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Milliárdos beruházás a Csaba Metálnál
Áder János és Majoros Béla avatta fel az új üzemcsarnokot

A Csaba Metál Zrt. egymilliárd forintos beruházást hajtott végre, melynek keretében új üzemcsarnokot avatott
fel február 18-án Békéscsabán Áder János köztársasági
elnök és Majoros Béla vezérigazgató.
A családi vállalkozásként indított, mára közel ezer embernek munkát adó öntöde
igazi sikertörténetet produkált az utóbbi években, melyet számos díjjal is elismertek a szakmai szervezetek.
A zrt. tevékenységi köre
2005 júniusáig könnyûfémöntés és egyéb, nem vas fémöntés, megmunkálás volt, ami
ezután kiegészült a társaság
szeghalmi telephelyén folytatott fémszerkezetgyártással.
A cég profilja az alumíniumnyomásos öntés mellett bôvült a vas- és acélszerkezetgyártással, alvázgyártással,
jármûalkatrész-gyártással,

sôt, buszgyártással is. A Csaba Metál megbízható beszállítója az autóipari cégeknek, alkatrészeik eljutnak a BMW és
a Volkswagen gyárakhoz is.
A társaság termékeit mintegy
80 százalékban exportként
értékesítik, tavalyi árbevételük meghaladta a 10 és fél milliárd forintot.
Majoros Béla, a Csaba Metál
Zrt. vezérigazgatója beszédében emlékeztetett arra, hogy
két éve is egy új üzemcsarnokot avattak fel. Most újabb
3262 négyzetméterrel bôvült
a létesítmény egy egymilliárd
forintos fejlesztés eredményeként, mely fele részben

uniós támogatásból valósulhatott meg. Mint megtudtuk,
a beruházásnak köszönhetôen újabb ötven munkahelyet teremt a cég, mely már
nemcsak a rendszerbeszállítók, hanem közvetlenül az
európai autógyártók felé is
értékesít majd.
– Mikor arról kérdeznek, mi
a siker titka, elmondhatom,
hogy sok tényezô játszik ebben szerepet. Ilyen a munka
iránti alázat, a szakmai felkészültség, a kreativitás, az
innovatív gondolkodás, de
a kiváló kollégák és a biztos
családi háttér is – hallhattuk
Majoros Bélától.
Szarvas Péter, Békéscsaba
polgármestere így fogalmazott:
– A Csaba Metál bizonyítja, hogy hazánk délkeleti

A csarnokavatóra számos közéleti szereplô kapott meghívást

Majoros Béla vezette körbe a csarnokban Áder Jánost
régiójának gazdasága is
képes magas hozzáadott
értékû termékek fejlesztésére és elôállítására. Büszkék
lehetünk arra, hogy egy békéscsabai székhelyû, magyar tulajdonú vállalkozás
mutat példát gondosságból,
alázatból és szorgalomból.
Bízom abban, hogy a Csaba Metál és Majoros Béla
vezérigazgató úr tevékenysége követendô példaként
szolgál a helyi vállalkozások
számára és a közeljövôben
lesznek olyan békéscsabai
cégek, amelyek hasonló
módon tudnak majd fejlôdni. Külön öröm a számomra,
hogy ezzel a nagyszabású
beruházással újabb munkahelyek létesülnek.

Szarvas Péter kiemelte,
hogy a város gazdaságpolitikai céljai meghatározásakor
különös hangsúlyt fektet a
vállalkozásfejlesztésre, a munkahely-teremésre és -megtartásra. Az együttmûködést jól
példázza a Csaba Metál tavalyi évben felújított bekötôútja,
amelyhez az önkormányzat
15 és fél millió forintos támogatást nyújtott.
Ugyancsak elismeréssel
szólt a Csaba Metál cégtörténetérôl a köztársasági elnök,
akit néhány hónappal ezelôtt
Majoros Béla hívott meg a
csarnokavatóra.
– A Csaba Metál eddigi
munkája egyrészt példát,
másrészt biztatást jelent. Példa arra, hogy Magyarorszá-

gon is lehet sikeres, európai
szinten elismert, versenyképes vállalkozást mûködtetni.
Ugyanakkor biztatást is ad
másoknak, hogy kövessék
a példájukat. Én magam is
vallom, hogy a teljesítmény
tiszteletet érdemel. A Csaba
Metál teljesítménye pedig
méltó arra, hogy megsüvegeljük – mondta Áder János,
aki Kossuth Lajostól is idézett beszédében: „ipar nélkül a nemzet félkarú óriás”. A
köztársasági elnök végezetül
párhuzamot vont a Csaba
Metál fejlôdése és Ganz Ábrahám munkássága között,
ezzel is kifejezve elismerését
a csabai vállalkozás teljesítményét illetôen.
Gajdács Emese

Megemlékeztek Munkácsy születésnapjáról
Az emlékév eseményeit értékelték a Munkácsy Mihály Múzeumban
Munkácsy Mihály születésnapján, február 20-án az ünneplôk a múzeumkertben megkoszorúzták a festôóriás mellszobrát, majd a 2014-es emlékév eseményeit értékelték.

A múzeumkertben megkoszorúzták a festôóriás mellszobrát

A múzeumkertben elsôként
ifjabb Andrássy Gyula gróf
azon beszédébôl hallhattak
részletet a résztvevôk, amelyet 104 éve, a Kerepesi úti temetôben mondott el Munkácsy síremlékének avatásán.
Ando György múzeumigazgató köszöntötte a jelenlévôket, s méltatta a városunkhoz
ezer szállal kötôdô mûvész
munkásságát. Ezt követôen Kiss Tibor alpolgármester
mondott beszédet, melyben
kiemelte: büszkék lehetünk
Munkácsy Mihályra, aki városunkból indult a világhírnév
felé, valamint életmûvére, me-

lyet termékeny munkássága
során létrehozott. Az alpolgármester hangsúlyozta, fontos
feladat e hagyaték ápolása, a
Munkácsy-brand kialakítása,
s e gondolatok erôsítése a
békéscsabai köztudatban.
A mûvész mellszobrának
megkoszorúzása után a program a Munkácsy születésének
170. évfordulója tiszteletére
rendezett emlékév értékelésével folytatódott a múzeum
Munkácsy-relikvia-kiállításának helyet adó Honfoglalók
Termében. Itt Kiss Tibor emlékeztetett arra, hogy közel egy
esztendôvel ezelôtt, a magyar

kultúra napján vette kezdetét
hivatalosan az emlékév, s tavaly számos programot kínáltak Békéscsabán a mûvészetet
szeretô közönségnek. A legkiemelkedôbb ezek közül az 55
képet bemutató, nagy sikert
aratott, 10 milliárdra biztosított
Munkácsy-kiállítás volt, melyet
több mint húszezren látogattak meg. Az alpolgármester
felidézte a komoly szakmai
színvonalú elôadásokat, de a
könnyedebb programokat is,
melyekkel a nagyközönséget,
az ifjabb korosztályt célozták
meg a szervezôk. Kiss Tibor
köszönetet mondott a programok lebonyolításában részt
vevô intézményeknek, munkatársaknak is.
Gajdács E.
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Pedagógus díszoklevelek
igénylése
Tisztelt nyugállományban
lévô Óvónôk, Tanítók
Tanárok!
Tájékoztatjuk azon kedves,
Békéscsabán nyugállományba vonult pedagógusokat,
akik 2015. évben jogosultak
díszoklevél átvételére, hogy
az arany-, gyémánt-, vas- és
rubindiploma igénylési eljárásában segítséget kérhetnek
azon jogutód intézmények
vezetôitôl, amelyekben utolsó
aktív éveiket töltötték óvónôként, tanítóként, tanárként.
Amennyiben azt a pedagógusok igénylik, a 2015. évben

esedékes pedagógus díszoklevelek iránti kérelmüket az
intézmények vezetôi nyújtják
be azon felsôoktatási intézményekhez, amelyben a diplomát kiállították.
Ennek érdekében keressék fel annak az intézménynek a vezetôjét, amely intézménybôl nyugállományba
vonultak.
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata az ôsz
folyamán az intézményektôl
nyer értesülést arról, hogy kiket köszönthet és láthat vendégül díszdiplomája átvétele
után.

változás az 1. számú
fogorvosi körzetben
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy az
1. számú fogorvosi körzet ellátását 2015. március 1. napjától dr. Rück András fogorvos
helyett dr. Márk Zoltán fogorvos végzi.
Telefonszám: 452-122

A rendelés helyszíne:
Békéscsaba, Munkácsy u. 1.
Rendelési idô:
Hétfô:..........12.00–18.00 óra
Kedd: ............8.30–14.30 óra
Szerda: .......12.00–18.00 óra
Csütörtök: ....8.30–16.30 óra
Péntek: .........8.30–12.30 óra

Helyettesítés a 22. számú
háziorvosi körzetben
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a
22. számú felnôtt háziorvosi
körzet ellátását 2015. február
1. napjától dr. Szakál Angéla
háziorvos végzi helyettesítésben.
Telefonszám: 441-152

F E l H í v á s

F E l H í v á s

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése által adományozható

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése által adományozható

„Békéscsaba Egészségügyéért”

„Békéscsabai Hûségdíj”

kitüntetés javaslattételére

kitüntetés javaslattételére

Az adományozás módját,
feltételeit és a kitüntetés
pontos leírását Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlésének a
helyi kitüntetésekrôl szóló
20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.
A rendelet szerint: Békéscsaba Egészségügyéért
kitüntetés adományozható
a Békéscsaba városban
legalább 10 éve dolgozó,
az egészségügy területén
magas színvonalú szakmai
munkát végzô személynek vagy közösségnek. A
kitüntetés további feltétele
a szakmai, emberi feddhetetlenség.
Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselôi,

• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a szociális és egészségügyi bizottság,
• a városban mûködô, az
egészségügyi ellátás területén tevékenykedô intézmények, illetve azok
közösségei,
• szakmai, érdekképviseleti szervek,
• civil szervezetek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység
részletes ismertetését,
méltatását.
A javaslatokat 2015. március 31-éig kell beküldeni a
polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályára. (Békéscsaba, Szabadság tér
11–17. II. em. 21.) Bôvebb
információ a kissne@
bekescsaba.hu e-mail címen vagy a 452-252/4034
telefonszámon kérhetô.

A rendelés helyszíne:
Békéscsaba, Szent István tér 6.
Rendelési idô:
Hétfô: 8–10 és 14–15 óráig
Kedd: 8–10 és 14–15 óráig
Szerda: 8–10 és 14–15 óráig
Csütörtök: 8–10 és 14–15 óráig
Péntek: 8–10 és 14–15 óráig

szobafestés • mázolás,
tapétázás • gipszkartonozás
• 5600 Békéscsaba,
Bagoly utca 22.
• Telefon: 06-20/922-3159
• E-mail:
varadiestarsabt@gmail.com

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

Körösök Völgye Látogatóközpont
HELYI TERMÉK- és
BIOPIAC. 2015-ben is
minden szombaton
9.00 és 12.00 közt várjuk kedves vásárlóinkat
a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán a Helyi Termék- és
BioPiacon. Minden héten friss sajtok, finom
mézek, helyi termelôk zöldségei, gyümölcsei, friss péksütemények, kézmûvescsodák, környezetbarát megoldások és egészséges alternatívák várják az érdeklôdôket. Ha pedig bevásárolt
a hétvégi ebédhez, nálunk a használt sütôolajat is leadhatja.
Minden régi és új vásárlónkat szeretettel várjuk!

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

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

Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos
leírását Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII.
14.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: rendelet) szabályozza.
A rendelet szerint Békéscsabai Hûségdíj adományozható:
a) a Békéscsaba városban az
egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô
azon háziorvosok, házi
gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt:
háziorvosok) részére, akik
az egészségügy területén
25 éve dolgoznak;
b) a Békéscsaba városban az
egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô
háziorvosok munkáját segítô azon szakdolgozók részére, akik az egészségügy
területén 25 éve dolgoznak;
c) a Békéscsaba városban az
egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô
azon háziorvosok részére,
akik az egészségügy területén 30 éve dolgoznak;
d) a Békéscsaba városban az
egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô
háziorvosok munkáját segítô azon szakdolgozók részére, akik az egészségügy
területén 30 éve dolgoznak;
e) a Békéscsaba városban az
egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô,
az egészségügyi alapellá-

tást befejezô háziorvosok
részére, ha az egészségügy területén legalább 25
évet dolgoztak;
f) a Békéscsaba városban
az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedô háziorvosok munkáját
segítô, az egészségügyi
alapellátást befejezô szakdolgozók részére, ha az
egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak.
A kitüntetés további feltétele a
szakmai, emberi feddhetetlenség.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselôi,
• a nemzetiségi önkormányzatok,
• a közgyûlés bizottságai,
• a városban mûködô intézmények, illetve azok közösségei,
• szakmai, érdekképviseleti
szervek,
• civil szervezetek.
A javaslatnak tartalmaznia
kell:
• az ajánlott személy pontos
adatait,
• az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2015. március
31-éig kell beküldeni a polgármesteri hivatal szociálpolitikai
osztályára. (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. II. em. 21.)
Bôvebb információ a kissne@
bekescsaba.hu e-mail címen
vagy a 452-252/4034 telefonszámon kérhetô.

Békés Megyei Könyvtár

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

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
Március 3., kedd 17.00 óra – Nyáry Krisztián: Igazi Hôsök. Könyvbemutató. Az „Így szerettek ôk” címû irodalmi szerelmes könyvek
szerzôje 33 magyar emberrôl (többek között Papp László, Semmelweiss Ignác) ír igaz történeteket új könyvében. A beszélgetést Fábián Tamás vezeti.
Március 5., csütörtök 13.00 óra – Közlekedésbiztonság gyermekszemmel – kiállításmegnyitó és eredményhirdetés. A kiállítás megtekinthetô: március 18-áig
Március 12., csütörtök 17.00 óra – Ünnep elôtt. Zenés, verses
összeállítás a magyar irodalom gyöngyszemeibôl. Merüljünk el a
múltban, hogy élhetôbb legyen a jelen, és reményteljesebb a jövô!
Csomor Csilla és Sás Péter színmûvészek elôadása Rázga Áron
zongoramûvész játékával ékesítve.
Március 17., kedd 18.00 óra – Moccacino – Sikeres emberi kapcsolatok. Moka Tünde életviteli tanácsadó és Vozár M. Krisztián
zongoramûvész sorozata
Március 20., péntek 17.00 óra – Szeverényi Barnabás: Holdkeringô. Könyvbemutató. Az illusztrációk kiállításával, zenével színesített elôadói est.
Rajzpályázat! – „Az én kedves doktor nénim, doktor bácsim”
2 kategóriában (5–6 éves; 7–8 éves) A/4 méretben várunk egyéni
munkákat. Egy pályázó egy – színes ceruzával, zsírkrétával, festékkel vagy filctollal készült – alkotást küldhet. Az elején a nevet, életkort, a hátulján a lakcímet és a szülô elérhetôségét kell feltüntetni.
Beküldési határidô: 2015. április 30.
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Fórum az Otthon Melegérôl
Energetikai korszerûsítésre pályázhatnak

Az „Otthon Melege” címû, energiamegtakarítást eredményezô felújításokat támogató program bemutatására szerveztek lakossági fórumot február 19-én a városházán.
A díszteremben megjelenteket
dr. Ferenczi Attila tanácsnok
köszöntötte, aki elmondta:
lakossági igény mutatkozott
arra, hogy a társasházakat
érintô pályázatról fórum keretében szolgáltasson információt az önkormányzat.
Ezt követôen Vas Lajos, a
MOBIL-ESCO Holding Zrt.
vezérigazgatója beszélt arról
az együttmûködésrôl, mely
cége és Békéscsaba között
jött létre. Ennek lényege,
hogy kutatást végeznek a
legkorszerûbb technológiai elemekre épülô, jelentôs széndioxidkibocsátáscsökkentést eredményezô

megoldások feltárása érdekében.
Csernus István, a polgármesteri hivatal stratégiafejlesztési osztályának munkatársa az Otthon Melege pályázat
lényegi elemeit ismertette. Mint
megtudtuk, a pályázat keretén
belül kizárólag több mint 4,
de maximum 60 lakással rendelkezô, 1946. után épült, de
2006. december 31. napjáig kiadott építési engedély alapján
épült távfûtéssel, házközponti
fûtéssel, illetve lakásonként
egyedi fûtéssel rendelkezô
lakóépületek tulajdonosi közösségei igényelhetnek támogatást.

A pályázaton csak olyan
épület vagy dilatációval határolt épületrész vehet részt,
amelyben az épület vagy dilatációval határolt épületrész
hôszabályozása és mérése
már megoldott, vagy a pályázat keretén belül azt megoldják. Amennyiben egy épület/
épületrész a beruházást
megelôzôen nem éri el a C
minôsítési osztályt, a beruházás befejezésével legalább a
C minôsítési osztályba sorolhatóvá kell válnia. Kötelezô
statikai nyilatkozattal igazolni, hogy az épületnek nincs
állékonysági problémája. A
pályázatban energiamegtakarítást eredményezô, komplex felújítást célzó beruházások támogathatóak.
A jelenlévôk egyebek
mellett arról érdeklôdtek, milyen feltételeket szabnak az
energetikai tanúsítványok
kiadásakor, mi lesz azon ingatlanokkal, ahol néhány lakó
saját költségén kezdte meg a
szigetelést, illetve hol találnak
olyan céget, mely a pályázat
megírásában segít. Kiderült,
hogy a tanúsítványok feltételrendszere a közelmúltban
szigorodott, a pályázat pedig komplex felújításra vehetô igénybe, tehát egységes
rendszerben kell szigetelni is.
Gajdács Emese

w w w. c s a b a i m e r l e g . h u
vAsÚTFEJlEsZTÉs
Egy ideig nem lehet használni
a szintbeni átjárót

A békéscsabai állomás teljes körû átépítése 2015. év végéig valósul meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt.
fejlesztésében.
Az állomás vágányhálózatának I–IV. vágányain befejezôdött a felépítmény elbontása,
elkezdôdött a földmunka. Az
új peronaluljáró végén szerkezetkészen áll az elsô lépcsôfeljáró. A felvételi épület alatti
aluljárószakasz oldalfalait a
múlt héten alakította ki a kivitelezô lôttbetonos technológiával. A felvételi épület északi
és déli pavilonjában folynak a
belsô kivitelezési munkák, a
belsô szigetelés és az új válaszfalak beépítése. A vállalkozó befejezte a déli pavilon
manzárdtetejének vasszerelési munkáit.
Az Orosházi úti felüljáró
városközpont felôli oldalán
elkészült a vasbeton hídszerkezet cölöpözése. Az

ütemterv szerint haladó pilonépítés során megtörtént a
kábelfeszítéshez szükséges
elsô acél segédszerkezet
kialakítása. A Szerdahelyi
utcai aluljáró a centrum felôl
már szinte szerkezetkész,
Jamina felôl pedig nyomon
követhetôk az egyes építési
munkafázisok. A víztelenítés
szivattyúval történik majd,
melynek aknáját és gépészetét – az önkormányzat mint
majdani üzemeltetô kérésére
– az aluljárón kívül helyezi el
a kivitelezô. Az akna kialakítása miatt várhatóan március
közepétôl május közepéig
nem lehet majd használni a
Szerdahelyi és Franklin utca
között ideiglenesen kialakított szintbeni átjárót.

CsABAI K ÉPv IsElÔK
Ferenczi Attila: Nagy lehetôség, nagy felelôsség
Dr. Ferenczi Attila több mint
két évtizede tevékenykedik Békéscsaba képviselôtestületében. Ötödször választották újra a 4. számú
választókerületben, nyolc
éve a József Attila Lakótelepi Részönkormányzat elnöke, a városvezetés munkáját
pedig a pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottság elnökeként és tanácsnokként segíti.
Dr. Ferenczi Attila
– Ebben a ciklusban is a
fejlôdô, élhetô, biztonságos
lakókörnyezet megteremtését
tûzte zászlajára. Ezt a választókerületben hogyan lehet átültetni a gyakorlatba?
– A körzetemben – amely a
Lencsési egy részét, valamint
a Kölcsey utcát és környékét
foglalja magában – is azt tapasztalom, hogy az ott élôknek az utak, járdák, a közbiztonság és a köztisztaság
kérdése a legfontosabb. A
felújításokat folytatjuk, most a
Tessedik és a Kisfaludy utcán
tervezünk járdát, a nagyobb
közbiztonság érdekében pedig a terveink között szerepel
térfigyelô kamerák telepítése
a Lencsésin. Nemrégen jelent meg az országos Otthon
melege pályázat, a mi településfejlesztési stratégiánkban
pedig a kezdeményezésünkre nevesítették a Lencsési lakótelep energetikai vizsgálatát. Ez alapul szolgál arra,
hogy pályázatok bevonásával energiamegtakarítást

hozó felújításokat hozzunk a
Lencsésire.
– A lakótelepen komoly
múlttal rendelkezô egyesületek mûködnek, és népszerûek
a városrész rendezvényei is.
– Hagyományokat teremtettünk, ilyen például a Lencsési Advent, a kolbászparádé. Jól együtt tudunk mûködni
a közösségi házzal, emellett
fontosnak tartom az óvodák
és az iskola támogatását is.
Napi szintû kapcsolatban
vagyok a legfiatalabbaktól a
civileken át az idôsekig, minden itt mûködô intézménynyel, közösséggel, tudok a
gondjaikról, örömeikrôl, és
igyekszem ôket segíteni. A
lakótelep város a városban,
ahol próbáljuk az identitáserôsítést, a Lencsésihez való
tartozást erôsíteni.
– Tanácsnokként, bizottsági
elnökként, frakcióvezetôként
komoly szerepe van abban,
hogy merre tart Békéscsaba.
Mit tart kiemelt feladatnak?

– Elsôdleges cél a vállalkozókkal való kapcsolattartás,
az új munkahelyek létrejötte,
a hetedik éve folyó vállalkozókat támogató városi program
folytatása és a befektetôi kézikönyv készítése. Természetesen nem hagyható figyelmen
kívül, hogy mintegy négy és
fél milliárd forintnyi kommunális igény merült fel a városban.
A frakciónk elkötelezett egy
több éven át tartó út- és járdaprogram, valamint a csapadékvíz-elvezetô program megvalósítása mellett. A gazdaság
és turizmus tekintetében az
egyik legfontosabb elemnek
a CsabaPark második ütemét
tartom. Az egészségügyben
aktív szerepem volt a két év
alatti gyerekek agyhártyagyulladás elleni oltásának
támogatásában, illetve dr.
Fábián Ágnessel közösen a
HPV-oltás támogatásában.
Ezt folytatjuk, de gondolkodunk azon is, hogy kidolgozzuk az idôsek tüdôgyulladás
elleni vakcinációjának lehetôségét. A nevemhez köthetô
a Csaba Baba életkezdési
támogatás, és javasoltam azt
is, hogy bôvítsük a szociális
lakásprogramba bevonható
lakások számát. Szeretnénk
elérni továbbá, hogy Békéscsaba egy minél szélesebb
körhöz eljutó, saját médiacentrummal rendelkezzen, így
a város még részletesebben
tudná tájékoztatni a lakosságot minden fontos kérdésrôl.
Mikóczy Erika

Több tízmilliós
Nemzeti ünnepünk
megtakarítás a fürdôben városi programja
Az Árpád fürdô energetikai korszerûsítése 2013 nyarán fejezôdött be. Úgy tervezték, hogy a gázfelhasználás 75 százalékkal csökken, de tavaly közel 90 százalékos megtakarítást sikerült elérni, ami 30 millió forintos kiadáscsökkenés.
Zsadon Endre, az Árpád fürdô
igazgatója elmondta, 2005ben például 550 ezer köbméter gáz fogyott. Miután a város
2009-ben átvette a strandot,
igyekeztek csökkenteni a fogyasztást, de így is 300 ezer
köbmétert használtak el egy
év alatt. A fûtési és energetikai rendszer korszerûsítését
követôen, 2013-ban 140 ezerre (júliusban zárult a projekt),
majd 2014-ben 7700 köbméterre csökkent a fogyasztás
Korábban gázzal kellett
megoldani a teljes objektum
fûtését, légtechnikáját, a külsô, belsô medencék vizének
fûtését, ezzel szemben az új
rendszer kiépítése óta a termálkutakból származó 70–76

fokos meleg vizet használják
a fûtésre is. Nyáron így nincs
gázfogyasztás, ha 0 fok alá
csökken a hômérséklet, akkor szükséges a rásegítés.
Az új kutak és energetikai
rendszer mûködtetésével az
elektromosáram-fogyasztás
közel 10 százalékkal nôtt a
fürdôben, de ez elenyészô a
gázköltségek csökkenéséhez
viszonyítva. A modern, folyamatirányító rendszer pedig a
nap minden percében rögzíti
a kutakból feltörô termálvíz
hômérsékletét és annak útját a rendszerben, valamint
minden fontos paramétert,
ezzel teszi biztonságossá a
mûködést.
Gajdács Emese

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város minden polgárát 2015. március 15-én,
vasárnap az 1848/’49-es forradalom és szabadságharc
emlékére rendezendô városi ünnepségre
8.30 Ökumenikus ünnepi istentisztelet a református
templomban.
9.15 Térzene a Kossuth téren
a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar közremûködésével.
9.30 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál
Ünnepi díszmenet a Kossuth térrôl a Szent István
tér felvonulási útján.
Közremûködôk: Balassi
Táncegyüttes – Hétpróbás
Néptánciskola, a Csaba
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, Tabán Táncegyüttes, Balkán Táncegyüttes,
a Károlyi Huszárezred, a
Szegedi III. Honvédzászlóalj, a Kentaur Lovas Egylet, Körösök Völgye Vitézi
Bandérium
Központi ünnepség
a városháza elôtt
• Zászlófelvonás katonai tiszteletadással
• Beszédet mond Szarvas
Péter, Békéscsaba polgármestere
• A Balassi Táncegyüttes
mûsora

Ünnepi kísérôprogramok
a Szent István téren
10.00–12.30
• Kézmûves játszóház a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület közremûködésével
• Kádár Ferkó fotószínháza
• Ismerkedés a hadi tábor hangulatával a hagyományôrzô honvédek
közremûködésével, korhû
fegyverek használata
• A Békéscsabai Napsugár
Bábszínház bábkészítô
játszóháza, illetve Gábor
Áron rézágyújának kipróbálása kicsiknek és nagyoknak
11.00 Sétakocsikázás
11.15 Pilvax Kávéház 1948–
2015 – közéleti versek akkor
és ma – A Körös Irodalmi
Társaság és a Békéscsabai
Jókai Színház mûvészeinek
irodalmi összeállítása a Fiume Étteremben
11.30 A hagyományôrzôk díszsortüze, hadi bemutatója
Szélsôséges idôjárás esetén
a mûsor a Csabagyöngye
Kulturális Központban lesz.
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Csabai Mérleg

Gulácsy-képek az emlékházban

Programajánló

Március végéig láthatóak a festmények

Február 28-án 18 órától Farsangi mulatság a Csaba Parkban
Február 28-án 19 órától LOM
(Land of Music) „Csak szerelem” a Jókai színházban
Március 2-án 18 órától Mindentudás Színházi Egyeteme
– „Sej mikor engem katonának visznek” – Szalay Olga
néprajzkutató elôadása az
Ibsen Stúdiószínházban
Március 3-án 18 órától Békéscsabai Irodalmi Estek a
városháza dísztermében
Március 6–8. között Baptista
Karvezetôk és Kórusok Találkozója a Csabagyöngye Kulturális Központban
Március 7-én 19 órától Guzsalyas Táncház a Csabagyöngye Kulturális Központban
Március 7-én 19 órától Slágerkoktél a Csabagyöngye
Kulturális Központban
Március 9-én 18 órától Körös Körrel közösen szervezett teaház – beszélgetés a
Szívesség bankokról a SzüNet Kávézóban
Március 10-én 19 órától Dumaszínház – Kiss Ádám önálló estje a CsaKK-ban
Március 11-én 17 órától Szkíta estek – Ásatások a kazah
sztyeppén címû rendezvénysorozat a Munkácsy Mihály
Múzeumban
Március 11-én 18 órától „Mesében élô lélek” – Sorsfonó
Társulat elôadása a CsaKKban
Március 13-án 19 órától
Koncz Zsuzsa-koncert a Csabagyöngye Kulturális Központban
Március 11-én, szerdán 18
órától – Emberközelben a
CsaKK Gubis Termében. Mesél Koszecz Sándor, közremûködik a Sorsfonó Társulat

Isten éltesse városunk
szépkorú polgárait!

Százhárom év után ismét
Gulácsy Lajos képeivel találkozhat a békéscsabai közönség a Munkácsy Emlékházban.
A legtöbb, amit kifizettek egy
Gulácsy-festményért, 120 millió forint volt: A púpos vénkisasszony régi emlékeit meséli
Herbertnek címû kép rekordáron kelt el egy árverésen.
– Az elkövetkezendô napokban a Csabagyöngye
Kulturális Központ Munkácsy
Emlékháza a pécsi Janus Pannonius Múzeum Modern Magyar Képtár gyûjteményébôl
tár három Gulácsy-képet a
csabai közönség elé, melyek
március 30-áig láthatók – tudtuk meg Mészáros Zsuzsától, a
kiállítás kurátorától, az emlékház mûvészeti vezetôjétôl.
Az eseményen a megelevenedett festményeket felso-

Fekete Istvánné (90)

rakoztató divatbemutatót is
láthatott a közönség a SzentGyörgyi Albert Szakközépiskola diákjainak közremûködésével. Mint megtudtuk, március
13-án 11 órakor Marosvölgyi
Gábor mûvészettörténész, a
2008-ban megjelent monográfia írója tart elôadást Gulácsy
életérôl és munkásságáról.
A megnyitón Szente Béla,
a Csabagyöngye igazgatója

méltatta a mûvész munkásságát, korszakot meghatározó,
összetett személyiségét. Mint
mondta, Gulácsy megbomlott
elmével is alkotott, különös
képi világa volt, mely ma is érvényes lehetne. Gulácsy képzeletbeli országa, Nakonxipán
például akár hollywoodi filmalkotásokban is felbukkanhatna.
Gajdács Emese

Farsangi Rögtönzések Csabán
Amatôr színjátszók a Csabagyöngyében

A békéscsabai Féling Színház,
együttmûködve a Csabagyöngye Kulturális Központtal és a
Magyar Szín-Játékos Szövetséggel, február 7-én megrendezte városunkban a Farsangi Rögtönzések improvizációs
fesztivált. Az eseményt megelôzôen a Rögtönzések fôszervezôje, Steinwender József elmondta, idén hatodik
alkalommal rendezték meg
a Rögtönzéseket, most elôször a Csabagyöngye Kulturális Központban. Ezúttal hét
csapattól kaptak nevezést, a
résztvevôk Békés, Csongrád,
Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun
megyébôl érkeztek. A négy-

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.
Kirándulás
Március 15., vasárnap – a Természetjáró kör hagyományôrzô túrája Biharugrára.
Program: részvétel a községi ünnepségen, koszorúzás, majd séta a Vásár-tó környékén és az új tanösvényen, szakmai vezetôvel. Jelentkezési határidô: március 9. Indulás: 8.30-kor a közösségi ház mögötti parkolóból, 8.40-kor a FEK elôl (Szabadság tér)
különjáratú autóbusszal. Várható hazaérkezés 16 óra körül az indulási helyekre.
Ismeretterjesztô elôadás
Március 2., hétfô 17 óra – Tavaszi teendôk a kertben címmel dr. Sicz György kertészmérnök tart elôadást a kertbarátkör foglalkozásán.
Tavaszváró nônapi családi játszóház
Március 7., szombat 10-tôl 12 óráig – tavaszi virágok hajtogatása, üdvözlôlapok készítése quilling és szalvéta technikával, virágkötészet. A foglalkozást Baranyai Erzsébet óvónô vezeti.
Ovis néptánc
Minden csütörtökön 5 éves kortól 16.30-tól 17.30-ig. Vezeti Kurtucz Borbála néptáncoktató.
Taekwondo ovisoknak
Minden csütörtökön 16.30-tól 17.30-ig. Vezeti: Krajcsó István IV. danos mester.
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 10.30tól 11.30-ig 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

Szeverényi Györgyné (90)

A MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ, AZ ARANY JÁNOS
MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS A JAMINAI KÖZÖSSÉGI
HÁZ ÉS PROGRAMJAI
Munkácsy Emlékház
Gulácsy Lajos kamarakiállítás
103 év után ismét Gulácsy Lajosképek Békéscsabán. A legdrágábban eladott modern magyar
festô kamarakiállítása a Munkácsy Emlékházban.
Március 13., péntek 11: Gulácsy
Lajos élete és munkássága – Marosvölgyi Gábor mûvészettörténész
elôadása. Jegyár: 300, 600 Ft
Arany János Mûvelôdési Ház
Február 28., szombat 19: A Mezômegyer Sportjáért Egyesület jótékonysági bálja
Március 4., szerda 13: Népdalkör
Bukvai Istvánné vezetésével
Március 6., péntek 15: Kézimunkaklub Ledzényi Pálné vezetésével
Március 7., szombat 19: A Mezômegyeri Nyugdíjasklub tavaszköszöntô rendezvénye
Március 11., szerda 13: Népdalkör Bukvai Istvánné vezetésével
Március 12., csütörtök 10: Babamama klub Balogh Edit védônô
vezetésével
Jaminai Közösségi Ház

fôs csapatok improvizációs
feladatokat kaptak és 2-3
perces kis jelenetekben mutatták be tudásukat. A Békés
megyei selejtezôben nyertes

csapatok továbbjutnak az
országos Impro Fesztiválra,
ami március 21-én Gödöllôn
lesz.
Gajdács Emese

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

Február 28., szombat 14: Csabagyöngye Egészségklub, téma a hormonális
egyensúly zavarai.
Március 6–8. VIII. Határ menti
Karvezetôi és Énekkari kurzus a Körösvidéki Baptista Egyházkerület fôrendezésében
Március 7., szombat 20: Slágerkoktél
– Nosztalgia táncest a nônap jegyében. Zenél a Torony Band.
Március 7., szombat 20: Guzsalyas
táncház, zenél a Berbécs zenekar.
Március 9., hétfô 18: A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar
koncertje – elôtte: a Tavaszi Fesztivál
megnyitó eseménye. Köszöntôt mond
Herczeg Tamás fesztiváligazgató. A
Békéscsabai Tavaszi Fesztivált megnyitja Szarvas Péter polgármester. A
belépés díjtalan, de regisztrációhoz
(jegyhez) kötött.
Március 10., 11. kedd, szerda 19:
Kiss Ádám önálló estje
Március 11., szerda 19:
Budapest Acoustic Band-koncert.
A belépés díjtalan.
Március 12., csütörtök 19: Hetvenszer Hétszer Bocsánat és Vida Rock
Band Roll-koncert. A belépés díjtalan.
Március 13., péntek 16: A KerékPárt
Bringa Klub évadnyitó klubtalálkozója
Március 13., péntek 19: Koncz Zsuzsa-koncert. Jegyár: elôvételben 4400
Ft, a helyszínen 4900 Ft.
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 kamarakiállítása az Artériumban március 10-éig.
Farkas-Pap Éva alkotómûvész kiállítása február 27-éig a Kerengôben.
A Light Scribblers fényfestô-kiállítása
március 17-éig a Hungarikum Klubban.
Március 9., hétfô 17: „Fény és árnyék”
címû, megyei alkotók munkáiból öszszeállított vándorkiállítás megnyitója
az Artériumban.
Március 11., szerda 17: Vendégünk a
szomszéd ország. A nagyváradi Tibor
Ernô Galéria képzômûvészei kiállításának megnyitója. A kiállítás megtekinthetô március 31-éig.
Március 13., péntek 16: Kállai Júlia
emlékkiállításának megnyitója. A tárlat
március 31-éig látogatható.
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.
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
A Csabagyöngye OTP SZÉP kártya-elfogadó 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.

Március 3., kedd 10–11: Varázsmezô Kreatív Kézmûves Klub
Március 3., kedd 17–19: Önkéntes képzés
Március 4., szerda 17–19: ÉLÔ
Adás – elôadás-sorozat
Március 5., csütörtök 15–18: Ízvadász Fôzôklub

Március 6., péntek 14.30–17.30:
xD Ifjúsági Klub
Március 9., hétfô 9.30–10.30: Baba-mama klub
Március 10., kedd 10–11: Varázsmezô Kreatív Kézmûves Klub
Március 10., kedd 17–19: Önkéntes képzés
Március 12., csütörtök 16–18: A
Stark Adolf Kertbarátkör bemutatója, összejövetele
Március 14., szombat 9–11: Apa
+ Én – kézmûves-foglalkozás
Állandó közösségek:
• Gerinctorna: minden hétfôn
9.00–10.00
• Alakformáló torna: minden hétfôn és csütörtökön
18.30–19.30
• Nyugdíjasklub: minden szerdán 13.00–17.00
• Nefelejcs népdalkör: minden
csütörtökön 16.00–17.00
• Újforrás Baptista Gyülekezet:
minden vasárnap 9.00–12.00
KIÁLLÍTÁS
„Hazajárok” – Barabás Ferenc fotókiállítása március 31-éig.
Népdalkórusban való együtténeklésre 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 06-30/519-1413 telefonszámon.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

MESEHÁZ

5600 Békéscsaba, Békési út 15–17. • Tel.: 66/326-370,
mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu
APÁRÓL FIÚRA családi hagyományôrzô délután
Március 7-én, szombaton 14 órától a Meseházban.
• Kalendárium: tavaszi népszokások
• Mûhelymunka: kiszebaba készítése
• Nagymama kamrája: lábatlan sütemény
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
THURY GÁBOR RETRO-MOZIJA
Március 11-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban (Békéscsaba,
Békési út 15.)
Mûsoron: filmhíradó anno és a „’70-es évek filmjei” Máthé Ferenc ajánlásával.
EGY KÍNAI BUKMÉKER MEGGYILKOLÁSA – John Cassavetes filmje 1976.
A belépés ingyenes.
JAZZ-CSÜTÖRTÖK A MESEHÁZBAN
Március 19-én, csütörtökön 19 órától
ELSA VALLE és WINAND GÁBOR koncertje a Meseszobában (Békéscsaba, Békési út 17.). Mindkét mûvész ismert és elismert alakja nemcsak a hazai, de a nemzetközi jazz-életnek is. Ezen az estén két olyan énekhang ad
randevút egymásnak, aki a világ különbözô tájain született, majd a hely kultúráját, hangulatait, jellegzetes zenéjét magába szívva cseperedett fel, hogy
aztán kifejlôdve mérföldkövekként jelezze az utat egy olyan világba, ahol még
kevesen jártak, de követôik biztosan akadnak majd szép számmal a felnövô
generációkban.
Az esten Nyitott kapuk címû könyvét is bemutatja a szerzô, Elsa Valle.
A belépés ingyenes, a férôhely limitált.
TALPRA MAGYAR!
Schéner Mihály kiállításában megtalálható huszár motívumok megtekintését
követôen, március 15. alkalmából ajánlott kézmûves-foglalkozások iskolai és
óvodai csoportok számára:
• Mézeshuszár
• Origami kokárda
• Filchuszár
• Gyöngykokárda
• Párta készítése lányoknak
• Forradalmi fényképezkedés
• Gyékénykard és csákó fiúknak
Kiállításaink megtekintése és a kézmûves-foglalkozások díja: 300 Ft/fô.
Elôzetes bejelentkezés, idôpont- és témaegyeztetés a 66/326-370 vagy a
06-30/383-4743 telefonszámon, illetve a mesehaz@mesehaz.hu e-mail címen.

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
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Zalai Mihály: Csabának
és a megyének is fejlôdnie kell
Zalai Mihály az elôzô ciklusban Orosháza alpolgármestere volt, majd múlt év februárjától ôszig polgármesteri
jogkörben irányította a várost. Az októberi választáson viszont már a Fidesz
megyei listáját vezette, és
ô lett a megyegyûlés elnöke. Tôsgyökeres orosházi,
korábban nyaranta Gyulán
dolgozott, de csabai kötôdése is van, itt volt fôiskolás és
itt élt egy ideig. Ahogy fogalmaz: erôs megyei identitása
van, szereti Békés megyét.
Zalai Mihály
– Több mint két éve jelentôsen megváltozott a megyei
önkormányzatok
szerepe.
Melyek most a legfontosabb
feladataik?
– A megyei önkormányzat
feladata elsôsorban a területés településfejlesztés maradt.
Mivel korábban nem voltam
tagja a megyegyûlésnek,
nem a 2012 elôtti alapokra
tekintek vissza, hanem a jelenlegi helyzetbôl indulok ki.
Úgy gondolom, hogy ma a
megyei önkormányzatnak
szolgáltató önkormányzatnak kell lennie, egy olyan
középszintnek az állam és a
települési önkormányzatok
között, amely összefogja, koordinálja a fejlesztési elképzeléseket, segíti a pályázati
folyamatokat, és a megyét
nemzetközi szinten is képviselni tudja.

– Korábban a településekkel való kapcsolattartás fóruma volt a megyejárás. Készülnek valami hasonlóra?
– Márciustól havonta egyegy településen tartunk fogadóórát, ez lehetôséget ad arra,
hogy közvetlenül találkozzunk
a felmerülô ötletekkel, problémákkal és egyeztessünk a
települések vezetôivel. A következô idôszak meghatározó
lesz az uniós forrásokhoz való
hozzáférés tekintetében: március elejére át kell dolgoznunk
és be kell nyújtanunk az integrált területi programot. Elôtte,
egy járási „roadshow” keretében minden járási központba
elmegyünk, beszámolunk a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
és a határon átnyúló Interreg
program jelenlegi helyzeté-

rôl. A megyének mostantól
feladatot kell ellátnia a települések pályázatainak projektmenedzsmentjében is,
amennyiben azt a település
nem kívánja önmaga ellátni,
erre is felkészültünk.
– Melyek azok a területek,
amelyekben Békéscsaba segítheti a megyét, és miben tud
segíteni a megye a megyei
jogú városnak?
– A megyegyûlés elnökeként az elsô hivatalos utam
Szarvas Péter polgármesterhez vezetett, mert úgy gondoltam, partnerként, egymást segítve kell együttmûködnünk.
Van egy közös területfejlesztési konzultációs fórumunk,
ebben minden olyan megyei
területfejlesztési elképzelést
véleményezünk, ami a megyei
közgyûlés elé kerül. A TOP keretébôl Békéscsaba 13, Békés
megye pedig 58 milliárd forintot kap ebben az uniós költségvetési idôszakban, fontos,
hogy ne alakuljanak ki olyan
párhuzamosságok, amelyekkel gyengítjük egymást, ehhez
egyeztetésekre van szükség.
Az Interreg program keretébôl
közel 8 milliárd jöhet Békés
megyébe, itt a források elérésében segíthetjük a megyei
jogú várost. Közös a célunk:
fontos, hogy Békéscsaba fejlôdjön, és Békéscsabának is
csak elônye származhat abból, ha a megye fejlôdik.
Mikóczy Erika

Gajda Róbert: Jó kapcsolat,
szoros együttmûködés
Békés megyében 75 települési önkormányzat mûködik,
melyek hatásköre a közigazgatás területi szintjének
átszervezése során módosult, számos feladat átkerült
a járási hivatalokhoz, illetve
a kormányhivatalokhoz. Az
átszervezés, az államnak
történô feladatátadás lehetôvé tette, hogy az önkormányzatok a jövôben a saját
településük mûködtetésére
tudjanak koncentrálni.
Gajda Róbert: A kormányhivatal is igyekszik tenni Csabáért
Természetesen a késôbbiekben is szükség van a kormányhivatal és az önkormányzatok
közötti együttmûködésre, a
feladatok összehangolására,
hiszen csak így lehet a megye, illetve a települések fejlôdését biztosítani.
A Békés Megyei Kormányhivatal és Békéscsaba Megyei
Jogú Város között sajátos a
kapcsolat, hiszen itt található a
törzshivatal, és egy kivételével
a megyei szakigazgatási szervek központja is, így a városra
házigazdaként is tekinthetünk.
Mindebbôl fakad, hogy sokszor kell együttmûködnünk
egy-egy esemény megvalósításánál. Jó példa volt erre az
ôsszel a munkaügyi központ
által szervezett közfoglalkoztatási kiállítás is, mely alkalommal a város jelentôs támogatóként biztosította a lebonyolítás
feltételeinek egy rendkívül komoly részét.

Emellett a város önkormányzata mint közfoglalkoztató is jelentôs részt vállalt
a térség foglalkoztatási feszültségeinek kezelésében,
hiszen 2014. évben több mint
800 fô részére teremtette meg
a közfoglalkoztatásban való
részvétel lehetôségét.
Természetesen a kormányhivatal is igyekszik tenni
Békéscsabáért, a csabai emberekért. Ennek is köszönhetô, hogy a megyében elsôként itt nyitotta meg kapuit a
kormányablak 2011-ben. Az
integrált kormányzati ügyfélszolgálat révén a lakosság
gyorsabban, és ami talán a
legfontosabb, egy helyen tudja intézni hivatalos ügyeit.
Együttmûködésünkhöz hozzátartozik az is, hogy igyekszünk minél több Békéscsabán megvalósuló beruházást
támogatni, illetve a már be-

indult, megkezdett fejlesztéseket felgyorsítani. Itt említhetném példaként a mintegy
35 milliárdos vasútfejlesztési
projektet, amelynek köszönhetôen teljesen megújul a
vasútállomás és környéke. A
tervek szerint korhû állapotba
állítják vissza az állomás impozáns épületét, illetve számos más fejlesztés mellett
egy új, négysávos felüljáró is
épül az Orosházi úton, amely
jobb összeköttetést biztosít a
jaminai városrésszel.
Mindezek persze csak kiragadott példák. A kormányhivatal és szervei a mindennapi munka során folyamatos
kapcsolatot tartanak fenn Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatával, hiszen ez
lehet a város és a megye fejlôdésének egyik záloga.
Gajda Róbert
kormánymegbízott

Terelések, forgalomkorlátozások a belvárosban
Békéscsaba belváros-rehabilitáció II. – DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0003

A belváros-rehabilitáció második ütemének munkálatai
miatt több helyen továbbra is terelésekre, forgalomkorlátozásokra kell számítanunk.
Mint azt Telek Szilárdtól, a
kivitelezô SADE Kft. projektmenedzserétôl megtudtuk,
február 26-ától a Mednyánszky és a Gyóni Géza utca közötti szakaszokon a bontási
munkákat befejezik és a szegélyépítési és a térburkolási
munkákat elkezdik. A bontási munkák ezt követôen a
Gyóni Géza utca és a Petôfi
utca között kezdôdnek meg.
A Gyóni Géza és a Petôfi
utca között a csapadékcsatorna egyes szakaszain rekonstrukciós munkákat végeznek
majd, és a járdaburkolat alá új
elektromos közvilágítási hálózat alépítményeit helyezik el.
A kivitelezô felhívja a lakosok figyelmét az új ideiglenes forgalomterelésekre a
Gyóni Géza utca és a Petôfi
utca között, itt különöskép-

pen fontos a kihelyezett táblák alapján történô közlekedési szabályok betartása. Az
Andrássy úton a gyalogos- és
a kerékpáros-forgalom az erre
kijelölt ideiglenes sávokban
az úttesten továbbra is folyamatosan biztosított lesz.
Az Andrássy úton az üzletek továbbra is a megszokott
nyitvatartási idôben mûködnek, a gyalogos és kerékpáros megközelítésük biztosított
lesz.
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.

Aktuális munkák a Korzó téren: A kivitelezôk a lehatárolt
munkaterületen belül dolgoznak továbbra is. A folyamatban lévô munkák meghatározó részét képezi a szökôkút
rekonstrukciós munkáinak
kivitelezése. A vízgépészeti
vasbeton aknák kivitelezése
folyik, párhuzamosan fektetik

a szökôkutat ellátó vízgépészeti vezetékeket is a csapadékvízvezeték-építés mellett.
A növénykazetták támfalainak alapozása is folyamatban
van.
Knézich Károly utca: Az útépítési munkák kezdôdnek
meg március elsô hetétôl.

Csaba utca: A kapcsolódó
ivóvízminôség-javító program keretében befejezôdött az ivóvízvezeték-csere.
A forgalomkorlátozás nem
szûnik meg, a kivitelezôk
a csapadékvíz-vezeték építését kezdik meg a Kinizsi
utcától a Nagy Imre tér irányában.

Ügyfélszolgálati iroda udvar:
A posta felôli elkészült parkolórészt a kivitelezô a tervek
szerint megnyitja az ügyfelek
számára, ezzel egyidejûleg
munkába veszi az épület körüli sávot az udvaron, teljes
hosszban. A burkolatrekonstrukciós munkák megkezdôdnek ezeken a felületeken is.
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Rendezik soraikat

Kormányra készül a Jobbik

Fidesz: Fontos a csabai
vállalkozások segítése

Február 6-án megalakult a Jobbik Magyarországért Mozgalom Békés megye I. számú választókerületének választmánya, amely elnökének Szabóné Kocziha Tündét választották. A körzethez tartozó tíz települést – köztük Békéscsabát
– érintôen a választmány szeretné hatékonyabban koordinálni és összefogni a Jobbik munkáját.
– Ez a tíz település dönt
majd arról, hogy a 2018-as
országgyûlési választáson ki
lesz a Jobbik jelöltje a körzetben. Már most rendezzük a
sorainkat, hogy megerôsödjünk a választásra. A munkában Strifler Attila választókerületi szervezô segíti a
munkámat. A közvéleménykutatások adatai szerint a
Jobbiknak sikerült stabilizálnia a második helyét a pártok
között. Mindez növekvô felelôsséggel jár, hisz a Jobbik
kormányra készül – szögezte
le Szabóné Kocziha Tünde.

Strifler Attila hangsúlyozta,
hogy a Jobbik szerint a ma
hazánkban zajló politikai viták
meddôek, értelmetlenek és
károsak. Kiemelte: a baloldal
szétdarabolta önmagát, nincs
jövôképük, az elmúlt idôszak
eseményei, politikai vitái pedig megmutatták, milyen állapotban van a Fidesz.
– Az embereket és a politikát újra közelebb kell hozni
egymáshoz, ez alatt mi a korrupció felszámolását és az
önteltség elleni hadüzenetet is
értjük – mondta Strifler Attila.
Mikóczy E.

Közmunkások tüntettek
Tisztességes béreket követeltek

A Békés Megyei Kormányhivatal épülete elôtt szervezett tüntetést február 14-én a
Közmunkások Szakszervezete az MSZP támogatásával. Miklós Attila szocialista
városi képviselô tisztességes béreket követelve jelentette be, hogy az ország tíz
megyeszékhelyén tartottak
aznap hasonló demonstrációkat.
Varga Zoltán, az MSZP megyei elnöke elmondta, hogy
minden olyan kezdeményezést támogat a párt, amely a
bérbôl és fizetésbôl élôk érdekeiért áll ki. Mészáros János a Közmunkás Szakszervezet megyei koordinátora a
közmunkások problémáira
hívta fel a figyelmet:

Összefogás
az idôsekért
A Békés Megyei Rendôrfôkapitányság az idôsek biztonságának erôsítése érdekében egy programot dolgozott
ki, melynek megvalósítását a
Nemzeti Bûnmegelôzési Tanács is támogatja. „A szépkorúak biztonságáért, hogy
a szépkor valóban szép kor
legyen” címû kezdeményezés
részeként a rendôr-fôkapitányság bûnmegelôzési osztálya a
közelmúltban speciális képzést
szervezett az idôsekkel rendszeresen kapcsolatba kerülô
szervezetek munkatársai számára. A polgárôröket, szociális gondozókat, ételkihordókat,
tanya- és falugondnokokat,
halászati ôröket, mezôôröket,
közterület-felügyelôket a rendôrség szakemberei tájékoztatták az idôsek sérelmére elkövetett bûncselekményekrôl
és ismertették számukra az
aktuális bûnmegelôzési információkat. Elsôként a polgárôr
egyesületek tagjainak Telekné
Furák Mónika alezredes és
Medgyesi István ôrnagy tartott
elôadást.
Gajdács E.

– Nem akarunk másodrendû állampolgárok lenni, ezért
követeljük, hogy a kormány
azonnal számolja fel a közmunkások jogfosztottságát.
Követeljük, hogy a közmunkásoknak járó minimálbér
összege is érje el a 88 ezer
forintot. Értékteremtô munkát szeretnénk végezni, és
ehhez értékteremtô programok, projektek, pályázatok
kiírását várjuk – mondta.
Pluhár László, Elek polgármestere az önkormányzatok
anyagi gondjairól szólt. Lakner
Zoltán politológus, szociológus a kormány gazdaságpolitikájáról, a szegénységrôl, a
szociális bizonytalanság tarthatatlanságáról beszélt.
Vándor Andrea

A február 26-án tartandó
közgyûlésen tárgyalja a
képviselô-testület Békéscsaba idei költségvetését.
Ezzel kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót a polgármester február 16-án.

Alföldi Károly, dr. Ferenczi Attila, Hanó Miklós és
Opauszki Zoltán
A csabai közgyûlés Fidesz-frakciója a Csabai Jövôért
Egyesülettel közösen tartott tájékoztatót nemrégiben az
egyesülettel kötött megállapodásról.
– Aktívabb együttmûködést
szeretnénk a kis- és középvállalkozásokkal, éppen ezért
szorgalmaztuk, hogy kössünk
együttmûködési megállapodást a vállalkozókat összefogó
Csabai Jövôért Egyesülettel.
Alig két hét után Alföldi Károly,
az egyesület vezetôje egy listát
tett elénk az együttmûködésre
kész vállalkozók aláírásával.
Ez azért is fontos, mert így
össze tudjuk gyûjteni a vállalkozók igényeit, és a fejlesztési
tervekben, az uniós források
lehívásában azokra jobban
oda tudunk figyelni – mondta
Hanó Miklós.
– Egy csokorba gyûjtünk
minden olyan önkormányzati
döntést, történést, információt, amely kihat a vállalkozókra,
és ezt közvetítjük az érintettek
felé, másrészt pedig az ô kéréseiket tolmácsoljuk a városvezetés irányába. Elsô lépésként hamarosan elkészül a
honlapunk, amelyben díjmentes regisztráció után kaphatnak információt a vállalkozók
– emelte ki Alföldi Károly.

A Békéscsabai
víziközmû Társulat
felhívása
Van, aki még tartozik, van, akinek
visszajár a beﬁzetésekbôl
TISZTELT CSABAIAK!
Bár a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése már 2012-ben
befejezôdött – és ennek több
mint 9300 család élvezi elônyeit –, a projekt teljes pénzügyi elszámolása még nem
ért véget. Ehhez is, mint a teljes folyamat lebonyolításához,
a lakosság együttmûködésére
van szükség!
Kérjük, akkor is keressék
fel a Békéscsabai Víziközmû
Társulatot, ha tartozásuk van
(mint tudjuk az érdekeltségi
hozzájárulás behajtható köztartozás), és akkor is, ha valamiért túlfizetésük keletkezett.
A túlfizetés visszajár, a jogosultjának vissza is fizetjük,
ehhez a személyi igazolványt
és a lakcímkártyát kérjük,
hozzák magukkal! A hátralék
fennállásáról, valamint a túlfizetés mértékérôl szóló értesítô levelek nagy részét már
postáztuk. Az érdekeltségi

A polgármester
a költségvetésrôl

hozzájárulás pontos összegérôl telefonon adunk tájékoztatást.
A visszafizetés készpénzben a jogosultnak vagy meghatalmazással a meghatalmazottnak, illetve átutalással is
történhet. A hátralék törlesztése és a túlfizetés átvételének
módja iránt is célszerû elôzetesen telefonon vagy e-mail
útján egyeztetni. Az érdekeltségi hozzájárulás teljesítésérôl
igazolást adunk.
Együtt kezdtük, egymással együttmûködve építettük,
fejezzük is be mindannyiunk
megelégedésére – közösen!
Elérhetôségek: telefonon
a 66/430-901 vagy 66/519190-es számon, e-mailben a
vizikozmumacsai@invitel.hu
címen, vagy személyesen irodánkban a Békéscsaba, Szabadság tér 1–3. I. emelet 2.
szám alatt.
Mácsai Sándor,
a társulat elnöke

Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta, az egyesület tervei
között szerepel az is, hogy a
Békéscsabára hazatelepülni
szándékozó fiataloknak valamilyen támogatást próbáljanak szerezni, a vállalkozói
körön belül pedig felkutassák
a betölthetô munkahelyeket.
– Fontosnak tartjuk, hogy az
elmúlt hét évhez hasonlóan,
idén is folytassuk a kisvállalkozók munkahelyteremtésének és eszközfejlesztésének
a támogatását. Eddig 101 új
munkahely létesült önkormányzati támogatással ebben
a szférában, és 178 esetben
támogattunk eszközfejlesztést
– mondta dr. Ferenczi Attila.
Opauszki Zoltán hozzátette:
jó, hogy az ilyen együttmûködési megállapodások sora
megnyílt, mert a város sikere,
a források lehívása, felhasználása a következô idôszakban
azon is múlik, hogy az önkormányzat és a vállalkozások
együttmûködése mennyire
lesz eredményes.
Mikóczy Erika

– Hosszas elôkészítést követôen, a napokban kiküldtük
a 2015-ös költségvetés tervezetét az önkormányzati képviselôknek és külsô bizottsági tagoknak. Most zajlanak
az egyeztetések a végleges
verzió kialakítása érdekében,
reményeim szerint a képviselôk támogatják majd azokat
az általam kezdeményezett
programokat, melyek a folytonosságra épülnek, de a
tervszerûség jegyében készültek el – hallhattuk Szarvas
Pétertôl, aki elmondta, több
mint 14 milliárd forint lesz
az idei összkiadás. Az is kiderült, hogy a bevételek között az állami támogatás idén
460 millióval kevesebb, mint
tavaly, helyi adókból (melyet
nem emelnek idén) 3,3 milliárd az elôirányzat, az ingatlanhasznosításból 400 millió
forintra számít a város, út-,
kerékpárút-, járdaépítésre és
sportinfrastruktúra-fejlesztésre pedig 330 millió forint
hitel felvételét javasolja a polgármester.
– Kiegyensúlyozott költségvetést tervezünk, melyben elsôdleges az intézmények biztonságos mûködése,
s lehetôségeink szerint a fejlesztésekkel minden olyan
ügyet támogatunk, ami a
csabaiak érdekeit szolgálja.
Az általam kezdeményezett
programok többségének
volt már elôzménye, most
ezeket tervszerû formába
foglaltuk, és természetesen

„Reményeim szerint
támogatják a programokat”
várom a szakemberek és a
csabai polgárok ötleteit, véleményeit is, melyeket be is
építhetünk a tervekbe.
Szarvas Péter az általa
kezdeményezett elképzelések között említette meg a
Mozdulj Békéscsaba Sportfejlesztési programot, benne
a Szigligeti utcai óvoda tanuszodájának felújításával. Ide
sorolható a Csabakártya, ami
az itt élôknek nyújt egyedi
kedvezményeket, de fontos a
munkahelyteremtés elôsegítését célzó Pain Antal vállalkozásfejlesztési program, valamint a Sztraka Ernô nevét
viselô út-, járda- és kerékpárút-hálózat fejlesztését célzó
program is, valamint a Békéscsaba Hazavár program,
mely a pályakezdôket tartja
„itthon”. A Csabai Gyermekmosoly Játszótér-fejlesztési
program már idén elindulhat,
akárcsak a Munkácsy Kulturális Negyed és a Hidak Városa Békéscsaba program,
sôt, idén akár már a Csaba
Napot is együtt ünnepelheti a
város, ha a költségvetésben
helyet kap a kezdeményezés.
Gajdács Emese

A Centerben már vágják a centit
A parlament decemberben
szavazta meg a vasárnapi
pihenônap bevezetését, így
idén március 15-étôl, a hét
utolsó napján – bizonyos kivételektôl eltekintve – nem
lehet majd dolgoztatni a
kereskedelemben. Egy-egy
nagyobb üzlet esetében ez
tiszta sor, zárva lesz vasárnap, de vajon mi a helyzet a
Csaba Centerrel?
A múlt év decemberében elfogadott törvény kitér arra, hogy
a 200 négyzetméternél kisebb
üzletek a hét utolsó napján is
kinyithatnak, de csak akkor,
ha a tulajdonos vagy családtagja dolgozik ott. A Csaba
Center igazgatóját, Hrabovszki
Györgyöt arról kérdeztük, mire
számíthatunk a bevásárló- és
szórakoztatóközpontban március közepétôl.
– A Csaba Centerben 100
üzlet van, mintegy 30–35 üzlet
tartozik vagy tartozhat a kivételek közé: ha úgy döntenek, ôk
nyitva tarthatnak. Ez már egy
kisebb plázának megfelelô
vonzerô, véleményem szerint
ennyi üzlet esetén akár komoly
forgalmat is bonyolíthatnának

a helyi kereskedôk. Ha a nagy
országos láncok nem nyithatnak ki vasárnap, még a belsô
konkurencia is csökken, így a
helyiek piaci elônyhöz juthatnak. Azért még bízom abban,
hogy a döntéshozók március
közepe elôtt meggondolják
magukat, de mindenképpen
kérvényezni fogjuk a törvényben foglalt mentesség lehetôségét – mondta az igazgató,
akitôl azt is megtudtuk, hogy
a Csaba Centert mindenképpen nyitva tartják vasárnap
is, ha nem lesz nyitva üzlet,
akkor a mozihoz igazodva,
körülbelül tíz órától. A vendéglátóegységek is kinyitnak
majd, de lehet, hogy a kisebb
forgalomhoz mérten szûkebb

menükínálattal vagy szûkített
nyitva tartással.
Hrabovszki György beszélt arról is, hogy keresik,
mivel tölthetnék meg vasárnaponként a Csaba Centert.
Elképzelhetônek tartanak
például autóvásárt a parkolóházban, sportbemutatókat
és -versenyeket, szórakoztató programokat az aulában.
Az utolsó három nyitva tartó
vasárnapra pedig visszaszámlálást, centivágást szerveztek neves elôadókkal,
játszóházzal. Az elsô centit
február 22-én vágták le, március 1-jén és 8-án következik
még kettô, aztán március 15étôl jön a változás.
M. E.

I
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Jankovics Marcell: A vizuális nevelést
egészen korán kell elkezdeni

Adhatok egy füstölt
koktélt?

Fotó: Sáfár Tibor

– Mire hívja fel a figyelmet
ez a kiállítás?
– A magyar animáció egy
fantasztikus nemzeti kincs a
kezünkben. A magyar animáción belül a hatvanas évek
elejétôl létezik folytonosság,
ekkortól kezdve vált profes�szionálissá, egyre változatosabbá és gazdagabbá a
hazai rajzfilmes világ. Ha minden alkotótól csak egy képet
mutatnánk be, még úgy sem
fedné le a kiállítás a hôskorszak termését, ahol évente
18–20 óra rajzfilm készült.
Bizonyos figurákhoz kötôdnek emlékek; a nagyközönség idôsebb képviselôi még
emlékezhetnek a Gusztávra,
a Kockásfülû nyúlra, a bábfilmek közül pedig például a
Misi mókusra.
– Írt egy 180 oldalas tanulmányt is a vizuális nevelésrôl.
– Az az igazság, hogy felbosszantott a NAT. Van egy
szó, amit gyûlölök, ez a kompetencia. Az anyanyelvnek
láttató ereje van. Ha hallok
egy magyar szót, megjelenik
bennem egy kép is. Idegen
fogalom esetében ez nem

Fotó: Sáfár Tibor

Gazdagon illusztrált tárlat
idézi fel a magyar animáció egy évszázados történetét a Pesti Vigadóban. A
magyar animáció 100 címû
kiállításon Jankovics Marcellal, a Magyar Mûvészeti
Akadémia alelnökével, a
Nemzet Mûvésze Díjjal
kitüntetett Kossuth-díjas
rajzfilmrendezôvel beszélgettünk.

történik meg. A kompetencia
szó körülbelül százszor szerepel a szövegben, legtöbbször kép/esség jelentésben.
A képesség ráadásul a kép/
zéssel, kép/esítéssel társítható. A másik „kedvencem”
az attitûd, ezt is kiveséztem.
A vizuális nevelést egészen
kisgyermekkorban el kell kezdeni. Nálunk alsóban négy
évig fordítanak figyelmet a
gyerek vizuális nevelésére,
aztán 5. osztálytól már csak
a bal féltekét dolgoztatják.
Fontos lenne ezen a gyakorlaton változtatni. Nagyon
leegyszerûsítve a dolgot, arról van szó, hogy az agy bal
féltekéje a tartalom, a jobb
pedig a forma helye. A nyu-

gati civilizációban az utóbbi
mûködtetése egyre jobban el
van hanyagolva, miközben a
mindennapokban egyre nagyobb szerepet kap a kép.
Amíg egy kínai vagy japán
gyereknek 2-3 ezer képjelet
kell megtanulnia az íráshoz,
amelyet aztán egész életében alkalmaz, s amihez
a jobb féltekéjét kell használnia, nálunk szinte csak a
tartalmi oldalt töltik, pedig a
világ megértéséhez a képes
információk fölfejtése és alkalmazása is nélkülözhetetlen. A keleti népek több figyelmet fordítanak erre, azért
ilyen jók.
– Min dolgozik most, és mit
csinálna szívesen?

– Lázár Ervin Magyar mondáit illusztráltam. A könyvhétre a bibliás filmtervem nyomán megjelenik egy Képes
Biblia, amely a teremtéstôl a
királyságig, Saul fölkenéséig
mutatja be a történetet. Erre
10 évem ment rá. Most megjelenik hozzá két DVD is, az
egyik egy 22 perces film Noéig, a másikon pedig egy négyperces elôzetes szerepel József és történetérôl. Elkészült
egy III. Béla királyról szóló
televíziós rajzfilmem elsô része, gyártásban van egy másik rövid, egyedi rajzfilmem,
amelynek Arcmás (Imago) a
címe. Mostanában egyébként
leginkább írni van kedvem.
Fodor Erika

Az Egyesült Arab Emírségekbôl is
követik a pesti online misét

Decemberben egyébként
Budapestrôl nézték a legtöbben a közvetítéseket, de
a harmadik helyen például
már Kolozsvár állt, de kö-

és közben egy bura alatt
már füstölte is a frissen kevert Bloody Maryt. – A füstölés úgy is lehetséges, hogy
elôször magát a poharat füstöljük meg, és utána töltjük
bele az italt. A borsnak például nagyon erôs gôze van,
amivel igen intenzív íz érhetô
el.
A mixológus kreativitása
ezzel azonban nem ért véget,
egy másik alkalommal habszifont használt shakerként,
és széndioxiddal dúsította az
italt. A bátrabbak a pattogatott kukoricás koktélt is kipróbálhatják, ugyanis Pellinen
olyan italt is kevert, amit popcornra öntött.
bgy

Nem isznak elég vizet
a magyar gyerekek

Fotó: Máté Krisztián
Fotó: profimedia/RedDot

butítottuk, mert éppen a határon túliaknak nem volt szélessávú internetük, amivel azt
a minôséget foghatták volna,
ezért úgy döntöttünk, a hang
legyen minél jobb minôségû,
és nem baj, ha a kép valamivel rosszabb, a lényeg, hogy
ôk is fogni tudják.
A szentmiséket meglepôen sokan és a világ számos
távoli pontjáról is követik.
– Minden szentmisét élôben közvetítünk. Idén decemberben 4500 különbözô
eszközrôl követték a szentmiséinket. Új honlapunk van,
ami az asztali gépek mellett
már az iPadek, táblagépek,
telefonok hozzáférését is lehetôvé teszi, és hamarosan
különbözô alkalmazások is
segítik majd a látogatókat.

– Mostanában nagy trend,
hogy nem pohárban szervírozzuk a koktélokat. Felesleges üvegpohárba önteni
az italt, ha másba is lehet, a
határ a csillagos ég – mondta
Pekka Pellinen, a leghíresebb
finn vodkagyártó mixológusa, miközben egy gyorséttermi tésztás dobozba töltötte
a Gyömbér Snapet. Késôbb
apró befôttes üvegbe, popcornos dobozba és zacskóba
is töltött italt. A finn szakértô
a nem mindennapi látvány
mellett számos különleges
eljárást is mutatott, amivel
a manapság legdivatosabb
koktélok elkészíthetôk.
– Manapság nagy divat a
füstölés – mondta Pellinen,

Nem isznak elég vizet a magyar gyerekek – derül ki egy
reprezentatív kutatásból, amely szerint a 4 és 10 év közötti
korosztály ötödét fenyegeti a dehidratáció veszélye.

Az internet adta lehetôségeket is kihasználja a KispestWekerle-telepi Szent József Plébánia, hogy az evangélium
üzenetét minél szélesebb körben terjeszthesse. A templomból ugyanis online közvetítik a szentmiséket, így a világ
minden tájáról bekapcsolódhat az ember a magyar nyelvû
áhítatba.
– Nem az én ötletem volt,
hogy online közvetítsük a miséket a templomunkból, én
az elôzô plébánostól örököltem ezt a helyzetet. Az egyházközség egyik tagja ajánlotta fel, hogy megteremti
ennek a technikai feltételeit.
Önkéntes munkából és adományokból vált végül valósággá az online miseközvetítések gondolata – árulta el
lapunknak a plébános, Mékli
Attila.
– Elsôsorban azzal a céllal
jött létre az online közvetítés,
hogy a határon túli magyarok, akiknek nincs magyar
miséjük, valamilyen módon
mégis hozzájussanak a magyar nyelvû liturgiához. A
közvetítés minôségén sokat
javítottunk, de végül vissza-

A divat folyamatosan változik, új és új trendek bukkannak fel. Nincs ez másként a koktélok esetében. Újabban
a füstölt és a pattogatott kukoricás ital a menô. Kollégánk
Pekka Pellinen bemutatóján ismerkedett meg a legújabb
eljárásokkal.

vettek minket az USA-ból,
Kanadából, Japánból és az
Egyesült Arab Emírségekbôl
is – árulta el a plébános.
Baku György

Magyarországon a 7 és 10 év
közötti gyerekek egynegyede kritikusan alacsony vízfogyasztónak tekinthetô, de
kisebb mértékben a 4 és 6 év
közöttiek is érintettek – olvasható a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége és a
Nestlé közös kutatásáról szóló szerdai közleményben.
A legrosszabb a helyzet a
9–10 éves fiúknál: az ô esetükben tízbôl négyen a kritikus
határérték alatt fogyasztanak
vizet – derül ki a 800 fôvárosi
és kecskeméti gyerek bevonásával készített felmérésbôl,
amely elsôként vizsgálta a kicsik hidratáltsági állapotát.

A kritikusan alacsony vízfogyasztás különösen gyakori a
túlsúllyal küzdô gyerekeknél,
közülük minden harmadik
potenciálisan alulhidratált,
míg az elhízottaknál ez az
arány az 50 százalékot is eléri. Ennek oka, hogy a test
folyadékigénye a testsúllyal
arányos, így a túlsúlyos és
elhízott gyerekek szervezetének értelemszerûen több vízre lenne szüksége, ám többségük mégsem iszik többet.
– A fizikai munka, a torna,
a tanulás vagy szellemi tevékenység egytôl egyig igényli
a megfelelô folyadékellátottságot. Ennek hiányában romlik a
figyelem, a koncentrálóképesség, de a fizikai teljesítmény
is, ami a mozgás hiánya miatt
további súlygyarapodáshoz
vezethet. De nehézségek
léphetnek fel a tanórákon is:
a gyerekek gyengébben teljesíthetnek a számonkérések
alkalmával – idézi a közlemény
Réthy Lajos fôorvost, a Magyar
Gyermekorvosok Társaságának vezetôségi tagját.
mti
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varga Mihály:
Több magyar cég nyerjen!

Génkutatás a sOTE-n
csúcstechnológiával

Jakabos Zsuzsa
a divatvilág szerelmese

– Mivel napi két edzésem
van, a kényelem és az egyszerûség jellemzi a ruháimat.
Farmert, pólót, sportcipôt
viselek legszívesebben, de
olykor-olykor azon kapom
magamat, hogy már két hete
nem vettem fel farmert, mert
melegítôben járkálok. A divat
világát éppen azért tartom
érdekesnek, és ezért is szeretek fotózásokra járni, mert
ilyenkor olyan környezetbe,
olyan ruhák és sminkek közé
csöppenek, ami számomra
eltér a mindennapitól, ugyanakkor nagyon tetszik – mondta Zsuzsa.
A legjobb magyar kiegészítôk tervezôinek kategóriájában Abonyi Alma olyan tervezôk mellett verseng majd, mint
Anna Zaboeva, Gulyás Sára,
Oláh Anna vagy Ruszkai Orsi.
Alma formabontó táskái és
ékszerei 2013-ban robbantak
be a piacra, amelyeket nem-

Fotó: Emmer Laci

Sportolók és izgalmas kiegészítôk tervezôi is ringbe szállnak a Women of the Year címért. Jakabos Zsuzsa, Hoszszú Katinka és Illés Fanni úszók mellett a snowboardos
Gyarmati Panka is verseng az olvasók szavazataiért. Bár a
hétköznapok során Jakabos Zsuzsa számára a praktikusság a mérvadó, minden idôk legdögösebb sportolójának
választott úszónônkben mégis igazi nôiesség lakozik.

csak elôszeretettel hív életre,
de gyakran visel is. A külföldi
nyitás mellett a jövôben ráadásul cipôkkel és bútorokkal
is bôvítené repertoárját.
– Az egyszerû darabokat
kedvelem leginkább, amiket
kiegészítôkkel remekül lehet
hangulathoz vagy alkalomhoz
igazítani – mesélt saját ízlésérôl Alma, aki azt is elárulta,
leginkább szerettei társasága
és az edzés kapcsolja ki.

A Magyarországon kiírt közbeszerzések tág teret biztosítanak a vállalkozásoknak, hogy pályázzanak, de a nemzetgazdasági miniszter szerint „jó lenne, ha több magyar
cég tudna közbeszerzési eljárást nyerni”, mert még mindig dominálnak a külföldi cégek. Varga Mihály múlt vasárnap beszélt errôl.

Arra a kérdésre, hogy az
Orbán–Simicska konfliktus
után maradhat-e az a tendencia, hogy a Közgép nyeri
el az állami beruházásokra
kiírt fontos közbeszerzéseket,

Varga Mihály hangsúlyozta:
Magyarországnak – európai
uniós tagállamként – a pályázatokat szigorú protokoll és
eljárásrend alapján kell kiírnia, és a közbeszerzési döntéseket bárki megismerheti,
vitathatja.
– Kétségkívül vannak nagy
vállalatok az építôiparban
is, amelyek több ilyen nagy
beruházást tudnak vállalni,
több közbeszerzési eljáráson
tudnak elindulni, és jó lenne,
ha az említett cég mellett más
cégek is fel tudnának nôni
magyar cégként az építôiparban – válaszolta Varga Mihály
arra a kérdésre, hogy jónak
tartaná-e, ha nem mindig a
Közgép, hanem más cégek
nyernék a közbeszerzési eljárásokat.
A miniszter elmondta: a
héten az Erstével és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bankkal (EBRD) aláírt szándéknyilatkozatban foglaltak
szerint a magyar állam három
éven belül magánbefektetônek értékesíti 15 százalékos
Erste-részesedését, és így
tesz az MKB, valamint a Budapest Bank esetében is.
A bankok privatizálásakor a kormány arra törekszik
majd, hogy a mérlegfôösszeg
szerinti 50 százalék feletti
magyar tulajdon megmaradjon a hazai bankrendszerben
– emelte ki Varga Mihály.

Mennyire light a light étel?
A szupermarketek polcain
lassan több light termék található, mint normál energiatartalmú készítmény. Elvileg
minden adott ahhoz, hogy
jóllakjunk, viszont sokan
elfelejtik, hogy nemcsak a
gyomrukat kell megtölteniük, hanem a megfelelô
energiát is biztosítaniuk kell
a szervezetnek az egészséges és mozgékony mindennapokhoz.
A közelmúltban mutattak be
egy ausztrál dokumentumfilmet, amelyben egy testépítô
férfi 60 napon keresztül light
termékeket fogyasztott. A
végeredmény igazán döbbenetes: folyamatos fáradékonyságról számolt be, továbbá a
rendszeres testedzés mellett
pocakot is növesztett az alapvetôen szálkás fiatalember. A
látottakról Dömölki Líviát, az
Országos Fogyasztóvédelmi
Egyesület elnökét kérdeztük
meg, aki nem csodálkozott az
elmondottakon.
– Én ôszintén szólva nem
szeretem és nem is ajánlom
a light termékek túlzott fogyasztását, a zavaróan sok
mesterséges anyag kapcsán
felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mit is eszünk. Fontos
kihangsúlyozni, hogy nálunk

Fotó: profimedia/RedDot

módszer a gyakoribb betegségek (pl. daganatok, szív- és
érrendszeri betegségek) rizikójának, valamint a gyógyszermellékhatásokra való hajlam
becslésére is.
A modern technológia populációgenetikai vizsgálatok
tömeges elvégzését is lehetôvé teszi. A Semmelweis Egyetem kutatói azt remélik, hogy
a közeljövôben K + F források
támogatásával lehetôség nyílhat 1000 magyar teljes genom
szekvenálására is. Egy nemzeti genomikai adatbázis
nemcsak a magyar lakosság
egészségének megôrzését,
személyre szabott kezelését
szolgálná, hanem segítséget
nyújthatna a magyarság eredetének kutatásában is.

Fotó: Sáfár Tibor

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Idegrendszeri betegségek (Alzheimer-kór, Parkinson-kór,
skizofrénia, autizmus stb.), ritka örökletes betegségek, daganatok és agyi áttétek kialakulásának vizsgálata, kutatása
válik nagyságrendekkel hatékonyabbá a Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének új
gépével, mely képes a teljes emberi génkészlet gyors szekvenálására, bázissorrendjének azonosítására.

A készülék teljesítménye
százszor nagyobb a térségben eddig elérhetôknél. A diagnosztikához, kutatáshoz és
a személyre szabott kezelések fejlesztéséhez szükséges
genomikai vizsgálatokat a világon elérhetô legmagasabb
szinten végzi. Eddig ezekre a
szomszédos országok közül
csak Bécsben volt lehetôség.
Az új technológia nagy segítséget nyújthat azoknak a ritka
betegségekben szenvedôknek, akik eddig az úgynevezett „diagnózis nélküli” csoportba tartoztak. Hazánkban
körülbelül nyolcszázezren
szenvednek ritka betegségben, többségük gyermek. A
ritka betegségek diagnosztikája mellett alkalmas lehet a
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természetesen Európában
engedélyezett adalékanyagkoktélokat használnak – mesélte Dömölki.

A tisztánlátás kedvéért: ha
egy termék energiaszintjének
a tartalmát 30 százalékkal
csökkentik, akkor nevezzük

lightnak a terméket. Dömölki
elmondása szerint az úgynevezett chips-adó miatt álltak
rá a cégek a lájtosításra, hiszen így mentesülnek az extra
terhek alól. A szigorú EU-s szabályozás viszont nem terjed ki
a hosszú távú egészségtani
hatásokra, mint ahogy a felvezetôben leírt dokumentumfilmben tapasztalhattuk.
– Egy angol kísérlet során
kiderült, hogy a mesterséges
adalékanyagokat tartalmazó
termékek a vizsgált diákok
felét figyelemzavarossá tette.
Ha például nem fogyasztunk
semmilyen cukrot, attól izgágák leszünk, remegünk és
türelmetlenné válunk, amely
késôbb a fizikai állapot leromlásához vezethet. Sokan
hajlamosak elfelejteni, hogy
a szénhidrát és a zsír együtt
adja az energiát – mondta
az OFE elnöke. – Nemcsak
a light, de a pépesített ételek fogyasztása is átverheti a
szervezetünket. A rágás jóllakottságérzetet kelt. Ha olyan
élelmiszereket fogyasztunk,
amit nem vagy keveset kell
rágni, akkor éhségérzetünk
marad. Egy normális étkezésnél hozzávetôlegesen 3600at kell rágnunk – osztotta meg
lapunkkal Dömölki Lívia.
Kovács Szilárd

Bulvár / Érdekesség

Demjén Ferenc:
Kötelességem csinálni!

– Egy interjúban azt nyilatkozta: ameddig vannak gondolatai, lesznek koncertek és
lemezek is.
– Vagyis ameddig tudok
újat csinálni. Ez nem szakma,
ez hivatás. Ha eljött a nyugdíjkorhatár, nem mondom azt,
hogy kész, most leállunk és
megyek kapálni a kiskertbe.
Ameddig a közönség elfogad, és nem mondják, hogy
Rózsi húzzál el, addig kötelességem csinálni!
– Mostanság milyen gondolatok járnak a fejében?
– Azért a gondolataim nem
mindig nyilvánosak…
– A véleményét viszont
vállalja például a magyar
könnyûzene helyzetét illetôen.
– Megvan a véleményem.
Nemcsak a zenekarokról, elôadókról, hanem a tévékrôl,
a szórakoztatóiparról, amit
most már nyíltan lemeziparnak hívnak. Most már tényleg
eIiparosodunk, mint a Csepeli
Vasmûvek, arról nem beszélve, hogy szerintem iszonyatosan rossz a tehetségkutatók
tömegszerû megjelenése.
Fölösleges. Embereket csap

Fotó: Máté Krisztián

Demjén Ferenc nem lepôdik
meg azon, ha ráköszönnek
az utcán, szerinte a népszerûség természetes dolog. A Kossuth-díjas magyar
énekes ritkán osztja meg a
színpadot más együttessel.
Az énekessel a ma oly gyakran emlegetett „sztárságról”
is beszélgettünk.

be. Megváltoztatja az életüket
és nem mindig pozitívan. Jó,
ha kétévente esetleg egy-két
arc fennmarad. Rossz a zsûri,
az egésznek pénz szaga van,
a televízió saját promóciós
ügyeit intézi. Nem járnak jól,
akik oda bejutnak. Én annak
szoktam gratulálni, aki kiesett, mert valamit megúszott.
Csinálják a sok sztárt, akik
között nincs szövegíró, zeneszerzô, azzal táplálkoznak,
hogy a régiektôl összevissza
lopkodnak, vagy abszolút
közhelyszerû dolgokat ínak,

játszanak. Minden kislány
üvöltve énekel, mert az amerikai stílust próbálja utánozni.
– Ezek szerint személyes
tapasztalatai is vannak.
– Ismerek olyan gyerekeket, akik sehol nem voltak a
tehetségkutatók elôtt és aztán hirtelen felkapták ôket.
Nagyon erôteljesen megváltoznak mentálisan, és elhiszik
magukról, hogy sztárok. Viszont, ahogy a televízió kilép
mögülük és nem nyomatják
ôket minden újságban, már
nem azok. Ez megzavarja

Timi az esküvôre
készül

ôket. Ez nekem nem tetszik.
Így nem lehet elôrehaladni a
magyar zenei világban. Nincs
annyi hely, fellépési lehetôség, hogy abból igazán meg
tudjanak élni.
Nekünk annak idején nem
adtak szövegírót, zeneszerzôt. Mi magunk találtuk ki és
mi magunk csináltuk a zenét.
Tulajdonképpen a mûfajjal
együtt fejlôdtünk, immár több
mint negyven éve. Meg kell
tanulni ezt a szakmát, nem
lehet hirtelen sztár valaki attól, hogy épp nagyon rövid
szoknyát húzott fel. Ha az
ember lassan 50 éve csinálja
ezt, naponta 200-300 kilométereket utazik és koncertezik,
rájön arra, hogy nem is olyan
egyszerû.
– Tudatosan határolódott el
a celebvilágtól?
– Nekem ez a világ ellenemre van a kezdetektôl fogva.
Nem szeretem a celebvilágot.
Lealacsonyítja a televíziót és
lealacsonyít embereket. Sokan azt mondják, az a lényeg,
hogy az ember ismert legyen,
mert az valami különleges
boldogságot hoz. Akik régóta csinálják, megszokták.
A népszerûség természetes
dolog: továbbra is ugyanúgy
élünk és természetes, hogy ismernek, s akár tizenhatszor is
ránk köszönnek az utcán. Csináljuk a dolgunkat tovább és
reméljük, hogy most is maradandó élményeket szerzünk a
debreceni közönség számára.
Borsos Zsuzsi

Pierrot: Hobbimból lett a fôállásom
Elstartolt az MTVA A dal címû mûsora, melyben hazánk
legütôsebb zenei számát keresi a négytagú zsûri a közönség segítségével. Újoncként csatlakozott idén az ítészekhez Pierrot zenei producer. Az utóbbi években igen keveset lehetett hallani róla, pedig nem tétlenkedett, csupán
átszervezte az életét és azóta régi hobbija lett a fô megélhetési forrása; számítógépes játékokat készít.
set lehetett hallani-olvasni a
médiában, pedig nem tûnt el,
csak ahogy ô fogalmazott: áthangszerelte az életét.
– Elsôsorban megszûnt az
albumokban való gondolkodás, ennek is megvannak a
maga okai. A teljes albumnyi
palettákhoz képest egy-egy
dalnak van manapság létjogosultsága. Mindeközben
pedig alapvetôen változott
a zene megítélése, hiszen
olyan értéktelenné vált a muzsika, mint azok a szórólapok,
melyeket begyûrnek a postaládába.
Pierrot régi szerelme volt a
számítógépes játékkészítés.
Merész húzásra szánta el magát, hobbijából fôállást csinált. – A 2000-es évek elején
már hobbim volt a számítógépes játékfejlesztés. 10 év alatt
a hobbimból lett a fôállásom.
Intellektuális kalandjáték a
mûfajom, amelyben nincsen
erôszak. Leginkább a prob-

– Általában február 14-én
minden évben fellépésem
van, ennek ellenére mindig
meg szoktuk ünnepelni a
Valentin-napot valamilyen
módon. Szeretem meglepni
a párom, és örülök, hogy van
egy nap az évben, ami kifejezetten a szerelmeseknek
szól. Az egyik legemlékezetesebb pillanatunk tavaly
volt, amikor Pécsett énekeltem a Kodály Központban: a
fellépést követôen egy óriási
rózsacsokor várt a próbateremben, amit azóta is ôrzök.
Én akkor Sanyit egy közös
képekbôl kirakott nagy fotómontázzsal leptem meg. Az
idei Valentin-napunk akkor
lenne igazán feledhetetlen,
ha a Dal szombati középdöntôjébôl továbbszárnyalhatnék – mosolyog Timi, aki
a Szombat esti láz egyik partiján ismerte meg humoros
szerelmét. – Mivel Valentinnapkor és máskor sincs túl
sok idônk nyaralni menni,

úgy gondoltuk tavaly nyáron,
hogy kihasználunk egy szép
napot és lemegyünk Siófokra közösen pihenni egy picit,
hisz ennyi jár. Egy éjszakát
követôen óriási viharra és 1012 fokra ébredtünk, így spontán ötlettôl vezérelve megcéloztuk Opatiját. El se akartam
hinni, hogy erre képesek
vagyunk, de utólag belegondolva, hatalmas élmény volt.
Egy szálloda mosdójában
öltöztünk át már ottani vendégnek kiadva magunkat.
Másnap szénné égve tértem
haza, jól kihasználtam azt az
egy napot, azóta is nevetek
rajta, ha felidézem a kalandos
villámnyaralásunkat – meséli
vidáman az X-faktor egykori
felfedezettje, aki azóta már
boldog menyasszony. Timi
már nézegeti a menyasszonyi ruhákat. Még nincs meg
a kiszemelt, de határozott
elképzelései vannak, hogy
miben mondja majd ki a boldogító igent.

Tömeges népvándorlás
fenyeget

Fotó: Sáfár Tibor

Az EMeRTon díjas magyar
zeneszerzô, elôadó, dalszövegíró, producer Pierrot az
utóbbi évtizedben viszonylag
keveset hallatott magáról, de
most A dal címû mûsorának
zsûritagjai között köszönthetjük. Korábban egy másik
csatorna tehetségkutatójában zsûrizô 45 éves zenész
szerint ebben a versenyben
– ha lehet így nevezni – sokkal
tisztábbak a célok, mint a kereskedelmi tévés társaikban.
– Amíg a tehetségkutatóknak nevezett valamikben nem,
itt rendkívül tiszta a cél. Ki kell
juttatni valakit, aki képviseli az
országot Európában. Fontos,
hogy itthon azt is észrevette a
szakma, hogy a legjobbaknak
televíziós megjelenést kell biztosítani. Most derült ki az élelmes fiatal generáció számára,
hogy ez egy nagyon fontos
ugródeszka is lehet a kezdôk
számára – mesélte Pierrot. A
zenészrôl mostanában keve-

Antal Timi és vôlegénye, Kiss Sanyi lázasan készültek a
Valentin-napra. A Gozsdu Udvar antik piacán kalapokat és
gyûrûket nézegetve, összebújva idézték fel legemlékezetesebb szerelmes pillanataikat. Sôt, már az esküvô idôpontját
is kitûzték.

lémamegoldó és felismerô
képességeire koncentrálunk
a játékosnak. Ehhez jobban
meg kellett ismerkednem a
történet- és forgatókönyvírással, ebbôl logikusan jött, hogy
a könyvírásba is belekóstoltam. Általában a young and

male (fiatal férfi) korosztálynak készülnek ezek a játékok,
de egy érdekes felmérés szerint ezeknek a játékoknak 70
százalékban nôi felhasználói
vannak és a 30 százaléka 60
év feletti – mesélte Pierrot.
Kovács Szilárd

Fotó: MTI infografika
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Ugrásszerûen nô a Magyarországon menedéket kérôk
száma: míg 2012-ben kétezren adtak be kérelmet, egy évvel késôbb már 19 ezren, tavaly pedig majd 43 ezren. A
menedékkérôk több mint fele koszovói állampolgár
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Csabai Mérleg

A bírósági ülnökök jogai
és kötelezettségei
Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvôképességet érintô
gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
továbbá büntetlen elôéletû és nem áll közügyektôl eltiltás
hatálya alatt sem.
Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik
vannak.
Az ülnökök a megbízatásuk idôtartama alatt nem
lehetnek tagjai pártnak és
politikai tevékenységet sem
folytathatnak (Bjt. 212. §
(3) bek.) Az országgyûlési
képviselôi megbízatás, az
önkormányzati képviselôtestületi tagság politikai tevékenységnek tekintendô.
Nem politikai tevékenység a
munkavállalói – szakmai, érdekvédelmi – szervezetben
való részvétel.
Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggô cselekménye
tekintetében mentelmi jog
illeti meg. A mentesség terjedelmére és az ülnök mentelmi jogának felfüggesztésére
vonatkozó szabályokat a Bjt.
2. § (4) és (5) bekezdése tartalmazza.
A megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie.

Az ülnököt a bíróság elnöke
hívja be és osztja be az ítélkezô tanácsba. E tisztsége
gyakorlásának idejére az ülnököt a Bjt. 221. § rendelkezései szerint távolléti díj, illetôleg
tiszteletdíj illeti meg, amelyet
a bíróságok költségvetésükbôl térítenek meg.
A Bjt. 221. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a
munkaviszonyban, kormánytisztviselôi, közszolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél
és a Magyar Honvédségnél
szolgálati viszonyban, vagy
foglalkoztatásra irányuló más
jogviszonyban (szövetkezetnél munkaviszony jellegû jogviszonyban stb.) álló ülnököt
ülnöki mûködésének idôtartamára a távolléti díja illeti meg.
A (3) bekezdés alapján az
(1) bekezdésben meghatározott jogviszonyokban nem
álló, vagy az ülnöki mûködése
idejére munkabérben (díjazásban) nem részesülô ülnököt tiszteletdíj illeti meg. A
tiszteletdíj mértéke az ülnök
mûködésének minden napjára
a bírói illetményalap (396 000

Ft) egy munkanapra esô ös�szegének a 25 százaléka.
Az (5) bekezdés szerint az
ülnök a hivatalos kiküldetésével járó költségeket a bírákra
irányadó rendelkezések megfelelô alkalmazásával számolhatja el.
Joga az ülnöknek, hogy a
behívásáról legalább egy hónappal korábban értesüljön,
illetve, hogy kérésére, fontos
okból a bíróság elnöke elhalaszthassa a mûködése megkezdésének idôpontját.
Az ítélkezô tanácshoz beosztott ülnök joga, hogy a
tárgyalandó ügyek tény- és
joganyagát megismerhesse,
arról ôt az ítélkezô tanács elnöke tájékoztassa.
Az ítélet meghozatalát megelôzô zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskozási titok
megôrzése az ülnök számára is
kötelezô. Ez vonatkozik a szolgálati, illetve az államtitokra is.
Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket
a bíróságok szervezetérôl és
igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
szóló 2011. évi CLXII. törvény
tartalmazza.

F e l h í v á s
A Köztársasági Elnök a 98/2015. (II. 11.) KE határozatával
2015. március 7. és április 30. napja közé esô idôtartamra
tûzte ki a bíróságok ülnökeinek választását.
A járásbíróságok ülnökeit a
bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat,
illetve települési nemzetiségi
önkormányzatok képviselôtestületei választják meg. A
törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeit a megyei
közgyûlések, a megyei jogú
városok közgyûlései és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselô-testületei választják meg.
A Békéscsabai Járásbíróság
mellé választható ülnököket
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése és a békéscsabai nemzetiségi önkormányzatok képviselô-testületei választják
meg.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése
ülnököket választ továbbá a
Gyulai Törvényszékhez és a
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.
A bíróságokra ülnöknek az a
30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg,
aki nem áll a cselekvôképes-

séget érintô gondnokság
vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá
büntetlen elôéletû és nem
áll közügyektôl eltiltás hatálya alatt sem. (Figyelem! A
hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor mind a
büntetlen elôélet, mind a
közügyektôl eltiltás hatálya alatt nem állás ténye
vonatkozásában kérni kell
az igazolást!) Az ülnök nem
lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.
Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezô nagykorú magyar
állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködô
helyi önkormányzatok és az
egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
A fiatalkorúak büntetô ügyeiben eljáró bíróság pedagógus
ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködô alapfokú
és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és
munkaügyi bíróság ülnökeit
elsôsorban a munkavállalók

és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
A jelölt a jelölés elfogadásáról
írásban nyilatkozik. A jelöléshez szükséges nyomtatvány,
a jelölés elfogadásáról szóló
nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7. I. em. 113.)
munkaidôben átvehetô vagy
megtekinthetô és letölthetô a
www.bekescsaba.hu honlapról.
A jelölés, a hozzá csatolt elfogadó nyilatkozat, továbbá a
büntetlen elôéletet, valamint
a közügyektôl eltiltás hatálya alatt nem állás tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány a Jogi, Igazgatási és
Humánpolitikai Osztály Jogi,
Önkormányzati és Szervezési
Csoportjánál (Békéscsaba,
Szent István tér 7. I. em. 113.)
nyújtható be 2015. március
22-éig. Kérjük, hogy a jelöltek
rövid önéletrajz benyújtásával
is segítsék a kiválasztást.
Szarvas Péter
polgármester
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Forgott a cigánykerék

A roma kultúra gyöngyszemei

Télûzô felvonulás

Tavaszvárás kiszebaba-égetéssel

Cigánykerék címmel kulturális társasjáték, hagyományos
roma mesterségek bemutatója, gasztronómia, irodalom,
zene és mulatság várta mindazokat, akik ellátogattak a
könyvtárba február 13-án.
Délelôtt Berta János vándorkomédiás gyermekfoglalkozása, Vadász Gábor és
Czitor Attila színmûvészek
banyameséi, ördögi históriái
kápráztatták el a gyerekeket.
Délután A muzsika szárnyán
címmel a békési kötôdésû,
több hangszeren játszó
Bodoczki Ernô zenemûvész
és Varga Tivadar adott fergeteges zenés mûsort. Az
„Ízes ízek” jegyében, a kóstolóval egybekötött bemutatón Ásós Géza, a békési
Kira Vendéglô tulajdonosa
osztotta meg az igazi, hamisítatlan cigánykáposzta
készítésének titkait.
Nomád ôsök vándorútján
címmel Rostás-Farkas György

József Attila-díjas, újkígyósi
származású költôtôl több
mûvét is hallhatták az érdeklôdôk, akik sok érdekességet
is megtudhattak a romák
kultúrájáról. Este a szegedi
Rozsdamaró Zenekar húzta a
talpalávalót.
A szerencsekerék, azaz
a cigánykerék folyamatosan
pörgött, mozgatója Jimmy
volt. A játékos kedvû látogatók véletlenszerûen kapták a
roma kultúrához kapcsolódó
kérdéseket, és a jól válaszolók
ajándékokkal gazdagodtak. A
rendezvényhez egy kiállítás is
kapcsolódott, amely a roma
hétköznapi élet tárgyait mutatta be.
V. A.

Kiállítás is volt a roma hétköznapi élet tárgyaiból

Színes, hangos forgatag igyekezett elûzni a telet
A Békéscsabai Evezôlapátosok és a Mozdulj meg! csapat másodszor rendezte meg vidám télûzô maskarás
felvonulását február 14-én délután az Élôvíz-csatorna
mentén.
Szárazon és vízen érkeztek a
vidám, hangos alakoskodók,
akik a Csabagyöngye Kulturális Központ elôtt találkoztak
a hozzájuk csatlakozókkal. A
kulturális központ forró teával
és fánkkal várta ôket. Valódi
remek, napsütéses idôben volt
részünk ezen a szombat délutánon, úgyhogy hatásos volt
a télûzés, a tavaszvárás, igazi
tavaszias idô kerekedett.
A csabagyöngyés tavaszvárók, a szárazról és a vízrôl
érkezôk a Tûz-kör dobosaival
kiegészülve ûzték el a telet a
látványos, ember nagyságú
télûzô kiszebaba elégetésével. A babára úgynevezett elengedô szalagokat is kötöttek

az emberek, amelyekre ráírták az elôzô év negatívumait,
problémáit. Így ûzték el az elmúlt esztendô nem kívánatos,
negatív eseményeit, élményeit a „tisztítótûz erejével”.
Aznap este farsangi maszkabálba várták az érdeklôdôket a Csabagyöngye Kulturális Központba, ahol a Hevesy
Happy Band húzta a talpalávalót, a házigazda pedig
Csordás Ákos volt.
Február 16-án este pedig
A L’art Pour L’art társulat, A
postás, aki megeszi a leveleket címû mûsorával zárult az
idei Csabai Farsang programkínálata.
Vándor A.

Jegyzet
Egy talpalatnyi föld
Az erkélyen egy kis földsávban kibújt egy zöld kis növény.
Akár a sziklakertben. Pedig
nem is föld az, ahonnan a kis
élet fakadt, hanem a balkon
málladozó burkolatának maradék fúgája.
Hiába, az élet mindig utat
tör magának. Bárhol és bármikor. Pedig nem is gondozta, óvta, babusgatta, locsolta
senki. A kis virág mégis úgy
gondolta, hogy ki kell dugnia
a fejét a napvilágra, körülnézni
egy kicsit. Mi, emberek is nyitottak kell legyünk a világra.
Különösen igaz ez urbanizált
környezetünkben élôkre.
Egykoron, még az általános iskolában az énektanárom mondogatta: merjünk
énekelni, mert az felszabadít!
Teli torokból, bátran… Persze,
a fiú osztálytársaim – akik már
jócskán mutáltak – gyakran
csak „tátogással” vettek részt
az órai közös munkában.
Pedig a tanárunk mindig azt
mondta, hogy mindenkinek
van hangja, akinek épek és
egészségesek a hangképzô
szervei, a hangszálai.
Világhírû a Kodály Zoltán
által kidolgozott Kodály-módszer, amelyet nálunk és szerte a világban alkalmaznak az
ének-zene oktatásában. Még

a japán gyerekek is megértik
a szolmizációs jeleket, hiszen
a zene nemzetközi nyelv. A
kultúra szerves része a muzsika, a bölcsôben ringó kisgyermeknek is énekel az édesanyja. Gondoljunk csak gazdag,
magyar népdalkincsünkre:
van mibôl válogatni!
Úgyhogy merjünk énekelni, és olyan tevékenységeket
folytatni, amelyek gyermekkorunkban teljesen természetesnek számítottak, még
véletlenül sem volt „ciki”. Reggelente pedig hallgassuk a
boldogan éneklô madarakat,
gyönyörködjünk a természet
megannyi csodájában, hisz
az élet mindig utat tör magának! És ehhez elég egy talpalatnyi föld!
Vándor Andrea
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Asszonyfarsang az emlékházban Több, mint blues a CsaKK-ban
Az idei, XIII. Csabai Farsang
keretében asszonyfarsangra várta az érdeklôdôket a
Munkácsy Mihály Emlékház
február 13-án este. A csabai
farsangi népszokásokat elevenítették fel, amikor régen az
asszonyok „kószálhattak”.
A hagyományos asszonyfarsangon a szôlô mellett
más gyümölcsökbôl készült
borokat is kóstolhattak a vendégek. Mint azt Mészáros
Zsuzsanna, a ház mûvészeti
vezetôje elmondta, ötfajta borból állt a kínálat. Többek között a finom, félédes, enyhén
szénsavas Csabagyöngyét,
amely Európa legkorábban
érô szôlôfajtájából készült, és

Édes gyümölcsborokat kóstolhattak a hölgyek a pincében
Stark Adolf nevéhez fûzôdik a
nemesítése, de volt cseresznye, szilva és fekete-ribizli,
valamint kései szüretelésû Tokaji hárslevelû is.

A borvidékekrôl és a különbözô borokról Gulácsy László,
a Békéscsabai Borbarát Kör
tagja mesélt a hölgyeknek.
VA

Farsang Mezômegyeren
Az Arany János Mûvelôdési
Ház és a Tûz-kör Közhasznú
Kulturális Egyesület nemrégiben indította el a Barangolások
a magyar népmûvészetben
címû rendezvénysorozatát.
A sorozat keretében zajlott
farsangi hétvégén a kicsik kiszebabát készíthettek, a legapróbbakat Kerepeczki Nóra
szórakoztatta mesemondással. A kisteremben Ledzényi
Pálné népi iparmûvész kiállítását – amely március 7-éig tekinthetô meg – Pál Miklósné, a
Békés Megyei Népmûvészeti
Egyesület elnöke nyitotta meg.
A Megyeri Teaház vendége ez
alkalommal Szondi Miklós tanár, rovásoktató volt, akinek a

Rovás ôseink hétköznapjaiban
címû elôadását hallgathatták
meg az érdeklôdôk. A program a hagyományos télûzô
szertartással, kiszebaba-égetéssel zárult a Tûz-kör Dobkör
tagjainak közremûködésével.
A rendezvénysorozat a Budapest Bank és Békéscsaba ön-

kormányzata támogatásával
valósult meg.
Legközelebb március 21-én
lesznek barangolások, amikor
tulipánosláda-festéssel, kiállítással, Pap Gábor mûvészettörténész elôadásával és az
Ókörös Trió koncertjével várják majd az érdeklôdôket.

Több, mint blues – röviden
így jellemezhetnénk a hazai és nemzetközi szinten is
jegyzett csapat, a több itthoni
és nemzetközi díjjal, elismeréssel rendelkezô Pribojszki
Mátyás Band és az amerikai
Big Daddy Wilson közös produkcióját, amelyet a Csabai
Farsang keretében, a Csabagyöngyében láthatott a közönség.
Pribojszki Mátyás és Big
Daddy Wilson közel tíz éve találkoztak egy nemzetközi bluesfesztiválon, ahol az est végén
közös örömzenélés is volt. Ezt
a felejthetetlen estét számos
koncert követte, tavaly ôsszel
pedig, Pribojszki Mátyás ame-

rikai turnéját követôen, megfogalmazódott a gondolat egy
közös koncertturnéval és lemezfelvétellel kapcsolatosan.
Most Magyarországon három
koncertet adtak, egyiket feb-

ruár 12-én, Békéscsabán. Felcsendültek blues, soul, funky
és gospel dallamok egyaránt,
amelyek igazán különleges
zenei élményt adtak a Csabagyöngye közönségének.

Körtepálinka lett az idei legjobb
Február 14-én rendezték meg
a Csabagyöngyében a IV.
Békés megyei házipálinkaversenyt, amelyre 104 itallal,
zömében pálinkával, kisebb
részben különbözô likôrökkel
neveztek.
A likôrkülönlegességek
közt volt zölddiós, mézes, a
pálinkák között pedig galagonyából, kökénybôl, vadszilvából, vadbodzából, málnából,
földi eperbôl készült ital is. A
szakavatott zsûrinek, Fabulya
Attila és Mokrán János okleveles pálinkabírálóknak, valamint Laurinyecz László és
Török Mihály párlatszakértôknek nem volt könnyû dolguk
az értékeléskor.

2015 legjobb házipálinkája végül a békéscsabai Mihály László körtepálinkája lett,
amely Arany Demizson díjas is.
A verseny legjobb pálinka alapú itala a gyomaendrôdi Árvai
Zoltán zölddió ízesítésû almapálinka alapú itala volt, a legjobb magánfôzött pálinka díját

a medgyesegyházi Érsik Péter
birsalma-alma vegyes pálinkája érdemelte ki, a verseny
legjobb érlelt pálinkája pedig a
csabai Kindli Péter meggypálinkája lett. Kiosztották a demizson-díjakat, az arany, ezüst
és bronz minôsítéseket is.
V. A.
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Információs portál indult Elkezdôdött a tavaszi ülésszak
Cél az ügyfélbarát hivatali rendszer

Február 16-án megkezdte
munkáját a magyar parlament. A tavaszi ülésszak
legfontosabb témáiról Vantara Gyula, Békéscsaba
országgyûlési képviselôje
tájékoztatta lapunkat.

A Békés Megyei Kormányhivatal a Békés megyei járások közremûködésével
létrehozott közös weboldaláról Gajda Róbert, a Békés
Megyei Kormányhivatalt vezetô kormánymegbízott és
a Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
hivatalvezetôi számoltak be
nemrégiben.
– Az elektronikus ügyintézés kiépítése és elterjesztése
a kormány fontos célkitûzése.
Ehhez kapcsolódóan hozta
létre a Békés Megyei Kormányhivatal azt az információs portált, amelyen minden
hasznos információ megtalálható megyénk kilenc járásáról,
járási hivataláról. A kormányhivatal ezzel is könnyebbé,
hatékonyabbá kívánja tenni
az ügyintézést, az országban
egyedülálló módon – mondta
Gajda Róbert.
A portál látogatói a járási
hivatalok munkájáról kap-

A kormányhivatal szakemberei mutatták be az új portált
hatnak tájékoztatást. A felületen a kormányablakok,
hivatalok általános adatain,
elérhetôségén, ügyfélfogadási rendjén kívül arról is információt kaphat a lakosság,
hogy milyen események történtek a járásokban.
Dr. Csarnai Judit, a békési
és dr. Marosvölgyi Emese, a
békéscsabai járási hivatal vezetôje mutatta be részletesen az oldal különbözô szol-

gáltatásait, amelyek a www.
bekesijarasok.hu weblapon
érhetôk el. A honlapon nagy
szerep jut az ügyféltípusokkal kapcsolatos tájékoztatásnak, amelyhez a szükséges
dokumentumok, nyomtatványok letölthetôk, illetve számítógépen kitölthetôk, így
csökkentve a hivatali várakozási idôt. Elkészült a mobil
verzió is.
Vándor Andrea

Kettôs könyvbemutató
Markó Béla és Elek Tibor a könyvtárban

Kettôs könyvbemutatót tartottak február 19-én délután
a Békés Megyei Könyvtárban. Az érdeklôdôk Markó
Bélával és Elek Tiborral találkozhattak.
Markó Béla tavaly napvilágot
látott Fûszál a sziklán címû
új, haiku-kötetét, illetve Elek
Tibor nemrégiben megjelent
Markó Béla költôi világáról
szóló monográfiáját ismerhették meg mindazok, akik részt
vettek február 19-én a megyei
könyvtár programján. A szerzôkkel Wellmann Éva költô, a
Bárka-online szerkesztôje beszélgetett.
Mi az esztétikum és a politikum viszonya? Lehetséges-e

A legfontosabb feladat továbbra is a keményen dolgozó emberek, a bérbôl és
fizetésbôl élôk anyagi helyzetének javítása. Ezt a törekvést szolgálja az elindított
gyed-extra program, amely a
kisgyermekes édesanyáknak
segít. A munkahelyvédelmi
akciónak köszönhetôen a
részmunkaidôs foglalkoztatás esetén is ugyanazt a
támogatást kapják a munkaadók, mint teljes munkaidôs
foglalkoztatás esetén.
– Az ülésszak elején a
kormány elé kerül a családi
csôdvédelemrôl szóló javaslat, amennyiben a parlament
elfogadja, akkor felfüggeszthetô lesz a végrehajtás folyamata és két évig terjedô moratórium is lehetôvé válik. Az
érintettek csôdbiztos bevonásával és a pénzintézetekkel
együttmûködve ütemezhetik
át a tartozást, hogy ne kerüljenek a végrehajtók karmai
közé – ismerteti a terveket az
országgyûlési képviselô.

Vantara Gyula
Az utóbbi években komoly
elôrelépések történtek a mezôgazdaság területén. Az
agrárium és a hozzá kötôdô
ágazatok a magyar gazdaság
teljesítményének 20-25 százalékát adják, ezt az arányt
és a vidék megbecsülését tovább kell növelni a következô
években.
– Nagyon fontos a magyar
családoknak, ezért fenn kell
tartani és meg kell védeni
a rezsicsökkentés eredményeit. Ezért van szükség a
nemzeti közmûszolgáltató
felállítására, amely márciustól gázszolgáltatással kezdi
meg a mûködését, de úgy,
hogy az egész országban
szolgáltathasson. Számításaink szerint a nonpro-

fit elven mûködô nemzeti
közmûszolgáltató olcsóbb
lesz, versenyezni tud majd
más cégekkel. Cél továbbá,
hogy legkésôbb 2016-ban
a villamos energia területére is kiterjedjen a nemzeti
közmûszolgáltatás – folytatta a politikus.
Vantara Gyula beszélt arról
is, hogy ígéretükhöz híven nem
engedik el a devizahitelesek
kezét. Végigviszik a bankok
elszámoltatásának folyamatát, 2015-ben véglegesen lezárják a deviza-jelzáloghitelek
korszakát. Március és április
folyamán minden érintett értesítôt kap kézhez arról, hogy a
bankja mennyivel tartozik neki,
hogyan számolnak el vele. Ez
azt is tartalmazza, hogy a devizahitel helyébe lépô forinthitelnek mennyi lesz a törlesztôrészlete és a kamata.
– Az érintett devizahitelesek a februárra, márciusra és
áprilisra vonatkozó különbözetet egy összegben kapják
meg májusban. A forinthiteleseknél augusztus-szeptember az értesítés idôszaka, és novembertôl náluk is
érvényesül az elszámoltatás
eredményeként a várható
kamatcsökkentés – emeli ki
a feladatok közül a legfontosabbakat Vantara Gyula.

Hagyomány és turizmus
Konferencia a Csabagyöngyében

Elek Tibor, Wellmann Éva és Markó Béla
a költô világát különválasztani
a politikusétól? A világ, a létezés tényei áhítattal teljes emelkedettségre, pátoszra, vagy
kételyekkel teli, (ön)kritikus rákérdezésre, iróniára jogosítják
fel a költôt? Efféle kérdésekre

keresett választ a monográfia
szerzôje Markó Béla verseit,
köteteit újraolvasva. S arra,
hogy az alkotói felismerések
esztétikai formát öltve, hogyan,
miért válhatnak mindannyiunk
számára megtartó értékekké.

Csendes Ferenc tárlata
Csendéletek, letûnt tanyavilág

A Békés Megyei Kormányhivatal Csendes Ferenc
festômûvész alkotásaiból
rendezett kiállítást, amelyet február 16-án nyitottak
meg a földszinti aula-galériában. A megjelenteket
Köles-Varga Edina köszöntötte.
Farkas Zoltán, a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetô igazgatója az 1945-ben
Nádudvaron született, de magát csabainak valló Csendes
Ferenc tárlatán személyes
emlékeit idézve beszélt arról,
hogy mit jelentenek neki az
alkotó gyönyörû, Békés megye tájait, természeti szépségeit megörökítô festményei.
Mizó Ferenc nyugalmazott
mû velôdésihá z- iga zgató
méltatta Csendes Ferenc
munkásságát, életútját, kiál-

Vantara Gyula: Megvédjük a családok érdekeit

Az elismert mûvészt Békéscsaba közgyûlése is kitüntette
lított mûveit. Elmondta, hogy
Csendes Ferenc mûvészi tevékenységét 2000-ben a Magyar Kultúra Lovagja, 2011ben a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkeresztje címmel
ismerték el, a Békéscsaba
Közgyûlésének Elismerése kitüntetést pedig 2013-ban vehette át a sokoldalú mûvész,

aki lelkébôl fakadóan adományozni is szokott. Képei
magángyûjteményekben is
fellelhetôk, s többször állított ki nagyvárosainkban. A
mûvésznek a portrék, csendéletek, vízpartok, a tanyavilág
megörökítése mellett unokája okozza a legtöbb örömet.
Vándor A.

A Tourinform Békéscsaba
idén már 13. alkalommal
szervezett városunkban turisztikai konferenciát a Csabai Farsang eseményeihez
kapcsolódóan. A február
16-ai rendezvény résztvevôi
ezúttal a települési értéktárról kaptak hasznos információkat.
Köszöntôjében Szente Béla,
a rendezvénynek otthont
adó Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója arra
emlékeztetett, hogy a Hagyomány és turizmus konferencia
minden évben valamely turisztikai termék, turisztikai ág,
illetve aktuális helyi turisztikai
történés köré épül. Idén a Békéscsabai Települési Értéktár
volt a téma, melyrôl elsôként
Szántó Zsolt, a polgármesteri
hivatal kabinetvezetôje tartott elôadást. Kiemelte, hogy
városunk számos történelmi,
építészeti, gasztronómiai és
egyéb értékkel rendelkezik,
melyek megôrzésre, ápolásra érdemesek. A kabinetve-

Fényképekrôl mûvészi
képek készítése sokféle
technikával!
Portré, tájkép, városrészlet.
Technikák: pasztell, aquarell, olaj, ceruza, szén papírra, vászonra, farostlemezre.
A képek elkészítésének ára:
megegyezés szerint.
E-mail: krajcsovszkitoto@
gmail.com.

A Hagyomány és turizmus konferencia elôadói
zetô ismertette az értéktárak mûködését, jogszabályi
hátterét, majd arra hívta fel
a figyelmet, hogy megfelelô
keretek között bárki javaslatot tehet arra, mivel bôvítsék
tovább az adatbázist.
Kozma János, a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. vezérigazgatója a CsabaParkról
tartott elôadást, melyben
minden a Csabai kolbász
köré rendezôdött. Mint mondta, a helyiek megszerették,
használják a létesítményeket, népszerû a játszótér, az
étterem, a rendezvénycsarnok és egyre többen vásá-

A Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzatával kötött
szerzôdés értelmében az alábbi városüzemeltetési szolgáltatásokat a Kendra és Társai Bt.
végzi:
• Utak üzemeltetése
• Hidak üzemeltetése
• Belterületi földutak fenntartása
• Utcai berendezési tárgyak
karbantartása
• Szegély nélküli utak útpadkáinak fenntartása

rolnak a helyben készített
termékekbôl az itt üzemelô
húsboltban is. A projekt tervezett, második ütemében
tovább gazdagodik, élményelemekkel bôvül majd a park,
mely így még több attrakciót
kínálhat az ide látogatóknak.
A konferencia további részében Építészeti értékek
Békéscsabán címmel Szalay
Ágnes történész tartott elôadást, Hégely Sándor a Csabai Kolbászfesztiválról, míg
Bora Imre a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádéról beszélt a résztvevôknek.
Gajdács Emese
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Roli, Vivi és Dani

Vicziánék mindhárom gyermeke bajnok
A háromgyermekes, békéscsabai Viczián család
élete jórészt a kick-box körül forog. A 14 éves Roland
és a 9 éves ikrek, Vivien és
Dániel mindent a sportnak
rendelnek alá, aminek meg
is van az eredménye. Európa-bajnokságon, világkupán, országos bajnokságon
szerepelnek kiemelkedôen,
legutóbb Horvátországból
nyolc egyéni éremmel, közte hat arannyal tértek haza.
A szülôk mindent megtesznek azért, hogy biztosítsák
a hátteret a felkészüléshez,
a versenyekhez, még ha ez
sok lemondással jár is.
– A Viczián gyerekek elôtt
nagy jövô áll! A fejlôdésük
szempontjából fontos lenne,
hogy minden versenyre el
tudjanak jönni. Az egyesület
erejéhez mérten támogatja
ôket, de így is hatalmas áldozatot követel a családtól a versenyeztetés. Óriási segítség
lenne, ha valaki támogatná a
rendkívül tehetséges gyerekeket! – mondja edzôjük, Debreczeni Dezsô, hozzátéve, hogy
a versenyeken gyakran több
súlycsoportba is benevezi
Rolit, Vivit és Danit.
A gyerekek édesanyja eladóként, az édesapa pedig a
Linamarnál dolgozik, és azon
vannak, hogy mindent megadjanak a három bajnoknak.
Viczián Mihály és felesége, Ildikó elmeséli, a történet akkor

Debreczeni Dezsô, Viczián Vivi, Roli és Dani
kezdôdött, amikor Roli hatévesen elkezdte a kick-boxot a Békéscsabai Lakótelepi SE-ben.
– Haba József olyan alapokat adott Rolinak, hogy azóta
az egész életét a kick-boxnak
szenteli. A fiunk 2010-ben került Debreczeni Dezsô kezei
alá, akitôl mind a mai napig
rengeteget tanul. Az ikreket
is Roli terelte a kick-box felé:
már hároméves korukban rájuk adta a fejvédôt, a kesztyût.
Megbeszéltük, hogy hatéves
koruktól ôk is járhatnak edzésekre. Mikor betöltötték a hatot, az elsô kérdésük az volt,
hogy akkor ugye mehetnek
kick-boxra? – mondta Ildikó,
hozzátéve, hogy a Debreczeni Team olyan, mint egy nagy
összetartó család.
Roli ma már hétszeres magyar bajnok, és kilencéves
kora óta mindig kivívja a jogot,
hogy a magyar utánpótlás
válogatott tagjaként eljusson

Szobrot avattak
a „kerisek”

az Európa-bajnokságokra, illetve világbajnokságokra. Roli
2013-ban Európa-bajnoki címet szerzett, Dani világkupagyôztes, Vivien pedig magyar
bajnok. A legutóbbi versenyrôl, Horvátországból 8 egyéni
éremmel, plusz a csapatéremmel tért haza a három gyerek.
A Viczián szülôk mindös�sze azt szeretnék, hogy biztosítani tudják gyermekeiknek a versenyzés feltételeit.
Nyaralni nem járnak, de mint
mondják, nem is éreznénk jól
magukat, ha emiatt a gyerekek nem tudnának versenyre vagy edzôtáborba menni.
Büszkék mindhárom gyermekükre, büszkék arra, hogy
Roli, Vivi és Dani megtanultak
küzdeni, és hogy mindent
megtesznek az álmaikért, céljaikért. (Vicziánékról bôvebben a www.csabaimerleg.hu
oldalon olvashatnak.)
Mikóczy Erika

Jubilált a Kemény Gitárklub
Szarvas Péter: Lustyik István igazi szívember

Hogy mit adott nekünk a Kemény Gitárklub? Összeszedettebb, határozottabb gyerekeket, magas értékrendet,
új barátokat a szülôk és a
kurzusvezetôk közül, gitártáborokat, a tanulás mellett
és helyett gitárzenét, rengeteg élményt és pótszülôket
Lustyik Pisti és Lustyik Marika személyében – fogalmazott a tízéves gitárklub szülinapi ünnepségén Skultétiné
Barna Anita, a Kemény Gábor szakközépiskola igazgatója, egyben a gitárklub egyik
oszlopos tagjának, a ma már
Csanádapácán gitárklubot
vezetô Skultéti Zozónak az
édesanyja.
A február elsô szombatján
zajlott gitárklubgálán kicsit
úgy érezte magát a közönség,
mintha egy hatalmas család
bensôséges ünnepségébe
csöppent volna. Persze ez
részben így is volt, a ma már
több csoportban, korosztályban és szinten játszó gitárklubosok minden formációja
fellépett ezen a délutánon és
a hozzátartozók, barátok,
érdeklôdôk, rajongók közül
olyan sokan voltak kíváncsiak
rájuk, hogy megtelt a Kemény
Gábor szakközépiskola tornaterme.
Fennállásának tizedik évfordulóját egész hetes programsorozattal ünnepelte a
gitárklub, volt gitár az iskolai
szünetekben, nyílt nap, közös

Napelemes rendszer telepítése
a Vasker Plusz Kft. telephelyén

Köszönet, hogy van Csabán Kemény Gitárklub
dalolás a Fövenyes utcai idôsek klubjával, volt workshop
Borsodi Lászlóval, Cseh Istvánnal, Vozár M. Krisztiánnal, Benkô Zsolttal, Borbély
Tamással és Kelemen Angelikával – de a jubileum igazán
a szombat délutáni rendezvénnyel és a sok-sok gitáros
fellépôvel teljesedett ki.
Mint azt Skultétiné Barna
Anita elmondta, Lustyik István – aki portásként dolgozik
a Keményben – 2005. február
3-án kereste meg azzal, hogy
pár érdeklôdô diákkal összejöhetnének-e gitározni az iskolában. Az igazgatónô igent
mondott, gyakorlatilag azóta
mûködik folyamatosan a megmegújuló gitárklub, amelynek
különbözô csoportjaiban, a
kisgyerekektôl a diákokon át
a felnôttekig, sôt a nyugdíjasokig, mindenki jól érzi magát. Egész zenészgeneráció
került ki a Kemény Gitárklub-

ból, amelynek ma már évente
mintegy hatvan fellépése van.
Szarvas Péter polgármester a jubileumon beszélt arról,
hogy amikor még ô járt táborokba, kicsit irigykedve nézte
a gitáros fiúkat, akik mindig
nagyon népszerûek voltak a
lányok körében. Ugyan nem
tanult meg gitározni, de a zenét szereti, és a Csabai Csípôs
Blues Club elnökeként örömmel számolt be arról, hogy a
blues club és gitárklub kapcsolata szinte magától értetôdô,
ôk is teret adnak a tehetséges
fiataloknak. Végül hangsúlyozta: Lustyik István egy igazi
szívember, akire nagyon nagy
szükség van Békéscsabán,
és aki a zene eszközével tartja
össze a gitárklubot, az embereket. Ehhez mit is lehetne hozzátenni? Köszönet az elmúlt tíz
évért, köszönet, hogy van Csabán egy Kemény Gitárklub!
Mikóczy E.

Csináld azt, amit szeretsz!
Fényfestôk kiállítása a CsaKK-ban

A Vasker Plusz Kft. 25,48 millió Ft vissza nem térítendô támogatást nyert az Új Széchenyi Terv „Helyi hôés villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címû pályázati kiírásán. A több mint
39 millió Ft összköltségvetésû projekt keretében egy
új napelemes rendszer került kialakításra a vállalkozás békési telephelyi épületén.

Zwack Sándor és Mikulán Róbert leplezte le a szobrot
A BéKSZI Zwack tagiskolájában, Zwack József halálának
századik évfordulóján, az intézmény névadójának bronzból készült mellszobrát avatták fel február 20-án az iskola
Gyulai úti fôépületének bejárata elôtt.
A szobor Miklya Gábor csabai kötôdésû, Pécsett élô
szobrászmûvész alkotása.
Zwack Sándor, a Zwack Unicum Nyrt. igazgatóságának
elnöke köszönetet mondott
a mûvésznek ükapja hû portréjának elkészítéséért. Miklya
Gábor elmondta, nem volt
könnyû feladat a szobor megformálása, hiszen igen kevés
képes információ állt rendelkezésére, de komoly kutatásba kezdett, tanulmányozta a
korabeli viseleteket, és egyeztetett a családdal is.
Az ünnepségen Mikulán
Róbert intézményvezetô a
nagy elôdök, a példaképek
jelentôségére hívta fel a figyelmet. Mint mondta, az utó-

doknak kötelességük ápolni
a tagiskolák névadóinak emlékét, és a mai diákok méltóak is a névadókhoz, hiszen
szép eredményeket érnek el
a különbözô versenyeken.
Kiemelte azt is, hogy egy éve
folyt az egyeztetés Zwack József szobrának felállításáról, a
szervezômunkában pedig elévülhetetlen érdemei vannak
az iskola pedagógusának,
Mladonyiczki Lászlónak.
Zwack Sándor megköszönte a szobor felállítását az
iskolának és a városnak is.
Mint mondta, eddig senkinek
nem volt a családból szobra,
ükapja az elsô, akit a Zwack
családból így megörökítettek.
Vándor Andrea

A projekt fô célkitûzése a
napelemes rendszer beszerzésével az épület mûködtetéséhez szükséges
villamos energia környezetbarát és gazdaságos módon történô biztosítása.
A csúcstechnológiát képviselô eszköz gyors megtérülési idejének köszönhetôen a kezdeti nagyobb
volumenû beruházás hamar
megtérül. A cég a környezetvédelmi szempontokat
mindig is elôtérbe kívánta
helyezni a fejlesztések során, ezért a fejlesztés indokoltságát szemléletünk és
az elérni kívánt cél közösen
adja. A projekt az 5630 Békés, Szarvasi utca 66., hrsz.:
3737. alatt valósult meg.
A megvalósult beszerzés
fôbb elemei:
1. Yingli YL 240 típusú napelemek felszerelése, installálása 208 db
2. SMA STP 15000TL-10
típusú inverter felszerelése, installálása 1 db

3. SMA STP 17000TL-10 típusú inverter felszerelése, installálása 2 db.
A projekt eredményeképp
a vállalkozás villamosenergia-használatának költségét
illetôen jelentôs csökkenés
várható.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
További információ
kérhetô:
VASKER-PLUSZ Vashulladék Forgalmazó Kft.
• 5630 Békés,
Cseresznye utca 22.
• Elérhetôség:
info@vaskerplusz.hu

Tokai Sándor, Varga Ottó, Máthé Csongor és Ancsin Ákos
Amikor 2008 nyarán tornazsákba gyûjtöttem az otthon található összes elemes fényforrást, és elindultam az éjszakába, nem gondoltam, hogy mennyi élményt nyújt majd a
fényfestés, az az út, amelyen akkor elindultam – mondta
Tokai Sándor a Light Scribblers, azaz Varga Ottó, Máthé
Csongor, Ancsin Ákos és a saját kiállításának megnyitóján, a Csabagyöngyében.
Mint azt Varga Ottótól megtudtuk, fényfestéskor a fényképezôgép nyitott rekesze
elôtt mozgatják a zseblámpát vagy más fényforrást,
ami különbözô rajzolatot
hagy felvételen, így keletkeznek az alkotásaik.
– Ha olyan emberekkel
vesszük körül magunkat,
akikkel ugyanazt akarjuk, akkor semmi sem lehetetlen. Ha
igazán szeretjük azt, amit csinálunk, akkor az ötletek határok nélkül szárnyalnak, és
felszabadító élményt nyújt az
alkotás. A mi szívünket a leg-

inkább a fényfestés dobogtatja meg, a mottónk: csináld
azt, amit szeretsz – fogalmazott Tokai Sándor.
A kiállításon sok apró fotó
lebeg alá a plafonról, az oldalfalakat nagyobb képek
lepik el és vannak monitorok
is, rajtuk fiúk, lányok, fényfestett keretekkel, eszközökkel, szárnyakkal, varázslatos
fényutca, vízparti fénykerék
és megannyi kreatív alkotás,
amelyeket önök is megcsodálhatnak március közepéig.
M. E.
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A duende ébresztése

Andalúzia tüze a Mindentudás Színházi Egyetemén

Fotó: A-TEAM/Nyári A.

A duende ébresztésével folytatódik a Mindentudás Színházi Egyeteme sorozat március
2-án, az Ibsen Stúdiószínházban. Közremûködnek: Bajnay
Beáta flamenco táncos-koreográfus, Oravecz Péter gitármûvész, Vadász Gábor és
Gulyás Attila színmûvészek. A
beszélgetést Kovács Edit színész-esztéta vezeti.
Mi a flamenco? Vizuális
zene? Akusztikus tánc? Tûzmágia? A fájdalom elengedésének jógája? Mindez együtt.
Több és kevesebb, mint
mûvészet. Élni tanít és érezni. Megedzi az akaratot és
megnemesíti a szívet. Sobre
Fuego: a belsô tûz megébresztése. Amit csak közösen
lehet. Mert mindannyian egy
nagy család vagyunk.

GYUlAI váRsZíNHáZ

• Kamaraterem,

Márciusi programok a Gyulai Várszínházban
• 03. 03., 19 óra Bágyi Balázs New
Quartet. A koncert létrejöttét a Cseh
Tamás Program támogatta.
www.csehtamasprogram.hu
• 03. 05., 18.30 óra A színszimfóniák
mestere – Szappanos István Székely
Bertalan-díjas festômûvész olaj- és
pasztell kiállítás megnyitója
• 03. 05., 19 óra Szarvassá változott fiú
– magyar film díszbemutatója. A díszbemutatón jelen lesznek: Vidnyánszky Attila rendezô, ifj. Vidnyánszky
Attila és Varga József színészek
• 03. 09., 19 óra
Oroszok – zenés színházi est Viszockij

Nyárfák
A Felsô-Körös soron, az Ilosvai utcától a Féja Géza tér vonaláig terjedô szakaszon, az
Élôvíz-csatorna partján biztonsági okokból négy nyárfa
kivágását rendelte meg Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának
Városüzemeltetési Osztálya.

Gyula, Kossuth u. 13.

dalaival. Elôadja: Harsányi Attila –
színész, Vikula Mihajlo – gitár
Amerikaiak – zenés színházi est.
Elôadja: Harsányi Attila – színész,
Varga Andrea – énekesnô
Az Aradi Kamaraszínház elôadása
• 03. 17., 19 óra Fák, denevérek,
piócák – Péterfy Bori & Love Band
koncertje. A koncert létrejöttét a Cseh
Tamás Program támogatta.
www.csehtamasprogram.hu
• 03. 25., 19 óra HB – Hosszú búcsú
Halmos Bélától c. portréfilm díszbemutatója. A bemutatón jelen lesz a film
rendezôje: Szomjas György

• 03. 31., 19 óra
Indiai est
• A mandalák üzenetei – Pál
Ágnes mandala kiállítása • Az indiai
táncok titkai – Táncoló istenek, isteni
táncok – beavató tánc – színházi elôadás
magyarázatokkal. Táncol: Barkóczi Beáta • Indiai zenei koncert – Lantos Zoltán
hegedûmûvész szólóestje. A koncert
létrejöttét a Cseh Tamás Program támogatta. www.csehtamasprogram.hu
Információ: Gyulai Várszínház, tel.:
66/463-148. Cím: Gyula, Kossuth u. 13.
E-mail: gyulaivarszinhaz@t-online.hu;
honlap: www.gyulaivarszinhaz.hu

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

Évértékelô tiszti értekezlet
a katasztrófavédelemnél
Február 11-én tartotta évértékelô tiszti értekezletét
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A
békéscsabai rendezvényen
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Fôigazgatóságot vezetôje,
dr. Bakondi György tûzoltó
altábornagy képviselte. Az
értekezleten részt vettek a
megyei, városi, járási vezetôk, a társ- és rendvédelmi szervezetek képviselôi,
akiknek együttmûködését
Tóth Tibor tûzoltó ezredes,
megyei igazgató köszönte
meg.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, szervezeti egységeivel karöltve,
2014-ben is teljesítette közbiztonsági rendeltetésébôl
adódó feladatait, a személyi állomány minden tagja
becsületesen helytállt. A
munkavégzést tervszerûség,
professzionalizmus és hivatástudat jellemezte – fo-

Az értekezleten részt vettek a megyei, városi, járási vezetôk,
a társ- és rendvédelmi szervezetek képviselôi is
galmazott beszédében Tóth
Tibor, majd a három fô szakterületet értékelte.
Dr. Bakondi György tûzoltó
altábornagy hangsúlyozta,
hogy a biztonság olyan alapvetô társadalmi igény, elvárás,
melynek a katasztrófavédelem szervezetrendszere eleget is tesz. A tavalyi esztendô
országos szinten kiemelkedô
káreseményeinek, veszély-

helyzeteinek kezelésénél is
bebizonyosodott, a rendszer
jól mûködik.
Az értekezleten ott volt
Szarvas Péter, Békéscsaba
polgármestere is, aki megköszönte a katasztrófavédelem
állományának helytállását,
gratulált az elvégzett munkához, és köszönetet mondott
azért, hogy Békéscsaba lakosai mindig számíthatnak rájuk.

Békéscsaba anno
A második népkert – a Petôﬁ liget

Csaba hajdani második népkertje, a mai Petôfi liget, a
Petôfi és Gábor Áron utca közötti része 1865-tôl a Katona
tér nevet viselte, ami laktanya
hiányában, a katonai lakásokkal beépített épületekre utalt.
A képviselô-testület 1882-ben

döntött ennek lebontásáról és
helyén egy liget építésérôl.
Sztraka Ernô községi
mérnök terve szerint parkosították az L alakú, 18 875 m2
terjedelmû területet, melyet
tíz év múlva Katona-kertnek
neveztek el. A község máso-

dik népkertje, ligete kedvelt
pihenôhely lett. A lakosság
kérésére épült fel 1903-ban
egy egyszerû faépület, ahol
ételhez, italhoz juthattak a
látogatók. Az Ádám Gusztáv
mérnök terve alapján épült
pavilon 2000 pengôbe került.
A következô évben, a szépen parkosított liget hátsó
részén teniszpálya létesült,
és néhány év múlva a hely
a Petôfi liget nevet kapta. Az
átalakított pavilon 1910-ben
Fehér Flóris vendéglôsé lett,
a nyitott részen Flóra Jancsi
zenekara, sétahangversenye
szórakoztatta az embereket.
A hangulatos liget a pavilonnal a múlté, hogy valaha
volt, azt néhány képeslap
ôrzi.
Gécs Béla
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XXIv. Nemzetiségi vezetôk
Találkozója

XXIv. stretnutie
národnostných vedúcich

A megjelenteket Lászik
Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke,
Štefan Daňo fôkonzul és
Szarvas Péter köszöntötte.
Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy messze
földön nincs még egy ilyen
hely, mint a Kárpát-medence és a Viharsarok, amely
a néprajzkutatók máig kedvenc területe. A Felvidékrôl
érkezett szlovák ajkú telepesek pedig 300 éve népesítették be újra hôn szeretett
városunkat, Csabát, amely
nevében is békés. Hollerné
Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat
és az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke elôadását
a „Tovább, együtt” mottó
jegyében hallhattuk. Az el-

V prvý deň trojdňového
podujatia výstavu z diel čabianskych výšivkárok otvorila
poslankyňa mestského zastupiteľstva Helena Čičeľová.
V doobedňajších hodinách si
účastníci spomenuli na založenie Demokratického zväzu
Slovákov v Maďarsku v roku
1948 ako aj na činnosť tejto
organizácie. Okrem ručných
prác sme sa mohli kochať aj v
dielach majstra, výrobcu suchej klobásy, Istvána Péliho,
ktorý je nositeľom nespočetných ocenení.
Prítomných pozdravili predseda Čabianskej organizácie
Slovákov, Michal Lásik, generálny konzul SR, Štefan Daňo
a Péter Szarvas. Primátor
mesta uviedol, že Karpatská
kotlina a v rámci nej Viharsarok sú ojedinelými miestami,

Február 13-án kezdôdött a
Vasutas Mûvelôdési Házban
a XXIV. Nemzetiségi Vezetôk
Találkozója. Az elôadásokból
megismerhettük megyénk
szlovák, német, román, lengyel nemzetiségeinek értékteremtô kultúráját, a résztvevôknek pedig a csabai
farsang nyújtott kikapcsolódást.
A háromnapos rendezvény elsô napján a Csabai
Hímzôk munkáiból nyílt kiállítást Csicsely Ilona csabai önkormányzati képviselô nyitotta meg, és megemlékeztek
a Magyarországi Szlovákok
Demokratikus Szövetsége
1948-as megalakulásáról és
mûködésérôl is. A hímzések
mellett megcsodálhattuk Péli
István kolbászkészítô mester
fesztiváldíjas kolbászait is.

Pintyôke

Gyebrovszki Ilona kötete
A United p.c. kiadásában jelent meg Gyebrovszki Ilona
legújabb könyve, a Pintyôke
címû gyermekverskötet. Az
alkotót a kötet bemutatására kértük.
– Szeretném a gyermekeket a mai számítógépes monoton világból elhívni Álomországba. A verseket azért is
találtam ki, hogy a gyerekek
ne féljenek a békától, a csigától, a denevértôl. Kötetemben
a hétköznapi beszédtôl eltérô
módon hallhatják a vadkacsák
egy napját, vagy nézhetik Vén
Ponty Vendelt, és azt is megtudhatják az olvasóim, hogy
mi a gezemice, vagy ki lehet a
Gödölye. Mivel A/5-ös formátumban jelent meg, elfér a szülô táskájában vagy a gyermek

nök felelevenítette a honi
szlovákság történetét egészen a tavalyi választásokig. Megemlékezett a tavaly
elhunyt István Annáról, akinek elévülhetetlen érdemei
vannak a Szlovák Kultúra
Háza létrejöttében Békéscsabán.
Vándor Andrea

XXIV. Stretnutie národnostných
vedúcich sa začalo 13. februára v Osvetovom stredisku železničiarov. Z prednášok sme
mohli spoznať vzácne kultúry
slovenskej, nemeckej, rumunskej a poľskej národnosti našej
župy, pričom účastníci sa mohli
zabaviť aj na programoch Čabianskych fašiangov.

Az elsô világháborúra
emlékeztek
Február 18-án nyitotta meg kapuit az elsô világháború 100.
évfordulója alkalmából rendezett tárlat a Szlovák Kultúra
Házában, a Budapesti Szlovák Intézet és a Szlovák Köztársaság Békéscsabai Fôkonzulátusa szervezésében.

hátizsákjában. Környezetbarát
papírra nyomtatták, és Mucsi
Irén fekete-fehér rajzai teszik
még érdekesebbé, amelyeket
a gyerekek ki is színezhetnek.
A kötet megjelentetésében
édesanyám, István-Istók Ilona
Katalin volt segítségemre –
mesélte a szerzô.
V. A.

Štefan Daňo fôkonzul köszöntôjében elmondta, hogy
az elsô világháború tartósan
megváltoztatta Európa arculatát. A szlovákok számára
– akik nemzetiségi kisebbségként éltek a Habsburg
monarchia magyarországi
részében – a háború kedvezô eredményt is hozott: etnikai kisebbségbôl államalkotó
nemzetté váltak az újonnan
létrejött Csehszlovák Köztársaság keretében.
Hushegyi Gábor, a Budapesti Szlovák Intézet igazga-

tója kiemelte, hogy Budapest
után elôször Békéscsabán
látható a kiállítás, amely
nemcsak a szlovák–magyar,
a csehszlovák–magyar, de
a szerb–magyar és román–
magyar vonatkozásban is kínál érdekességeket.
Az anyagot a Szlovák
Köztársaság Kül- és Európai
Ügyek Minisztériuma készítette. A megnyitón a Čabianska
Ružička énekkar mûködött
közre. A kiállítás március 13áig tekinthetô meg.
Vándor A.

sú to oblasti, ktoré etnológovia
dodnes radi navštevujú. Z horných oblastí Uhorska slovenskí osadníci čoskoro pred 300
rokmi znovu vybudovali naše
milované mesto, ktoré nesie aj
vo svojom názve mier a pokoj.
Prednáška predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy
v Maďarsku, ako aj Združenia
celoštátnych národnostných
samospráv, Alžbety Hollerovej
Račkovej sa niesla v znamení
myšlienky „Ďalej, spolu”. Pani
predsedníčka sa zmienila o histórii Slovákov v MR od samých
začiatkov až po minuloročné
voľby. Vzdala hold aj pamiatke
vlani zosnulej Anne Istvánovej,
ktorá mala obrovské zásluhy na založení a vybudovaní
Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.
Andrea Vándorová

FOGADÓNAPOK
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalában
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Március 6., péntek
Március 13., péntek
Március 20., péntek
Március 27., péntek
Április 3., péntek
Április 10., péntek
Április 17., péntek
Április 24., péntek
Május 8., péntek
Május 15., péntek

Hanó Miklós alpolgármester
Szarvas Péter polgármester
Nagy Ferenc alpolgármester
Dr. Kiss Gyula aljegyzô
Kiss Tibor alpolgármester
Hanó Miklós alpolgármester
Szarvas Péter polgármester
Nagy Ferenc alpolgármester
Dr. Kiss Gyula aljegyzô
Kiss Tibor alpolgármester

Szarvas Péter polgármester, Nagy Ferenc és Kiss Tibor alpolgármesterek, valamint dr. Kiss Gyula aljegyzô fogadónapjára idôpontot egyeztetni az 523-800-as telefonszámon lehet.
Hanó Miklós alpolgármester érkezési sorrendben fogadja az
érdeklôdôket.
Kövessen minket a Facebookon is!
facebook.com/csabaimerleg

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

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 26. – március 4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SpongyaBob: Ki a vízbôl! (szinkr. amerikai animáció) 3D!
Csingiling és a Soharém legendája (szinkr. am. anim.) 3D!
Focus – A látszat csal (szinkr. amerikai krimi vígj.) VILÁGPREMIER!
A szürke ötven árnyalata (szinkr. am. romantikus dráma)
Kingsman: A titkos szolgálat (szinkr. am.–angol akció)
Amerikai mesterlövész (am. háb. dráma) 6 Oscar-díj-jelölés!
Vadon (amerikai életrajzi dráma) 2 Oscar-díj-jelölés!
Kódjátszma (szinkr. angol–am. életr. dráma) 8 Oscar-díj-jelölés!
Liza, a rókatündér (magyar romantikus vígjáték)

2015. március 5–11.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SpongyaBob: Ki a vízbôl! (szinkr. amerikai animáció) 3D!
Üzlet bármi áron (szinkr. amerikai vígjáték) VILÁGPREMIER!
Chappie (szinkr. amerikai sci-fi) VILÁGPREMIER!
A tenger dala (szinkr. francia anim.) PREMIER! 1 Oscar-díj-jelölés!
Focus – A látszat csal (szinkr. amerikai krimi vígj.)
A szürke ötven árnyalata (szinkr. am. romantikus dráma)
Kódjátszma (szinkr. angol–am. életrajzi dráma) 8 Oscar-díj-jelölés!
Barbie: Szuperhôs hercegnô (szinkr. amerikai anim.)
Szeretni, inni és énekelni (francia vígj.) PREMIER! ART!

www.csabacenter.hu

Bokor utcában építési telek eladó.
Tel.: 66/447-465.
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.
SZOLGÁLTATÁS
Duguláselhárítást vállalok garanciával. Gyors, pontos, megbízható.
Tel.: 30/939-7720.
Aranyat, ezüstöt, érméket, bankjegyeket, képeslapokat és egyéb
gyûjteményeket vásárolunk. Békéscsaba, Gyulai út 18.
Tel.: 06-30/336-8634.

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521, 20/944-6986.
Zár, redôny, reluxa, szalagfüggöny,
szúnyogháló, napellenzô szerelése,
javítása, kulcsmásolás. Utánfutókölcsönzés, 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.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggönykészítés, -javítás részletfizetéssel
is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171,
70/212-6776.
Otthoni munka! Borítékolás és
egyéb csomagolási munkák.
Tel.: 06-90/603-607 (635 Ft/perc),
06-20/910-4517
http://audiopress-hungary.webnode.hu

Kérjük, támogassa adója 1%-val
a Lisztérzékenyek BM Közhasznú
Egyesületét. Köszönjük.
Adószámunk 18385144-1-04.
EGYÉB
Nyitható fehér fali fürdôszobai
tükör, 2 db karnis (230, 250 cm), 1
pár hálószobai fali lámpa, felújításra
szoruló hintaszék (nem antik), üveg
kompótos- és süteményeskészlet,
két pár síléc eladó Békéscsabán.
Tel.: 30/574-0913.

