztette a jelenlévôket arra,
hogy 2013-ban pályáztak sikeresen a József Attila-lakótelep közösségformálásának
céljából. Ennek köszönhetôen jött létre az a iroda, amely
most otthont adott a rendezvénynek.
Szavas Péter bevezetôjében a polgármesterré választása óta összegyûjtött
tapasztalatairól szólt. A jelenlévôk megtudhatták például,
hogy a Szarvas Péter vezette
testület már 120-nál is több
döntést, határozatot hozott.
A városvezetô kiemelt céljai
között szerepelnek a kampányban is megfogalmazott
gondolatok, így a munkahelyteremtés, a gazdaságélénkítés, a vállalkozásokkal való
eredményes kapcsolattartás,
a járda- és útépítések folytatása, valamint a Csaba Kártya
bevezetése, illetve a sportlétesítmények fejlesztése.
– Nyitott vagyok, ha csak
idôm engedi, igyekszem a
legtöbb meghívásnak eleget

A szociális ellátások
változásai
Átalakul a segélyezési
rendszer

A városközpontot a jaminai
városrésszel modern, 2 x 2
sávos, gyalogos és kerékpáros átkelési lehetôséget is
biztosító felüljáró fogja összekötni a régi felüljáró helyén,
az Orosházi út vonalában. A
felüljáró leengedése a végleges magasságra január végén megtörtént. A centrum
felôli oldalon a cölöpözési
munkálatokat a kivitelezô befejezte, jelenleg a cölöpösszefogó gerenda építése van folyamatban. A 30 méter magas
pilon építéséhez a vállalkozó
a múlt hétvégén toronydarut telepített a hídra, aminek
segítségével vasszerelési és
zsaluzási munkákat fognak
végezni. A pilon tervezetten
március végéig megépül, ezt
követi a híd feszítése, amelynek során befûzik, majd megfeszítik a kábeleket. A közlekedôk legkorábban nyár
közepétôl használhatják az új
felüljárót.

Fórum a Lencsésin

Az állam által – a járási intézményrendszer útján – nyújtott
ellátások köre bôvül 2015.
március 1. napjától. A jövôben
az aktív korúak ellátására való
jogosultság megállapítása és
folyósítása a járási hivatal feladata lesz.
A jövôben a foglalkoztatást
helyettesítô támogatással,
valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatással (ez utóbbi lesz a
jelenlegi rendszeres szociális
segély 3 jogcímébôl) kapcsolatos ügyeket a járási hivatalban kell intézni.
Az önkormányzatok által
biztosított ellátás neve 2015.
március 1-jétôl egységesen
települési támogatás lesz.
A támogatás keretében
az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak
támogatást. A szociális törvény a települési támogatás
keretében biztosítandó jutta-

tások körét csak példálózóan
sorolja fel, amely szerint az
önkormányzatok különösen
az alábbi élethelyzetekre tekintettel nyújthatnak támogatást:
• a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez,
• a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó háztartások segítéséhez,
• a gyógyszerkiadások viseléséhez,
• a létfenntartást veszélyeztetô rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idôszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdô személyek segítéséhez.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése az új ellátások formáiról
és igénybevételének szabályairól 2015. február havi ülésén alkot rendeletet.
A folyamatban lévô, 2015.
február 28. napjáig megállapított ellátások folyósítása a
határozatban foglalt idôpontig történik.
Tájékoztatjuk továbbá a
tisztelt lakosságot, hogy óvodáztatási támogatás utolsó
folyósítására a jogosultak részére 2015. június hónapban
kerül sor. 2015. szeptember 1.
napját követôen valamennyi
3. életévét betöltött gyermek
részére kötelezô lesz az óvodai ellátás igénybevétele.

A LISZI iroda szervezésében zajlott a fórum
tenni, és a közvetlen találkozásokra, az ilyen jellegû
fórumokra is szívesen jövök,
hiszen itt mindenki ôszintén
elmondhatja véleményét, felteheti kérdéseit – hallhattuk a
polgármestertôl.
A jelenlevôk fôként a saját
lakókörnyezetük fejlesztését
sürgették. Többen is eljöttek
például a Magyar utcából,
ahol a beszámolók szerint a
csatornázás óta rossz az út
állapota és a közvilágítás is
javításra, bôvítésre szorul.
A fórumon jelen volt Mácsai Sándor, a Békéscsabai
Víziközmû Társulat vezetôje,
aki elmondta, a projekt kivitelezôi a befejezést követô
öt évig kötelesek elvégezni
a garanciális munkákat, így
azok, akiknek ilyen problé-

máik vannak, még bejelentést tehetnek a PIU-irodán.
Egy hölgy a Lencsési lakótelep bizonyos járdáinak állapotát kifogásolta. Vélekedése
szerint balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak a rossz
járdák, amelyeken babakocsival, kerékpárral is közlekednek. Egy másik csabai
lakos a Veszei kertekben lévô
út megerôsítését kérte a polgármestertôl, mint mondta,
rossz idôjárás esetén szinte
lehetetlen kijutni onnan.
Szarvas Péter néhány kérdésre azonnal választ tudott
adni, más esetekben megígérte, utánanéz az ügyeknek, és
a lehetséges megoldásokról
azt követôen tájékoztatja a fórum résztvevôit.
Gajdács E.

Új kormányablakok
Gyulán és Orosházán

A megyében három integrált kormányzati
ügyfélszolgálati iroda van
A kormány fontos célkitûzése
a középszintû közigazgatás
átszervezése, gyors, hatékony
és ügyfélbarát közigazgatás
kiépítése. Ennek a folyamatnak egyik eleme a kormányablakok kialakítása. Ennek
eredményeként Gyulán és
Orosházán is elkészültek az
integrált kormányzati ügyfélszolgálatok, amelyeket január 30-án adtak át. Mindkét
átadáson részt vett Németh
Lászlóné nemzeti pénzügyi
szolgáltatásokért és postaügyekért felelôs államtitkár,
valamint Gajda Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt
vezetô kormánymegbízott.
A területi közigazgatási
reform célja az egyablakos
ügyintézés biztosítása az
ügyfelek számára, amelynek
igénybevételével az állampolgárok egyetlen helyen, a
kormányablakoknál tudják
hivatalos ügyeiket intézni. A

kormányzat arra törekszik,
hogy a kormányablakokban
intézhetô ügyek száma nagyságrendekkel bôvüljön, és
teljes körûen ellássák az okmányirodák feladatait.
Valamennyi kormányablak egységes arculattal és
szolgáltatásokkal nyílik meg,
és akadálymentes lesz. Az
ügyfélszolgálati irodákban
kizárólag speciálisan képesített ügyintézôk dolgozhatnak,
akik széles körû ismeretekkel
rendelkeznek. A megyében
így már három integrált kormányzati ügyfélszolgálati
iroda is van, melyek közül a
békéscsabai 2014-ben kezdte meg mûködését.
Az év során Békésen, Dévaványán, Gyomaendrôdön,
Mezôkovácsházán, Sarkadon, Szarvason, Szeghalmon és Tótkomlóson tervezik
újabb kormányablakok megnyitását.
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lehet csatlakozni

Nôi lovas polgárôrök Fényesen

Galbicsek Nóra Öcsi és Nógrádi Csilla Villám nyergében
Nôi lovas polgárôrök is járôröznek, vigyáznak a fényesi
határban a tanyasi emberek
testi épségére és vagyonára.
2009 decemberében tizenöt fôvel alakult meg a
Békéscsabai Fényesi Tanyák
Polgárôrség Közhasznú Szervezet. A lovas tagozat 2013
ôszétôl létezik, vezetôje Nógrádi Csilla, aki civilben a mezôkovácsházi Hunyadi János
Középiskola mûvésztanára.
Mint azt Nógrádi Csilla érdeklôdésünkre elmondta, a
Kétegyházi út és a Fényesi
út környéke, az Ormay sor
kertjei, a gyulai és a békéscsabai határ között lévô nagy-

csatorna tanyás térsége és a
gátôrház környéke szerepel
az útvonalukon. Amennyiben
a rendôrség igényli, közösen
is teljesítenek szolgálatot. Azt
is megtudtuk, hogy az ország talán egyik legfiatalabb
polgárôre, Uhrin Ágnes 18.
születésnapja környékén, február 14-én csatlakozik majd a
lovas tagozathoz. Szeretnék,
hogy sokan kövessék a példáját, és csatlakozzanak a
Békéscsabai Fényesi Tanyák
Polgárôrség Közhasznú Szervezethez, amely a Fényes tanya 1036-ban várja az érdeklôdôket.
Vándor A.

www.csabaimerleg.hu

Drograzzia

kner imre-kiállítás

Békéscsabán, egy szórakozóhelyen tartott ellenôrzést a
közelmúltban a rendôrség. A társhatóságok bevonásával
zajlott intézkedés során tasakokba kiadagolt fehér port találtak az egyenruhások.

Kner Imre születésének 125. évfordulója alkalmából nyílt
kiállítás a Lencsési Közösségi Házban február 3-án. A
tárlaton Kner Imre által készített eredeti könyveket láthattunk, de ott voltak a Kner nyomda termékei, valamint a
Barabás Ferenc által készített és gyûjtött minikönyvek is.

Gyanús anyagok a diszkóban

A Békéscsabai Rendôrkapitányság január 23-áról 24-ére
virradó éjjel ellenôrzést tartott
Békéscsabán, a Kazinczy és
az Ôr utca keresztezôdésénél lévô szórakozóhelyen,
ahol éjfél körül mintegy 80
vendég volt.
A rendôrök mellett más
hatóságok képviselôi is részt
vettek az ellenôrzésben, melynek során a vendéglátóhely
mûködésével kapcsolatos
szabályok betartását vizsgálták. A bûnügyi, közrendvédelmi, valamint bûnmegelôzési
területen szolgálatot teljesítô
rendôrök egy kabát zsebében és egy kanapéra letett

kabát alatt is találtak kábítószergyanús anyagokat. A nejlontasakokba kiadagolt fehér
port a rendôrség lefoglalta és
szakértôkkel vizsgáltatja meg.
A kabátok tulajdonosait elôállították és kihallgatták.
Emellett egy tizenéves fiatal, aki a 18. életévét még nem
töltötte be, azt állította, hogy a
szeszes italt, amit elfogyasztott, a vendéglátóhelyen vásárolta. Elmondása szerint a tiltás
ellenére kiszolgálták. A Békéscsabai Rendôrkapitányság az
ellenôrzést követôen nyomozást rendelt el és a diszkóban
tapasztaltakról tájékoztatta
Békéscsaba jegyzôjét.

Közremûködnek: Rózsa Gerda
– oboa, Mohai Bálint – fagott,
Fejérvári Zoltán – zongora, Budai
Rita – zongora
Mûsor:
• R. Boutry: Interferenciák 1
• Hidas F.: Oboaverseny
• C. Saint-Saëns: Szonáta fagottra és zongorára, op. 168,
I–II. tétel
• G. Fauré: Noktürnök

• F. Poulenc: Trió oboára,
fagottra, zongorára
Az elôadásra jegyek vásárolhatók
elôvételben a Filharmónia irodájában („U alakú” ház, Békéscsaba,
Andrássy út 24–28.), valamint koncert elôtt a helyszínen. A jegyek
nem helyre szólnak.

A Lencsési Közösségi Házban nyílt meg a kiállítás

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

Békés Megyei Könyvtár

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
Körösök Völgye Látogatóközpont

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

Békéscsaba, Széchenyi liget, 66/445-885
www.korosoknaturpark.hu facebook.com/korosokvolgye

Körösök Völgye Látogatóközpont

• Réthy Zsigmond terem
Alapterület: 64 m2
Befogadóképesség: 35 fô
Bérleti díj: 5000 Ft/óra
• Kézmûves terem
Befogadóképesség: 20-25 fô
Bérleti díj: 3000 Ft/óra
A bérleti díjak a bepakolás és az elpakolás idejére is vonatkoznak. Áraink tárgyi adómentesek, az összeg áfatartalma 0 Ft. Egyedi
árajánlatunkat kérje személyesen a Körösök Völgye Látogatóközpontban (5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810.) vagy az
alábbi elérhetôségeinken:
( 06-66/445-885 * latogatokozpont@korosok.hu

Kövessenek minket a www.korosoknaturpark.hu vagy
a www.facebook.com/korosokvolgye oldalakon!

illetve Szabó Lôrinc Te meg a
világ címû verseskötetét is.
Gécs Béla Tótfalusi Kis
Miklós-díjas, nyugalmazott
tipográfus a XX. század legnagyobb tipográfusáról, a
125 éve Gyomán született
Kner Imrérôl és édesapjáról,
a nyomdaalapító Kner Izidorról emlékezett meg. Azt is
elmondta, hogy Kner Imre nevéhez nemcsak a már említett
klasszikusok kötetei és stíluskísérleti mûvek tartoznak,
de meghonosította a Bodoni
betûtípusból szedett jellegzetes tipográfiát is.
Vándor Andrea

a Filharmónia bérletes hangversenye
Békéscsabai Jókai Színház, Vigadó, 2015. 02. 23., hétfô 19.30

Fülöp Csaba, a 6. számú választókerület egyéni képviselôje február
17-én, kedden 16.30 és 18.30 óra
között fogadóórát tart a Vasutas
Mûvelôdési Ház földszinti klubtermében.
A fogadóóra keretében a polgármesteri hivatal osztályvezetôi,
Wittmann László és Csiaki Tamás
részletes tájékoztatást nyújtanak a
vasúti beruházás azon munkálatairól, amelyek a 6. számú választókerületet érintik.

• Nagyterem (Pavilon)
Alapterület: 286 m2
Befogadóképesség: 120 fô
Bérleti díj: 15 000 Ft/óra vagy
200 000 Ft/egész nap

Barabás Ferenc könyvkiadó,
tipográfus jelenleg 700 darabból álló gyûjteménnyel rendelkezik, melynek tematikus
válogatása tekinthetô meg
a tárlaton. A gyûjtô eredeti
Kner-nyomatokat is elhozott a
kiállításra: például a Röpke Lapok nyomdai ismeretterjesztô
újság 1909-ben, Gyomán készült példányát, amit a nyomdaalapító, gyomai születésû
Kner Imre tervezett. A figyelmes szemlélô felfedezhette
Kner Imre Könyv a könyvrôl
címû mûvét, vagy a klasszicista tipográfia jellegzetes darabjai közül Az örök Goethet,

„XX. századi romantika”

Fogadóóra

tEREMBÉRLEt Egyedülálló környezetben, Békéscsaba szívében várja kedves vendégeit a Körösök Völgye Látogatóközpont.
Rendezze nálunk konferenciáit, vállalati rendezvényeit, családi,
baráti eseményeit! Az alábbi három termünk tökéletes helyszínt
nyújt a pár órás találkozóktól az egész napos ünnepségeken át
a többhetes kiállításokig:

A nyomdászat ünnepe

Pénzügyi fogyasztóvédelmi kérdésével,
panaszával forduljon bizalommal a 11
megyeszékhelyen mûkôdô Pénzügyi
tanácsadó Irodahálózathoz!
SEGÍtÜNK:
• Az elszámolással kapcsolatos
kérdésekben,
• panaszlevél elkészítésében,
• kérelmek, beadványok elkészítésében,
• Pénzügyi Békéltetô Testület eljárásának megindításában,
• fogyasztóvédelmi eljárás megindításában,
• szerzôdéskötés elôtti tájékozódásban,
• biztosítási ügyekben.

INGyENESEN

SZAKSZERÛEN

PÁRtAtLANUL

ORSZÁGOSAN

ÚJ HELyRE KÖLtÖZtÜNK!
Békéscsabai tanácsadó Iroda
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
Tel.: 30/714-4800, 66/528-320/171-es mellék
E-mail: bekescsaba@penzugyifogyaszto.hu
Nyitva tartás: hétfô, szerda, péntek: 8.30–12.30,
kedd, csütörtök: 12.30–16.30
www.penzugyifogyaszto.hu

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓtEREM:
Hétfô: 14.00–19.00 óra,
kedd–péntek: 11.00–19.00 óra,
szombat: 14.00–19.00 óra
GyERMEKKÖNyVtÁR:
Kedd–péntek: 11.00–18.00 óra, hétfô, szombat: 14.00–18.00 óra
18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek ingyenes a beiratkozás.

PROGRAMOK
Február 17., (kedd) 18.00 Moccacino – Hatékony kommunikáció
erôszakmentesen. Moka Tünde életviteli tanácsadó és Vozár M.
Krisztián zongoramûvész sorozata
Február 18., (szerda) 17.00 Jobb agyféltekés írótréning – tájékoztató
Február 19., (csütörtök) 17.00 Kettôs könyvbemutató a Békés
Megyei Könyvtárban. Elek Tibor: Markó Béla költôi világa. Markó
Béla: Fûszál a sziklán. A szerzôkkel beszélget: Farkas Wellmann
Éva, a monográfia szerkesztôje. Megzenésített versek elôadásával
közremûködik: Kocsis Csaba. A rendezvény támogatója: a Szépírók Társasága
Február 13., (péntek) Roma kulturális napok a könyvtárban
10.00 gyermekprogramok
15.00 A muzsika szárnyán. Bodoczki Ernô és Varga Tivadar zenés
mûsora
16.00 Ízes ízek, a roma gasztronómia sajátosságai. Kóstolót tart a
Kira vendéglô.
17.00 Nomád ôsök vándorútján. Találkozó Rostás-Farkas György
József Attila-díjas íróval, a beszélgetést felvezeti dr. Papp János
egyetemi tanár
17.30 Roma táncház a Rozsdamaró Zenekarral
Február 23., (hétfô) 15.00 Ki nyer ma – a könyvtárban?
Február 24., (kedd) 14.30 Az igazság soha nem késô címû dokumentumfilm vetítése
17.00 órától közönségtalálkozó Fekete Pállal, Békéscsaba díszpolgárával és Jelenczki Istvánnal, a film rendezôjével.
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Magyarország a génmódosítás-ellenes
európai harc élére állt

A közelmúltban Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter
Berlinben a Globális Élelmezési és Mezôgazdasági Fórumon összefogásra szólította fel a génmanipulált szervezetek (GMO) mezôgazdasági alkalmazását elutasító uniós
tagországokat, azzal a céllal, hogy az egész Európai Unió
GMO-mentes övezet legyen. A Magyar Természetvédôk
Szövetsége szervezésében tartott beszélgetés keretében
újabb részletek derültek ki a készülô megegyezésrôl, amely
a demokrácia alapjait rengetheti meg.
A 2013 júliusában megindult
Transzatlanti Kereskedelmi
és Befektetési Partnerséggel
(TTIP) kapcsolatos szabad
kereskedelmi megállapodásokról újabb információk
láttak napvilágot. A „trójai
egyezmény” gúnynévvel ellátott EU–USA megállapodás
a környezetvédôk szerint környezet-, egészségvédelem és
munkajog terén egyaránt vis�-

szalépés. A magyar kormány
is a génmódosítás ellen van –
már csak az Alaptörvényünk
miatt is –, melynek Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter hangot is adott a berlini Globális Élelmezési és
Mezôgazdasági Fórumon.
– Az összefogás azért is fontos, mert képviselni kell az
emberek érdekeit, hiszen közös felelôsségünk, hogy biz-

tonságos élelmiszerek kerüljenek az asztalra – vélekedett
a miniszter. Szabó Marcel, a
jövô nemzedék helyettes
alapjogi biztosa osztja a magyar kormány álláspontját.
– Súlyos probléma a genetikailag módosított termékek
esetében, hogy alapvetô etikai sztenderdek dôlnek meg,
hiszen olyan méregtermelô
növényeket állítanak elô,
melyek a társaikat és a talajt
is tönkreteszik – mondta lapunknak Szabó Marcel.
A környezetvédelmi kérdések mellett a legsúlyosabb
változás a befektetô államok
vitarendezés-mechanizmusában található, amelyek engedélyeznék, hogy magánbíróságok álljanak fel és lehetôvé
tennék, hogy akár hazánkat is
beperelhessék egy-egy génmódosított fajcsoport tilalma
miatt. A dolog pikantériája,
hogy az esetleges, a befektetô ország számára kedvezôtlen magyar jogszabályváltozások végett, egy meg nem
valósult beruházás és a vélt
profit is elég indokot szolgáltat majd a jövôben, hogy a
befektetô ország kártérítést
követelhessen. A kérdést tovább súlyosbítja, hogy van
olyan ország, ahol már tehetetlenek vagyunk, ugyanis
egy több mint 40 éves megállapodás köt minket.

– 1970-ben kötött beruházásvédelmi megállapodást
Kanada és Magyarország.
Abban állapodtak meg, hogy
kölcsönösen megvédik egymás befektetôit, és ha bármi
bajuk van a másik kormányzatával, egy speciális, választott
bírói fórumot vehetnek igénybe jogi vitáik rendezésére. Ha
egy kanadai cég elesik egy
beruházástól Magyarország
megváltozott jogszabályrendszere miatt, akkor ezért kártérítést követelhetne. Egyre
több hasonló megállapodás
köttetett – jellemzôen egy
fejlett és egy fejletlen ország
között –, melyek a multinacionális érdekeket szolgálják –
mondta Szabó Marcel.
Az EU–USA egyezmény
hasznáról és a vélt hatásokról megoszlanak a vélemények: egy londoni gazdasági
kutatóközpont szerint a TTIP
egy átlagos európai családnak 545 euró extra bevételt
fog jelenteni – ezért csupán
az egészségünket kell kockáztatnunk a génmódosított
élelmiszerek fogyasztásával.
Ellenben Jeronim Capaldo
amerikai kutató szerint 10 éven
belül Európában 600 000
munkahely szûnne meg, több
ezer euróval csökkennének a
munkajövedelmek, csökkenne az export és növekedne a
pénzügyi instabilitás.

Doncsev András: A többi alprogram
a külföldi színre lépést segíti

Ünnepélyes
mozdonyavatás

Fotó: MTI/Marjai János

I

A Magyar Vasúttörténeti Parkban ünnepélyesen felavatták a magyar L.A.C. Holding érdekeltségébe tartozó
CER Hungary új technológiával, még Romániában készült Transmontana típusú mozdonyát. Az ünnepségen
a magyarországi mozdonygyártásra hamarosan létrejövô magyar–román vegyes vállalat megalapításáról írtak
alá dokumentumot a felek. A BP Mozdonygyár Kft. kezdetben a Softronic cég Transmontana típusát szerelné
össze, illetve gyártaná, a licencek vásárlásával a vegyes
vállalatban fokozatosan nône a magyar tulajdoni hányad
és beszállítói arány

A gyermekek megtanulnak
zúgattyúzni
Idén ôsszel újra „fölszáll a páva” az MTVA-ban, ugyanis újraindul a nagy sikerû tehetségkutatójuk, a Fölszállott
a páva. Az idei évad azonban kicsit eltér az eddigiektôl,
ugyanis idén ôsszel a gyerektehetségeké lesz a fôszerep,
akik az országból és a határon túlról egyaránt megmutathatják magukat.

– Ezzel a Cseh Tamás
Program keretében vállalt 8
alprogramból 5 már megvalósult. A Pályakezdô elôadók,
zenekarok támogatása, a
vidéki könnyûzenei klubok
programjainak támogatása,
az elôzenekari alprogram, a
Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központban létrejött
Cseh Tamás Programiroda
után most a médiatámogatási
alprogram is elindult. Hátravan még a Magyar Nemzeti
Levéltár Cseh Tamás Archívuma, amely az itt ôrzött dokumentumok és iratanyag
állományvédelmi digitalizálása, a digitalizált állományok
kutatóteremben való hozzáférhetôvé tétele, továbbá az
archívum ôrizetében lévô iratanyagról adatbázis készítése,
az adatbázis és a digitalizált
tartalmak honlapon való közzététele lesz. Ezzel a belföldi

Fotó: Sáfár Tibor

A négy budapesti csatorna
mellett 12 megyébôl nyertek
a pályázaton, köztük a veszprémi Magyarországi Mária
Rádió Alapítvány Hangoló
címû, fiatal magyar zenészek
mûsorának létrehozására. Az
NKA Cseh Tamás Programjának célja, hogy támogassa a
könnyûzenei utánpótlást és
elôsegítse a színvonalas produkciók fellépési lehetôségeit, külföldi népszerûsítését. A
Program 8 alprogramból áll,
a rendelkezésre álló forrás
az üres adathordozók után
szedett jogdíjakból származó
bevétel 25 százaléka, 2014ben 500 millió forintot, 2015.
és 2016. évben 100-100 millió
forintot biztosít.
Doncsev András elmondta, a médiatámogatási alprogramban 19 helyi médium között 60 millió forintos
támogatást osztottak szét.

Fotó: Sáfár Tibor

A Cseh Tamás Programirodában, a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központban jelentette be Doncsev András,
az NKA alelnöke a Cseh Tamás program 4. alprogramjának
elindulását. A médiatámogatási alprogram a nem országos
lefedettségû vagy vételkörzetû – helyi vagy kisközösségi –
rádiókban és televíziókban induló vagy már futó mûsorok
támogatására szolgál, amelyek a magyar könnyûzenével
foglalkoznak és helyet biztosítanak a Cseh Tamás Programnak.

szakasz lezárult, a fennmaradó alprogramok már a nyertes zenekarok külföldi színre

lépését lesznek hivatottak
segíteni.
Fodor

A versenyre 2015. február
15-éig a 6 és 14 év közötti fiatalok az autentikus magyar
népzene, néptánc bármely
tájegységhez és a magyarországi nemzetiségek helyi
hagyományaihoz kötôdô
produkciókkal nevezhetnek a
2015 ôszén debütáló Fölszállott a páva harmadik évadába
a Duna csatornán.
Az újszerû produkcióban
néhány tartalmi változásra
számíthatnak a nézôk, például a gyermekeket júliusban
egy olyan egyhetes balatoni
táborozásra invitálják, ahol
nemcsak az éneklés és a
táncolás örömének élhetnek
majd, hanem megismerked-

hetnek azokkal a rég elfeledett
gyermekjátékokkal és eszközökkel, amelyek ugyancsak
végigkísérték kárpát-medencei létünket sok évszázadon
keresztül. A résztvevôk megtudhatják, mit is jelent métázni,
rátócskázni, zúgattyúzni, megismerkedhetnek a tilinkóval és
a körtemuzsikával, de lehet
majd gombozni, bigézni is.
Kelemen László, a Hagyományok Háza fôigazgatója
kiemelte: szeretnének minél
több gyereket odaültetni a
képernyô elé, hogy „csodálkozzanak rá, szeressék meg,
és ha lehet, mûveljék is ezt a
hagyományos kultúrát”.
KSZ
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Tízbôl heten munkát találnak
180 napon belül

kedd, ami élesen elvágja a
farsang vidám hangulatát,
bôségét, duhajságát és fergetegét, és felkészít a böjtre.
Húshagyó kedden semmilyen
húsételt nem fogyasztunk, így
készülve a hamvazószerdai
szigorú böjtre. Másnap, torkos csütörtökön megengedett a farsangi maradékok
elfogyasztása. A farsangi
mulatozáshoz hagyományos
ételek is tartoznak.
– A legjellegzetesebb a
farsangi fánk, amirôl a Szerémségben úgy gondolták,
hogy ha ezt sütik, megóvja a
házat a viharkároktól. Szintén
jellegzetes étel a rétes, ami ha
jól nyúlik, szerencsét hoz. A
batyus bálba szokás volt valamilyen húst és kelt kalácsot
vinni, Vince napján pedig bort
kell kóstolni és figyelni kell az
idôjárást, hogy meg lehessen
jósolni a következô évi szôlôtermést. A farsangi idôszak
jellegzetes étele még a disznótoros.
Nagy Orsolya

Weöres Sándor verse is
Holdra szállhat

Január 22-én eldôlt, melyik magyar vers utazik a Puli
ûrszondával a Holdra. A beküldött sok száz vers, illetve
versrészlet közül a Molnár Piroskából, Turi Tímeából, dr.
Tarján Tamásból, dr. Pacher Tiborból és Fehér Renátóból
álló szakmai zsûri kiválasztotta a „legholdravalóbb” 15-öt.
Ezekre szavazhattak az érdeklôdôk. A legtöbb voksot kapott részlet: „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Weöres
Sándor: A teljesség felé címû kötetébôl, a Szembe-fordított tükrök címû versbôl származik. A sors iróniája, hogy
Weöres Sándor 26 évvel ezelôtt, január 22-én hunyt el

Álláskeresô kékszámmal,
országos roadshow-val és
attitûdfelmérô online kérdôívvel folytatja az álláskeresôk támogatását a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet Ygen Humánerôforrásközpontja a Soproni Jólesô
Segítség programban. A
100 millió forinttal támogatott kampány a hazai álláskeresôk ezreinek üzeni:
van kiút!
A Központi Statisztikai Hivatal
tavaly ôszi adatai szerint jelenleg körülbelül 320 ezer munkanélkülit tartanak nyilván.
Különösen nehéz helyzetben
vannak az álláskeresés szempontjából a tartós munkanélküliek és a pályakezdôk.
– Általában azzal jönnek
hozzánk az emberek, hogy
már mindennel próbálkoztak,
és szinte bármit elvállalnának,
de nem kellenek. Azt szoktuk
mondani, hogy a „bármi állást” még nem hirdették meg
sehol. Azt látjuk, hogy sok
visszautasítás, valamint az
ebbôl fakadó önbizalom- és a
motivációhiány nehezíti leginkább a sikeres álláskeresést. A
szervezet programja ezért személyre szabott tanácsadással
és tréninggel támogatja azokat, akik aktívan tenni akarnak
helyzetük megváltoztatásáért

– számolt be Baracsi Adrienn.
Az Ökumenikus Segélyszervezet Ygen Humánerôforrásközpontjának vezetôje hozzátette, a Soproni Jólesô
Segítség program egyik legfontosabb célja, hogy az álláskeresôknek visszaadja az
önbizalmunkat, és megtanítsa
ôket arra, hogyan találják meg
a képzettségüknek megfelelô
állást. A program hatékonyságát igazolja, hogy a workshopokon, valamint személyes tanácsadásokon részt vevôk közel 70 százaléka állást

talál 180 napon belül. A 100
millió forintos támogatásnak
köszönhetôen 2015-ben álláskeresô kékszámmal, 10 állomásos országos roadshowval és újabb irodákkal várják
az érdeklôdôket az Ygen
Humánerôforrás-központok
munkatársai. Februártól pedig egy roadshow keretében
az érdeklôdôk Magyarország
10 nagyvárosában léphetnek
személyesen is kapcsolatba
a szakértôkkel. A budapesti
négy helyszínen kívül többek között Veszprémben,

Szolnokon, Debrecenben és
Kecskeméten is. Aki az Ygen
Humánerôforrás-központ
segítségét kívánja igénybe
venni, jelentkezhet a Magyarországon egyedülálló álláskeresô kékszámon, melyet a
06-40/201-110-es telefonszámon érhet el. A programban
részt vesz Katus Attila, az
Ökumenikus Segélyszervezet
önkéntese is, aki saját példáján keresztül igazolta az Ygen
szemléletmódjának hatékonyságát.
– Nekem sem a legjobb
munkalehetôségek jöttek kezdetben. Nehéz körülmények
között éltünk, a szüleim közalkalmazottak voltak, nekem az
egyetem mellett dolgozni kellett, és olyan munkákat is elvégeztem, mint a szemétszedés
vagy az árupakolás. Azt tudom tanácsolni mindenkinek,
hogy ha elsôre nem is találja
meg a legmegfelelôbb állást,
tekintse úgy, hogy az egy
állomás az életében, és próbálja meg ebbôl a legjobbat
kihozni! Ha én pozitívan állok
a munkához, az a közösségre
is kihat, ha én rámosolygok
valakire, akkor vélhetôen az a
másik is visszamosolyog. Azt
kívánom, hogy mindenki találja meg a helyét, és a munkája
legyen az egyik szerelme!
Fodor E.

Sándor György: Sokkal többet
kaptam az élettôl, mint amit adtam
Rendhagyó, a magyar kulturális életben egyedülálló,
sajátos stílusú, sokszínû
intellektuális nyelvi humorral átszôtt elôadó-mûvészetéért, öt évtizedes mûfajteremtô pályafutásának, színpadi tevékenységének elismeréseként lett a Nemzet
Mûvésze Sándor György. A
humoristával és feleségével, Csonka Judittal beszélgettünk.
– Különös és sorsszerû
volt a mi találkozásunk – árulta el lapunknak Csonka Judit,
a Nemzet Mûvészének felesége.
– Húsz év körüli fiatal
filmesként láttam elôször
Gyurit a Rátkai Klubban egy
Lyukasóra estjén. Hihetetlen hatással volt rám, az volt
az érzésem, hogy itt áll egy
zseni a színpadon. Aztán
eltelt 30 év, és egy napon
leült mellém a buszon. Éppen elég rossz idôszakomat
éltem, fáradt voltam és munkanélküli, meglehetôsen reményvesztett. Hirtelen azonban fölelevenedett bennem
az az érzés, amikor elôször
láttam, és megszólítottam. Ô
meghívott a Budapesti Kamrába az estjére. Ennek most
kilencedik éve, és az égi-

Fotó: Máté Krisztián

Fotó: profimedia/RedDot

Eljött a királylányok, kalózok és katicabogarak idôszaka,
minden gyermek lázasan készül az iskolai farsangra. Vízkereszt ünnepe után indul a mulatság, ami egészen hamvazószerdáig tart.

Fotó: Sáfár Tibor

Eljött a mulatozás
idôszaka

– A kutatás a farsangi idôszakot „kifordított” idôszaknak tekinti, aminek a megnyilvánulásai földrajzilag és
idôben eltérnek – gondoljunk
csak a velencei karneválra, a
mohácsi busójárásra, az iskolai farsangi bálokra –, de lényegük ugyanaz: feje tetejére
állítani a hétköznapok rendjét
és kimulatni magunkat a
negyvennapos böjt elôtt. Néhány helyen télûzô, téltemetô
szerepet is tulajdonítanak bizonyos farsangi rítusoknak. A
maszkos alakoskodások, farsangi mulatságokon való beöltözés ezen a kifordított világ
gondolaton keresztül érthetô
meg leginkább: olyan formán
lehet ebben az idôszakban
megjelenni, amit egyébként
az év többi részében a hétköznapok rendje nem tenne
lehetôvé – magyarázta Foster
Hannah, a Néprajzi Múzeum
munkatársa. A farsang végét
nagyon élesen jelzi a farsang
farkát követô és a hamvazószerdát megelôzô húshagyó
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eknek köszönhetôen 2 éve
házasok vagyunk – mesélt
kettejük történetérôl Csonka
Judit.
– A legédesebb ember,
akivel összehozott a sors, hatalmas szíve van! Látom, hogyan készül fel minden egyes
estjére. Halálosan komolyan
veszi, amit csinál. A munkáját éppúgy, mint a hitét, Gyuri
napi templomba járó. Neki
az az élete, hogy közvetítsen
az emberek között. Az egyik
barátunk mondta, hogy Gyu-

ri az életben is játszik és a
színpadon is olyan, mint az
életben. Mindennek, amit
csinál, a szeretet az alapja.
Küldetéstudata van, és tudja,
hogy a nevettetés gyógyszer
az emberek számára. Nagy
örömöm, hogy ôt én tudom
megnevettetni – mosolygott
a feleség. Sándor György
a Nemzet Mûvésze díjjal
ugyancsak kitüntetett Makk
Károlytól azt kérdezte: De ki
vagyok én, hogy kerülök közétek? Mire a majd 90 éves

rendezôóriás azt felelte neki:
Te zseni vagy!
Arra a kérdésünkre, hogy
milyen érzés az, hogy Sándor
György a Nemzet Mûvésze,
a humoralista így reagált:
– Nem tudom, mi lehetett az
alsó határ, alighanem én.
– Ágh Pista, Szabó Pista, Makk
Karcsi, Jankovics Marci között
én is ott vagyok. Jó érzés ez.
Legyünk rohadt ôszinték: úgy
érzem, sokkal többet kaptam
az élettôl, mint amit adtam!
Fodor Erika

Bulvár / Érdekesség

incze József: soha nem voltam
sarokban ülô típus!

– Ritkán játszik nôi szerepet, most azonban egy takarítót alakít az Újszínház elsô
kortárs bulvár darabjában. A
toll bepillantást enged a színház kulisszái mögé.
– Nem beszélek nôi hangon, de valóban kihívás,
ugyanis ritkán játszom nôi
szerepet. A takarítás összehangoltan jelenik meg a szerzôdtetésekkel: kisöprik a régi
garnitúrát és újak kerülnek a
helyükre, ahogy ez a rendszerváltás óta folyamatosan
mûködik. Én ezt négyszer
éltem át, úgyhogy pontosan
tudom, hogy mirôl van szó.
Itt egy kicsit a humor felé viszszük el a dolgot, de csak éppen annyira, amennyire kell.
– A takarító mindenrôl értesült, pontosan tudja, hogy mi
történik a színházban.
– Igen, így szokott ez lenni. Nincs nagyon titok.
– A színházban tehát semmi sem maradhat titokban?
– Szinte semmi. Nézzünk
bármilyen elôadást, ha a színész belép a színpadra, az
már önmagáért beszél. Mi
egész testünkkel, lelkünkkel
játszunk, tulajdonképpen lemeztelenedünk, amikor egy
szerepet bemutatunk. Önmagunkat adjuk ugyan, de

Fotó: Máté Krisztián

Incze József nem fog változni: marad az a bohém és
szeretetéhes ember, akit
megismert a közönség. A
színész büszke arra, hogy
nem lett celeb: arra vágyik,
hogy a munkája alapján
ítéljék meg.

az igaz, hogy a színház és a
civil élet is más.
– Ha már civil élet, hogy
telnek a napjai? Sikerült feltöltôdni az ünnepek alatt?
– Nagyon vártam, mert augusztus 20-ától folyamatosan
dolgoztam. Február 6-án van
még egy bemutatóm – Wass
Albert A funtineli boszorkány
–, nemrég eljátszottam Sza-

badkán Willy Lomant Az ügynök halálában és vendégszerepeltem a Nemzeti Színház
Operett címû elôadásában
is. Eléggé mozgalmas volt
az életem. Lengyelországtól
kezdve Erdélyen át, Délvidéken keresztül sokfelé jártam.
Nagyon vártam az ünnepeket. Nyilván a színész számára ez az idôszak üres, hiszen

lola: Jó, ha egy felnôtt is
szereti a meséket

nem dolgozik, de hála istennek, ott volt a karácsony és
nem unatkoztam.
– Milyen tervekkel indította
az új évet?
– Nem vagyok babonás
és nem nagyon gondolkodtam ebben a hétéves periódusban, de épp ennyi ideje,
2007-ben jöttem el Sopronból, nem önszántamból. Hét
év telt el azóta és két éve vagyok az Újszínházban. Talán
mondhatom, hogy a 2014-es
év volt az egyik legjobb évem
ebben a periódusban. Az
persze más kérdés, hogy az
újságok nem igazán írnak arról, hogy az ember itt-ott játszik. Én büszke vagyok arra,
hogy nem vagyok celeb és
nem is leszek, már koromnál
fogva sem. Inkább a munkámat díjazzák, illetve az alapján ítéljenek meg!
– És mit gondol, ebben az
évben valami másként lesz?
– Nem szoktam fogadalmakat tenni, mert olyan
típusú ember vagyok, aki
mindig ugyanaz. Vagyis nem
nagyon tudok változni. Talán
majd a halál megváltoztat,
semmi más. Ugyanolyan bohém és szeretetéhes vagyok,
mint amikor elkezdtem ezt a
pályát. Imádom az embereket, a társaságot, soha nem
voltam sarokban ülô típus!
Egyelôre rendben vagyok
egészségileg is, így nincs különösebb fogadalmam. Várom, hogy valaki, aki ott fent
rendez valamit a sorsomban,
talán még jobbat fog adni.
Borsos Zsuzsi

puskás peti még most is
az anyukájával lakik

de az énekes meglepô kijelentést fogalmazott meg a
köztévé mûsorában.
– Szerintem abszolút igaz,
hogy anyukámhoz hasonló
nôket keresek. Mindig is a
világ dolgaira nagyon érzékeny, empatikus barátnôim
voltak. Azokat a lányokat
kedvelem, akikkel el tudok
beszélgetni bármirôl, és van
humoruk. Édesanyám is azt
vallja, fontos, hogy tudjon a
barátnômmel beszélgetni,
hiszen egyszer a családunk,
a hétköznapjaink és az ünnepeink részese lesz, és akkor
ezek fontos kritériumok lesznek. A magánéletembe soha
nem szólt bele, a lányokról
sem mondott véleményt,
csak ha kértem, vagy már
utólag. De mindig igaza volt.
KSZ

Fotó: Urbán Tibor

Az énekes jelenleg még mindig otthon él édesanyjával és
öccsével, mert véleménye
szerint a felnôtté válás nem
arról szól, hogy az ember
amint nagykorú lesz, azonnal
hagyja el a családi fészket.
– Nem értek egyet azzal
a beidegzôdéssel, hogy 18
évesen el kell költözni otthonról, mert akkor válik felnôtté
az ember. Szerintem attól
nem lesz valaki felnôtt, mert
képes magát eltartani, szerintem attól lesz felnôtt valaki,
ha képes másokért felelôsséget vállalni – vélekedett Peti.
Édesanyjával igazán szoros a kapcsolata, saját bevallása szerint napi 2-3-szor
is beszélnek telefonon, ha a
helyzet úgy hozza. Szerelmi
ügyekbe azonban egyáltalán
nem szól bele az édesanyja,

– Koromhoz képest abszolút mesefigura-rajongó vagyok. Ha elmegyek vásárolni
és meglátom a kedvenc mesefigurámat egy pizsamán
vagy pólón, nagyon szívesen
megveszem! A keresztfiamnak nagyon szeretek ilyen
dolgokat venni, és igen, ilyen
szempontból nem nôttem fel.
Szerintem tök jó, ha egy felnôtt szereti a meséket! – mosolygott Lola, akivel az egyik
családi vígjáték díszbemutatóján találkoztunk.
– Rengeteg olyan mese
van, ami felnôtteknek szól.
Mikorra kijönnék ebbôl a rajongásból, pár év múlva, már
lehet, hogy lesz saját gyerekem, és akkor kénytelen leszek újra belemerülni. De szerintem bármilyen korban lehet
ilyeneket nézni. A lakásban a
plüssmaci-kollekciót viszont
már megszüntettem, hiszen
rengeteg volt, a rajongóktól
is nagyon sokat kaptam. Mivel azonban nem szerettem
volna ezeket kidobni, szépen
összepakoltam és odaadtam
a keresztfiamnak, ô még egyszer fog ennek örülni. Úgy-

hogy otthon sajnos már nincsenek macik, pasi ezt már
nem tûri – nevetett az énekes,
aki idén többek között jubileumi nagykoncertre is készül.
Ráadásul a pletykák szerint
Lola várakozással teli esküvôje is megvalósul 2015-ben.
– Nagyon boldog vagyok,
mert úgy érzem, olyan dolgok
válnak valóra, amikre már
régóta vágytam. Százszázalékosan megbízom azokban,
akik körülvesznek, ezért azt
érzem, ebben az évben nagy
dolgok fognak történni!
Borsos Zs.

szente Vajk: Jó helyen áll
a magyar színjátszás
Nem sûrûn szinkronizál Szente Vajk, nemrégiben azonban
az Angliában is igen népszerûvé vált macinak, Paddingtonnak kölcsönözte a hangját.

Fotó: Máté Krisztián

A népszerû színész-énekes az MTVA Ridikül címû mûsorában mesélt ôszintén az édesanyjához való viszonyáról. Az elhangzottak alapján nem volt könnyû dolga Peti
eddigi barátnôinek, hiszen a fiatal szívtipró számára mindig is az édesanyja volt a mérce, aki viszont sose szólt
bele a szerelmi életébe.

Meghatározó lehet a 2015-ös év Lola számára, hiszen pályafutásának 10. jubileumához ért. A fiatal énekes a nagyközönség elôtt érett tini lányból nôvé, van azonban valami,
amibôl talán soha nem fog kinôni.

Fotó: Máté Krisztián
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– Nagyon izgalmas munka
volt. Imádtam! Nagy „Londonjáró” vagyok, ott találkoztam
Paddingtonnal. Angliában
nagy kultusza van és megörültem, amikor megláttam,
hogy nálunk is vetítik majd a
filmet. Ráadásul én lettem a
hangja… Végignéztem a filmet, egyfelôl vicces, másfelôl
szívszorító – mesélte Vajk, aki
nemrég a Játékszínben egy
másik oldalát is megmutathatta, hiszen a Szirtes Tamás
által rendezett Primadonnák
címû darabban nônek öltözve, magas sarkú cipôben és
neccharisnyában lépett színpadra.
Szente Vajk nem írja össze
terveit, ahogy mondta: megvannak azok a fejében már

170 évre elôre. A színészre
tavasszal is várnak feladatok,
akkor például rendez is a Madách Színházban.
– Amikor tudok, abban a
pillanatban utazom Londonba. Jó látni, hogy gondolkodnak a színházról, milyen sebességgel haladnak a korral,
és hogy ehhez képest mi hol
tartunk. Azt kell mondanom,
nem futunk valami olyan után,
amit sosem fogunk utolérni.
Mértéktartóan csináljuk a zenés színházat és nagyon jól
állunk a kivitelezésben, technikában. Felfejlôdtünk és azt
látom, hogy jó helyen állunk.
Lehet belôle tanulni, akárcsak,
ha elmegyek a Katonába és
megnézem a barátaimat.
B. Zs.
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Szerenád és elégia

Vonószenekari koncert a Csabagyöngyében

Ûzzük el a telet a CsaKK-kal!
Színes programokat kínál a Csabai Farsang

Szerenád és elégia – ezzel a
címmel hirdette meg februári koncertjét a Filharmónia
a Csabagyöngye Kulturális
Központban. Az est vendége az Új Magyar Kamarazenekar volt, mûsorukon
romantikus szerenádok és
elégikus hangulatú darabok
szerepeltek.
A vonós kamaraegyüttes
2011-ben alakult fiatal, de már
nem pályakezdô muzsikusokból, akik különbözô profes�szionális szimfonikus zenekarok, vonósnégyesek tagjai,
emellett különbözô egyetemeken tanítanak. Mûvészeti
vezetôjük Bánfalvi Béla, a Budapesti Vonósok egykori koncertmestere, illetve a Bartók
Vonósnégyes tagja.
Ritkán hallható Haydn
Quintetto concertante címû
mûve, pedig kiváló koncertnyitó szám. Játékosságával,
lendületével Mozart szerenádjaira emlékeztet, második
tételében a vonós hangszerek szóló szerepben is bemutatkoztak gyönyörködtetôen szép, telt hangzással. Ezt
követte két Grieg-melódia,
az északi mester sajátos elé-

Az Új Magyar Kamarazenekar a Csabagyöngyében
gikus-komoly hangvételével. Bensôséges és intenzív
hangzás jellemezte a zenekar
játékát, igazi széles romantikus ívek, egyszerre mozduló
zenei folyamatok. Elgar Szerenádja folytatta a romantikus
álmodozások sorát, némi táncos karakterrel lazítva azt.
Az este fô „fogása” Schubert d-moll vonósnégyese
volt. A zeneirodalom egyik
legmegrázóbb alkotását Mahler átiratában hallhattuk. Az
elmúlás gondolata, témája
többször felbukkan Schubert
dalaiban, de ebben a mûben a
középkori Dies irae-k mintájá-

ra fogalmazza meg zenében a
torokszorító Rettenetet. A végzet feszültsége nem enged az
egész darab folyamán, a lassú
tétel nyugalma is csak látszólagos, mögötte árnyékként kísért az elkerülhetetlen.
Az Új Magyar Kamarazenekar bizonyította elsôrendû
zenei és elôadói képességeit,
tragikus szépségû pillanatokkal ajándékozták meg a
közönséget. Hogy a zenekari
változat veszít drámaiságából
a vonósnégyeshez képest,
azt talán Mahlertôl kérhetjük
számon.
Kisné Farkas Gabriella

NYÍLT NAP a katolikus iskolában
2014. február 14-én
Kedves Szülôk! Kedves Gyerekek!
Szeretettel hívjuk és várjuk az iskolába készülô óvodásokat
és szüleiket a beiskolázási nyílt napunkra.
Program:
8.00–9.00
• az iskola bemutatása, igazgatói tájékoztatás, beszélgetés
• ismerkedés a leendô tanító nénikkel,
dr. Kocsisné Havasi Katalinnal és Bódiné Bazsó Tündével
9.00–11.00
• órákat lehet látogatni bármely osztályban, bármely pedagógusnál
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola,
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
Elérhetôségeink: 66/323-524; 20/220-9223;
savioiskola@gmail.com; www.saviokatolikusiskola.hu

Citromszüret hóesésben
Zelenyánszki Jánosé a különleges növény

Szépen szállingózott a hó,
amikor békéscsabai otthonában meglátogattuk Zelenyánszki Jánost, aki „citromszüretre” invitált minket.
Érdekes látványt nyújtott a
hóval borított udvarban az
apró, ám annál illatosabb és
ízletesebb gyümölcsökkel
teli, jókora növény. Volt alkalmunk megkóstolni a Csabán
megtermett gyümölcsöt, ami
jóval finomabb a boltban
megvásárolható társainál, s
abban is biztosak lehetünk,
hogy kívülrôl nem kezelték
vegyszerekkel, gazdája még
permetezni sem szokta. Ha
szükséges, inkább egyenként
szedegeti le a levelekrôl a kis
élôsködôket.
– Nagyon hálás növény.
Azt is egyértelmûen jelzi, ha
szüksége van valamire, de

Zelenyánszki János az idén 207 termést hozó citromfával
azt is azonnal látjuk rajta,
ha „jól érzi magát”. Nyáron
az udvaron, félárnyékos helyen tartjuk, és bôven locsoljuk, télen pedig egy hûvös,
de világos garázsban van a
helye – mesélt kedvelt növényérôl Zelenyánszki János. A
ma fává érett, 2 és fél méter

magas, 3 méter széles fa
most egy hatalmas ládában
él, melyet kerekeken mozgatnak. Így gyakran levegôzhet, napozhat, amit láthatóan meg is hálál az idén
rekordtermést, 207 (!) darab
citromot termô fa.
Gajdács E.

Alig havazott ezen a télen, ezért most a hideget, a szürkeséget ûzik el a farsangolók
Egy országos programhoz, a „Kultúrházak éjjel-nappalhoz” is csatlakozik idén a Csabai Farsang. A február 12–
17-e között zajló rendezvénysorozatról Szente Béla és
Herczeg Tamás tartott tájékoztatót.
– A Kultúrházak éjjel-nappal programban közel ötszáz
hazai intézmény vesz részt,
több ezer eseménnyel. A
Csabagyöngye idén február
12–17-e között rendezi meg a
Csabai Farsangot, melynek
eseményei kapcsolódnak az
országos kezdeményezéshez. Békéscsabán minden
korosztály számára kínálunk
programokat a legkülönbözôbb mûfajokban – hallhattuk Szente Bélától.
A ház igazgatója emlékeztetett arra, hogy egyedülálló
koncerttel indul az ötnapos
programsor, Pribojszki Má-

tyás és Big Daddy Wilson lép
fel mindjárt az elsô este. Az
ország egyik legnépszerûbb
koncertzenekara a 30Y és a
gyulai Dirty Slippers muzsikál
február 13-án, míg nosztalgikus hangulatot ígér a szombati Farsangi Maszkabál. A
L’art pour l’art Társulat február
17-én garantált nevetést ígér.
Szombaton a gyermekeket
Kölyöksziget várja, a IV. Békés
Megyei Házipálinka Versenyen pedig az is kiderül, kié
a legjobb nedû az idén. Látványos élményeket hozhat a
télûzô kiszebaba-égetés, illetve az azt megelôzô (szárazon

és vízen zajló) Télûzô Maskarás Felvonulás is ugyancsak
február 14-én.
A komolyabb témákat a
február 16-ai turisztikai konferencián vonultatják fel a
szakemberek, a Munkácsy
Emlékházban pedig 17-én
ovis farsangot tartanak. A hölgyek számára a február 13-ai
Asszonyfarsang lehet vonzó,
melyet ugyancsak az emlékházban tartanak majd.
Herczeg Tamás, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese
elmondta, hogy az immár negyedik alkalommal megrendezett pálinkaverseny tavaly
már több mint száz nevezôt
vonzott, s idén várhatóan
még többen mérettetik meg
itt a jófajta italokat.
Gajdács Emese
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a Hazajáró
közönségtalálkozója

gyermekrajz-kiállítás
a CseöH szervezésében

A Bihari Túrák Egyesület január 29-én este várta az érdeklôdôket a Duna Televízió Hazajáró címû turisztikai
és honismereti magazinmûsor közönségtalálkozójára a
Csabagyöngye Panoráma Termébe.
Kocziha Attila, a Bihari Túrák
Egyesület elnöke üdvözölte
a szép számban megjelent
közönséget. Elmondta, ez az
elsô elôadása annak a motivációs sorozatnak, amelynek
keretében híres emberek,
sportolók, közéleti személyiségek szolgálnak majd saját
példával, és igyekeznek erôt
adni a hétköznapok problémáinak megoldásához. A
csabai elôadásra a természetjáró és honismereti magazinmûsor, a népszerû Hazajáró
két munkatársát, Kenyeres
Oszkár szerkesztôt, történelem–földrajz szakos tanárt
és a felvidéki Jakab Sándort
hívták meg, aki a II. évadtól,
2012-tôl vesz részt a mûsor
készítésében. Eddig 114 részt
adott le a Duna Televízió. A

nézôk bejárhatták a Hazajárókkal a Kárpát-medence,
az elcsatolt területek nagy
részét, Erdélyt, a Felvidéket,
Kárpátalját, a Muravidéket, az
Ôrvidéket.
A filmek és készítôik nemcsak a természeti jelenségekre, látnivalókra hívják fel
a figyelmet, hanem az ott élô
szórványmagyarság kultúrájából, történelmébôl is ízelítôt
adnak. A filmkészítés célját
egy videó levetítésével idézték meg Csabán, majd a forgatások kulisszatitkait is megosztották az érdeklôdôkkel.
Az est végén az elôadásban
elhangzottakra irányuló kérdéseket tettek fel, a leggyorsabban válaszolók ajándékot
vihettek haza.
Vándor Andrea

A Duna Tv turisztikai és honismereti mûsorának tagjai

„A mi világunk, a mi
méltóságunk, a mi jövônk”

A pályázat témája: Neked mit jelent a család?
A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes
Ház (CsEÖH) hirdette meg azt a gyermekrajzpályázatot,
amelyre 1580 alkotás érkezett óvodásoktól és alsó tagozatos kisdiákoktól. A pályamûveket január 27-én mutatták be a Csabagyöngyében.
Békéscsabáról, a megye
különbözô pontjairól, de a
megyehatáron túlról, Pitvarosról és Berettyóújfaluból is
érkeztek alkotások. Mint azt
Herczegné Számel Annamária, a CsEÖH irodavezetôje
elmondta, szerencsére mind
az 1580 alkotás elfért a falakon. Szente Béla, a Csabagyöngye igazgatója és Zalai
Mihály, a megyei önkormányzat elnöke köszöntötte a
megjelenteket, majd átadták
a díjakat.
Az óvodások kategóriájában 1. Kurucz Lili, 2. Bencsik Réka, 3. Berta Panna. Az
általános iskolák 1–2. osztályosainál 1. Lakatos Benjámin, 2. Lipták-Nyári Laura, 3.

Virág Janka lett. A 3–4. osztályosoknál 1. Balázs Anita,
2. Bánszky Balázs Ferenc, 3.
Szferle Veronika Hanna. Különdíjasok: Szilágyi Barbara,
Bojtos Petra, Széles Adrienn,
Jantyik Eszter, Szilágyi Dóra,
Tóth Kata, Tóth Etele, Kretovics
Kamilla, a Mikucza Zoltán és
Vajda Zétény páros, Pocsay
Levente, Czang Róbert, Szél
Nóra, Durmics Krisztina, Tatár Zsuzsa, Csipai Csenge,
Szeretô Lili, Vatai Zalán, Kovács Anna, Pribelszki Márk,
Tóth Gréta, Szabó Fanni, Kovács Jázmin.
A CsEÖH ezúton mond
köszönetet a rendezvény valamennyi támogatójának.
Vándor A.

esküvô kiállítás
a Csabagyöngyében

Jegyzet
Korlátok között
Nézem az embereket, ahogyan a számukra kijelölt korlátok között haladnak céljuk
felé. Ezúttal egy építkezés miatt szabtak határt lépteiknek
a döntéshozók, amit sokan
sokféleképpen reagálnak le.
Az idôs nénike hosszasan
nézegeti a kihelyezett táblákat, láthatóan nem akar bajt
okozni sem magának, sem
másnak, de nagyon bizonytalan. Egy kopottas ruhájú
asszony segít neki megtalálni
a helyes és biztonságos utat,
s még egy mosollyal is biztatást ad a néninek, aki ezután
szépen besorakozik a többiek
mögé és csöndben elcsoszog.
A bôrkabátos, kigyúrt macsó, hasonló adottságú barátjának magyaráz bôszen,
hevesen gesztikulálva. Láthatóan fel van háborodva,
nem érti, mi ez? Miért szabják meg neki, merre lépdeljen méregdrága cipôjében?
Ki találta ki ezt az egészet,
és egyáltalán, hogyan képzelik, hogy ô majd betartja
a szabályokat? Beáll ugyan
ô is a sorba, de elégedetlenségét nem rejti véka alá,
szitkozódik hangosan, hogy
mindenki jól hallja.
Az „eltévedt”, ötvenes, biciklis férfi komótosan teker
a gyalogosok között, kicsit
sem érdekli, hogy csak ô
van drótszamáron, s az öszszes többi kerékpáros a má-

sik oldalon gurul el mellette.
Ô csak megy és úgy tesz,
mintha észre sem venné az
elôle félreugró gyalogosokat. Mikor rászól valaki, hogy
két méterrel odébb lenne a jó
sávban, nagyon bután néz és
a „helyére” kanyarodik. Ô lehet, hogy tényleg nem fogta
fel, hogy eltévedt…
Aztán érkeznek az energiától, vagy ki tudja, mitôl
felfûtött kamasz srácok. Ôk
is hangosak, nevetgélnek az
egymást kerülgetô embereken, a bizonytalanokon és a
háborgókon is. Ôk csak nevetnek és ugratják egymást,
no meg az elôttük sétáló, cicanadrágos lánykákat „osztályozzák”. Aztán, talán azért,
hogy a csajok felfigyeljenek
rájuk, a legpimaszabb egy jól
irányzott rúgással felborítja
az egyik korlátot. Hát, ilyenek
vagyunk, mi emberek, korlátok között…
Gajdács Emese

Menjünk szûrésre, mert
szükség van ránk!

Január utolsó hétvégéjén mindent megtaláltak a leendô
házasulandók a Csabagyöngye Kulturális Központban,
ami az esküvôhöz és a lakodalomhoz szükséges. Ahogy
Nóvé Zoltán, a szervezô Körös-Trade Kft. ügyvezetô igazgatója fogalmazott: aki bejött a Csabagyöngyében és körbejárta, a ruhától a lakodalomig, a limuzintól a hintón át a
Dotto vonatig, a fodrásztól az ajándékokig és fotókig szinte mindent le is foglalhatott a nagy napra.
Az Európai Unió 1983 óta minden évben választ egy olyan jól
körülhatárolható témát, amelynek prioritást biztosít, amelyre
kiemeltem föl szeretné hívni a
figyelmet. Az eddig megrendezett európai évek közül néhány:
• önkéntesség európai éve
• esélyegyenlôség európai
éve
• nyelvek európai éve
• munkavállalói mobilitás európai éve
• környezetvédelem európai
éve
Nincs ez másképp idén sem.
2015-ben is kerestek egy olyan
jól körülhatárolható témát,
amellyel kapcsolatban ösztönözni kívánják a vitát és a párbeszédet az európai országok
között és azokon belül.
Januártól kezdetét vette a
következô tematikus év, amelynek célkitûzése felhívni a polgárok figyelmét az EU nemzetközi
fejlesztési együttmûködésére.
Azon fejlesztési együttmûködési
támogatásokra, melyeket az EU
a határain kívüli fejlôdô országokkal és régiókkal folytat a
szegénység felszámolása és a
világ fenntartható jövôjének biztosítása érdekében.
Ez az elsô tematikus európai
év, amelynek középpontjában
az Unió külpolitikája áll. Most

elôször megkülönböztetett figyelemben részesül a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlôdés elômozdítása és az
éghajlatváltozással kapcsolatos
kihívások kezelése is.
Az év célja, hogy minél nagyobb számban bevonja az
uniós polgárokat a világról, az
emberi méltóságról és a közös
jövônkrôl szóló társadalmi vitába. További cél az, hogy európai polgárokként magunkénak
érezzük a kérdéskört, és hogy
társadalmi párbeszéd alakuljon
ki az év mottójáról: „A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi
jövônk”.
A 2015-ös évben lehetôség
nyílik arra, hogy az uniós polgárok elkötelezettebbé váljanak
a nemzetközi fejlesztési támogatások és együttmûködések
iránt.

Herczeg Tamás elmondta,
hogy mintegy negyven kiállító
vonultatta fel igen széles és
színes kínálatát. A Csabagyöngye igazgatóhelyettesétôl azt
is megtudtuk, hogy egy nemrégiben végzett ifjúságkutatás
adatai szerint a Békéscsabán
tanuló diákok nyolcvan százaléka szeretne majd valamikor
megházasodni, többségük
úgy 27–29 éves kora körül.
Nóvé Zoltán megjegyezte,
hogy cégük tizenegyedik alkalommal rendezett esküvôkiállítást, második alkalommal a Csabagyöngyében,
ahol a kiállítók, az impozáns
standok és a szórakoztató

programok garantálták, hogy
a közönség, köztük a házasulandó párok is igazán jól érezzék magukat.
A kulturális központban
szombaton és vasárnap egymást követték a programok.
Ruhabemutatók, táncbemutatók, zenés programok
várták az érdeklôdôket és
fellépett Tabáni István is. Színesítette a programkínálatot,
hogy mindkét nap délutánján
hagyományôrzô leánykérés-,
esküvô- és lakodalombemutatót tartott a Békéscsabai
Hagyományôrzô Kulturális
Kör.
Mikóczy Erika

Nyereményjáték kérdésünk:
Mi az Európai Unió tematikus
évének elnevezése 2015-ben?
A megfejtéseket a bekescsaba@
europedirect.hu e-mail címre
várjuk 2015. február 27-éig. A
helyes megfejtést beküldôk között a Europe Direct Tájékoztató Központ ajándékcsomagját
sorsoljuk ki. A nyertest e-mailben értesítjük.

Nagy sikert aratott a hagyományôrzôk bemutatója

Mosolygós anyuka fonogatta kislányának a haját január 30án délután a Csaba Center földszintjén. „Nézd, milyen szép
mályvavirág!” – mondta a kislány egy kreppvirágot mutatva
édesanyjának, aki csak a tekintetével felelt, hogy bizony az.
Soós Emôke és lánykája, Zselyke a méhnyakrák-megelôzési hét csabai programjára jöttek. Emôke elmondta, hogy
nála három éve diagnosztizálták a betegséget…
A Mályvavirág Alapítvány
a Szülészeti-Nôgyógyászati
Prevenciós Tudományos
Társasággal közösen programsorozatot indított, amelynek keretében, az Európai
Méhnyakrák-megelôzési Héten, több hazai településen
hívták fel a figyelmet a megelôzés fontosságára, a HPV
oltásra és a szûrésekre. A
Csaba Centerben a védônôi
szolgálat szervezett programot. Csendes örömzenét játszott a Kemény Gitárklub, volt
sok-sok mályvavirág, eljöttek
nôgyógyászok, a különbözô intézmények képviselôi,
eljött dr. Mucsi Gyula tiszti
fôorvos és Szarvas Péter polgármester is. Mindnyájan azt
közvetítették, hogy fontosak

vagyunk, szükség van ránk,
figyeljünk magunkra, figyeljünk lányainkra és menjünk el
a szûrésekre!
– Ha bebizonyosodik a rossz
hír, mély levegôt kell venni és
elôre tekinteni. Sokat segíthet,
ha ott vannak a szeretteink, ha
megérzik a rezdüléseinket, és
azt, hogy éppen támogatásra, fizikai vagy lelki segítségre,
esetleg egyedüllétre van szükségünk. Ez a betegség nem
csak annak nehéz, aki viseli,
hanem annak is, aki próbálna
segíteni, vagy aggódik értünk
– mondta a gyógyult Soós
Emôke, hozzátéve, hogy neki
most gyakrabban, félévente
kell szûrésekre járnia.
És ön mikor volt utoljára?
Mikóczy E.
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A Központi Statisztikai
Hivatal tájékoztatója
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) értesíti a lakosságot,
hogy 2015. évben Békéscsaba településen a következô
rendszeres lakossági összeírásokat hajtja végre:
• munkaerô-felmérés és kiegészítô kérdôívei
• háztartási költségvezetési
és életkörülmény adatfelvétel (kéthetes naplóvezetés)
• lakosság utazási szokásai
adatfelvétel
• felmérés a háztartások információs és kommuniká-

ciós technológiai eszközhasználatáról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az összeírási
tevékenységet Békéscsabán
Ondos Mihály és Rozsnyai
Endre László összeírók végzik, akik fényképes összeírói
igazolvánnyal rendelkeznek.
Kérjük, az összeíró kollégákat
fogadják bizalommal, értékes
válaszaikkal segítsék az ös�szeíró és a hivatal munkáját! A
KSH a hatályos jogszabályok
(w w w.ksh.hu/vonatkozo_

A Telefonos Ifjúsági Lelkisegély
Szolgálat 16–26 éves korú, elhivatott, önkéntes segítôk jelentkezését várja!
Érdeklôdni és jelentkezni az
alábbi elérhetôségeken lehet:
• Mobil: 06-30/973-7717
• E-mail: ildigalik@gmail.com
• Facebook oldalon

1%
Kérjük, rendelkezzen Ön is
személyi jövedelemadója
1%-áról az autizmussal élô
gyermekek javára

A kedvezményezett
adószáma:
A kedvezményezett neve:

Aut-Pont

Autista gyermekekért
és fiatalokért

Alapítvány
1%

jogszabalyok_2015) elôírásait
szigorúan betartva, bizalmasan kezeli az adatokat, azok
csak statisztikai célokat szolgálnak!
Az adatfelvételekkel, illetve
az összeíró személyével kapcsolatban felmerülô kérdéseikkel forduljanak a KSH Békéscsabai osztályán dolgozó
munkatársakhoz a 66/322196-os telefonszámon vagy
az info.bekescsaba@ksh.hu
e-mail címen.
A KSH békéscsabai
osztálya

GYULAI VÁRSZÍNHÁZ, Kamaraterem
Gyula, Kossuth u. 13. • Február a Gyulai Várszínházban

2015. 02. 18., 19 óra: „Világhírû hegedûmûvész és zongoramûvész koncertje Gyulán” – komolyzenei koncert
Játszik: Baráti Kristóf – hegedû (Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas), Farkas Gábor –
zongora (Liszt Ferenc-díjas). A koncerten Paganini, Csajkovszkij, Sarasate, Ernst,
Wieniawski hegedûre és zongorára írt mûvei hangzanak el
2015. 02. 23., 19 óra: Dr. K. V. Suresh Ji indiai tanító elôadása – hogyan élhetünk
stresszmentes, örömteli, boldog életet, meditációs technikák, életvezetési útmutató,
személyiségfejlesztô gyakorlatok, feltöltôdés
2015. 02. 26., 19 óra: „Két legendás színész, mindannyiunk kedvencei” – Bodrogi
– Voith – Voith – Bodrogi – zenés találkozás a két mûvésszel. Dalok, részletek
színdarabokból, színházi titkok, történetek az együtt töltött évekbôl. Fellép: Bodrogi
Gyula – a Nemzet Színésze, Kossuth-díjas, Voith Ági – Jászai Mari-díjas
Információ: Gyulai Várszínház, tel.: 66/463-148. Cím: Gyula, Kossuth u. 13.
E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu; Honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu

Hirdessen a Csabai Mérlegben 2015-ben is a régi árakon!
Megrendelés

Hirdetési méretek

Társaságoknak, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is kivételesen elônyös lehetôségeket kínálunk
hirdetményeik nyomtatott és
on-line megjelentetésére.
Az idén már 24 éves Csabai Mérlegbôl, a város legnagyobb példányszámú,
valóban helyi értékeket és
hagyományokat hordozó
közéleti lapjából kéthetente 28 000 példány kerül
ingyenesen a békéscsabai
vállalkozások és háztartások postaládájába. A Csabai Mérleg már a www.
csabaimerleg.hu városi hírportál mûködtetésével a felhasználók egyre szélesebb

köréhez eljutva folytatja közéleti küldetését, miközben
még modernebb, a XXI.
század elvárásainak is megfelelô, gyors és rugalmas
on-line hirdetési felületeivel
is partnereinek a rendelkezésére áll.

Nyomtatott
hirdetési árak
Az ártáblázatban közölt árak
a hirdetési felület nettó árát
jelentik. PR-anyagok megrendelésekor (szükség esetén) ingyenesen biztosítunk
fotóst és újságírót, elkészítjük
a PR anyagot.

Miért érdemes a Csabai
Mérlegben hirdetni?
Mert hiteles, megbízható,
Békéscsabán minden
háztartásba eljut.

1/1 oldal
280 x 409 mm
216 000 Ft + áfa

A hirdetéseket írásos megrendelés alapján jelentetjük
meg. Az e-mailben (csabai.
merleg@bekescsaba.hu)
vagy postai úton (5600 Békéscsaba, Szabadság tér
1–3.) érkezô megrendelôn
kérjük, tüntessék fel a megrendelô pontos nevét, címét,
a hirdetés méretét és a megjelenés idejét.

Apróhirdetések
Várjuk apróhirdetéseiket szerkesztôségünkben.
Ár: 71 Ft + áfa/szó.

1/2 oldal
280 x 198 mm
108 000 Ft + áfa

1/4 oldal
138 x 198 mm,
280 x 101 mm
55 000 Ft + áfa

1/8 oldal
138 x 98 mm,
90 x 151 mm
27 600 Ft + áfa

Kedvezmények
Nyomtatott hirdetéseink
árából a következô
kedvezményeket biztosítjuk:
• 5 alkalmas megjelenés
esetén........................ 10%
• 10 alkalmas megjelenés
esetén........................15%

1/16 oldal
90 x 74 mm,
138 x 50 mm
13 600 Ft + áfa

1/24 oldal
90 x 50 mm,
43 x 101 mm
6790 Ft + áfa

1/48 oldal
43 x 50 mm
4520 Ft + áfa

• 15 alkalmas megjelenés
esetén........................20%
• Éves megjelenés esetén
(16 alkalomtól)..........25%

On-line tarifa
Banner:
• 4000 Ft + áfa/hét
• 12 000 Ft + áfa/hónap
• PR interjú 15 000 Ft + áfa

Nálunk hirdetnek
többek közt:
•
•
•
•
•

Az uniós projektek
Az Invitel
Az Orex
Az Alföldvíz
A Csabagyöngye
Hirdessen a Csabai
Mérlegben Ön is!

Lapzárta és megjelenés
2015. elsô fél évében:
lapszám

lapzárta

megjelenés

4. szám..... febr. 20.....febr. 26.
5. szám.... márc. 6....márc. 12.
6. szám...márc. 20.... márc. 26.
7. szám........ápr. 3.........ápr. 9.
8. szám......ápr. 17.......ápr. 23.
9. szám..... ápr. 30.........máj. 7.
10. szám.....máj. 15...... máj. 21.
11. szám.....máj. 29......... jún. 4.
12. szám......jún. 12....... jún. 18.
13. szám......jún. 26...........júl. 2.
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VÁ rO s i

JÓtékOn ysÁgi

BÁl

közel másfél millió forint
a gyermekek üdültetésére
1,4 millió forint gyûlt össze a hátrányos helyzetû és kiemelkedô tanulmányi eredményû gyermekek üdültetésére az idei
városi jótékonysági bálon. A színház Vigadójában telt ház
volt, néhány jelentkezést már vissza is kellett mondani.

A Jókai színház Vigadója teljesen megtelt

Ízelítô a Bernarda Alba házából, még a bemutató elôtt

A rendezvény bevételével
idén a hátrányos helyzetû
és kiemelkedô tanulmányi
eredményû békéscsabai kisiskolások üdültetését támogatja a város. A befolyó öszszeg 40 rászoruló gyermek
10 napos, balatonszárszói
üdültetésének a költségét
(napi háromszori étkezést, a
programszervezést, a pedagógusok, a kisegítô alkalmazottak, valamint az oda-vissza
utazás teljes költségét) fedezi.
A táborozásra ez év júliusában kerül sor.
– Úgy vélem, a mai világban
különösen fontos, hogy nyitottak legyünk azokra, akiknek
segítséget nyújthatunk. A csabai jótékonysági bál révén egy
kapocs jött létre a támogatók,

A vendégek a Mediterrán zenéjére táncolhattak

a vendégek és a hátrányos
helyzetû gyermekek között.
Polgármesterként jó érzéssel
tölt el, hogy egy nemes cél
érdekében mi, békéscsabaiak
képesek vagyunk összefogni. Köszönöm azoknak, akik
munkájukkal, nagylelkû támogatásukkal segítették ezt a
nemes célt – mondta Szarvas
Péter.
Százharmincan vettek részt
a bálon és 35 cég, illetve vállalkozás segített, így összesen
1,4 millió forint gyûlt össze a
hátrányos helyzetû, kiemelkedô tanulmányi eredményû kisiskolások számára. A rendezvény bevétele túlszárnyalta az
elôzô évekét. Több támogatói
jegy mellett idén jóval több volt
a tombolabevétel is.

A tombolasorsolás fônyereményét Szarvas Péter adta át

Vastag Tamás ezúttal is nagy sikert aratott

Emlék a bálról Kádár Ferkó Fotószínházából

köszön et a segÍ tô tÁ MOgatÁsOk ért
Gyémánt fokozatú támogató

Arany fokozatú támogató

(minimum 100 000 forint felajánlással)

(minimum 50 000 forint felajánlással)

Szarvas Péter polgármester

Ezüst fokozatú támogató
(minimum 30 000 Ft
felajánlással):
• Juhász Társas Ügyvédi
Iroda
• Dr. Vécsei László
Bronz fokozatú támogató
(minimum 20 000 Ft
felajánlással):
• Andó Tamás
• Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
• Bíró Csaba
• Dr. Ferenczi Attila
• Gép-Ber Kft.
• Kerámiagép Kft.

Hanó Miklós alpolgármester

• Kondorosi
Takarékszövetkezet
• Lasetzky Frigyes
• Dr. Marosvölgyi Emese
• Dr. Pap Tamás
• Tóthné Svecz Valéria
• Trezor-Liktor Zrt.
További támogatók, tombolafelajánlók:
• Alföldvíz Zrt.
• Balog Mária
• Dr. Becsei László
• Békéscsabai Elôre Nôi
Kézilabda Sportegyesület
• Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

• Békéscsabai Jókai Színház
• Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt.
• Bioklinika
• Bora Ital-nagykereskedelmi
Kft.
• Csaba Center Invest Kft.
• Csabai Rendezvényszervezô
Kft.
• Fári Zoltán
• Fülöp Csaba
• Gajda Róbert
• KÉSZ Békés 2015
• Lián Kft.
• Miklós Attila
• Munkácsy Hotel
• Nádas Gusztáv

•
•
•
•
•
•
•

OTP Bank Nyrt.
Dr. Pálmai Tamás
Póka György
Ráfi István
Sallai Lajos
Számprog. Kft.
Szent András Sörfôzde
Békésszentandrás
• Szeretlek Békéscsaba
Egyesület
• Veres Attila
Kiemelt médiatámogatók:
• Csaba Televízió
• Mega Rádió
• Rádió 1
• Csabai Mérleg

Nagy Ferenc alpolgármester

Kiss Tibor alpolgármester
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lorca: színház a javából!

Békéscsaba anno

Bernarda Alba háza a Jókai színházban

Fekete és halál – ezzel megérkeztünk Bernarda Alba házába. Lassan megy fel a sima
fehér „vasfüggöny”, nézhetjük
a lábakat, ahogyan a ravatal körül táncolnak, flamencót járnak. Fehér kripta tárul
elénk sok-sok fekete alakkal,
varjúnak öltözött asszonyokkal. A ház úrnôje férje halála
miatt nyolc év gyászt hirdet,
minden ajtó, ablak bezárul, a
kriptából börtön lesz, hét nô
sírhelye.
A szereplôk alig beszélnek,
rövid mondatok után tánccal, tapssal, lábdobogással,
kézmozdulatokkal, legyezôvel kommunikálnak; a ritmus
egyre fokozza a feszültséget.
Tragikus és felszabadult jelenetek váltják egymást, nincs
megállás – szünet sincs –,
csak örvény egyre beljebb

Fotó: A-TEAM/Nyári A.

A legszebb elôadások közül is kiemelkedô, rendkívül eredeti, magas mûvészi
színvonalú és felejthetetlen a Bernarda Alba háza.
Federico García Lorca megrendítô asszonysorsai – a
hátborzongató, egyszerre
szenvedélyes és rejtélyes
andalúz világban – spanyol
gitárra komponálva, flamencóban eltáncolva kelnek életre. A Jókai színház
új produkciója Európa és a
nagyvilág rangos színpadaira méltó alkotás.

Modern bérház a fôtéren

és beljebb, feljebb és feljebb
a végzetes csúcspont felé. A
zsarnok Bernarda pokollá teszi lányai életét, attól fosztja
meg ôket, ami a lényegük, a
szabadságuktól, a szerelmüktôl, nôi mivoltuktól, s ezzel a
pusztulásba, a halálba kergeti
ôket. Az öt lány, öt halálraítélt
különbözôképpen reagál a
rabságra…
Béres László rendezô mesterien ötvözte a Lorca életmûvére jellemzô szépirodalmi jegyeket a színház, a tánc,
a zene eszközeivel, nagy
hangsúlyt fektetve az összes
jellem, karakter kibontására,
azokban pedig a feloldhatatlan konfliktusok ütköztetésére. Maradandó élményt, felejthetetlen elôadást alkotott,
amelyben a zene, a tánc, a
látvány és a szöveg egyenrangú társ. Bajnay Beáta nélkül ez a csodálatos elôadás

nem jöhetett volna létre. A
kiváló táncmûvész, koreográfus és tanár, a varázslatos és
ellenállhatatlan flamenco hazai mestere kivételes teljesítményt nyújtott azzal, hogy a
színészeket megtanította flamencózni. A színpadon nincs
egyetlen „prózai mozdulat”
sem, csak igényes, kimunkált
tánclépés: táncolnak a lábak,
a kezek, az ujjak, a szemvillanások, a szoknyák, a fodrok,
a fátylak, minden testrész és
minden ruhadarab.
Andalúz dalok, cigányrománcok, mítosz és legenda,
granadai folklór, népi ihletésû, szimbolikus költészet –
ettôl halhatatlan Lorca? Valószínûleg ettôl is, amíg olyan
mûvészi színvonalú elôadások születnek drámáiból, mint
ez a békéscsabai. Kivételes,
lélekemelô.
Niedzielsky Katalin

A fenti egykori városképi fotón –
a templom és a városháza közt
látható cseréptetôs földszintes
épület – a római katolikus egyház régi plébániája. Lebontása
után a helyére modern háromemeletes bérház épült, annak
tervét Kwittner Ervin készítette.
A terv szerint az épület földszintjén üzlethelyiségek, az
emeleteken 67 bérlakás épült.
Az építést Pittel és Brausvettel
budapesti cég vállalata végezte. Régi terve valósult meg ezzel a fôtéri bérházépítéssel az
egyházközösségnek, a város
fôtere pedig látványos épülettel gazdagodott 1929. évben.
Gécs Béla

kamarakiállítás Michel alkotásaiból
Gubis Mihályra emlékeztünk a Csabagyöngyében

A magyar kultúra ünnepi hetének záróakkordjaként Gubis Mihályra emlékezhettünk
alkotásaival. A Csabagyöngye elsô emeleti Artériumában, valamint a Gubis Teremben nyitotta meg kapuit a
kamaratárlat a Dobszerda Kör
közremûködésével.
Herczeg Tamás, a Csabagyöngye igazgatóhelyettese
köszöntôjében arról a hatalmas ûrrôl beszélt, amelyet halálával Gubis Mihály hagyott
maga után. „Michel” már kilenc éve nincs köztünk, alkotásai, szobrai, emlékezetes
performancei, versei azonban

máig itt vannak velünk. A kiállítást megnyitó Wehner Tibor
mûvészettörténész elevenítette fel azt a gazdag életutat,
amely tragikusan kettétört.
Michel tanítványa volt Mokos
Józsefnek, a mártélyi, a fónyi
mûvésztelepek gyakori vendége, egyik alapítója a Békéscsabai Mûhelynek, a Békés
Megyei Fiatal Alkotók Körének,
a Patak Csoportnak, a fónyi
„Kertalja” Mûvésztelepnek, és
tagja volt a szentendrei Vajda
Lajos Stúdiónak is.
A kiállítás március tizedikéig tekinthetô meg.
Vándor Andrea

PROGRAMOK:
Február 21., szombat
Helyszín:
CsabaPark – Rendezvénycsarnok
Programkezdés
(nevezés): 9 órától
10 órától a bábszínházi világnap
alkalmából a Napsugár Bábszínház mûsora (16 órától elôadás az
IBSEN Házban)

A Dobszerda Kör, Herczeg Tamás és Wehner Tibor a
megnyitón

Békéstájiak bemutatkozása
Krajcsó László és Simon Debóra kiállítása

A magyar kultúra ünnepi rendezvénysorozata keretében a

Békéstáji Mûvészeti Társaság
két új tagjának, Krajcsó László

Fazekas Attila, Lonovics László, Simon Debóra és
Krajcsó László

Családi farsang
a Csabaparkban

fotómûvésznek és Simon Debóra Eszter festômûvésznek
az alkotásaiból nyílt kiállítás
a Csabagyöngye Kulturális
Központ Békéstáji Galériájában.
A megjelenteket Lonovics
László festômûvész, a Békéstáji Mûvészeti Társaság elnöke köszöntötte, aki méltatta a
két fiatal alkotó munkásságát.
– Krajcsó László és Simon
Debóra Eszter különbözô
mûfajban alkot, ellentétes
szemléletmód jellemzi ôket,
mégis erôsítik egymást. Eszter egyszerû, letisztult látás-

módja a barlangrajzokat is
idézi, míg László fotói a világra való rácsodálkozás lenyomatai – mondta Lonovics
László.
Fazekas Attila festômûvész
a két alkotó mûveit új és természetes dinamizmussal jellemezte. Megköszönte továbbá
a tagságnak, az alkotótársaknak és a Békéstáji Mûvészeti
Társaság vezetôségének,
hogy vonzóvá tették a fiatalok számára az alkotás közegét, és elindították ôket az
úton.
V. A.

Családi programok, versenyek:
• Családi fánkszaggatás, dagasztás, sütés
• Családi arcfestés gyerekek számára – szülôk és nagyszülôk
kifestése malacformára
• Farsangi családi kolbászgyúrás, -töltés – A résztvevôk négy
kg csabai kolbászt gyúrhatnak
2500 Ft-os nevezési díj ellenében. A kolbászhoz a húst, a belet és a szükséges eszközöket
biztosítjuk!
A programokon részt vevôk legjobbjait díjazzuk a CsabaPark
termékeivel és a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. ajándékaival!
A versenyek ideje alatt népi játszóház kicsiknek és nagyoknak.
12 órától: ebéd – krumplipaprikás
kolbásszal – 500 Ft/adag
Sült kolbász, hurka, cigánka
egész nap kapható!

A Jókai Színház Színitanházának
mûsora
A rendezvény ideje alatt ingyenes
ugrálóvár és torna Varga Adrienn
Szabadtorna Sportegyesületének
közremûködésével!
17 órától: Télûzés dobolással,
rongybabák égetésével és kántálással
A nap folyamán keressük a legeredetibb jelmezt és saját kézzel
készített bábot! A legjobbak díjazásban részesülnek!
„Ez nem a velencei karnevál,
a CsabaPark Maszkabál!”
Fôvédnök: Hanó Miklós, Békéscsaba Megyei Jogú Város alpolgármestere
Farsangi mulatság a CsabaParkban február 28-án, szombaton
este hat órától kifulladásig!
A zenét és a jó hangulatot az
Antovszki Band szolgáltatja!
Belépô: 4700 Ft, amely magában
foglal egy komplett menüsort és
egy welcome drinket!
Az étel-italról a CsabaPark étterme
farsangi menüvel gondoskodik!
Vacsora után máglyán égetjük el a
telet a Kolbászudvaron zeneszóval!
Jegyek elôvételben a helyszínen
kaphatók!

Jelentkezni, érdeklôdni a csabapark@vagyonkezelozrt.hu e-mail címen
vagy az alábbi telefonszámokon lehet: 30/844-0260 vagy 20/933-3700!
Részletek a www.csabapark.com vagy a CsabaPark Facebook oldalán!
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Önzetlen segítség Szlovákiából Nezištná pomoc zo Slovenska
Jozef Federič szlovákiai vállalkozó igen szerény ember,
mégis mindig megtalálja a
módját, hogy támogassa a
csabai szlovákokat. Szereti
Békéscsabát, az itt élôket.
Rendszeres látogatója a kolbászfesztiválnak, s évente
több alkalommal is felkeresi
a Szlovák Kultúra Házát, valamint a szlovák iskolát.
A szlovák gimnáziumot
több mint tizenöt éve segíti,
támogatja a legkülönfélébb
eszközökkel és módon. Többek között számítógépet,
szlovák zászlót, képeket,
oktatási segédanyagokat,
fényképezôgépet, könyveket
adományozott már az oktatási intézménynek. 2009-ben
megtisztelte jelenlétével az
intézmény fennállásának 60.
évfordulóját, de itt volt Békés-

csabán, tavaly szeptember
22-én is, amikor az iskola felújításának záró akkordjaként
nagyszabású ünnepséget
rendeztek.
– Egy speciális számítógépet is kaptunk Jozef Federič
úrtól, amely nagyon megkönnyíti a mindennapi munkánkat, hiszen szlovák billentyûzettel rendelkezik a gép, s
így nem kell mindig átállítani
a klaviatúrát, vagy a speciális
írásjeleket alkalmazni. A ritka
kiadványok, Magyarországon
nem kapható könyvek beszerzésében is segítségünkre van a szlovákiai mérnök.
Rendszeresen kapunk tôle
újságokat, napilapokat, magazinokat, amelyek a mai modern szlovák nyelv, az új kifejezések megismerésében és
elsajátításában vannak fôként

Megújult a Csabagyöngye
honlapja

a gimnazistáink, de az általános iskolásaink segítségére is – tudtuk meg a Szlovák
Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium igazgató asszonyától, Pecsenya
Edittôl.
Vándor Andrea

Podnikateľ zo Slovenska,
Jozef Federič je skromným
človekom, pritom vždy nájde
spôsob, ako môže podporovať čabianskych Slovákov.
Má rád Békešskú Čabu a jej
obyvateľov. Je pravidelným
účastníkom Klobásového

Állampolgársági eskü

Az utóbbi idôben több elôremutató változáson ment át a
Csabagyöngye Kulturális Központ honlapja, s az intézmény informatikai rendszere is a XXI. századi elvárásoknak megfelelôen fejlôdött.
Mint azt lapunknak Szente Béla igazgató elmondta,
jelentôsen megújult a honlapjuk. A cél fôként a jobb
átláthatóság, az egyszerûbb
kezelés, összefoglalva: a felhasználóbarát felület elérése
volt. Az információk okostelefonról is hozzáférhetôk,
az eseménynaptár új helyre
került, könnyebben megtalálható. Továbbra is alkalmazható az online jegyvásárlás,
így akár otthonunkból, vagy
vidékrôl is könnyen hozzájuthatunk a belépôkhöz. A
honlapon a Csabagyöngye
közösségei, tagintézményei

is bemutatkoznak, s az oldalak folyamatosan bôvülnek.
A közelmúltban végrehajtott jelentôs informatikai fejlesztéseknek köszönhetôen
az intézmény látogatói számára is egyszerûbben elérhetô az eddiginél gyorsabb,
továbbra is ingyenes wifi hálózat. A Csabagyöngye az interneten is aktívan jelen van;
a facebookon például közelítenek a 8 ezredik kedvelôhöz,
a legfiatalabb korosztályt
pedig hamarosan hatékonyabban szólíthatják meg az
Instagramon keresztül.
Gajdács Emese

festivalu a počas roka viackrát navštívi aj Dom slovenskej kultúry, ako aj slovenskú
školu.
Slovenské gymnázium podporuje viac ako pätnásť rokov,
a to rozličným spôsobom a rôznymi prostriedkami. Výchovnovzdelávacej inštitúcii daroval
už o.i. počítač, slovenskú vlajku, obrázky, učebné pomôcky,
fotoaparát a knihy.
So svojou prítomnosťou
poctil v roku 2009 aj oslavy
pri príležitosti 60. výročia
založenia inštitúcie, ale navštívil Békešskú Čabu aj v minulom roku, 22. septembra,
keď v rámci záverečného
aktu rekonštukcie budovy,
na veľkolepej slávnosti odovzdali obnovenú budovu.
– Dostali sme od pána Jozefa Federiča aj jeden špe-

ciálny počítač, ktorý v našej
práci je pre nás obrovskou
pomocou, veď disponuje so
slovenskými klávesami, nemusíme teda stále nastaviť
klaviatúru, alebo hľadať špeciálne interpunkčné znamienka
a písmená. V zaobstarávaní
jedinečných publikácií, ktoré
sa nedajú dostať v Maďarsku
nám tiež pomôže inžinier zo
Slovenska. Pravidelne dostávame od neho noviny, dennú
tlač, magazíny, ktoré sú na
pomoc v osvojení súčasného moderného slovenského
jazyka predovšetkým našim
gymnazistom, ale aj žiakom
základnej školy – uviedla
riaditeľka Slovenského gymnázia, všeobecnej školy, materskej školy a kolégia Edita
Pečeňová.
Andrea Vándorová

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és
hozzátartozóját 2015. február
25-én, szerdán 11.00 órára a
Szabadság térre

a kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja
alkalmából rendezett
megemlékezésre.
Az emlékmûnél mûsort adnak a Békéscsabai Kemény
Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola diákjai.
Beszédet mond: Horváthné Szalai Angelika
történelemtanár.
A mûsort követôen koszorút helyeznek el
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
közremûködô iskola diákjai.

Több mint ötven honfitársunk vehette át január 27-én a
városháza dísztermében Kiss Tibor alpolgármestertôl azt
az okiratot, mely magyar állampolgárságukat hitelesíti. Az
ünnepséget Bartus Gyula Jászai Mari-díjas színmûvész
szavalata és Kabai Gábor gitárjátéka tette még emlékezetesebbé

w w w. c s a b a i m e r l e g . h u

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és barátait
2015. február 24-én, kedden 14.30 órára

Az igazság soha nem késô

címû dokumentumfilm vetítésére,
valamint a 17.00 órától kezdôdô közönségtalálkozóra
Fekete Pállal, Békéscsaba díszpolgárával, a film egyik
szereplôjével és Jelenczki Istvánnal, a film rendezôjével.
Helyszín: a Békés Megyei Könyvtár elôadóterme.

A PRÓ HIRD E TÉS
Ingatlan
A Szántó utcában építési telek eladó. Tel.: 30/366-7616.
Békéscsabán, a Mester utcában
820 m2-es belterületi telek (jelenleg gyümölcsös) fúrott kúttal eladó. Villany, telefon az utcában.
Tel.: 30/574-0913.

2015. február 12–18.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SpongyaBob: Ki a vízbôl! (szinkr. amerikai animáció) 3D! PREMIER!
Jupiter felemelkedése (szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
Csingiling és a Soharém legendája (szinkr. am. anim.) 3D!
A szürke ötven árnyalata (szinkr. am. romantikus dráma)
VILÁGPREMIER!
Kingsman: A titkos szolgálat (szinkr. am.–angol akció) VILÁGPREMIER!
Ahol a szivárvány véget ér (szinkr. angol–am. rom. vígj.) PREMIER!
Rendíthetetlen (szinkr. amerikai életrajzi dráma) 3 Oscar-díj jelölés!
Timbuktu (francia–maurit. filmdráma) ART! PREMIER! 1 Oscar-díj jelölés!
Mancs (magyar családi kaland) ART!
Shakespeare’s Globe On Screen: Szentivánéji álom (színházi közv. felv.)

2015. február 19–25.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SpongyaBob: Ki a vízbôl! (szinkr. amerikai animáció) 3D!
Jupiter felemelkedése (szinkr. amerikai sci-fi) 3D!
Csingiling és a Soharém legendája (szinkr. am. anim.) 3D!
Amerikai mesterlövész (am. háb. dráma) PREMIER! 6 Oscar-díj jelölés!
Vadon (amerikai életrajzi dráma) PREMIER! 2 Oscar-díj jelölés!
Liza, a rókatündér (magyar romantikus vígjáték) PREMIER!
A szürke ötven árnyalata (szinkr. am. romantikus dráma)
Kingsman: A titkos szolgálat (szinkr. am.–angol akció)
Ahol a szivárvány véget ér (szinkr. angol–am. rom. vígj.)

www.csabacenter.hu

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!
Tel.: 70/392-0459.
Kémia, fizika, matek magánórák.
Házhoz megyek.
Tel.: 20/563-3964.

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.
Burkolást, parkettázást vállalunk. Tel.: 30/273-3191.
Aranyat, ezüstöt, érméket, bankjegyeket, képeslapokat és egyéb
gyûjteményeket vásárolunk. Békéscsaba, Gyulai út 18.
Tel.: 06-30/336-8634.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171,
70/212-6776.
Könyvelés, bevalláskészítés
egyéni és társas vállalkozóknak
teljes ügyintézéssel.
Tel.: 30/206-9561.

Egyéb
Szolgáltatás
Duguláselhárítást vállalok garanciával. Gyors, pontos, megbízható. Tel.: 30/939-7720.
Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia
Bt. Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.

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, két pár síléc eladó
Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

