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Bíró Csaba a terveivel kap-
csolatban elmondta, hogy a 
Penza-lakótelepen megígérte 
a fák gallyazását, ez részben 
meg is történt. A játszótéren 
tavasszal kicserélik a homo-
kot, és az ott lakók igényeinek 
megfelelôen, az elöregedett 
fák cseréje is megtörténik. 
Járda- és útprogramról is be-
szélt, megjegyezte, hogy az 
Andrássy út 30–32. számú 
házak elôtt volt egy baleset-
veszélyes járdarész, ezt kija-

vították. Mint mondta, a lakók 
igénye alapján megvizsgálják 
a Damjanich és Wesselényi 
utca egyirányúsítását. Kiss 
Tibor alpolgármester, egyéni 
képviselô a körzetében rend-
szeresen találkozik a közös 
képviselôkkel, ezt a példát 
szeretné követni Bíró Csaba 
is, mert mint mondta: fontos a 
személyes kapcsolat, így elsô 
kézbôl, az érintettektôl értesül-
het a gondokról, kérésekrôl.

Mikóczy Erika

Miután a kerékpáros kézbe-
sítôk hôsiesen álltak ellen 
a betyárok támadásának, a 
visszaszerzett postakocsit a 
Szent István téren át kísérték 
a Csabagyöngyéhez, ahol az 
elmúlt 225 év postatörténe-
tének felidézése mellett tán-
cosok, énekesek, valamint 
postai dolgozók gyermekei 
adtak mûsort. 

Illin József, a Békéscsabai 
1. Számú Postahivatal vezetô-

je üdvözölte a megjelenteket 
– külön köszönetet mondva 
a Balassi Táncegyüttes és a 
Jókai színház mûvészeinek, 
Fekete Péter színi direktor-
nak, a hivatását tekintve pos-
tás Liska Gábor kisbírónak 
és a lovasoknak a korabeli 
eseményeket felidézô játé-
kukért, illetve a postásoknak, 
hozzátartozóiknak, továbbá 
Kocsis Istvánnak, a Magyar 
Posta Vezérigazgatósága há-

lózati igazgatójának, s mind-
azoknak, akik megtisztelték 
jelenlétükkel a postatörténeti 
ünnepséget.

Vantara Gyula felidézte 
Omaszta Sámuel postames-
ter emlékét, aki ugyanígy fo-
gadhatta annak idején, 1788. 
március elsején Csabán az 
elsô postakocsit. 

– Az 1700-as években ezen 
a mocsaras vidéken bizony 
nem volt könnyû megszer-
vezni a postautakat, amelyek 
„nyomvonalai” a mai, megyei 
fôúthálózat mentén húzód-
tak. Akkor ez a postames-
terek dolga volt, ma pedig 
a polgármesteré – mondta 
Vantara Gyula, majd az eltelt 
225 év technikai fejlôdésére 
hívta fel a figyelmet. 

A konferenciát Buzás Zoltán, a 
Békés Megyei Mérnöki Kama-
ra elnöke nyitotta meg, majd 
Vantara Gyula, Békéscsaba 
polgármesterének köszöntô-
je következett, aki egyebek 
mellett elmondta: a mérnö-
kök mûszaki tudásukra, a lo-
gikára, a matematikára és a 
természettudományok törvé-
nyeire, nem pedig ideológiák-
ra, dogmákra építkeznek. 

– A mérnöki siker receptje a 
kreatív problémamegoldás, a 
módszeres munka és az inter-
diszciplináris együttmûködés, 
de manapság már a nyelv-
tudás, más kultúrák isme-
rete is elengedhetetlen. A 
mûszakilag fejlett országok-
ban a mérnökök társadalmi 
rangja rendkívül magas. Ma-
gyarországon a mérnökök 
presztízse lassan fejlôdik, fe-
nyegeti a középszerûség, ám 
megindult egy folyamat, mely 
ez ellen hat. A becsületes, 
tisztességes, szakmaiságra 
épülô mérnökökre számíthat 
a társadalom – hallhattuk 
a polgármestertôl. Vanta-
ra Gyula a következôkben 
beszélt arról is, hogy a város 
eddigi legnagyobb beruházá-

sának, a szennyvízprojektnek 
köszönhetôen egyrészt sike-
rült munkahelyeket megôriz-
ni, másodsorban munkahe-
lyeket teremteni. A beruházás 
eredményeként megvalósult 
a helyi ivóvízbázis védelme, 
a felszíni és felszín alatti vizek 
terhelésének csökkentése. A 
polgármester méltatta a mér-
nökök munkáját, ugyanis a 
Békéscsabán elkészült több 
mint száz eddigi projekt so-
rán egyetlen alkalommal sem 
fordult elô, hogy a tervezés, 
elôkészítés miatt késett volna 
egy-egy beruházás, és min-
den esetben a tervezett költ-
ségvetésen belül valósultak 
meg a fejlesztések.

Erdôs Norbert kormány-
megbízott és Farkas Zoltán, 
a megyei közgyûlés elnöke 
is méltatta a mérnökök tevé-
kenységét. Barsiné Pataky 
Etelka, a Magyar Mérnöki 
Kamara elnöke elôrebo-
csátotta: külön öröm, hogy 
ennek a rendezvénynek Bé-
késcsaba ad otthont, hiszen 
a város polgármestere maga 
is mérnök, s ez meglátszik 
a településen. Mint mondta, 
reményei szerint az itt élôk 
látják és értékelik is, hogy a 
városvezetés mérnöki szem-
lélettel és tudással felvértez-
ve irányítja a fejlesztéseket. 

A konferencián – ahol szó 
esett a városunkban zajló 

fejlesztésekrôl és a szenny-
vízberuházásról is – a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal 
és a Békés Megyei Mérnöki 
Kamara együttmûködési 
megállapodása ünnepélyes 
aláírásának lehettek tanúi 
a szakemberek, majd a Dr. 
Cserei Pál-díj átadása kö-
vetkezett. Az elismerést  el-
sôként Lukovics Béla vehet-
te át dr. Csereiné Árgyelán 
Annától és Rung Attilától, a 
kamara díjtanácsának elnö-
kétôl. A nyertes pályázat a 
Békéscsaba Szennyvíztisz-
tításának és Csatornázásá-
nak Fejlesztése projekt ter-
vezését foglalta magában.

Gajdács Emese

Dr. Cserei Pál-díjas lett lukovics Béla
Mérnöknap és szakmai konferencia a Csabagyöngyében

Mérnöknapot és konferenci-
át tartottak a közelmúltban 
a Csabagyöngyében, ahol a 
város szennyvíztisztításá-
nak és csatornázásának 
fejlesztési projektjérôl, a 
próbaüzemrôl s szakmai ér-
dekességekrôl is szó esett.

Köles István emlékének ajánlotta gyôzelmét Bíró Csaba 
István, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeként a szavazatok több 
mint ötven százalékát szerezte meg Békéscsabán az 5. 
számú egyéni választókerületben zajlott idôközi válasz-
táson. Az új képviselô a november tizenötödikén zajlott 
közgyûlésen tett esküt. 

Nagyszabású ünnepség volt Békéscsabán a csabai pos-
taállomás megnyitásának 225. évfordulója alkalmából. A 
Jókai színház elôtt gyülekezett a tömeg, várták azt a ko-
rabeli postakocsit, amely felbecsülhetetlen értékû iratot 
szállított. Egyszer csak  betyárok tûntek fel a semmibôl, 
megtámadták a postakocsit, és megkísérelték ellopni azt 
az okiratot, amelyben még ôfelsége, II. József császár 
rendelte el 1788-ban a postakocsi szolgáltatás bevezeté-
sét. Szerencsére jöttek a csabai postások és megakadá-
lyozták a lopást. 

Folytatás az 5. oldalon →

Lukovics Béla és dr. Csereiné Árgyelán Anna a Dr. Cserei Pál-díjjal

Illin József és Vantara Gyula a „hôsiesen visszaszerzett” dokumentummal

Bíró Csaba az új 
képviselô

Kétszázhuszonöt éves a posta Békéscsabán
Betyárok támadták meg az értékes iratot szállító postakocsit

November tizedikén a körzet 4435 választásra jogosult 
polgárok közül összesen 918-an voksoltak, 905 érvényes 
szavazatot adtak le. Az összesített eredmény a következô 
lett: Bíró Csaba István, Fidesz-KDNP – 466 szavazat (51,49 
százalék); Alföldi Károly, független – 201 szavazat (22,21 
százalék); Gál István Elek, LMP – 121 szavazat (13,37 száza-
lék); Gajdos László, Jobbik – 117 szavazat (12,93 százalék).



Winkler Márta 46 boldogság-
ban eltöltött év tapasztalatait 
osztotta meg velünk. Hosszú 
szakmai útja elején egy nagy 
iskolában, egy nagy tantestü-
letben adta mintául kollégá-
nak, gyermeknek és szülônek 
a gyermekkorából, családjából 
hozott örömet és lelkesedést. 
Már ekkor felismerte, milyen a 
jó iskola. Olyan, amelyben az 
egyik legfontosabb tevékeny-
ség a játék, hiszen ez az, ami-

hez a gyereknek kedve van, 
ez az életformája, az ének, a 
mozgás, a vers, vagyis a maga 
módján, természetesen kutat-
hatja a világot, észrevétlenül 
TANUL. Olyan, amelyben a ta-
nító munkájának legfontosabb 
mozzanata, hogy a gyermek 
számára idôt és ôt követô ér-
deklôdést adjon. Olyan, ahol 
ismerik az agykutatók által is 
bizonyított tényt, hogy pozitív 
érzelmek, szeretet, öröm nél-
kül nincs tanulás. 
Braunné fodor zsuzsanna

tanító, alsós 
munkaközösség-vezetô

2 Csabai Mérleg

 csa bai Mér leg – in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Megbízott fe le-
lôs szer kesz tõ: Mikóczy Erika. fotó: Ujházi György. Nyom dai elõ-
ké szí tés: A-TEAM Reklámügynökség Kft. fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba 
Va gyon ke ze lõ Zrt., Koz ma Já nos cég ve ze tõ. szerkesz tõ ség: 5600 
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le nik két he ten te 28 000 pél dány ban. A lapterjesztésért felel: Bartyik 
István, telefon: 70/317-8206. E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu

 Kövesse híreinket, felhívása-
inkat és játékainkat a világ 
legnépszerûbb közösségi 
oldalán is! Klubtagságunk fo-

lyamatosan bôvül, Ön is csatlakozzon hozzánk és népsze-
rûsítse oldalunkat ismerôsei körében!

Olvassa ön is legfrissebb híreinket a

www.csabaimerleg.hu
oldalon!

Winkler Márta

Vállaljuk terménydarálók,
szivattyúk javítását,

villanymotorok tekercselését, 
sürgôs esetben
48 órán belül. 

Villanymotorokat veszek
állapottól függetlenül

140 Ft/kg-os áron. 

sztator Bt. • Békéscsaba, Pulszky u. 24.
telefon: 66/446-353 és 70/ 223-5474

Nyílt NAP lesz a katolikus iskolában 
2013. november 23-án

8.00 órától igazgatói tájékoztatót tartunk,
9.00 és 11.00 óra között megismerkedhet-
nek a leendô tanító nénikkel, órákat láto-
gathatnak.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit november 23-án, 
szombaton Békéscsabán, a szarvasi út 31. sz. alatt, a 
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskolába

Változatok önmagunkra
Mesél: Gyimesi András belgyógyász fôorvos, közre-
mûködik a Villanások Mentális Színház.

December 6-án, pénteken 17.30 órától a Változatok 
önmagunkra címû playback színházi elôadás-sorozat 
következô témája: A gyógyító Ember. 

A szervezôk mindenkit szeretettel várnak a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ Panorámatermében.

Kinizsi-Csaba utcai tár-
sasházban 28,14 m2-es 

dupla garázs
eladó.

irányár: 2 000 000 Ft.
telefon: 66/446-220
(hétköznap 8–15 óra kö-
zött), 06-20/428-4814.

Pénzsztár 
középiskolásoknak

a zöldhulladék 
elszállítása

Városi jótékonysági bál Békéscsabán

örömmel az iskolában
Winkler Márta a Savioban

a diákság javaslatai 
Fiatalok a polgármesternél

Országszerte összesen száz, négyfôs, középiskolások-
ból álló csapat mérte össze a tudását Budapesten és a 19 
megyében egy idôben, hogy eldôljön, melyik 28 csapat 
kerülhet be a PénzSztár címû, I. Országos Középiskolai 
Pénzügyi-Gazdasági Verseny regionális középdöntôibe. 
Megyénkbôl összesen 14 középiskola 38 csapata ne-
vezett, közülük az internetes elôselejtezôk eredményei 
alapján a legjobb öt mérkôzött november hetedikén a 
Csabagyöngyében, ahol a zsûri elnöke Legeza Péter, a 
GIRO Zrt. elnök-vezérigazgatója volt.

taPPE
Hulladékgazdálkodási Kft.

5600 Békéscsaba, laktanya utca 3. 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ke-
zelésében lévô

út- és járdaburkolatok seprését,• 
közutak mosását, portalanítását, sármentesítését, • 
kézi hulladékgyûjtôk ürítését, karbantartását, javítá-• 
sát (a játszóterek kivételével),
gyalogjárdák téli burkolatüzemeltetését• 

2011. május 13-ától a tAPPE hulladékgazdálkodási 
és köztisztasági kft. végzi.

Örömmel az iskolában – ez 
volt a vezérgondolata annak 
a szakmai délutánnak, ame-
lyet a közelmúltban tartottak 
a Savio Szent Domonkos Ka-
tolikus Általános Iskola és 
Óvodában. A Szarvasi úton 
található székhely pedagó-
gusain kívül az intézmény 
további kilenc telephelyérôl 
érkeztek még nevelôk, hogy 
a II. Don Bosco Napok kere-
tében együtt dolgozzanak 
Winkler Márta tanítónôvel, 
a budapesti Kincskeresô Is-
kola alapítójával.

Középiskolásokból álló delegációt fogadott november 15-
én a városházán Vantara Gyula polgármester. A fi atalok a 
nemzetközi diáknap kapcsán kapták a meghívást.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Közgyûlésének a köz-
tisztaság fenntartásáról és 
az egyes közszolgáltatások 
kötelezô igénybevételérôl 
szóló 31/1998. (XII. 17.) önk. 
rendelete alapján a közszol-
gáltató a lakosságnál kelet-
kezô zöldhulladékot külön 
díjazás és mennyiségi kor-
látozás nélkül minden év áp-
rilis 1. és november 30. kö-
zött, heti rendszerességgel 
szállítja el. 

2013. évben a zöldhulla-
dékot utolsó alkalommal no-
vember 27-én viszi el a szol-
gáltató.

A rendelet szabályozza, 
hogy az elkülönítetten gyûjtött 
zöldhulladékot szállításra elô-
készítve, zsákban, doboz-
ban vagy kötegelve (kévébe 
kötve) helyezhetik ki a kijelölt 
gyûjtôhelyre. A kijelölt gyûjtô-
hely mindenki esetében az a 
közterület, ahol a saját kom-
munális szilárdhulladék-gyûj-
tô edényét ürítési napokon el-
helyezi.

Mindenkit arra kérünk, a 
környezete, a város tisztasá-
ga, továbbá a gyors, egyszerû 
és hatékony szállítás érdeké-
ben tegye meg azt, hogy a 
lekaszált füvet vagy a faleve-
let zsákba, dobozba szedve, 
a feleslegessé váló gallyakat, 
vastagabb szárú növénye-
ket kötegelve, kévébe kötve 
rakja ki arra a helyre, ahol a 
kommunális, szilárdhulladék-
gyûjtô edényét ürítési napo-
kon elhelyezi.

A rendelet idézett szaka-
szának betartása nem csak 
környezetünk tisztaságának 
megôrzése érdekében fontos. 
A rendelet értelmében sza-
bálysértésnek minôsül, amikor 
az elkülönítetten gyûjtött zöld-
hulladékot elszállításra nem 
gyûjtôedényben, zsákban, do-
bozban vagy kötegelve helye-
zik ki a kijelölt gyûjtôhelyre. Az 
elkövetett cselekmény miatt a 
közterület-felügyelô helyszíni 
bírságot szabhat ki, súlyosabb 
esetben szabálysértési felje-
lentéssel élhet.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala 
Városüzemeltetési Osztálya, valamint a közterület-fel-
ügyelet és mezei ôrszolgálat felhívással fordul Békés-
csaba város lakosságához. 

közterület-felügyelet
és mezei ôrszolgálat 

Makszin András 
csoportvezetô

Városüzemeltetési
osztály

csiaki tamás
osztályvezetô

A városi jótékonysági bál évek óta 
Békéscsaba egyik legelegánsabb és 
egyben legsikeresebb rendezvénye. 
2014-ben ismét megrendezzük ezt a 
jeles társasági eseményt. 

helyszíne: Csabagyöngye Kulturális 
Központ. idôpontja: 2014. január 18., 
szombat 19 óra.

A bállal kapcsolatos további infor-
mációt a 06-20/397-8570-es telefon-
számon kérhetnek Cziczeriné Ráduly 
Éva marketingreferenstôl.

1939. október 28-án a cseh-
szlovák államiság ünnepére 
Prágában békés tüntetést 
szerveztek különbözô cso-
portok, elsôsorban egyete-
misták. 1939. november 17-
én emiatt Hitler parancsára 
bezárták az összes cseh- és 
morvaországi felsôoktatási 
intézményt. Ezerkétszáz pro-
fesszort és diákot hurcoltak el 
koncentrációs táborba és ki-
végeztek kilenc diákvezetôt. 

November 17-ét 1941-ben 
Londonban a nemzetközi 
diáktanács, melynek sok 
emigráns cseh is tagja volt, 
nemzetközi diáknappá nyil-
vánította. 

A csabai városházán Török 
Péter diákpolgármester és 
„kollégái” a pénteki közgyûlés 
után keresték fel Vantara 
Gyulát, s adták át írásba fog-
lalt javaslataikat. Ezek között 
szerepel, hogy szeretnének 
több ifjúsági rendezvényt, jó 
közösségi színtereket. Örül-
nének a sportcsarnok mellett 
lévô skatepark helyreállításá-
nak, újra használhatóvá téte-
lének is, s felajánlották, hogy 
szívesen szerepet vállalnak a 
város nemzetközi kapcsola-
tainak alakításában. A diákok 
megköszönték a városveze-
tés eddigi támogatását.

Gajdács Emese



Elfogadta a testület a köz-
terület-használat rendjérôl 
szóló önkormányzati rende-
let módosítását, melynek lé-
nyege, hogy a jövôben jog-
ellenes lesz az életvitelszerû 
tartózkodás a város néhány 
frekventált helyén. 

A tervezet véleményezésébe 
bevonták a polgármesteri hi-
vatal szociálpolitikai osztályát, 
az Életfa szociális szolgáltató 
központot, a rendôrséget és 
a helyi tûzoltó parancsnok- 
ságot is. Az észrevételek kö-
zött szerepelt az is, hogy az 
Élôvíz-csatorna teljes hosszá-
ra nem indokolt a korlátozás 
kiterjesztése. Ez támogatható 
véleménynek bizonyult, így a 
rendelettervezetet ezen javas-
lat figyelembevételével ter-
jesztették elô és fogadták el. 
A társadalmi vita keretében 
módja volt a lakosságnak is 
véleményt mondani, ennek 
határideje november 12-e 
volt, ám az elôterjesztés elké-
szültéig a rendelettervezettel 

kapcsolatban ilyen jellegû 
észrevétel, indítvány, kritika 
nem érkezett.

Mindezek figyelembevé-
telével döntött a testület, s a 
határozat szerint védett lett 
az Élôvíz-csatorna mindkét 
oldalán (Veszeitôl a Békési 
úti zsilipig), minden mûködô 
és a lezárt temetô,  a vasút-
állomás – Bartók Béla út – 
Dózsa György út – Vilim utca 
– Derkovits sor – Kiss Ernô 
utca – Luther utca – Illésházi 
utca – Tinódi utca – Szabolcs 
utca – vasútállomás által ha-
tárolt terület, a József Attila, 
a Kazinczy, a Millennium, az 

Áchim L. András-lakótelep, az 
Erzsébet lakópark, valamint a 
Gôzmalom tér, a Mikkeli tér és 
a Millennium liget.

Vantara Gyula polgármes-
ter hangsúlyozta: a város lehe-
tôségeihez mérten igyekszik 
gondoskodni a hajléktalanok-
ról, megtenni mindent életkö-
rülményeik javítása érdekében. 
Mûködik a hajléktalanszálló, 
és – különösen télen – étellel, 
takaróval is segítenek a nehéz 
sorsú embereken.

Az elôterjesztést a képvise-
lôk mindegyike ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meg-
szavazta.

A közgyûlésen Vantara Gyu-
la kiemelte, hogy a város 
mûködésének fô letétemé-
nyesi az intézmények, bizto-
sítani kell, hogy továbbra is 
zavartalanul láthassák el fel-
adataikat. Elsôbbséget élvez 
a megkezdett beruházások 
folytatása, befejezése is, és  
nemcsak intézményi körben, 
hanem minden területen fon-
tosnak nevezte a takarékos 
gazdálkodást. 

– A kötelezô feladatok el-
sôdlegesek, a nem kötelezô 
feladatok esetében a megtar-
tás a cél.

A 2014-ben kezdôdô újabb 
uniós költségvetési idô-
szakban mindent meg kell 

tennünk azért, hogy ennek 
elônyeit már az elsô évben 
is ki tudjuk használni. Jövôre 
arra kell számítanunk, hogy a 
feladatainkat takarékosan, ki-
centizett költségvetéssel, de 
minden szinten el tudjuk látni 
– tette hozzá a polgármester. 

Miklós Attila a közgyûlésen 
a helyi vállalkozók támoga-
tását kérte számon, Takács 
Péter a foglalkoztatásról és 
beruházások hosszú távú 
fenntarthatóságáról érdek-
lôdött, Strifler Attila pedig 
a megye népességének 
csökkenését, a gazdasági- 
társadalmi problémák keze-
lésének szükségességét em-
lítette meg. 

Hanó Miklós alpolgármes-
ter leszögezte: soha ennyi 
forrás nem jött Békéscsabára, 
mint az elmúlt pár évben. A 
város célja is a munkahely-
teremtés, az önkormányzat 
tárgyalásokat folytat vállal-
kozókkal, egyeztetik azokat 
a programokat, amelyek új 
munkahelyeket eredményez-
hetnek vagy a meglévôk meg-
tartását szolgálják. Kiss Tibor 
arról beszélt, hogy míg más-
hol csökkent, Békéscsabán 
nôtt az építôipar volumene az 
idehozott mintegy huszonöt-
milliárdnyi beruházásnak kö-
szönhetôen.

Dr. Ferenczi Attila kiemelte, 
igen fontos elem, hogy sem 
újabb adók kivetését, sem a 
meglévôk emelését nem ter-
vezik. Hozzátette, hogy 2013-
tól feladatfinanszírozás van 
érvényben, ehhez igazították 
a terveket, a költségvetési 
koncepciót, amelyben egy 
stabil, kiszámítható, fejlôdô 
város képe tükrözôdik.

Az általános iskolák állami 
fenntartásba vétele óta a 
kormányhivatal határozza 
meg és teszi közzé az iskolák 
felvételi körzethatárait, de eh-
hez elôtte be kell szerezniük 
az érintett önkormányzat vé-
leményét. A kormányhivatal 
oktatási fôosztálya megküld-
te a körzethatárokra vonat-

kozó tervezetet a városnak. 
A csabai általános iskolák 
felvételi körzeteiben nem 
javasoltak változást, mind-
össze az utcanevek, illetve 
házszámok telephelyhez ren-
delését végezték el. Eszerint 
Békéscsabán a következô tan-
évben is maradnak a korábbi 
körzethatárok.

A közel kilencvenéves múlt-
ra visszatekintô klub jelenleg 
220 versenyzôvel mûködik, 
legfôbb célkitûzésük az után-
pótlás-nevelés, ezt az úszás-
oktatással és a fiatalok verse-
nyeztetésével kívánják elérni. 
Míg az országos élvonalba 
tartozó klubok mindegyiké-
nek nemzetközi versenyekre 
alkalmas fedett uszodája van, 
a csabaiak a nyáron nyitott, 
télen fóliasátorral fedett me-
dencében készülnek. A klub 
elnöksége a mostohább kö-
rülmények miatt figyelemre 
méltónak tartja azokat a jelen-
tôs eredményeket, amelyeket 
versenyzôik az edzôk irányí-
tásával az elmúlt idôszakban 
országos és nemzetközi ver-
senyeken elértek. 

A jelenlegi sikerek meg-
alapozása több mint egy év-
tizede kezdôdött Lázár Olga 
vezetôedzô szakmai irányítá-
sával, Lantosné Jámbor Nóra 

és Juhászné Tóth Margit edzôk 
szakmai közremûködése mel-
lett. A nyaranta úszni tanuló 
gyermekek közül évente kö-
zel ötvenen kerülnek be az 
egyesületbe, ahol folyamatos 
szelekció mellett a legkiválób-
bak egyre feljebb  és feljebb  
lépve érnek el figyelemre 
méltó eredményeket. A köz-
ben lemorzsolódók is biztos 
úszástudásra tesznek szert, 
hasznosan töltik szabad ide-
jüket, megtanulnak küzde-
ni, és számos olyan dolgot, 
amelynek késôbbi életükben 
hasznát vehetik. Sokan közü-
lük késôbb más sportágban, 
más egyesületben folytatják 
sportpályafutásukat sikere-
sen olyan lelki-fizikai alapok-
kal, amilyet csak az úszás tud 
megadni.

A közgyûlés az edzôk 
munkáját kívánja elismerni a 
Békéscsaba Sportjáért kitün-
tetéssel.
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A város vezetôi a jövô évi költségvetés irányvonalairól beszéltek

Kiszámíthatóság, takarékosság
Napirenden a 2014. évi költségvetési koncepció

Védett lett néhány közterület
Életvitelszerûn ott-tartózkodni tilos!

Iskolai körzethatárok
Csabán nem lesz változás

Állami ingatlanokat 
igényel ingyenesen a város

Díjazzák a Békéscsabai 
Elôre Úszóklub edzôit

Drágább az 
ártalmatlanítás

A közgyûlés megtárgyalta a 2014. évi költségvetési koncep-
ciót, amely kiemelten kezeli  az intézmények mûködtetését, 
a megkezdett beruházások folytatását, befejezését, a pályá-
zati forrásból megvalósuló beruházások fenntartását, a ta-
karékos gazdálkodást és a város likviditásának megôrzését. 
Ugyancsak fontos elem, hogy mûködési hitelt a koncepció 
szerint a jövô évben sem vesz fel az önkormányzat, az adók 
mértéke nem nô és nem tervezik új adók kivetését. 

A közgyûlés zárt ülésen döntött a Békéscsaba Sportjá-
ért kitüntetés odaítélésérôl. A kitüntetést a Békéscsabai 
Elôre Úszóklub edzôi kollektívája kapja vagyis Szarvas 
János, Lázár Olga, Lantosné Jámbor Nóra és Juhászné 
Tóth Margit.

A következô tanévben is maradnak a körzethatárok

Ü l é s E z E t t  a  K ö z g y û l é s

Az állami vagyon tulajdonjoga 
ingyenesen átruházható helyi 
önkormányzat javára, ha azt a 
település a törvényben vagy 
törvény felhatalmazása alap-
ján kiadott feladatai elôsegí-
tése érdekében használja fel. 
Ennek figyelembevételével 
Békéscsaba önkormányzata 
kérelmet nyújt be több állami 
tulajdonú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba 
vételére. Az igényelt ingatla-

nok között van a volt Tüzelés-
technika Árpád sori épülete, 
a Luther utcai volt Moziüzemi 
Vállalat irodaépülete garázs-
zsal, az Andrássy úti volt Mo-
zart Kávézó üzlethelyisége, 
a mezômegyeri focipálya, a 
Békés Megyei Hírlap korábbi, 
Munkácsy utcai irodaháza, a 
Hadkiegészítô Parancsnok-
ság Andrássy úti melléképü-
letei és a fegyveres erôk klub-
jának épülete.

Körös Hotel
Idôrôl idôre felmerül a város 
szégyenfoltjaként is emlege-
tett Körös Hotel ügye szinte 
minden lakossági fórumon, s 
a városvezetés is évek óta pró-
bálkozik a végeláthatatlannak 
tûnô probléma rendezésével.

A leromlott állagú, kiábrán-
dító látványt nyújtó épület ma-
gánkézben van, így az önkor-
mányzat egyetlen lehetôsége, 
ha megvásárolja az ingatlant. 
Már a legutóbbi közgyûlés 
zárt ülésén is ott szerepelt ez 
az elôterjesztés, de levették a 
napirendrôl. Ugyanez történt 
most is. Mint megtudtuk, a vá-
ros folytatja az egyezkedést a 
tulajdonossal.

Bogár éva 
a vezetô

Újabb öt évre Bogár Évát vá-
lasztotta meg a közgyûlés az 
Egészségügyi Alapellátási In-
tézmény vezetôjévé.

A pályázó eddigi munkáját 
megköszönte dr. Fábián Ág-
nes tanácsnok és Kiss Tibor al-
polgármester is, s elmondták, 
hogy szakmai munkája orszá-
gosan elismert, vezetôi képes-
ségeit eddig is bizonyította. 
Bogár Éva hozzászólásában 
ugyancsak köszönetet mon-
dott a képviselô-testületnek 
az eddigi támogatásokért, 
valamint méltatta közel száz 
munkatársának teljesítmé-
nyét, akikkel együtt igazi kol-
lektívát alkotnak.

A közgyûlés több, helyi ren-
deletet is módosított, ezek 
egyike az állati hulladék ár-
talmatlanítási díjához történô 
hozzájárulás mértékérôl szól.

Az elôterjesztés szerint, je-
lenleg a lakosság kilónként 10 
forint, a vállalkozások 20 fo-
rint hozzájárulást fizetnek az 
elhelyezett állati eredetû mel-
léktermékek ártalmatlanításá-
ért. Ezeket a díjakat a rendelet 
megalkotásakor – 13 évvel ez-
elôtt – határozták meg, azóta 
még inflációkövetô módosítás 
sem történt. 

Az ATEV 2012-ben – és je-
lenleg is – 53 forint + áfa, azaz 
67,31 forint/kg-os egységáron 
kezeli és ártalmatlanítja az 
állati eredetû mellékterméke-
ket. Ehhez még hozzáadódik 
a szállítási költségtérítés is.  A 
fentiek alapján indokolt volt a 
rendeletben szabályozott át-
vételi díjak emelése, amely a 
következôképpen módosult: 
magánszemélyek esetén 10 
forint/kg-ról nettó 25 forint + 
áfa/kg összegre, békéscsabai 
telephellyel rendelkezô vál-
lalkozások esetén pedig 20 
forint/kg-ról nettó 50 forint + 
áfa/kg összegre nôtt a díj.

Az oldalt írta Mikóczy 
Erika és Gajdács Emese



Felhívás az árkok tisztítására

Az esten dr. Elek Tibor 
irodalomtörténész mutatta 
be Rostás-Farkas György 
Aranytoll díjas újságírót, a Ci-
gány Tudományos és Mûvé- 
szeti Társaság (CTMT) és a 
Magyar Újságírók Szövetsé-
ge Cigány Szakosztályának 
elnökét, aki 2011-ben a Ma-
gyar Köztársaság Babérko-
szorú Díját is megkapta. 

Mint azt megtudtuk, a hat-
részes zenés-irodalmi össze-
állítást elôször a békéscsabai 
közönség láthatta hazánk-

ban. A Biharból hozzánk érke-
zett produkciót az idén Buda-
pesten és Berettyóújfaluban 
is bemutatják, jövôre pedig 
Szombathelyen és Nyíregy-
házán is – a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával.

Az Összefonódás címû mû-
sor keletkezésérôl, kulisszatit-
kairól Kocsis Csaba beszélge-
tett Rostás-Farkas Györggyel, 

aki gyermekkoráról, pályája 
alakulásáról, a pályatársak-
ról és megyei kötôdéseirôl is 
szólt. Az irodalmi esten hazai 
kortárs cigány költôk, írók 
mûveibôl hangzottak el rész-
letek Bai Károly versmondó, 
Kocsis Csaba költô, ének-
mondó és Miczura Károly prí-
más közremûködésével.

Vándor A.
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November 23-án 14 órá-
tól Országos Társastánc Baj-
nokság a Csabagyöngye Kul-
turális Központban 
November 24-én 11 órától 
Adventi játszóház és alko-
tókör a Kornélia Étterem és 
Rendezvényközpontban 
November 25-én 18  órától 
„Hathárom” a Csabagyöngye 
Kulturális Központban 
November 25-én 18 órától 
Kortárs magyar írók sorozat a 
Jókai színházban
November 27-én 19 órától 
Zorán-koncert a Csabagyön-
gye Kulturális Központban 
November 29-én 19 órától 
Békéscsaba szépe 2013. ver-
seny a Csabagyöngye Kultu-
rális Központban 
November 30-án 18 órától 
a Békéscsabai Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar születés-
napi koncertje a Csabagyön-
gye Kulturális Központban 
November 30-án 9 órától 
András-napi Kolbászparádé a 
Lencsési Közösségi Házban
November 28-án 16 órá-
tól a Munkácsy Mihály Múze-
umban lesz látható a Jankay–
Kolozsváry–Tevan Gyûjtemény 
új állandó kiállítása

Programajánló

öt tipp 
öt pizzáért

A SPEED BURGER ÉS PIZ- 
ZÉRIA és a Csabai Mérleg 
közös játékán hetente egy ol-
vasónk egy egész hétre szó-
ló ebédmeghívást nyerhet 
tôlünk. Keresse „Hol készült 
a kép?” játékunkat a www.
csabaimerleg.hu oldalon! 
Hétfônként sorsolunk, eddig 
minden nyertesünk elégedett 
volt a nyereménnyel. Játsszon 
velünk Ön is, hogy nyerjen!

November 23., 14.00 B, A, S Osztályos 
Országos Társastánc Bajnokság
Az ország legjobb versenytáncosai – 
gyönyörû ruhák, kimagasló sporttelje-
sítmények. 
November 25., 18.00 „Hathárom” – az 
évszázad meccse a Wembleyben
November 27., 19.00 Zorán-koncert
Vendég: Palya Bea
Jegyárak: 3900 Ft, 4400 Ft, 4800 Ft
November 29., 19.00 Miss Alpok-Adria 
Szépségverseny 
November 30., 18.00 Békéscsabai 
Vasutas Koncert Fúvószenekar szüle-
tésnapi koncertje

Mikulás-fEsztiVál 

December 2–12. 

December 3., 10.15 Varázsének, Szán- 
csengô – Mikulás-váró zenés foglalko-
zás kicsiknek
Belépô: 700 Ft/gyerek
December 4., 17.15 Mesetánc – Zenés-
táncos foglalkozás óvodásoknak
December 5., 10.00, 10.45 Kerekítô 
foglalkozás

kiállítások 

iii. Békéscsabai fotófesztivál a föld-
szinti Kerengôben és az Elôtér galéri-
ában
November 22-én 17 órától a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 1. emeleti 
Artériumában
Békéscsaba város óvodapedagógu-
sainak kézmûves-kiállítása december 
20-áig
November 26-ától a Csabagyöngye 
Kulturális Központ földszintjén a Szent-

Györgyi Albert Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium diákjainak kiállítása
November 29-én, 17 órakor a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ Békéstáji 
Galériájában a Békéstáji Mûvészeti 
Társaság évadzáró kiállításának meg-
nyitója 

MuNkácsy EMlékház

„kARácsoNy fElé…” a Munkácsy 
Emlékház és a Szent-Györgyi Albert 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium közös rendezvénye  
November 28., 11.00 órakor „VINTAGE 
KARÁCSONY” kiállításmegnyitó a 
Munkácsy Emlékház termeiben (Bé-
késcsaba, Gyulai út 5.)
Régi karácsonyok üzenete, hagyomá-
nyok, ünnepi enteriôrök, hangulatok, 
ajándékok, karácsonyfa és díszei a 
SZEGYA mûvészeti képzésben részt 
vevô tanulóinak és Csuba Anita öltö-
zéktervezô  iparmûvész kiállítása de-
cember 21-éig.
csAláDi foGlAlkozások:
ÜNNEPVáRÓ i. 
November 30-án, 14.00–16.00 óráig
a Munkácsy Emlékház foglalkozóter-
mében
Karácsonyi képeslapok, adventi ko-
szorúk és ajtódíszek készítése Adorján 
Lászlóné vezetésével
A földszinti Hungarikum Klubban csü-
törtökönként 9–13 óra között az Or-
szágos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Békés Megyei Szervezetének szak-
emberei várják azokat, akik úgy érzik, 
megkárosították ôket. 

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

kiállítás 
lengyelország madártávlatból. A fotókiállítás november 22-éig, hétköz-
napokon 8-tól 18 óráig tekinthetô meg intézményünk nagytermében.

ismeretterjesztô elôadás
November 25., hétfô 14.30 óra • – Csabai séták címmel Zelenyánszki Judit 
vetítéssel egybekötött elôadása a Nyugdíjasklubban.
December 2., hétfô 17 óra • – A Kertbarát kör vendége Nagy Péter borász. 
A foglalkozáson az új borok minôsítésére kerül sor, szaktanácsadással 
egybekötve.

Viii. Békéscsabai Digiporáma fesztivál
November 23., szombat 10 óra – Az elektronikus adathordozón beküldött 
maximum 5 perces pályamunkák nyilvános vetítéssel egybekötött zsûrizése 
és díjátadó ünnepsége. A zsûri tagjai: Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke, 
Szôke János fotómûvész, Gál Csaba, a Csaba TV szerkesztôje.
 

Ringató foglalkozások
Minden héten szerdán 10 órai kezdettel. Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Kis-
gyermekkori zenei nevelés a születéstôl a kodályi elvek alapján. Szeretet-
tel vár minden kisgyermekes családot Litauszkiné Püski Melinda tanárnô. 
Belépô: 600 Ft/család/alkalom.

tornák
• Nyugdíjastorna – minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna – minden kedden 9.30-tól 10.30-ig egyéves kor fölött 

és 10.30-tól 11.30 óráig 3 hónapos kortól.
• Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek – minden kedden és csü-

törtökön 14.30-tól 15.30 óráig.  
• szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden 

héten, kedden 16 órakor.                                                                                                                                   
• kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl ajánlott –  minden kedden 17 

órakor. 
 A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.  
• Alakformáló torna – minden héten, kedden és csütörtökön 18.30-tól 

19.30 óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobic-oktató    

eMagyarország pont 
Hétköznapokon 10-tôl 18 óráig – internethasználati lehetôség: 100 ft/óra. 
Nyomtatás: 15 Ft/A4 oldal.

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

mesehaz@mesehaz.hu • www.mesehaz.hu

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4. • Tel.: 66/449-222 

info@csabagyongye.com • www.csabagyongye.com

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT

kiállítás
December 2-án, hétfôn 14 órakor ledzényi Jánosné, Jutka néni 
gobelinmunkáiból nyílik kiállítás a Szlovák klubban (Békési út 15.).

kARácsoNyi AJáNDékkészítÔ hét
December 2–6. 

Ebben az évben is megrendezzük a Meseházi Ajándékkészítô Hetet. 
Szeretnénk színesebbé tenni a karácsonyi készülôdést néhány ötlettel.
A hét kínálata a következô:

foltmozaik karácsonyfadísz készítése• 
karácsonyi mackó textilbôl• 
angyal filcbôl, textilbôl• 
rénszarvas összeállítása textil, ág felhasználásával• 
illatzsák készítése, díszítése• 
csillag készítése gyékénybôl, csuhéból• 
girland összeállítása textilbôl• 
betlehemes készítése nemezeléssel• 

A foglalkozások díja: 200Ft/fô, mely tartalmazza az anyagköltséget is.
Kiállításaink megtekintésének díja 100 Ft/fô. 
Az udvaron, a góréban megtekinthetô az advent ideje alatt a 
betlehemi jászol. Csoportok jelentkezését várjuk a 30/383-4743-as 
vagy a 326-370-es telefonon. 

thuRy GáBoR REtRo-MoziJA
december 4-én, szerdán 18 órakor a Nemzetiségi Klubházban. 
Mûsoron: régi magyar filmhíradó
MEGáll Az iDÔ (Gothár Péter filmje)
A belépés ingyenes.

APáRÓl fiÚRA
Családi karácsonyi készülôdés a Meseházban, december 7-én, 
szombaton 14 órától. Mûhelymunka: karácsonyi díszek, képesla- 
pok készítése gomb, textil felhasználásával. kalendárium: Betlehe-
mezés szokása. Nagymama kamrája: fahéjas almafánk.

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

LENCSéSI KÖZÖSSéGI hÁZ
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. • Tel./fax: 66/456-177

E-mail: lencsesikozhaz@gmail.com

Rostás-Farkas györgy Csabán
Kalandozás a kortárs cigány irodalomban

Nemzetiségi 
közmeghallgatások

A Jókai színház és a Körös 
Irodalmi Társaság novem-
ber tizenegyedikén a kisvi-
gadóban rendezte meg az 
Összefonódás – Kalando-
zás a kortárs cigány iroda-
lomban címû zenés irodalmi 
estjét, amelynek vendége 
az újkígyósi származású 
Rostás-Farkas György Jó-
zsef Attila-díjas roma költô, 
mûfordító, újságíró, a Kö-
zös Út – Kethano Drom 
roma magazin alapító fô-
szerkesztôje volt.

Rostás-Farkas György a gyerekkoráról, pályája 
alakulásáról mesélt

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata 2013. november 
27-én (szerdán) 11 órakor tart 
közmeghallgatást Békéscsa-
bán, a Szabadság tér 11–17. II. 
emelet 8-as tárgyalóban.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Szlovák Önkormány-
zata 2013. november 26-án 
(kedden) 14 órakor tart köz-
meghallgatást a Békéscsa-
bai Szlovák Tájházban (Garai 
u. 21.).

Felhívjuk azon ingatlantulajdo-
nosok figyelmét, akiknek ingat-
lanjai elôtt nyílt csapadékvíz-
elvezetô árok van, az árok ôszi 
tisztításának elvégzésére. Kérjük 
az átereszt és az árok alját az 
átereszek folyásfenékszintjéig ki-
tisztítani a csapadékvíz zavartalan 
elfolyásának biztosítására. Az in-
gatlantulajdonosi kötelezettséget 

a köztisztasággal és a települési 
szilárd hulladékkal összefüggô 
tevékenységekrôl szóló 1/1986. 
(II. 21.) ÉVM–EüM együttes ren-
delet 6. § (5), valamint a köztiszta-
ság fenntartásáról szóló 31/1998.
(XII. 17.) sz. önkormányzati rende-
let 3. § (5) bekezdése írja elô.

Polgármesteri hivatal, 
városüzemeltetési osztály

Békéscsabai Irodalmi Estek
Huszár Endre és Bagdi László mûveivel

A Békéscsabai Irodalmi Este-
ken novemberben zsúfolásig 
megtelt a városháza díszter-
me. Huszár Endre Sándor 
Lászlóné címû novellájából 
Nagy Erika olvasott fel. A no-
vellából a híres csabai Sándor 
bazár és a család sorsát, egy 
korszakot, az akkori kereske-
dôk életét ismerhettük meg. 

Sándor Lászlóné Horváth 
Júlia 1916-ban született Gu-
tán, a mai Szlovákia területén 
és 1997-ben Békéscsabán 
hunyt el. A történelem viharai 

során kétszer volt magyar és 
kétszer csehszlovák állam-
polgár – persze nem önszán-
tából! Sándor Lászlóval 1940-
ben kötött házasságot, ekkor 
nyitottak szabómûhelyt Rév-
komáromban. Házasságuk-
ból két lányuk született: Zsu-
zsa (1942) és Katalin (1948). 
Életük során többször elvesz-
tették mindenüket, üzletüket, 
házukat mindkét országban.

Huszár Endre „Adoma a 
grillezésrôl” címû, humorral 
bôven fûszerezett novelláját 

Bartus Gyula Jászai-díjas 
színmûvésztôl hallhattuk. A 
finomra hangolt szösszenet-
bôl megtudhattuk, milyen ál-
dás a macskára, a szomszé-
dokra az esti grillparti… Az 
esten dr. Bagdi László Fut 
az út alattam címû verses-
kötetét is megismerhettük. 
A mûsorvezetô Horváth Sza-
bolcs volt, Tomanek Gábor, 
Nagy Erika és Bartus Gyula 
színmûvészek mûködtek 
közre.

V. A.



A Széchenyi István Két Tanítá-
si Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskolában Hrabovszki 
Klára koordinálja a közössé-
gi szolgálathoz kapcsolódó 
tevékenységet, tôle tudjuk, 
hogy iskolájukban jelenleg 
13 osztályban mintegy 400 
tanuló érintett. A legtöbben 
kulturális központokban, óvo-
dákban, autista gyerekekkel 
foglalkozó szervezeteknél, 
állatmenhelyen segédkeznek 
Békéscsabán és a környezô 
településeken. Az iskolában 
elôkészítô foglalkozások ke-
retében kapják meg a szüksé-
ges információkat a fiatalok és 
a szülôk, s a program végén 
a tapasztalatok megosztásá-
ra, értékelésére is mód nyílik. 
A Közgé minden olyan in-
tézménnyel együttmûködési 
megállapodást köt, ahol a di-
ákok a közösségi szolgálatot 
végzik, így a munkaadókkal is 
folyamatos a kapcsolat. 

– Jelenleg a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságnak 24 megyei közép-
iskolával, illetve tagintézmény-
nyel van együttmûködési 
megállapodása a közösségi 
szolgálattal összefüggésben 
– mondta el érdeklôdésünkre 

dr. Nagy Szilvia szóvivô. Mint 
megtudtuk, az igazgatósá-
gon már 199 diák tett látoga-
tást, ôk elméleti és gyakorlati 
ismereteket sajátítanak el az 
iparbiztonság, a tûzvédelem, 
tûzmegelôzés és a polgári 
védelem terén.  

– Azon iskolák megke-
resése is folyamatban van, 
melyekkel még nincs együtt- 
mûködési megállapodásunk, 
a cél ugyanis az, hogy minél 
több középiskolás eljusson 
katasztrófavédelmi, közös-
ségi szolgálatra. Az intéz-
ményvezetôk, diákok tájé-
koztatása folyamatos, ezt az 
igazgatóság humán szolgá-
lata végzi – tájékoztatott dr. 
Nagy Szilvia.

Több önkéntessel, így kö-
zépiskolásokkal is gyakran 
találkozhatunk a Csabagyön-
gye Kulturális Központ ren-
dezvényein. Mint azt Fábián 
Tamás sajtóreferenstôl meg-
tudtuk, rendszeresen náluk 

tevékenykednek a városi di-
ákönkormányzat tagjai, akik 
ugyancsak aktív résztvevôi 
a különféle eseményeknek. 
Emellett a Csabagyöngye 
több, helyi középiskolával 
kötött már együttmûködési 
megállapodást, így közel 
300 fiatal kapcsolódott be az 
itt zajló munkába. Találkoz-
hatunk velük az elôadások 
segítôiként, szórólapozás 
közben, a ruhatárban, de ott 
voltak a Szeretlek, Magyar-
ország! program keretében 
megalkotott FestMobon, 
ahol Munkácsy Ásító inasát 
jelenítették meg, s a Kölyök-
szigeten is rendszeresen fog-
lalkoznak a gyerekekkel az 
önkéntesen feladatot vállaló 
középiskolások. Mindezek 
mellett a nyári táborokban és 
a Munkácsy Emlékházban is 
fogadtak már közösségi szol-
gálatot ellátó diákokat – tájé-
koztatott Fábián Tamás.

Gajdács E.

Mint azt a Békéscsaba Va- 
gyonkezelô Zrt.-tôl megtud-
tuk, az Árpád sor, Derkovits 
sor és József Attila utca uniós 
támogatással megújult par-
kolóhelyein november 25-étôl 
kell újból fizetnünk a parkolá-
sért. Az Árpád sor és Derko-
vits sor a normál fizetô övezet 
része, míg a József Attila utca 
a kiemelt parkolóövezethez 

tartozik. A normál övezetben 
óránként 190 forintért, a ki-
emelt övezetben óránként 
220 forintért parkolhatunk. A 
parkolási díjat kifizethetjük a 
jegykiadó automatánál váltott 
parkolószelvénnyel, mobil-
telefonon sms-küldéssel, de 
bérletet is vásárolhatunk a 
Békéscsaba Vagyonkezelô 
Zrt. ügyfélforgalmi irodájában 

(Irányi u. 4–6., a parkolóház 
bejáratával szemben). A havi 
bérlet ára a normál övezetben 
4000 forint, a kiemelt övezet-
ben 4800 forint. 

Aki lakóhellyel rendelke-
zik a fizetô övezeten belül, 
annak az elsô saját tulajdo-
nú személygépjármûve után 
idén 850, a második és to-
vábbi gépjármûvei után 2900 
forint éves díjat kell fizetnie 
azért, hogy az övezeten belül 
díjmentesen parkolhasson. 
Az erre jogosító kártyát szin-
tén a vagyonkezelô ügyfél-
szolgálatánál lehet igényelni.  

Mikóczy Erika

A rendezvényt megelôzô saj-
tótájékoztatón Farkas Zoltán, 
a Békés Megyei Önkormány-
zat elnöke elôrebocsátotta: 
mint közismert, a megyei ön-
kormányzatok lettek a terü-
letfejlesztésért felelôs megyei 
intézmények, s ennek meg-
felelôen, a helyzetfelmérés 
után, elkezdték a stratégia 
kidolgozását. – Nem elég te-
rületfejlesztéssel foglalkozni, 
ettôl elválaszthatatlan a vi-
dékfejlesztés, amihez pedig 
szorosan kapcsolódik a fog-
lalkoztatás fejlesztése – sorol-
ta Farkas Zoltán.

Kónya István, a megyei 
önkormányzat alelnöke arra 
emlékeztetett, hogy az idei év 
tavaszán létrejött egy mun-
kacsoport, amelynek célja a 
Békés megyei sertésstraté-
gia megalkotása volt mind-
azok közremûködésével, akik 
az ágazatban dolgoznak. Az 
alelnök szólt arról is, hogy 
céljaik között szerepel a mun-
kahelyteremtés, a húsipari 

szakképzés fellendítése és 
az infrastrukturális fejlesztés. 
Ugyancsak fontosnak tartják 
az üresen álló sertéstelepek 
újraindítását és egy nagy ka-
pacitású, megyei vágóhíd lét-
rehozását.

Hanó Miklós, Békéscsaba 
alpolgármestere a tájékoz-
tatón utalt arra, hogy a kol-
bász fôvárosában különleges 
jelentôsége van a megyei 
sertésstratégia ismertetésé-
nek, így öröm, hogy a Csaba-
gyöngye adhat otthont a kon-
ferenciának. A továbbiakban 
azt fejtegette, hogy a sertés-
ágazatban az utóbbi idôben 
nem termelôdött nyereség, 
ezért a gazdák abbahagyták 
a tenyésztést. Annak érde-
kében, hogy újra érdemes 
legyen sertést tartani Békés-

ben, szükség van a megfelelô 
felvevô piacra, feldolgozóipar-
ra is. A Csabai kolbász immár 
hungarikum, s alapvetô, hogy 
ez a jó minôségû termék itt 
felnevelt sertésbôl készüljön – 
szögezte le Hanó Miklós.

A vidékfejlesztésért fele-
lôs helyettes államtitkár, Búsi 
Lajos elsôként a 2007–2013 
közötti vidékfejlesztési prog-
ramok végrehajtásáról szólt. 
Mint megtudtuk, jelenleg ál-
lattartó telepek és feldolgozó- 
üzemek technológiai fejlesz-
tésére lehet pályázni. Vége-
zetül a helyettes államtitkár 
elmondta: a jóváhagyott 
támogatási igények száma 
október 31-éig megyénkben 
13 097 volt, ami 58,2 milliárd 
forintot jelent.

Gajdács Emese

5Csabai Mérleg

A bátor postások elkergették a betyárokatÖnkéntesek az Ásító inas egy-egy részletével

November 25-étôl itt is fizetnünk kell a parkolásért

hanó Miklós, Búsi Lajos és Farkas Zoltán

→ Folytatás az 1. oldalról

Kétszázhuszonöt éves 
a posta Békéscsabán

A mai internetes világban ki 
emlékezne már a táviratokra, 
képeslapokra, távolsági tele-
fonbeszélgetésekre? Azóta 
a kommunikáció megannyi 
eszközével élhetünk, bár 
még sokak számára a sárga 
csekkes szolgáltatás jelenti 
a postát, amely igyekezett 
az új kihívásoknak mindig 
megfelelni. 

Kónya István, a megyei 
közgyûlés alelnöke is a 225 
éve történteket idézte fel, 
kiemelve az 1788-as év kie-
melkedô eseményei közül a 
Szentes – Arad – Nagyvárad 
út mentén létesülô postaállo-
mások jelentôségét. Štefan 
Daňo az Omaszta család 
szlovák gyökereit emelte ki, 
ugyanis Trencsén megyébôl 
származott Csaba elsô pos-
tamestere. A fôkonzul utalt 
arra is, hogy mekkora szere-
pe volt a 295 éve a Felvidékrôl 

idetelepülteknek a térség 
gazdasági fejlôdésében, a 
városok újjászervezésében, 
a mai virágzó Dél-Alföld ki-
alakulásában.

A jubileumi tárlaton a 
Magyar Posta és a magyar 
bélyegtörténet, valamint a 
különbözô korok jellemzô 
postaszolgáltatásai mellett a 
szegedi születésû Kass Já-
nos Kossuth-díjas grafikus- 
mûvész bélyegei, bélyegter-
vei, továbbá Tuska János, 
Ogrincs Pálné, Szabó Mátyás 
és más helyi gyûjtôk anyagai 
is láthatóak voltak a Békés-
csabai 1. Számú Posta dol-
gozói, valamint a Dél-alföldi 
Postatörténeti Alapítvány jó-
voltából rendezett postatörté-
neti kiállításon, amely novem-
ber 19-éig látható. A jubileum 
alkalmából a Munkácsy Mi-
hály Múzeum kiadásában 
könyv is megjelent A csabai 
posta 225 éve címmel.

Vándor Andrea

Újból fizetni kell a parkolásért
Az Árpád sor és a Derkovits sor normál, 

a József Attila utca kiemelt övezet

Elkészült a sertésstratégia
Vidékfejlesztési konferenciát tartottak 

a Csabagyöngyében

önkénteskednek a diákok
A közösségi munka az érettségi feltétele

Múlt év decemberétôl kibôvült a parkolási övezet, ma már 
nem okoz meglepetést, hogy például az Árpád fürdô mellett 
sem ingyenes a parkolás. Az Árpád soron, a Derkovits soron 
és a József Attila utcában viszont az útfelújítások idején nem 
kellett parkolási díjat fizetni, de a munkálatok befejezôdtek, 
mostantól tehát itt is megszûnik a díjmentesség.

Az aktuális támogatási le-
hetôségekrôl, a vidékfej-
lesztés helyzetérôl és a ser-
tésstratégiáról is szó esett 
azon a konferencián, melyet 
november 13-án rendeztek a 
Csabagyöngyében.

Mint ismeretes, 2016-tól az 
érettségi vizsgára jelentke-
zés elôfeltétele lesz, hogy 
minden diák 50 óra közös-
ségi szolgálatot végezzen 
középiskolai tanulmányai 
során. Az elôzô tanévtôl már 
városunk intézményeiben is 
szorgoskodnak a fiatalok.

Felújítják a 
csatornahálózatot
A Békéscsaba Megyei Jogú 
Város szennyvíztisztításának 
és csatornázásának fejlesz-
tése projekthez kapcsolódó-
an az önkormányzat vállalta, 
hogy 10 éven keresztül, össze-
sen 10 km meglévô szenny-
vízcsatorna-hálózatot újít fel 
a településen. A munkák no-
vemberben kezdôdnek.

A szennyvízcsatorna-há-
lózat felújításának kiviteli ter-
vei az év közepére készültek 
el. Ezt követôen a pénzügyi, 
gazdasági és városfejlesztési 
bizottság döntött a szenny-
vízcsatorna-hálózat felújítá-
sának elsô üteméhez tartozó, 
2013. évben felújítandó sza-
kaszokról, majd a közgyûlés 
szeptemberi ülésén határo-
zott a kivitelezô kiválasztá-
sáról, valamint a vállalkozási 
szerzôdés megkötésérôl.

A vállalkozó az egyezteté-
sek lefolytatását és a szüksé-
ges engedélyek beszerzését 
követôen a kivitelezési mun-
kákat novemberben kezdi 
meg, amelynek során az 
alábbi szakaszok felújítása és 
építése kezdôdik el: Baross 
utca, Vasvári Pál utca, Wes-
selényi utca, Egressy utca, 
Szôlô utca.

A kivitelezési munkák elô-
reláthatólag 2014 tavaszán 
fejezôdnek be.

Böngéssze legfrissebb 
híreinket a

csabaimerleg.hu
weboldalon!



November 12-én, kedden Kiss 
László, a Bárka folyóirat egyik 
szerkesztője tartott előadást 
„Humor az irodalomban” cím-
mel, ezt szerdán író-olvasó ta-
lálkozó követte Kiss Ottóval. 
Az íróval dr. Farkasné Csató 

Katalin beszélgetett Javrik 
könyve című regényéről. Csü-
törtökön az a Kávészünet ze-
nekar tartotta meg „Trendha-
gyó irodalomórá”-ját, akiket 
a Csillag születik tehetségku-
tató műsorból is ismerhettek 

már a diákok. Pénteken a nagy 
érdeklődésre való tekintettel 
két magyar órát is tartott Ba-
lázs Géza nyelvész, az ELTE 
tanszékvezető egyetemi taná-
ra „A nyelvi erőszak” címmel.

A 2012. október 1. és 2014. 
február 28. között zajló pro-
jektet 31 millió 906 ezer 790 
forinttal támogatja az unió. A 
2012 őszi indulástól kezdődő-
en már számos program meg-
valósult a tervezettek közül. 

Tavaly decemberben elké-
szült az interaktív könyvtári 
portál részeként a Szirén In-
tegrált Könyvtári Rendszer-
hez illeszkedő on-line kölcsön-
ző modul, amely segítségével 
a könyvtár használói on-line 

módon hosszabbíthatják meg 
kölcsönzéseiket, illetve elő-
jegyzésbe is vehetnek jelenleg 
kölcsönzés alatt álló dokumen-
tumokat.  Elkészültek a könyv-
tári bútorok is: olvasóasztalok, 
számítógépasztalok, kétolda-
las polcos könyvszekrények, 
válogatóládák, könyvszállító 
kocsik, székek, fogasok. Továb-
bi eszközbeszerzésként 578 
könyvet vásároltak a könyvtár 
számára, amelyek mindegyike 
5 éven belüli kiadású.

Az idei évben középiskolá-
sok számára olvasókör indult, 
megrendezték a könyvtárhasz-
nálati versenyt három, on-line 
fordulóval, végezetül helyszíni 
döntővel. A 2013-as év esemé-

nyei között szerepelt a „Digi-
tális Erőd” csapatverseny, az 
„Egy éjszaka a könyvtárban” 
(este 6-tól hajnali 2-ig a könyv-
tár nyitva tartott, könyvtár-
bemutatókkal, könyvtár-
használati totóval várták az 
érdeklődőket), a „Nyílt fórum 
a Lifelong Learning jegyében”, 
melyen dr. Farkas Éva, a Szege-
di Tudományegyetem docense 
tartott előadást  az élethosszig 

tartó tanulásról. A „Mesedél-
utánon” általános iskolások 
számára adták elő a drámakö-
rösök  A só című zenés meseda-
rabot, majd különböző foglal-
koztatókat, köztük mese-totót 
tölthettek ki a kicsik. Október-
ben a Szegedi Tudományegye-
tem Klebelsberg Könyvtárát 
látogatták meg a gimnazisták. 
A könyvtári állomány feldolgo-
zása folyamatosan zajlik.

Tudás – Érték – Könyvtár – Andrássy 
A magyar nyelv és irodalom hete a gimnáziumban

A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium-
ban november 11. és 15. között rendezték meg a magyar 
nyelv és irodalom hetét. A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0017 
számú, „Tudás – Érték – Könyvtár – Andrássy: A könyvtári 
hálózat nem formális és  informális képzési szerepének erő-
sítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a békéscsabai 
Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban” címet viselő 
projekt keretén belül ezen a héten négy, rendhagyó iroda-
lomórán és egy író-olvasó találkozón vehettek részt az ér-
deklődő tanulók nemcsak a gimnáziumból, hanem két part-
ner középiskolából, a Gépészetiből és a Közgéből is.

Az 57 éve történteket Mikulán 
Róbert, a BéKSZI fôigazgató-
ja elevenítette fel. Békéscsa-
bán a színészek vezetésé-
vel robbant ki a forradalom 
1956. október 26-án. Az ak-
kor 54 000 lelket számláló 
város lakosságából mintegy 
30 000-en vették ki részüket 
a forradalomból. Október 27-
én Fekete Pált megválasztot-
ták a Békés Megyei Forradal-
mi Tanács elnökévé, október 
28-án megjelent a Kossuth 
Népe, november elsején pe-
dig a Független Újság. No-
vember 4-én a szovjet erôk 
megszállták Békéscsabát, 
hajnalban lánctalpas harc-
kocsik verték fel álmukból a 
békésen pihenô csabaiakat. 

Bombázták a városházát, a 
vasútállomást, a kórházat, a 
színházat, a rendôrség épü-
letét. November 10-én Feke-
te Pált letartóztatták, a hírre 
sztrájkok törtek ki. December 
17-én, Gyulán könnygázgrá-
nátokat vetettek be a tömeg 
ellen, majd közéjük lôttek.

Gyulaváriból ekkor csatla-
kozott a tüntetôkhöz Farkas 
Mihály és Mány Erzsébet... 
Ôket 1957 februárjában a 
Kazinczy utcai laktanyánál 
végezték ki. 

A megemlékezés a Berényi 
úti temetôben, Zsíros Mihály 
hadnagy, valamint Mány Er-
zsébet és Farkas Mihály sír-
jánál folytatódott.

Vándor Andrea

A Békéscsabai Kistérségi 
Életfa Szociális Szolgáltató 
Központ, a Békés Megyei Ál-
dozatvédelmi és Bûnmegelô- 
zési Közhasznú Egyesület 
és a Család, Esélyteremté-
si és Önkéntes Ház közös 
programján szó esett az ál-
dozattá válás legaktuálisabb 
veszélyeirôl, a droghasználat 
és egyéb szenvedélybeteg-

ségek megjelenési formáiról 
a gyerekek korosztályában. 
Beszéltek a dizájner drogok-
ról, az internet veszélyeirôl, a 
HIV- és hepatitis-fertôzések 
és a droghasználat össze-
függéseirôl is. 

Zsankó László nyugalma-
zott rendôr alezredes köszön-
tôje után dr. Gácser Magdolna 
gyermekpszichiáter fôorvos 
tartott elôadást, melyben 
sorra vette azokat a rizikófak-
torokat, melyek a korai szer-
használathoz vezetnek. Meg-
tudtuk, hogy az önbizalom 
erôsítése, az iskolai sikerek, 

a jó családi kapcsolatok, a 
megfelelô kontroll és az érzel-
mi biztonság segít megelôzni 
a káros szenvedélyeket.

A konferencia további elô-
adói között a megyei kórház, 
valamint a rendôrség szak-
emberei is szerepeltek, a 
szervezésben közremûködött 
a rendezôkön kívül a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ 
Civil Áldozatvédelmi Irodája, 
a Békés Megyei Kormányhi-
vatal Igazságügyi Szolgálata 
és a fôkapitányság bûnmeg- 
elôzési osztálya is.

Gajdács Emese

6 Csabai Mérleg

A közelmúltban Békéscsa-
bán rendezett konferencia 
fókuszában ezúttal a válság, 
a függôség, a növekvô térbe-
li-társadalmi egyenlôtlensé-
gek problémaköre, illetve az 
ezekre adott és adható helyi, 
illetve térségi válaszok álltak. 
Az V. Alföld Kongresszuson 
szakmai diskurzus folyt a 
következô témakörökben:  

gazdasági átalakulás és gaz-
dasági válság a perifériákon; 
társadalmi marginalizáció, 
periferizálódás, szegénység; 

agrárátalakulás, fenntartható 
fejlôdés; vidékpolitika, terü-
leti és társadalmi tôke, a civil  
szféra szervezôdései.

V. alföld Kongresszus
Szakmai diskurzus Békéscsabán 

a haza örök
Az áldozatokra emlékeztünk

Az idén 40 éves MTA KRTK 
Alföldi Tudományos Osztály 
Békéscsabai Kutatócsoport-
ja – húszéves hagyományt 
követve – szervezte meg az 
V. Alföld Kongresszust. 

Koszorúzással emlékeztünk november 4-én Farkas Mihály 
és Mány Erzsébet kivégzésének helyén, a Kazinczy utcai 
laktanyánál. Varga Tamás osztályvezetô-helyettes köszön-
tötte a megjelenteket, majd Czitor Attila Csoóri Sándor Em-
lékezés 1956 novemberére címû versét szavalta.

Áldozatvédelmi konferenci-
át rendezett a közelmúltban 
három civil szervezet a Csa-
bagyöngye Kulturális Köz-
pontban. 

A város nevében Kiss Tibor alpolgármester koszorúzott

Áldozatvédelmi konferencia
Szakmai nap a Csabagyöngyében

segítség az 
autósoknak

A „Látni és látszani” orszá-
gos akció keretében Békés 
megyében öt szerviz és két 
optika várja díjmentes vizs-
gálatokkal a közlekedôket.

Az ORFK – Országos Bal- 
eset-megelôzési Bizottság a 
tavalyi évhez hasonlóan idén 
is meghirdette a „Látni és 
látszani” elnevezésû kampá-
nyát. Ennek keretében az ak-
cióban részt vevôk december 
15-éig a téli idôjárási körülmé-
nyek között való közlekedésre 
történô felkészülés fontossá-
gára hívják fel a figyelmet, illet-
ve díjmentes vizsgálatokkal 
segítik a közlekedôket. Az 
akció részeként november-
ben országszerte, így Békés 
megyében is számíthatnak 
a jármûvezetôk arra, hogy a 
közúti ellenôrzések során a 
rendôrök a közlekedési fel-
ügyelet szakembereivel kö-
zösen átvizsgálják jármûveik 
világítóberendezéseit.

Ôsszel, illetve télen a köz-
úti balesetek jellemzô oka, 
hogy a gépjármûvezetôk 
nem az idôjárási, látási és 
útviszonyoknak megfelelô-
en közlekednek. Ebben az 
idôszakban a legtöbb prob-
lémát a csúszós út és a rom-
ló látási viszonyok jelentik, 
ezért lényeges, hogy minden 
jármûvezetô megfelelôen 
felkészítse jármûvét, illetve 
saját magát is ezekre a körül-
ményekre.

G. E.



i Bulvár / Közélet

– A Magyar Zarándokút ki-
alakulásának története 2008-
ig nyúlik vissza, amikor vé-
gigjártam a spanyolországi 
El Caminot. Itt több magyar 
zarándokkal is megismer-
kedtem, akik hiányoltak egy 
hasonló utat hazánkban – 
mesélt Rumi Imre építész az 
út születésérôl. – Olyan te-
rületeket kerestem, amelye-
ket alkalmasnak tartottam 
zarándokútnak, és tudtam, 
hogy a szükséges szakrális, 
kulturális értékekkel, hagyo-
mányokkal rendelkezik. A 
Magyar Zarándokút északról 
déli irányba halad. Ország-
határtól országhatárig szeli 
át Magyarországot. Kereszt-
metszetet ad természeti és 
épített értékeinkrôl.

A zarándokút Budapestre 
a II. kerület északi határán lép 
be, innen halad délre a bu-
dai oldalon a XI., XII. és XXII. 
kerületeken keresztül, majd 
Szigetszentmiklós irányába 

folytatódik. Az útvonal része 
többek között az Anna ká-
polna, a Makkosmária kegy-
templom, az Úti Madonna, a 
Farkasréti temetô, a Gellért-
hegyi Sziklakápolna, a Szent 
Lipót templom, a Péter Pál 
kápolna és a Kálvária is.

– Az út 2011 óta mûködik, 
elsô évben 370, 2012-ben 
460, idén pedig eddig körül-
belül 800 zarándokútlevelet 
adtunk ki, tehát folyamato-
san növekszik a zarándokok 
száma.

A kiváltott zarándokútle-
vél lehetôséget biztosít arra, 
hogy az egyre bôvülô kapa-
citású zarándokszállásokon 
megszálljon valaki. Az út fizi-
kai megtestesítését a szállá-
sok 20–35 kilométerenkénti 
hálózata és a kijelölt útvonal 
adja, amely többnyire földuta-
kon, turistaösvényeken a ter-
mészetben vezet. A teljes út 
bejárása 15–25 napot igényel.

fM

évrôl évre több zarándok

az EU nem tud 
versenyezni Ázsiával

Esztergomból vezet Máriagyûdre, az ország déli határához 
a Magyar Zarándokút. A keresztény szellemiségû 420 kilo-
méteres út, a magyar El Camino, Budapestet is érintve az 
ország jelentôs templomait, kegyhelyeit köti össze.

– Attól, hogy az Európai Uni-
óban születik egy határozat 
arról, hogy négy hónap után 
minden fiatalnak el kell tudnia 
helyezkedni, az még nem je-
lenti azt, hogy a munkáltatók 
azonnal el is kezdik ôket al-
kalmazni – fogalmazta meg 
véleményét Rétvári Bence, 
a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium parlamenti 
államtitkára egy kerekasztal-
beszélgetésen.

Az európai munkaerô-piaci 
programban Magyarország 
tizenötmilliárd forintot kap. 
– Ez is egy pozitívum, hisz a 
közös európai pénzünk hasz-
nos célra fordítódik, de nem 
biztos, hogy pont az unió 
tudja megmondani, mi a jó 
az összes tagállamnak. Nagy 
különbséget érzek a nyugati 
és keleti, mondhatni, a gaz-
dagabb és szegényebb régió 
között. Míg ott inkább az ön-
megvalósításról szól a törté-
net, kipróbálják magukat egy-
két egyetemen, néhány évet 
különbözô országokban töl-
tenek, kisebb-nagyobb mun-

kákat vállalva, addig például 
nálunk ez az önfenntartásról 
szól. Keleten a szociális rend-
szer és a család kevésbé tudja 
segíteni a fiatalokat, mint nyu-
gatabbra – emelte ki az állam-
titkár. – Ezért jobb az, ha az 
államok minél szélesebb ha-
táskörben dönthetnek a pénz 
célszerû felhasználásáról. 
Ahogy svédet göröggel, úgy 
franciát magyarral sem lehet 
összehasonlítani. A helyzet 
már csak azért is nehéz, mert 
a munkahelyek sorra szûnnek 
meg az ázsiai piac lehetôsé-
gei miatt. El fog vándorolni a 
termelés, amin tizenötmilliárd 
forint önmagában nem segít.

MA

Az Európai Unió legújabb kezdeményezése kapcsán a fia-
tal munkanélkülieknek négy hónapot követôen segítenek 
munkát találni, vagy olyan képzést ajánlanak, amivel az 
álláskeresést könnyítik meg. Rétvári Bence szkeptikusan 
fogadta az összes államban januártól bevezetendô, kidol-
gozás alatt álló ifjúsági garanciaprogramot.

– Lesz-e a székelyek mene- 
tébôl autonómia? 

– Valószínû, hogy lesz au-
tonómia, ismerve a széke-
lyek nyakas kitartását. Sok 
mindent megpróbáltak már 
velük, de a Székelyföld etni-
kai képérôl is látszik, hogy kö-
römszakadtáig védik az iden-
titásukat. Megállíthatatlan a 
folyamat.

– Hogyan látja Erdélybôl 
a jelenlegi román–magyar vi-
szonyt?

– Hiába közeledik a magyar 
fél ôszintén, európai módon, a 
román fél ugyanazt a balkáni, 
hazug politikát folytatja, amit 
90 éve elkezdett. 

– Mi a tapasztalata a kettôs 
állampolgárságról?

– Vegyes tapasztalataim 
vannak. A magyarok megtisz-
teltetésnek veszik ezt a lehe-
tôséget, bár nem mindenki 
él vele. Az idôsebbek, akik a 
„magyar világban” születtek, 
úgy gondolják, hogy ezzel a 
magyar állam igazságot szol-
gáltatott és büszkén, köny-
nyekkel a szemükben teszik 
le az esküt. Ugyanakkor ez-
zel a lehetôséggel él számos 
román nemzetiségû is, akik 
kimondottan nyugati munka-
vállalási lehetôségként, vagy 
amerikai vízummentességért 
kérik, és megkapják a magyar 
állampolgárságot. 

– Hogyan néz ki a hazai po-
litika határon túli szemmel?

– Magyarország kormá-
nya igyekszik függetleníte-
ni az országot és a magyar 
népet attól az új típusú 
rabszolgaságtól, amibe az 
EU szorítaná be. Igyekszik 
visszaszerezni azt, amit 
az elôzô kormány elher-
dált, ugyanakkor igyekszik 
a lakosság anyagi körül-
ményein is segíteni, ezzel 
szemben Románia újabb 
és újabb kölcsönökért már 
olyan nyomorba sodorta a 

kis jövedelmûeket, amibôl 
nem lehet kilábalni.  

– És hogy fest a román poli-
tika kisebbségi magyarként és 
nôként?

– Én mindig azt hangoz-
tattam, hogy a magyar nôk 
kettôs kisebbségben élnek. 
Elôször magyarként, má-
sodszor pedig nôként. Egy 
konzervatív társadalomban 
nagyon nehéz elfogadtatni, 
hogy a nôk is képesek bár-
milyen pozícióban helyt állni 
és bizonyítani. Ugyancsak e 
konzervatív gondolkodásmód 
eredménye, hogy mi nôk is 
visszafogottabbak vagyunk, 
erôsebbek a berögzôdött 
meggyôzôdések, kevesen vál-
lalunk különbözô szerepeket. 
Többet és keményebben kell 

harcolnunk, és sokkal több 
akadályt kell leküzdenünk. 
Ugyanakkor szervezeten be-
lüli támogatottságunk sem a 
megfelelô, nem biztosítják ha-
tékonyan a nôk szerepválla-
lását. Nem túlzok, ha azt állí-
tom, hogy a nôk helyzete sok 
esetben megalázó, a nôket 
kirekesztik a politikai életbôl, 
nekünk a munkaerôpiac is 
sokkal korlátozottabb, mint a 
férfiaknak, néha szinte zsák-
utca. Elsôsorban nekünk 
kell tennünk azért, hogy ez a 
mentalitás változzon. Merjünk 
szerepeket vállalni, mert csak 
így tudjuk bebizonyítani, hogy 
igenis, helyünk van nekünk is 
az élet és a társadalom bár-
mely területén.

fodor E.

szabó tímea: lesz székely autonómia!
Nôk és vállalkozások címmel tartottak konferenciát az 
Európai Unió országaiból érkezett képviselônôk részvé-
telével Budapesten. Lapunk a Romániában magyarként 
politizáló Szabó Annamáriát, az RMDSZ Nôi Tagozatának 
képviselôjét kérdezte.

– Van-e szó a könyvben a 
katolikus egyház várható re-
formjairól?

– A katolikus egyház célki- 
tûzéseirôl, reformjairól kér-
dezve, elsôként azt válaszolja, 
hogy az „egyháznak ma leg-
inkább arra a képességre van 
szüksége, hogy gyógyítsa a 
betegeket, felmelegítse az 
emberek szívét, hogy közel le-
gyenek egymáshoz”. Ferenc 
pápa úgy látja az egyházat, 
mint „egy tábori kórházat, nem 
koleszterin- és vércukorszint-
rôl kell beszélni, hanem elôbb 
a sebeket kell ellátni, bekötöz-
ni”. A szervezeti és szerkezeti 
reformok másodlagosak. 

– Az interjúkötetben Ferenc 
pápa a nôket külön megemlíti.

– A nôk egyházban betöl-
tött szerepe kapcsán leszöge-

zi: „Ki kell tágítani az egyház-
ban a tereket a hatékonyabb 
nôi jelenlét számára”. A nôi 
géniusz szükséges mindazon 
helyen, ahol döntéseket hoz-

nak. Ferenc pápa „tart attól, 
hogy a megoldás egyfajta 
„szoknyás macsósság” lesz. 

– Esik-e szó a homoszexua-
litás kérdésérôl?

– A homoszexualitás té-
mája kapcsán Buenos Aires-i 
tapasztalatára utal, ahol „le-
veleket kapott homoszexu-
ális emberektôl, akik „társa-
dalmi sérültek”, mert ahogy 
mondják, az egyház mindig 
elítélte ôket. De az egyház 
nem akarja ezt” – mondja 
a pápa. „Visszatérôben Rio 
de Janeiróból, a repülôgé-
pen azt mondtam, hogy ha 
egy homoszexuális ember 
jóakaratú és istenkeresô, én 
semmiképpen nem ítélem el. 
Ezzel valójában azt mondom, 
amit a Katekizmus tanít”. Arra 
a kérdésre, hogy elítéli-e a 
homoszexuális embereket, a 
választ Isten színe elé helyezi, 
aki irgalommal tekint az em-
berre. 

– Az interjú alapján milyen 
változás várható a katolikus 
egyház életében?

– Semmi nem dôlt el ed-
dig, minden most kezdôdik. 
Egy biztos, az egyháznak a 
lényeges kérdésekben újra 
kell gondolnia a lelkipászto-
ri gyakorlatát. Ferenc pápa 
nem kapkod, de nem is ha-
logat. Imádkozik, kérdez, vár, 
megfontol, megkülönböztet 
és dönt.

fodor Erika

Ferenc pápa nem kapkodja el 
a reformokat

Ferenc pápa a jezsuita új-
ságírók képviselôjének adott 
interjújában szokatlanul sze-
mélyes hangon szólal meg. 
Az ebbôl készült, Jó napot! 
Ferenc pápa vagyok címû 
kötetben egész gondolko-
dásmódjának a mozgató-
rugóit ismerhetjük meg. A 
kötet tartalmáról a fordítót, 
Vértesaljai László jezsuita 
szerzetest kérdeztük.
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– Akik valaha versenyzô-
ként, edzôként, segítôként 
részt vettek a legnagyobb vi-
lágeseményünkön, a mindig 
az ötkarikás játékokat köve-
tô paralimpiákon, azok le-
hetnek tagok – avatta be la-
punkat a részletekbe Becsey 
János kétszeres paralimpi-
ai bajnok úszó, egyben a 
klub elnöke. – Célunk, hogy 
népszerûsítsük a mozgal-
mat, ebben segíthet, hogy 
az olimpikonokkal együtt 
szervezünk majd programo-
kat.

A választott tisztségvise-
lôk között számos sikeres 
sportoló található. Az elnök-
ségben kapott helyet mások 

mellett a tavalyi londoni játé-
kokon éremhalmozó Krajnyák 
Zsuzsa és Tóth Tamás is. 
– Szeretnénk hallatni a han-
gunkat. Ha nem is érdekszer-
vezet vagyunk, mert arra ott 
a Magyar Paralimpiai Bizott-
ság, de versenyzôi oldalról 
kívánunk megnyilvánulni – 
tette hozzá. Becsey meglátá-
sa szerint a tavalyi paralimpia 
óta látszik, mennyire profi gé-
pezet mûködik a fogyatékkal 
élôk nemzetközi sportolta-
tása mögött, amihez fel kell 
zárkózni. – Nagyon összetett, 
hogy mi is kell hozzá, de az 
egészségüggyel ugyanúgy 
le vagyunk maradva, mint a 
médiában való szerepléssel.

Camilo Mora a Hawaii Egye-
tem kutatója és munkatársai 
elkészítettek egy térképet, 
amely azt mutatja, melyik 
évben változik meg egy-egy 
város éghajlata. A kutatás 
készítôi állítják, 30 év múlva 
a ma még extrémnek mon-
dott idôjárások válnak majd 
normálissá. Az egész Földre 
vetítve 2047 lesz a kutatók 
szerint a fordulópont. Ma-
gyarország viszonylag sze-
rencsés helyen fekszik, ide 
2056-ra jósolják az éghajlati 
fordulópontot, egy kedve-
zôbb lehetséges jövôbeli 
forgatókönyv esetére pedig 
2085-re, a tudósok szerint 
ugyanis a folyamat még las-
sítható. 

Megkerestük dr. Egely 
Györgyöt, aki szerint a fo-
lyamat feltartóztatására már 
nincs lehetôség. – Egyes 
kutatások szerint már csak 
négy éve van az emberiség-
nek, hogy megállítsa a klí-
maváltozást, de ez naivitás. 
Ezt a folyamatot már nem 
lehet a visszájára fordítani. 
Ha megnézzük, egyre szél-
sôségesebb az idôjárás, az 
egyik nap a hidegrekordok 
dôlnek meg, a másik nap a 
melegrekordok. A szélsôsé-
ges kilengések drámaiak. 

Ez részben a gazdaságban 
is lemérhetô. Azt gondolom, 
néhány éven belül elbúcsúz-
hatunk a magyar kukoricá-
tól, mert nem fog megterem-
ni nálunk. A szárazság miatt 
már az elmúlt években sem 
tudtak rendesen kifejlôdni 
a szemek – magyarázta dr. 
Egely György, aki napi szin-
ten figyelemmel kíséri a klí-
majelentéseket. 

– Teljes technológiai vál-
tásra lett volna szükség a 
folyamat megakadályozásá-
hoz vagy lassításához, de 

ennek 2000-ig végbe kellett 
volna mennie. Ez nem tör-
tént meg, a vonat elment. 
A városi emberek a hétköz-
napokban azon fogják ész-
revenni a klímaváltozást, 
hogy sokkal több erôs front-
átvonulás lesz. Stressze-
sebb lesz az élet, több lesz a 
baleset, a koraszülés, a gu-
taütés, a trombózis, A vidéki 
embereknek a rapszodikus 
idôjárás a mezôgazdasági 
termelésben, a turizmusban 
okozhat majd problémákat.

 bgy

– Két ünnep között és szil-
veszterkor rengetegen utaz-
nak el otthonról, a karácsony 
szenteste ma még kevésbé 
népszerû utazási idôpont, 
de azért tapasztalható már 
elmozdulás ebben a dolog-
ban. Nagyon népszerûek a 
vendégházak, a kis erdei há-
zikók. Itt általában békebeli, 
nosztalgikus hangulat fogad-
ja a vendégeket, mindenki 
visszavonulhat a saját szobá-
jába, de vannak közösségi 
terek – magyarázta Kádár 
Tímea utazási szakértô. 

– Önellátó helyekrôl van 
szó, de az ember elkészítheti 
ott is a menüt, vagy már ké-
szen magával is viheti a bejg-
lit és az egyéb ünnepléshez 
szükséges ételeket. Tulaj-
donképpen ilyenkor ugyan-
úgy ünnepelhet az ember, 
mintha otthon lenne, de kicsit 
mégis a megszokottól eltérô 
helyen, a természet közelsé-
gében, illetve sokan nagyobb 
helyen lehetnek, mint a saját 
lakásuk, akár az egész, nagy 

családot össze lehet gyûjteni 
egy ilyen házikóban.

Karácsonyra egyébként 
nem olyan nehéz olcsó szál-
lást találni, mint mondjuk az 
utazási szempontból sokkal 
frekventáltabb szilveszteréj-
szakára. – A két ünnep között 
és kifejezetten szilveszterkor 
a hotelek, szállodák sokkal 
magasabb áron kínálják a 
szobáikat, míg karácsony-
kor általában lényegesen 
olcsóbban lehet szállást ta-
lálni. A vendégházakban egy 
fô akár már három-négy ezer 
forintért eltölthet egy éjsza-
kát, míg a szállodákban tíz-

tizenöt ezer forintba kerül 
ugyanez, azonban nyilvánva-
lóan több szolgáltatást is kap 
érte a vendég, illetve ilyenkor 
ebben az árban benne van a 
szilveszteri program is. Van, 
ahol többnapos szilvesz-
teri utazásokat ajánlanak – 
mondta Tímea.

Habár sokan nem sze-
retik, hogy a kirakatok már 
novemberben tele vannak 
hógömbökkel és karácsonyi 
ajánlatokat hirdetô táblák-
kal, az utazás esetében bi-
zony már sokkal korábban, 
még nyáron el kell kezdeni a 
szervezkedést. – Az igazán 

jó ár-érték arányú szállodák 
nagy része már augusztus-
ban betelik, így soha sem le-
het eléggé elôre gondolkod-
ni. A vendégházak esetében 
is sok a foglalás, vannak, 
akik már egy évre elôre biz-
tosítani akarják, hogy jövôre 
is övék legyen a kiszemelt 
házikó. Nem azt mondom, 
hogy nem lehet egy-egy jó 
ajánlatra bukkanni, de az 
biztos, hogy nem szabad a 
foglalást az utolsó pillanat-
ra hagyni. A legnépszerûbb 
hazai úti célok: a Börzsöny, 
a Mátra, Dobogókô. 

Baku György
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Sokan szeretnének az ün-
nepek idejére kiszakadni a 
hétköznapokból, és elutazni 
otthonról. A legjobb szál-
lásajánlatokat azonban már 
nyáron elkapkodják erre az 
idôszakra. Még most sem 
reménytelen megfelelô szál-
lást találni, de már biztosan 
nem olyan egyszerû feladat, 
mint két-három hónappal 
ezelôtt.

2056-ra Magyarország ég-
hajlata megváltozik. A tudó-
sok állítják, egy hónappal 
hosszabban kell majd hô-
ségriadót kiadni az ország-
ban, és 3-4 fokkal biztosan, 
de akár 8-9 fokkal is emel-
kedhet az átlaghômérsék-
let. Forró nyarakra, meleg 
tavaszra és enyhe ôszre 
számíthatunk. A magyar 
szakértô szerint a folyamat 
feltartóztathatatlan.

augusztusban kell megtervezni 
a karácsonyi utazást

Negyven év múlva megváltozik 
a Föld éghajlata

Ökrös Csaba bejárta a világot 
hegedûjével. Többek között 
Amerikában is dolgozott a 
Brooklyni, a Miami, a Phila-
delphiai Szimfonikus Zene-
karral is, azokban az években 
is, amelyekben még nemigen 
lehetett nyugatra utazni. Az 
USA-ban válságba került a 
komolyzene, a producerek 
pedig megpróbálták eladha-
tóbbá tenni a magyar népze-
nészek által. A recept bevált, 
és a hippimozgalom kiörege-
dett tagjai látogatni kezdték 
a koncerteket. Szép évek kö-
vetkeztek Ökrös Csaba szá-
mára, de aztán az amerikaiak 
lecserélték a magyarokat egy 
spanyol bandára. A zeneszer-
zô rendszeresen fellép a Kalá-
ka együttessel is. 

– Kétfajta zene létezik: jó 
és rossz. Kodály Zoltán is azt 
mondta, hogy a népzene vi-

rágoskertjében is teremnek 
gyomok. Hozzáértô füllel és 
értelemmel kell válogatni eb-
bôl a virágoskertbôl. A klasz-
szikus zenében is akadnak 
kevésbé jól sikerült alkotások, 
mint ahogy a könnyûzenében 
készültek remekmûvek. Saj-
nos tény, hogy a zene mára 
fogyasztási cikké vált, de a 
rockzene olyan húrokat ké-
pes megpendíteni az emberi 
lelken, melyeket más mûfajok 
nem érintenek – vélekedik a 
zenérôl Ökrös Csaba. A nép 
által adományozott címérôl pi-
ronkodva nyilatkozik. – Az em-
berek szeretnek egy kicsit tú-
lozni. Tûzzel és hévvel játszom, 
talán ezért találták ki, hogy 
az ördög hegedûse vagyok – 
mondja Csaba, aki ma már a 
legifjabb hegedûsgenerációt 
tanítja a mesteri játékra. 

k. k.

Ökrös Csaba Magyarország egyik legismertebb népzené-
sze. Az Ördög hegedûsének is nevezett virtuóz szerint két-
féle zene létezik: jó és rossz. Földmûves családban nevel-
kedett, elôször kilencévesen vett a kezébe hangszert. Ma 
már gyerekeket tanít játszani, és ha ideje engedi, színházi 
elôadásokhoz komponál kísérôzenét.

ökrös Csaba hippiknek húzta

Az olimpikonokhoz hasonlóan a fogyatékkal élôk sportjában 
a paralimpiai játékokon indultak is csoportba tömörültek. Ko-
moly lemaradást kell ledolgozniuk a világhoz képest.

Megalakult 
a Paralimpikonok Klubja



– A testvéri kapcsolat az 
egyik legerôsebb kapocs, 
ami két ember között lehet. 
Még a családi kapcsolatokon 
belül is a legközelebbi és leg-
fontosabb. Gabival érezzük a 
kötôdést, a ragaszkodást. A 
másik egyetlen szemrezdü-
lésébôl már tudjuk, hogy mit 
jelent az, és mit szeretne. Ha 
jönne valaki az utcáról, biz-
tosan nem tudnék vele így 
énekelni – mondta lapunknak 
Tóth Vera. – A húgomon kívül 

egyetlen énekes van, aki olyat 
tud kiváltani belôlem duett-
partnerként, mint senki más, 
az pedig Radics Gigi. Ha a 
testvéreddel állsz a színpa-
don, akkor utánozhatatlan 
energiák szabadulnak fel. Ezt 
nem lehet tanulni. Nem aka-
rom, hogy nagyképûségnek 
hangozzon, de a közös kon-
certjeinken olyan energiák 
szabadulnak fel, mint semmi-
kor. Magam is megdöbbenek 
ezen – magyarázta az elsô 

hazai Megasztár, aki hama-
rosan ismét húgával ad kö-
zös koncertet az Orfeumban. 
Gabinak persze emellett ezer 
dolga akad az X-Faktor men-
toraként, de Verához bármikor 
fordulhat jó tanácsért.

– Folyamatosan konzultá-
lunk, újra és újra megnézzük 
a produkciókat, kielemezzük. 
Nem mindig van közöttünk 
egyetértés, de nem is kell. 
Voltak olyan életszakaszok, 
amikor kicsit távolabb kerül-
tünk egymástól, de a kapocs 
soha nem szakadt meg. Hi-
ába cikkeztek az újságok! 
A közös szereplések pedig 
csak egyre közelebb hoz-
tak minket egymáshoz, mert 
éneklés közben rengeteg do-

log kiderül egy emberrôl. Ez 
megkönnyíti a dolgokat, és az 
évek során csak egyre jobb 
lesz közöttünk a harmónia – 
érvelt Vera, aki húgát hívja, ha 
valami problémája akad.

– Mindent tôle kérdezek 
meg, onnantól kezdve, hogy 
milyen ruhát vegyek fel egy 
koncertre, egészen odáig, 
hogy mi a véleménye egy 
pasiról. Mindent megkérde-
zek tôle. Ha magányosak va-
gyunk, a másikat hívjuk elô-
ször. Már gyerekkorunkban is 
egymás bizalmasai voltunk. 
Hát kivel beszéled meg a tit-
kaidat? Nyilván nem az anyu-
káddal, hanem a tesóddal. 
Aztán ezzel lehetett zsarolni 
is a másikat: ha nem csinálod 
ezt vagy azt, elmondom anyu-
nak, amit tudok – nevetett 
Vera. – Testvérként abban a 
szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy Gabival mind-
ketten énekesnôk lettünk, 
és a Jóisten mindkettônket 
azonos kvalitásokkal ruhá-
zott fel. Ha más mûfajban, és 
néha más eszközökkel is, de 
ugyanazt csináljuk. Egyikünk 
sem tehetségesebb a másik-
nál. Zenei téren egyforma a 
tudásunk. Nincs köztünk fél-
tékenység, és akkor sem volt, 
amikor nekem még jobban 
ment, mint Gabinak. Soha 
nem tiportuk el a saját önös 
érdekeink miatt a másikat.

Baku
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Idén harmincöt éves Nagy 
Feró legendás zenekara, a Be-
atrice, de a pöttyös kendôsök 
úgy vélik, mindig meg kell újul-
ni. Manapság divatos dolog, 
hogy egy-egy kreatív közös-
ség csapatépítô tréningeken 
ötletel a jövôbeni munkáról. 
Nem tettek másként Feróék 
sem, persze a fontos szakmai 
beszélgetés mellett fogytak az 
italok és a finom ételek is.

– Rengeteg ötletünk van, 
folyamatosan azon agya-
lunk, hogyan tudnánk még 
többet adni a közönségnek a 
zenénkbôl. A temérdek mun-
ka mellett azonban gyakran 
még arra sincs idônk, hogy 
beszélgessünk egy jót – val-
lotta be lapunknak a front-
ember. – Ezért is nagy öröm 
számomra, amikor Erdélyben 
lépünk fel. Ott szerencsére 
van lehetôség a közös mar-
hulásra is. A hétvégén két 
koncertünk volt: pénteken a 

diósgyôri Ady Endre Kulturá-
lis és Szabadidô Központban, 
szombaton pedig a debrece-
ni Roncsbárban léptünk fel. 
Úgy döntöttünk, a két fellépés 
között nem megyünk haza, 
hanem Miskolcon maradunk, 
ezzel lehetôséget teremtve 
a csapatépítésre, a közös 
ötletelésre. Szeretem az ilyen 
alkalmakat, hiszen ilyenkor jó 
kaják és italok mellett minden-
ki elmondhatja a véleményét. 
Az utolsó szó persze mindig 
az enyém, a végsô döntést 
nekem kell meghoznom – ne-
vetett Feró. 

– Szenzációs évet zártunk, 
tízszer voltunk idén Erdély-
ben, nyáron folyamatosan 
fesztiválokra jártunk, és falu-
napokon is felléptünk. A Best 
of CD-nk pedig kétszeres pla-
tinaminôsítést érdemelt ki, hát 
kell ennél több?  Az évnek pe-
dig még nincs vége!

B. Gy.

– Az operett az egyetlen 
olyan színházi mûfaj, amirôl a 
világon mindenütt Magyaror-
szág jut az emberek eszébe. 
Közel áll a mi Kárpát-meden-
cei létezésünkhöz és gondol-
kodásunkhoz, hiszen benne 
vannak azok a szélsôségek, 
melyek bennünket jellemez-
nek, vagyis a végletes érzel-
mek, az öröm és a bánat mel-
lett mindig megjelenô humor 
– fogalmazott Kerényi Miklós 
Gábor.

– Én magam is zenészcsa-
ládban nôttem föl. Édesapám 
híres énekmester volt, és a 
növendékek gyakran énekel-
tek nálunk operettet is, példá-
ul Lehártól a Vágyom egy nô 
utánt. Fiatalon pincérként dol-
goztam a Nemzeti Étterem-
ben, ahol a cigányzenekar is 
gyakran játszott operettet a 
budapesti közönség és az én 
legnagyobb örömömre.

Oszvald Marika szerint 
az operettet csak könnyû 
mûfajnak nevezik, pedig való-
jában nagyon is nehéz.

– Felnôtteknek szóló mese, 
ahol a színészeknek kiválóan 
kell tudniuk táncolni és éne-
kelni. Az emberek szeretik 
látni a happy endet, a mókát 
és a lírát – magyarázta a jelen-
leg többek között a Mágnás 
Miskában és a Csókos asz-
szonyban látható színésznô, 
és hozzátette: az operett nem 
csak szórakoztat, hanem gyó-
gyít is.

k. k.

Nagy Feró: 
Enyém az utolsó szó!

„az operett gyógyít!”

Nagy Feró bevallotta: ha a Beatrice ügyeiben dönteni kell, 
szívesen meghallgatja a többiek véleményét, de azért a vég-
sô döntést ô hozza meg.  A zenekar elutazott egy kis csapat-
építésre, ahol jó ételek, jó italok és – Feró szavaival élve – a 
közös marhulás mellett a csapat jövôjérôl is beszélgettek.

Az operett ünnepe a mûfaj két legendás alakjának évfor-
dulóihoz kötôdik. Kálmán Imre születése, illetve Lehár 
Ferenc halála évfordulóján tartjuk a Magyar Operett nap-
ját. Kerényi Miklós Gábor, a Budapesti Operettszínház 
igazgatója lapunknak elárulta: ôt már gyermekkorában 
megfertôzte a mûfaj. Oszvald Marika szerint az operett 
nem csak szórakoztat, de gyógyít is.

– A film egy kényes társadal-
mi témát feszeget, a fôszerep-
lô nyíltan vállalja a másságát, 
majd beleszeret egy nôbe. 
Milyen reakciókat várnak a be-
mutató után?

– A téma kétségtelenül 
merész, de ez a vígjáték alap-
vetôen senkit nem bánt, és a 
széleslátókörûséget hirdeti. A 
film ötlete az egyik barátom 
poénjának hatására született 
meg, ami beindította a fantázi-
ámat. Mindig érdekeltek azok 
az emberek, akik kilógnak a 
sorból. Nagyon viccesnek és 
érdekesnek tartottam a fordí-
tott coming out lehetôségét. 

– Több olyan történetet hal-
lunk, ahol a családos férfi egy-

szer csak rájön, hogy a saját 
neméhez vonzódik, a filmbéli 
jelenségrôl pedig személy 
szerint én most hallok elôször.

– Elôbb volt meg az ötlet, 
majd utánanéztem ennek a 
dolognak. Ráadásul nemrég 

egy meleg ismerôsöm közöl-
te velem, hogy évek óta pár-
kapcsolatban él egy nôvel. 
Nem azt mondta, hogy tel-
jesen megváltozott, de most 
minden szempontból boldog 
a hölggyel. Az én filmem per-

sze egy kitalált történet, ami 
speciális gellert ad az identi-
tásválság problémakörének.

– A fôszerepet a nôk bálvá-
nyára, Csányi Sándorra osz-
totta, aki általában szívtiprót 
játszik. A nézôknek nem lesz 
fura, hogy egy ilyen macsó 
meleget játszik?

– Azért ôt választottam, 
mert jóval sokoldalúbb, mint 
amire használják. Valóban 
egy férfias jelenség, de mivel 
színész, van benne nôies-
ség is. Látom Sanyi feminin 
oldalát. Ez a film egy vérbeli 
vígjáték, de arra is ügyeltünk, 
hogy Sanyi ne a sztereoti-
pikus meleg figurát hozza, 
aki csacsog, elképesztôen 
affektál, hanem egy teljesen 
átlagos viselkedésû embert 
mutasson be, aki története-
sen a saját neméhez vonzó-
dik.

– Nem rombolja le a felépí-
tett imázsát?

– Nem, sôt, úgy gondolom, 
jót tesz majd neki. Szinte divat 
lett meleget játszani. Gondol-
junk a Túl a barátságon címû 
filmre, ahol Jake Gyllenhaal 
és Heath Ledger játszották el 
a meleg párt, de Sean Penn 
is fantasztikus alakítást nyúj-
tott a homoszexuális Harvey 
Milk szerepében. Egy ilyen 
szerep hatalmas kihívás egy 
színésznek.

Nagy orsolya

Csányi sándor nôies oldala
Decemberben mutatják be 
a mozik a legújabb roman-
tikus komédiát. A meleg fô- 
hôs szerepét Csányi Sán- 
dorra osztották, az író-
rendezô Orosz Dénes sze-
rint a színész karrierjén 
sokat lendít majd a film, hi-
szen szélsôséges karaktert 
játszani hatalmas kihívás. 
Amerikában divat lett hete-
roszexuális macsóknak is 
meleget játszani, most Ma-
gyarországon is ledöntik a 
tabukat. Lapunk a film jó 
hangulatú plakátfotózásán 
járt, ahol a rendezô elárul-
ta, hogy honnan jött a for-
dított coming out ötlete.

a tóth lányokat közel hozták 
a támadások

Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata gyakran szerepelt az új-
ságok címlapján. Sokszor féltékenységrôl, testvérháborúról 
szóltak a szalagcímek. Tóth Vera szerint, ha voltak is olyan 
idôszakok, amikor nem értettek egyet minden kérdésben, a 
testvéri kötelék sosem szakadt meg közöttük, sôt, állítja, a 
támadások csak közelebb hozták ôket egymáshoz.
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A baráti kapcsolat még köz-
vetlenebbé tétele érdekében, 
november 14-én, a békéscsa-

bai pingvinek – Fehér Tímea, 
Komáromi Anett és Szabó La-
jos színmûvészek – megláto-

gatták szegedi rokonaikat, a 
vadasparkban, ahová elkíséri 
ôket a Fehér galambot játszó 
Csomós Lajos színmûvész 
is, valamint a tánckarból két 
pingvin, jelmezben.

A webkamerának köszön-
hetôen pingvinbarátok így 
egy ideig nemcsak kedven-
ceik vízparti totyogását vagy 
fürdôzését figyelhették meg, 
hanem azt is, ahogy a színé-
szek heringgel etetik ôket. A 
tucatnyi pápaszemes ping-
vin egyébként németországi 
állatkertekbôl, a Nemzetközi 
Fajmegmentési Program ke-
retében érkezett Szegedre, 
ahol gyorsan megszokták új 
otthonukat, az üvegfalú me-
dencével ellátott kifutót. A 
faj magyar nevét a szem fö-
lött megfigyelhetô csupasz, 
rózsaszínû bôrfelületrôl kap-
ta, amely a testhômérsék-
let szabályozásában játszik
fontos szerepet.

A pápaszemes pingvinek 
kavicsos, sziklás dél-afrikai 
tengerparton és a környezô 
védett szigeteken költ, ezért 
számos nyelvben az afrikai 
vagy foki pingvin nevet viseli.

A tárgyalások a képek ta-
núsága szerint baráti hang-
nemben zajlottak, de azt még 
nem tudjuk, követi-e a kap-
csolatfelvételt dél-afrikai szín-
házi turné.

A Békéscsabai Jókai Színház a közelmúltban mutatta be 
(elôször magyar nyelven) Ulrich hub Nyolckor a bárkán 
címû mesejátékát Koleszár Bazil Péter fordításában és ren-
dezésében. Az elôadás fôszereplôje három pingvin, akiknek 
már a bemutató óta jó a viszonyuk a Szegedi Vadaspark ping-
vinjeivel, hiszen a színház honlapján (www.jokaiszinhaz.hu) 
bárki élô adásban bepillanthat azok hétköznapjaiba.

Pingvinek találkozója
A Zserbótangó két „tapasz-
talt életkorban” lévô szí-
nésznô története. Véletlen, 
végzetszerû összeköltözé-
sük egy albérletben humo-
ros helyzetek, nosztalgikus 
visszaemlékezések, félté-
kenységek, összeveszések, 
kibékülések és tragikomikus 
sorsfordulatok forgatagává 
válik. A két színésznôt Fodor 
Zsóka és Medgyesi Mária, a 
fôbérlôt Nagy Erika alakítja.

A bemutató december 6-án 
lesz a Jókai színház Vigadó 
termében, a további idei elôa-
dásokat pedig december 7-én 
és 19-én láthatják. A Zserbó-
tangó bérleten kívüli elôadás!

A Jókai színház már advent 
elsô vasárnapja elôtt két nap-
pal megkezdi a felkészülést a 
Megváltó születésének mél-
tó megünneplésére. Az elsô 
gyertyagyújtásra a színház 
elôtt, november 29-én, pénte-
ken este Sütô András Advent a 
Hargitán címû darabjának be-
mutatója elôtt kerül sor, az elô-
adás díszletének stílusában 
elkészített adventi koszorúnál.

A már klasszikusnak szá-
mító erdélyi magyar író da-
rabját megírásakor Romániá-

ban nem mutathatták be, és 
Magyarországon az akkori 

Nemzeti Színházban is csak 
az alkotók komoly politikai 
csatája után engedélyezték, 
és mutatták be 1986-ban, a 
békéscsabai születésû Sík 
Ferenc rendezésében, aztán 
egészen 1994-ig játszották 
több szereplôcserével.

A békéscsabai elôadást 
az a Rubold Ödön rendezi, 
aki ’92-tôl ’94-ig játszotta az 
egyik fôszerepet. A szerepe-
ket Szélyes Imre, Kara Tün-
de, Szôke Pál, Czitor Attila és 
Babócsai Réka játsszák.

Ôsbemutatóra készül a Jókai színház, Kulcsár Lajos 
Zserbótangó címû darabját Seregi Zoltán állítja színpad-
ra. A produkció olvasópróbája nyár közepén volt, stíluso-
san a budapesti Gerbeaud (Zserbó) Cukrászdában.

Fodor zsóka újra Csabán

advent elôtt advent a Hargitán

Medgyesi Mária, Seregi Zoltán, Fodor Zsóka, Szántó 
Lajos és Nagy Erika a Zserbóban

Rubold Ödön

Medgyesi Mária, Seregi Zoltán, Fodor Zsóka, Szántó 
Lajos és Nagy Erika a Zserbóban
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Székelyudvarhely testvérvá-
rosai tartottak  konferenciát 
a közelmúltban a „székely 
anyavárosban”. A résztvevô-
ket fogadta Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgár-
mestere is. A városfejlesztési 
lehetôségekrôl szóló egyhe-
tes programon Keszthely és 
Szabadka mellett, négyfôs 
delegációval Békéscsaba is 

képviseltette magát. A váro- 
sok jelenlegi eredményei és 
jövôbeni elképzelései mellett 
szó esett a múlt értékeinek 
megóvásáról, a hagyomá-
nyok ápolásáról, a helyi érték-
tárak szerepérôl is. A konfe-
rencián sikert arattak Mácsai 
Sándornak, a Békéscsabai 
Hagyományôrzô Kulturális 
Kör elnökének elôadásai is.

Az ünnepség kezdetén éne-
keltek a Százszorszép óvoda 
csemetéi, verset mondott a 
Kazinczy iskola tanulója, és 
daloltak, verseltek a Savio ka-
tolikus iskola diákjai. Megka-
pó volt látni, hogy amikor egy 
óvodás vagy iskolás csak egy 
pillanatra is elakadt a szöveg-
ben, a nézôk soraiból többen 
is suttogták a versek folytatá-
sát, a gyermeket biztatva. 

A gyerekek mûsora után 
Krajcsovics Mihályné klub-
vezetô mondott köszönetet 
mindazoknak, akik alapító-
ként, együttmûködô partner-
ként vagy tagként a harminc-
öt év során bármikor a klub 
megmaradásáért, programjá-

nak színesítéséért dolgoztak. 
Mint megtudtuk, a Békéscsa-
bai Nyugdíjas Pedagógusok 
Klubja 1978-ban alakult Pluhár 
Erzsébet irányításával. Eleinte 
nem volt állandó helyük, ké-
sôbb Banadicsné Loránd Ibo-
lya jóvoltából majdnem húsz 
évig a Kiss Ernô utca 8. szám 
alatt tarthatták foglalkozásai-
kat, de 2004 óta már a Szlo-
vák Kultúra Háza ad otthont 
összejöveteleiknek. 

A klub a tanév menetrend-
je szerint mûködik, tagja lehet 
bárki, aki oktatási-nevelési 
intézményben dolgozott pe-
dagógusként, ügyviteli vagy 
technikai dolgozóként. Nagy 
hangsúlyt fektetnek arra, 

hogy tagjaik a kultúra, az is-
meretterjesztés és az egész-
ségvédelem területérôl minél 
több élményt, információt 
kapjanak. Élô kapcsolatuk 
van az oktatási intézmények-
kel, civil szervezettel, így aki-

nek az egészsége engedte és 
engedi, sok program, közös 
élmény közül válogathatott az 
elmúlt idôben és válogathat 
reményeik szerint ezután is 
még nagyon sokáig.

Mikóczy E.
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Egy hónap múlva karácsony. 
Találgatjuk, ki minek örülne, 
és persze mi az, amit meg-
engedhetünk magunknak. 
Egy kedves ismerôsömtôl a 
napokban gyönyörû, saját 
készítésû díszeket kaptam, a 
karácsonyi szívecskék rög-
tön emlékeket idéztek. 

Jó néhány éve, mikor még 
kicsik voltak a gyerekek, és 
minden forintnak ötszázfelé 
lett volna helye, tudtuk, hogy 
alig jut majd valami a fára és 
a fa alá. Pedig ahogy teltek 
a napok, a gyerekeink egy-
re többször adták tudtunkra, 
hogy kisebb csodára számí-
tanak karácsonykor. Amikor 
apró kezükkel magától értetô-
dô természetességgel vágtak, 
ragasztottak, rajzoltak, hogy 
mindenkinek adhassanak va-
lamit, szinte elszégyelltem ma-
gam – miért aggódom az aján-
dékok miatt, mikor nekem is itt 
a két kezem? A szekrényben 
akadt pár kiszolgált ruhada-
rab, egy dobozban gombok, 
mindenféle maradék fonalak 
sorakoztak, és még több mint 
egy hónap volt karácsonyig. 
Minden este, miután felolvas-
tuk az esti mesét, tervezget-
tünk, rajzolgattunk, vágtunk, 
varrtunk, ragasztottunk, és 
egymás után születtek meg a 
Piroska és a farkas szereplôi. 
Akkoriban nálunk ez volt az 
egyik kedvenc, persze a fiúk 
gyakran költötték át a mesét 
úgy, hogy a farkas és a vadász 

volt a fôhôs. Hópihéket vág-
tunk ki fehér lapokból, karton-
ból adventi házikó készült és 
színes papírból díszeket for-
máltunk. Mézeskalácsot is ké-
szítettünk, amibôl a gyerekek 
azt vágtak ki, amit csak akar-
tak – persze a mézeskalács 
tankot aztán nem tettük fel a 
fára, de a szíveket, fenyôket, 
csillagokat igen. Ahogy kö-
zeledtek az ünnepek, vala-
honnan három cipôsdoboz-
nyi meglepetést kaptunk, és 
a nagyszülôk is gondoltak a 
gyerekekre. Alig pár hét alatt 
nálunk megszületett a csoda, 
ami késôbb egy varázslattal 
egészült ki: a lakás szinte min-
den pontja bábszínházzá és 
nézôtérré változott…

Azóta vagy húsz év telt el, 
tudom, ma már más jelent 
örömet, de egy kis csoda 
mindig jól jön, talán még van 
idô egy saját kezûleg készített 
csodára.

Mikóczy Erika

Még van idô egy kis csodára

JegyzetUhrin zoltán Klubház
Tisztelgés az alapító elnök 

emléke elôtt

Frimmel, a grafikus
Tárlat a Csabagyöngyében a Jankay 

közalapítvány gondozásában

A klubtagság, a család és ba-
rátok társaságában egy-egy 
szál virággal és néma fôhaj-
tással is tisztelegtek délelôtt 
Uhrin Zoltán sírjánál a Berényi 
úti temetôben. Ezt követôen az 
új székháznál dr. Ambrus Zol-
tán emlékezô, tisztelgô szavait 
követôen, a klubház felvette az 
alapító elnök nevét.

A mostantól Uhrin Zoltán 
Klubházként mûködô közös-
ségi épület szeretné azt a ha-
gyománytiszteletet és város-
szeretetet tovább erôsíteni, 
ami jellemezte az elmúlt tizen-
öt évet. 

– Uhrin Zoltán egész egyé- 
niségével, közösségi elköte-

lezettségével, város- és em-
berszeretetével nem egysze- 
rûen csak egy elfogadott 
vezetô volt, hanem olyan 
személyiség, aki példává, vi-
szonyítási ponttá vált tágabb 
és szûkebb környezete szá-
mára – mondta dr. Ambrus 
Zoltán.

Az épületben 15 tabló mu-
tatja be a klub 15 éves gaz-
dag tevékenységét, és kiállí-
tás nyílt Uhrin Zoltán fotóiból 
is. Mindkét tárlat december 
12-éig, csütörtökönként 16-tól 
18 óráig látható a volt ifjúsági 
tábor területén álló klubház-
ban (Lencsési út 138. ).

Vándor Andrea

A Jankay Tibor Mûvészeti Köz-
alapítvány gondozásában de-
cember elsejéig tekinthetô 
meg a Csabagyöngye Pano-
ráma termében Frimmel Gyu-
la grafikusmûvész tárlata.

A kiállítás megnyitóján a 
megjelenteket Köles-Varga 
Edina üdvözölte, majd Tímár 
Ella, a közalapítvány elnöke 
köszönte meg a mûvésznek, 
hogy elhozta alkotásait. Ván 
Hajnalka mûvészettörténész 
elmondta, hogy most az el-
múlt 20 év alkotásaiból válo-
gattak 45 képet. A mûveket 
nem kronológiai sorrendben 

láthatjuk, hiszen Frimmel 
idôn és téren túlmutató ké-
pei transzcendensek. Pél-
dának a Különös kert (2001) 
címû grafikát említette a ki-
állítás kurátora, amely tény-
leg különös bûvöletbe ejti a 
szemlélôt. A lebegô gömb, a 
kör alaprajzú épület, a szú-
rós sarokdíszek egy sejtel-
mes sírkert látványát idézik – 
nem tudhatjuk, hol vagyunk, 
mely idôben és térben. A 
megnyitón Köles Eliza (ének) 
és Frimmel Jakab (zongora) 
mûködtek közre. 

Vándor A.

A város emblematikus termékéért, a Csabai kolbászért oly 
sokat tevô Csabai Kolbászklub Egyesület a közelmúltban 
rendezvénysorozattal tisztelgett az egy éve elhunyt alapí-
tó elnöke, Uhrin Zoltán emléke elôtt. 

Kiállítás Uhrin Zoltán fotóiból az Uhrin Zoltán Klubházban

Emléklapot kaptak, akik segítették a klub fennmaradását

Michai Fechete, hódsági Tamás, Erdôs Norbert, Dunai Péter

A megnyitó pillanatai a Panoráma teremben

Jubilál a nyugdíjas pedagógusok klubja
Bensôséges ünnepséget rendezett megalakulásának har-
mincötödik évfordulója alkalmából a Békéscsabai Nyug-
díjas Pedagógus Klub a Szlovák Kultúra házában.

testvérvárosi konferencia 
székelyudvarhelyen

Magyar–román üzleti központ 
A „Don Orione” alapítvány és 
a Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara a „Határokon 
átnyúló hozzáférés az üzleti 
támogatásokhoz” pályázat 
nyomán nyitotta meg Magyar–
Román Üzleti Központját no-
vember 15-én Békéscsabán. 

Hódsági Tamás kamarai el-
nök elmondta, hogy mintegy 
70 millió forintot nyertek támo-
gatásként: 46–48 millió forintból 
vásárolták meg, illetve újították 
fel a Hunyadi téri 500 négy-

zetméteres épületet. Michai 
Fechete a „Don Orione” alapít-
vány nagyváradi fejlesztésérôl 
beszélt. Erdôs Norbert kiemel-
te, hogy az országban elsô-
ként a megyei kormányhivatal 
kötött megállapodást a me-
gyei kamarával, Dunai Péter a 
kamarák szerepének jelentô-
ségérôl szólt. A Fiumében kül-
gazdasági konferenciával és  
üzletember-találkozóval foly-
tatódott a rendezvény.

V. A.
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A Békés Megyei Nők Egyesülete 
(5600 Békéscsaba, Széchenyi út 4.) 
pályázatot nyújtott be a „Munka-
erő-piaci szolgáltatást nyújtó civil 
szervezetek kapacitásának meg-
erősítése” c. pályázati felhívásra, 
amely a civil szervezetek standar-
dizált munkaerő-piaci szolgáltatás 
nyújtásához szükséges fejlesztéseit 
hivatott támogatni. 

Az egyesület 8 000 000 Ft, 100% 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A program 2013. március 
1. – 2014. február 28. közötti idő-
szakban valósul meg. 

Célja a munkerő-piaci szolgál-
tatásokat nyújtó civil szervezetek 
fejlesztése, a szolgáltatói kapaci-
tások megerősítése. A fejlesztés 
eredményeképpen a szervezetünk-
nek nagyobb esélye lesz a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat által mű-

ködtetett munkaerő-piaci szolgálta-
tások rendszerébe való bekapcso-
lódásra. 

A projekt megvalósítása során 
elkészül az Egyesületünk szerve-
zetfejlesztési terve, és a munkaerő-

piaci szolgáltatásokhoz kapcso-
lódó minőségirányítási rendszer 
kerül bevezetésre. A hatékony 
szolgáltatásnyújtás érdekében egy 
fő munkavállalónk képzésben vett 
részt. 

„Nők a munka világában” 
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek 
kapacitásának megerősítése – TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0285

1. A pályázat célja
A pályázati kiírás célja a „Bé-

késcsaba Jaminai szociális célú 
rehabilitációja” című projekt inf-
rastrukturális elemeit kiegészítő 
programok támogatása, melyek 
elősegítik a fejlesztések eredmé-
nyeinek megismerését, elfogadá-
sát. További cél az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, közösség-
fejlesztés és a szabad idő hasznos 
eltöltését segítő szolgáltatások, 
tanfolyamok, képzési programok 
kialakítása, környezettudatos-
ság elterjesztése, bűnmegelőzési 
és közbiztonsággal kapcsolatos 
szemléletformálás, integrált tele-
pülésfejlesztési tevékenységekhez 
kapcsolódó helyi társadalmi akci-
ók, foglalkoztatási kezdeményezé-
sek, hátrányos helyzetű gyerekek 
iskolai felzárkózását elősegítő 
tevékenységek, munkaerő-piaci be-
illeszkedést elősegítő programok, 
melyek fejlesztik, illetőleg korre-
petálják az akcióterületen élőket. 
A megvalósítandó tevékenységek 
célcsoportja a Békéscsaba, Jamina 
városrész lakossága.

2. A pályázók köre
Helyi, a településen bejegyzett 

székhellyel (telephellyel) ren-
delkező non-profit szervezetek, 
amelyek a település lakosságával 
kapcsolatban vannak. (A részletes 
pályázati útmutató szerint.)

3. Támogatható tevékenységek
Az alábbi témákhoz kapcsolód-

hatnak miniprojektek, azaz prog-
ramok, rendezvények, konferen-

ciák, szemléletformáló képzések, 
tájékoztatók és ezek sorozatai:

•	Az	 érintett	 lakosság	 bevonását	
célzó akciók.

•	Közösségfejlesztést	 és	 a	 szabad	
idő hasznos eltöltését segítő 
szolgáltatások, tanfolyamok, 
képzési programok kialakítása 
(hagyományőrző közösségi kez-
deményezések, játszó- és foglal- 
kozóházak, kulturális és sport-
rendezvények, kiállítások, civil 
programok megvalósítása stb.).

•	Munkaerő-piaci	beilleszkedést	 és	
a hátrányos helyzetű gyermekek 
iskolai felzárkózását elősegítő 
tevékenységek, képzési, oktatási 
programok.

•	Helyi	 környezettudatosság	 el-
terjesztését segítő tájékoztatási, 
szemléletformáló akciók

•	 Integrált	 településfejlesztési	 te-
vékenységekhez (pl. parkosítás-
hoz, játszóterek kiépítéséhez, 
parlagfű irtásához stb.) kap-
csolódó helyi társadalmi akciók 
megszervezésének támogatása.

•	 Az	 infrastrukturális	 fejlesztések-
hez közvetlenül kapcsolódó helyi 
foglalkoztatási kezdeményezé-

sek, valamint olyan lakókörnye-
zeti szolgáltatások támogatása, 
amelyek új munkalehetőségeket 
teremtenek (pl. szociális gazda-
ság).

•	Bűnmegelőzés	 és	 közbiztonság	
erősítésével kapcsolatos képzé-
si, szemléletformáló programok.

A miniprojekt megvalósításá-
nak kezdő időpontja legkorábban: 
2014. február 15., záró időpontja 
legkésőbb: 2014. június 30.

A rendelkezésre álló keret: 
11 000 000 Ft.
Támogatás formája: 
vissza nem térítendő támogatás
Támogatási intenzitás: 100%
Támogatás összege: minimum 
100 000 Ft, maximum 2 400 000 Ft.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2013. november 29. 
napjától 2013. december 13. napig. 

4. Pályázat benyújtása
A részletes pályázati útmutató 

elérhető a Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata honlapján 
(www.bekescsaba.hu), valamint 
nyomtatott formában a Békéscsa-
bai Városfejlesztési Kft. irodájá-
ban (5600 Békéscsaba, Szabadság 
tér 11–17. III. emelet 2.).

Kérdéseiket a 06-66/523-800/ 
4203-as telefonszámon vagy a 
varosfejlesztes@bekescsaba.hu 
e-mail címen tehetik fel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Békéscsabai Városfejlesztési Kft., mint Közvetítő Szervezet, pályáza-
tot hirdet a „Békéscsaba Jamina városrész szociális célú rehabilitáci-
ója” című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Program-
alap felhasználásával megvalósuló miniprojektek támogatására.

A városháza dísztermében 
Vantara Gyula köszöntötte 
az újonnan állampolgársági 
esküt tevôket, honfitársain-
kat november tizennegyedi-
kén. Eddig több mint ezer-
kilencszázan, most pedig 
negyvenen érkeztek Békés-
csabára, hogy esküt tegye-
nek és átvegyék honosítási 
okirataikat, valamint vissza-
honosítási dokumentumaikat 
a város polgármesterétôl.

Nyitány – versenymû – 
szimfónia: ez a jól bevált 
mûfaji receptje a sikeres kon-
certeknek. Rövid bevezetés, 
hatásos szóló és betetôzô 
tutti hangzás – ez a zenei-
esztétikai rend ezen az estén 
is jól mûködött. Schumann 
Manfred-nyitánya adta meg 
a koncert alaphangulatát, 
mélyen érzelmes, tragikus 
színeivel vezetett át a hét-
köznapokból a zene maga-
sabb régióiba.

Az utóbbi években rend-
szeresen lehettünk tanúi fia-
tal, tehetséges mûvészek ki-
váló játékának. De amit ezen 
az estén Xiao Wang kínai 
hegedûmûvésztôl hallhattunk, 
az csak a zseniális jelzôvel 
írható le! Nem egyszerûen 
szép és telt hang, virtuóz 
elôadás jellemezte, hanem 
olyan magával ragadó, szug-

gesztív erô is, amely az elsô 
hangtól az utolsóig jelen volt. 
Brahms tömör, drámai, sok-
szor komor zenéje, amely a 
hallgatót is próbára teszi, tel-
jes természetességgel virág-
zott ki ennek a fiatalember-
nek a hangszerébôl. A D-dúr 
hegedûversenyt Brahms Joa-
chim József számára, az ô 
aktív közremûködésével írta, 
a kiváló magyar hegedûs ké-
pességeihez igazítva a sokáig 
lejátszhatatlannak minôsített 
darabot. A 3. tétel verbunkos 
témája tisztelgés nemcsak 
Joachim, hanem a magyar 
virtus elôtt is.

Népszerû mûvek mûsorra 
tûzése kockázatos vállalko-
zás: komolyan tudjuk-e venni 
azt a mûvet, amely reklámok-
ban, mobiltelefonok csengô-
hangján nap mint nap kia-
bál? Egy elhivatott muzsikus 

válasza erre a kérdésre csak 
„igen” lehet! A Kodály Filhar-
monikusok, valamint Kovács 
János Liszt- és Kossuth-díjas 
karmester elhivatottságához, 
szakmai felkészültségéhez 
kétség nem férhet: Beetho-
ven 5. szimfóniáját felemel-
ték, kiemelték a hétköznapi 
sláger-sorsból, megszabadí-
tották az idôk folyamán rára-
kódott dagályos sallangoktól. 
Klasszikus mértéktartással, 
a szerzô által leírtakat pon-
tosan betartva játszottak és 
érdekes módon, mégis így 
jutott érvényre az az óriási 
feszültség, robbanni készülô 
erô, amely ezt a mûvet áthat-
ja és népszerûségét minden 
idôben méltán biztosítja.

Reméljük, hogy a tavalyi 
évadban hallott Eroicát és a 
most elhangzott Sors-szim-
fóniát követi a többi hét is, 
teljes képet adva Beethoven 
szimfonikus mûvészetérôl – a 
csabaiak örömére.

kisné farkas Gabriella
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Romantikus ôszi hangok
A Kodály Filharmonikusok Xiao Wanggal léptek fel

Romantikus zenekari muzsikával kezdôdött idén a Filhar-
mónia koncertsorozata, a debreceni Kodály Filharmoniku-
sok vendégszereplésével, Kovács János vezényletével.

Állampolgársági eskü
Most negyvenen kapták meg az okiratokat
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A védônôi szolgálat, mint a 
Békéscsabai Kábítószerügyi 
Egyeztetô Fórum drogpre-
venciós munkacsoportja, 19. 
alkalommal rendezte meg a 
„Szenvedélyünk az egész-
ség” vetélkedôt középiskolá-
soknak. A Csabagyöngyében 
tartott rendezvényen 13 iskola 
19 csapata vett részt. A vetél-
kedôt dr. Mucsi Gyula tiszti fô-
orvos nyitotta meg, a díjakat 
dr. Fábián Ágnes és Herczeg 
Tamás tanácsnok adta át.

Nem csalódtak, akik nosz-
talgiázásra készültek, hiszen 
Korda György az elmúlt 55 év 
dalaiból hozott egészen régi-
eket és olyanokat is, amelye-
ket már élete párjával, Balázs 
Klárival együtt adtak elô. A kö-
zönség azt is megtudta, hogy 
kedvence 1962-ben, egy esz-
tendôn át Békéscsabán kato-
náskodott, s bizony sok szép 
emlék fûzi ide.

Korda György talán a leg-
népszerûbb magyar elôadók 
közé tartozik, nem csupán az 

idôsebbek, de az egészen 
fiatal korosztály körében is. 
Nemrégiben például Gumizsi-
ráf Díjat kapott a metálzenei 
szakmától az elôadó, aki ed-
dig több mint 2 millió lemezt 
adott el 1990-ig, és minden 
lemeze aranylemez volt. 

Az 55 éves pályafutását 
összefoglaló életmûkoncer-
ten a Korda György–Balázs 

Klári duót Solymos Tóni veze-
tésével az Express Zenekar  
és a Budapesti Monarchia 
Zenekar egészítette ki. 

Hatalmas buli, felejthetetlen 
show részesei lehettünk, a 
hetvenes éveiben járó, de hi-
hetetlenül lelkes, fiatalos mû-
vész életmûkoncertje örökre 
bevésôdött emlékezetünkbe.

Gajdács Emese

Bagdy Emôke a Nyitott Aka-
démia elôadás-sorozata ke-
retében abban igyekezett 
segíteni, hogy folyton válto-
zó világunkban, az újabb és 
újabb kihívások közepette is 
megleljük belsô biztonságun-
kat, békénket. Mint mondta, 
érdemes feltennünk a kérdést: 
mikor voltunk életünkben iga-
zán boldogok? A válaszból 
kiderül, hogy az emberi kap-
csolatok tesznek bennünket 
boldoggá, és örömet, bol-
dogságot érzünk akkor is, ha 
véget ér valami rossz. 

– A stresszt nem tudjuk 
elkerülni, hiszen dolgozunk, 
vannak szeretteink, vannak 
megoldandó problémáink, 
viszont érdemes ellesni, mi-
vel vannak felvértezve azok, 
akik jól meg tudnak küzdeni 
a stresszel – mondta Bagdy 
Emôke, hozzátéve, hogy fo-
lyamatosan rossz stresszben 

élve mi magunk csinálunk 
magunknak infarktust, de 
például daganatos megbe-
tegedések okozója is lehet, 
ha hordozzuk a terheinket, 
elintézetlen érzelmeink van-
nak, nem tudunk megbocsá-
tani és bocsánatot kérni.

S hogy mit tehetünk ma-
gunkért? Bagdy Emôke sze-
rint ügyeljünk arra, milyen 
a viszonyunk a világhoz, az 
emberekhez, a munkánkhoz, 
mert ennek megfelelô üze-
netet küldünk a testünknek 
is. Szorítkozzunk heti félórá-
nyi panaszkodásra, viszont 
tápláljuk „reménységizom-
zatunkat”, hogy optimisták 
legyünk: fô, hogy élek, fô, 
hogy kibírtam. Optimizmust 
generál a jövô felé irányulás, 
az életterv készítése, a cél 
fontos megtartó erô, tuda-
tosítja, hogy van kiért és van 
miért élnünk.

A recept tehát nagy voná-
sokban a következô: bocsás-
sunk meg, adjunk teret éle-
tünkben az örömnek, már 
reggel, ébredés után küldjünk 
pozitív üzeneteket magunk-
nak: örülök, hogy felébredtem, 
örülök, hogy élek, ma valami 
jó történik velem. Tanuljunk 
önérvényesítést, viszonyul-
junk pozitívan egymáshoz, 
készítsünk élettervet, moso-
lyogjunk, nevessünk sokat, és 
ne felejtsük el azt sem, milyen 
fontos az érintés, ölelés. 

Mikóczy Erika

Mamma Maria, Szeress úgy 
is, ha rossz vagyok, Lady 
Karnevál, Találd ki gyorsan a 
gondolatom – ezek a sláge-
rek is elhangoztak november 
kilencedikén este a Csaba-
gyöngyében, ahol a nagy-
termet zsúfolásig megtöltô 
közönség Korda Györggyel 
együtt ünnepelte az énekes 
55 éves pályafutását.

Mikor szellôztetted a lelked ablakát? Mikor tartottál lelki 
nagytakarítást? – tette fel a kérdést dr. Bagdy Emôke a 
Csabagyöngye Kulturális Központ nagytermét dugig meg-
töltô közönségnek, majd a maga lebilincselô módján több 
mint másfél órás elôadásával  segített abban, hogyan ôriz-
hetjük meg lelki egyensúlyunkat a nehéz idôkben is.  

Balázs Klári és Korda György az életmûkoncerten

Negyven pályamunkát küldtek be a gyerekek

Bagdy Emôke
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Kordáékkal nosztalgiáztunk
Jubileumi koncert a Csabagyöngyében

Bagdy Emôke a CsaKK-ban
Mikor szellôztetted a lelked ablakát?

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

tEREMBéRlEt Egyedülálló kör-
nyezetben, Békéscsaba szívében 
várja kedves vendégeit a Körösök 
Völgye Látogatóközpont. Rendez-
ze nálunk konferenciáit, vállalati 
rendezvényeit, családi, baráti ese-
ményeit! Három termünk tökéletes 
helyszínt nyújt a pár órás találko-
zóktól az egész napos ünnepsége-
ken át a többhetes kiállításokig.

kERékPáR- és GPs-BéRlés 
Szuperkényel-
mes kerékpárok 
várják a kirán-
dulni vágyókat, 
és ha már meg-

van a bringa, mi adunk térképet 
és kiadványokat is hozzá, amiben 
akad egy-két jó úti cél. Béreljen kézi 
GPS készülékeink közül, melye-
ket feltöltöttünk helyi térképekkel, 
Geocaching pontokkal és próbálja 
ki az aktív túrázás egy új formáját!

zÖlD foGlAlkozások Rend-
hagyó természetismereti órák, 
környezettudatos bemutatók, öko-
tudatos játékok, egészséges étel-
kóstolók és természetes kézmûves-
foglalkozások várják a bejelentkezô 
csoportokat. Megújult foglalkozó-
termünk 25 fô befogadására alkal-
mas.

kÖlcsÖNÖzhEtÔ EszkÖzÖk 
Ha csak egy jó ötlet és néhány 

plakát vagy eszköz hiányzik egy 
izgalmas „zöld” világnap megren-
dezéséhez, keressen bennünket és 
segítünk! A kölcsönözhetô „zöld” 
játékok jól jöhetnek munkahelyi 
csapatépítô programon, rendezvé-
nyen, osztályfônöki órán egyaránt.

BABA-MAMA kluB A foglalkozá-
sok jó lehetôséget biztosítanak a 
gyesen, gyeden lévô anyukák és 
1–3 éves gyermekeik rendszeres 
találkozásához. A Baba-mama klub 
szeptembertôl májusig, minden 
páros héten szerdán 9.00 órától 
11.00 óráig várja az érdeklôdôket 
a látogatóközpont játszóházában. 
Érdeklôdni: Védônôi szakszolgálat 
06-66/430-789

hElyi tERMék-
és BioPiAc
Minden szombaton 
9.00 és 12.00 közt vár-
juk kedves vásárlóin-
kat a látogatóközpont 
udvarán a Helyi Ter-
mék- és BioPiacon. Minden héten 
friss sajtok, finom mézek, helyi ter-
melôk zöldségei, gyümölcsei, friss 
péksütemények, kézmûvescso-
dák, környezetbarát megoldások 
és egészséges alternatívák várják 
az érdeklôdôket. Ha pedig bevá-
sárolt a hétvégi ebédhez, nálunk a 
használt sütôolajat is leadhatja.

körösök Völgye látogatóközpont

A programok ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

szenvedélyünk az egészség

schéneri mesepályázat

A Meseház fennállásának 
huszonötödik évfordulója al-
kalmából meseíró pályáza-
tot hirdetett, amelyre negy-
ven pályamunka érkezett az 
egész országból, de fôként 
Békéscsabáról. Feladat volt, 
hogy a gyerekek által írt me-
sék szereplôi között jelenje-
nek meg Schéner Mihály al-
kotásaiból legalább ketten, 
például a Krumplinyomó 
Huszár, a Viráglányok vagy 
a Mákgubófejû Kakashuszá-
rok. A díjkiosztó ünnepséget 

a magyar nyelv napján tar-
tották. 

A díjazottak a következôk 
lettek: Kecseti Nóra, Belváro-
si iskola, Páskuj Kitti, Kazin-
czy iskola, Keresztesi Attila, 
Kazinczy iskola, Brhlik Anna, 
Kazinczy iskola, Veres Csen-
ge, Albertirsa; Huszárik Nelli 
Szlovák iskola, Gyôri Nóra, 
Kazinczy iskola, Ancsin Ajna, 
Kazinczy iskola, Szabó Szon-
ja, Kazinczy iskola, Karácso-
nyi Máté; a 2/B osztály, Kazin-
czy iskola.

Az LMP eredményei Békéscsabán

A 2013. november 10-ei idôközi választáson jelöltünk,
Gál István Elek 13,4%-ot ért el. Az LMP volt az egyetlen párt,
mely százalékosan növelte támogatottságát a kerületben
2010-hez képest.

Köszönjük bizalmukat!

LÉPÉSEK,  HOGY HOLNAP JOBB LEGYEN!
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Az ünnepségen Leszkó Mal-
gorzata, a csabai lengyel ön-
kormányzat elnöke köszöntöt-
te Takács Pétert, a Lencsési 
Közösségi Ház vezetôjét és 
dr. Bakonyi Erikát, a budapesti 
Lengyel Nemzeti Idegenfor-
galmi Képviselet vezetôjét, va-
lamint a megjelent vendége-
ket. Köszöntôjében elmondta, 
hogy immár tizenhárom éve 
ünneplik Békéscsabán a len-
gyel napot. Lengyelország 
123 éve nyerte el független-
ségét az orosz, porosz, né-
met és osztrák elnyomás alól. 
1918. óta november 11-e Len-

gyelország nemzeti ünnepe, 
s országszerte koncertekkel, 
felvonulásokkal emlékeznek 
meg a függetlenségrôl. A szó-
nok kiemelte Jozef Pilsudski, 
a Második Lengyel Köztársa-
ság államfôjének politikai sze-
repét, akinek nagymértékben 
köszönhetô, hogy Lengyel-
ország 1918-ban, felosztása 
után 123 évvel visszanyerte 
függetlenségét.

A lengyel napon a Cho-
pin kórus Rázga Józsefné 
vezetésével magyar, lengyel 
népdalokat és klasszikus 
remekmûveket adott elô. Ezt 

követôen pedig Lengyelor-
szág tizenhat régiója közül a 
szentkeresztit mutatta be dr. 
Bakonyi Erika, majd az ün-

nepség részeként megnyi-
totta a „Lengyelország ma-
dártávlatból” címû kiállítást.

Vándor Andrea
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 A P R Ó h I R D E T é S

A város 295 éves újratelepí-
tési évfordulójáról emlékez-
tek meg a csabai szlovákok 
november kilencedikén este 
a városháza elôtt álló emlék-
kônél. Dr. Csicsely Ilona, a 
megyei szlovák önkormány-
zat elnöke az alapító ôsök 
városszervezô, -teremtô te-
vékenységérôl, gazdasági 
és kulturális hagyatékáról 
beszélt, amely a mai napig 
meghatározza Békéscsaba 
arculatát. Az évfordulót ezen-
túl a Márton-napi bállal is ösz-
sze kívánják kötni.

Ezt követôen a Fiume Ho-
telbe invitálta az ünneplôket 
a szlovák kisebbségi önkor-
mányzat a Márton-napi bál-
ba. A bálozókat Ando György, 
a csabai szlovák kisebbségi 
önkormányzat elnöke kö-

szöntötte – felelevenítve a 
csabai Márton-napi szoká-
sokat, hagyományokat, íze-
lítôt adva a vaskos, csabai 
népi humor tárházából is. A 
gyönyörû szlovák népdalok-
ról az Orgovan Népdalkör 
és a kétsopronyi Horenka, 
valamint a Rosička citerakör 
gondoskodott.

A Márton-napi lúd csábí-
tóan gôzölgött a tányérokon, 
s az újbor is az asztalra ke-
rült. Csabán stílusosan ez a 
Csabagyöngye bor. A Stark 
Adolf által nemesített szô-
lôfajta a legkorábban érô 
fajta Közép-Európában, s 
finom, zamatos ízvilága, ki-
csit szénsavas savanysága 
remekül illik a sültekhez, a 
Márton-napi libához. Nem-
csak a bornak és a finom 

ételeknek volt köszönhetô 
a jó hangulat, hanem Lustyik 
Istvánnak és zenekarának 
is, hisz a muzsikusok fárad-
hatatlanul húzták a talpalá-
valót kivilágos kivirradtig.

Vándor Andrea

Čabianski Slováci si devia-
teho novembra pri pamätní-
ku pred radnicou pripome-
nuli 295. výročie znovu-
osídlenia mesta. Predsed-
níčka župnej slovenskej sa-
mosprávy, Dr. Helena Čiče-

ľová hovorila o významnej 
činnosti predkov v procese 
založenia mesta, o ich hos-
podárskom a kultúrnom de-
dičstve, ktoré dodnes určuje 
charakter mesta. Toto výro-
čie chcú osláviť odteraz aj v 
rámci bálu na Martina.

Následne oslávencov po-
zvala do elegantného Hote-
la Fiume slovenská samo-
správa do bálu na Martina. 
Účastníkov pozdravil predse-
da slovenskej samosprávy v 
Békešskej Čabe, Juraj Ando, 
ktorý hovoril aj o zvykoch na 
Martina, obecenstvo z jeho 
anekdôt mohlo spoznať aj 
originálny, čabiansky humor. 
V kultúrnom programe sa o 
prekrásne slovenské ľudové 
piesne postarali Spevácky 
zbor Orgován, speváci Ho-

renky a citarová kapela Ro-
sička z Kétšoproňu.

Husacina na deň Martina 
samozrejme už vábivo oča-
kávala hostí na tanieroch a 
nechýbalo zo stola ani nové 
víno. Na Čabe je to štýlo-
vo Čabianska perla. Vinič, 
ktorý vyšľachtil Adolf Štark 
v strednej Európe dozrieva 
ako prvý a toto jemne perli-
vé víno so svojou aromatic-
kou, kyslastou príchuťou sa 
výborne hodí k pečenému 
mäsu, k husacine na Marti-
na. Okrem gastronomických 
zážitkov, vďaka vínu a dob-
rým jedlám sa o vynikajúcu 
náladu postarala aj kapela 
Štefana Luštika, ktorá neú-
navne hrala do tanca až do 
bieleho rána.

Andrea Vándorová 

a szlovákok 295 éve
jöttek Csabára

Pred 295 rokmi prišli 
slováci na Čabu

iNGAtlAN

tulajdonostól eladó Békés-
csabán, a Sparhoz közel, elsô 
emeleti, 60 m2-es, háromszo-
bás, erkélyes, központi fûtéses 
– napkollektoros panellakás.
Érd.: 30/354-2563.

Békéscsabán, a Mester utcá-
ban 820 m2-es belterületi telek 
(jelenleg gyümölcsös) fúrott 
kúttal eladó. Villany, telefon az 
utcában. Tel.: 30/574-0913.

Békésen, a kossuth utcában 
földszinti, egyszobás lakás el-
adó. Tel.: 20/912-3243.

A szántó utcában építési telek 
eladó. Tel.: 30/366-7616.

szolGáltAtás

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

zár, redôny, szúnyogháló, nap-
ellenzô szerelése, javítása, után-
futó-kölcsönzés! Békéscsaba, 
Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

szobafestést, mázolást, tapé-
tázást vállalok. Lestyán Pál.
Tel.: 30/481-8071, 66/436-226.

on-line pénztárgépek értéke-
sítéséhez számlaképes üzlet-
kötôket keresünk!
Érd.: onlinecassakft@gmail.com

Automata mosógép javítása.
Tel.: 30/304-4622.

iroda, lépcsôház takarítását 
vállalom számlaképesen.
Tel.: 30/290-8726.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny 
készítése, javítása részletfize-
téssel is. Nyílászárók javítása.
Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

Vállalok: házvezetést, gyer-
mekfelügyeletet, idôsgondo-
zást, szükség esetén ottlakás-
sal is. Telefon: 70/367-0137.

Automata mosógépek javítása, 
hétvégén is. Érd.: 30/304-4622.

frissítô masszás: 30/368-5291.

oktAtás

korrepetálás matematikából 
általános iskolásoknak.
Tel.: 20/238-1620.

fedezd fel magadban az at-
létát! Játékos foglalkozások 
6–12 éveseknek a Buda-Cash 
Békéscsabai Atlétikai Club pá-
lyáján. Érdeklôdni: 20/238-1620.

www.csabacenter.hu

      2013. november 21–27.

A Mikulás mentôakció (szinkr. angol animációs vígjáték) • 
3D! PREMIER!

Thor – Sötét világ (szinkr. amerikai fantasztikus akció) 3D!• 

Az éhezôk viadala: Futótûz (amerikai sci-fi akció) • 
VILÁGPREMIER!

A komornyik (szinkr. amerikai életrajzi dráma) PREMIER!• 

A jogász (amerikai–angol thriller) • 

Isteni mûszak (magyar fekete komédia) ART!• 

Metro Manila (angol–Fülöp-szigeteki akció) ART!• 

lengyel nap Békéscsabán
Koncerttel, kiállítással ünnepeltek

Wittenbergi vendégek

A lengyel függetlenség ünnepe alkalmából lengyel napot 
szervezett a nemzetiségi önkormányzat és a Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális Egyesület november kilencedi-
kén a Lencsési Közösségi házban.

Németországi testvérvárosunkból, Lutherstadt-Wittenberg-
bôl érkeztek vendégek a közelmúltban Békéscsabára. A 
12 fôs, zeneiskolás fi atalokból és kísérôikbôl álló csoport 
egy tartalmas hetet töltött városunkban. Megismerkedtek 
a Csabagyöngye Kulturális Központ létesítményével, kon-
certtel kedveskedtek az életfa Idôsek Otthona lakóinak, ke-
rékpártúrát tettek Póstelekre és saját csapattal vettek részt 
a kolbászfesztivál nyitónapján az ifjúsági kolbászkészítô 
versenyen. A delegáció látogatást tett a városházán is, ahol 
Kiss Tibor alpolgármester fogadta a fi atalokat.  A Chopin kórus lengyel és magyar dalokat is énekelt





Wagner Dániel Mezôberény-
ben született 1897. augusztus 
28-án. A középiskolát Békés-
csabán, egyetemi tanulmá-
nyait Budapesten végezte. 
Fôvárosi kórházakban gyó-
gyított, majd Békéscsabára 
került és a Társadalombizto-
sító Intézet orvosa lett, azután 
rendelôt is nyitott Csabán, 
és a kórházban hamarosan 
a belgyógyászati osztály fô-
orvosa lett. Minden idejét a 
szenvedô betegek gyógyítá-
sára áldozta.

1904-ben épült az a Kos-
suth tér 10. szám alatti ház – 
Povázsay András lebontott, 
nádfedeles házának a helyé-
re –, amely késôbb a lakóháza 
lett, és ahol magánorvosi ren-
delôt nyitott. Wagner Dánielt 
az elsô világháború kitörése 
angliai útján érte, 1915 már-
ciusáig internáltként tartózko-

dott ott. Hazakerülve az orosz 
harctéren teljesített szolgála-
tot, orvosi helytállásáért vitéz-
ségi kitüntetéseket kapott.

Volt egy sebolaj találmá-
nya, amely Wetol név alatt 
lett közismert, és az elsô vi-
lágháborúban minden kato-

na elsôsegélycsomagjában 
benne kellett legyen. A ro-
mán megszállás alatt haza-
fias magatartása miatt rövid 
ideig internálták. Visszatérve 
a kórházba, éjt nappallá téve 
dolgozott azon, hogy beteg 
embertársainak visszaadhas-
sa egészségét. Magánorvosi 
rendelésein az elesett sze-
gény betegeitôl orvosi díjat 
nem fogadott el. Nehéz, jófor-
mán emberfeletti munkában 
nem csoda, ha fiatalon, életé-
nek 36. évében, 1933. január 
7-én hirtelen elhunyt.

Orvoskollégái megdöb-
bentek, amikor halálhírérôl 
értesültek. A hírlapi nekrológ-
ban ezt írták: „Minden csele-
kedetét a szíve jósága irányí-
totta dr. Wagner Dánielnek. 
Prototípusa volt annak az or-
vosnak, aki hitet, bizodalmat 
tud önteni betegeibe, mert 
szíve rezervoirjában annyi 
szeretetet hordott, hogy pa-
zarolhatta is azt.”

Temetésén a zsúfolásig telt 
nagytemplomban siratták dr. 
Wagner Dánielt a gyógyultak 
és a szenvedôk, akiknek re-
ménysége, Messiása volt, hisz 
oly sok családnak adta vissza 
az örömét, boldogságát. 

Dr. Wagner Dániel orvos a 
gyógyításnak szentelte életét. 
Méltó arra, hogy átépült lakó-
háza, a Szlovák Kultúra Háza 
épületének falán emléktábla 
ôrizze nevét. 

Gécs Béla

16 Csabai Mérleg

Békéscsaba anno
Dr. Wagner Dániel orvos emlékezetére

Dr. Wagner Dániel

Részletek a www.csabacenter.hu weboldalon és a facebook-on. 

... várunk, mint mindig

Wagner átépült lakóháza napjainkban


