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1958. június 16-án kivégezték
Nagy Imrét, Maléter Pált ésGi-
mes Miklóst. Harmincegy év-
vel késôbb Nagy Imrét, már-
tírtársait és jelképesen egy
üres koporsóban minden öt-
venhatos hôst újratemetett a
magyar nemzet. A Nagy Imre
Társaság békéscsabai cso-
portja június 16-án tartott
megemlékezést a mártír mi-
niszterelnök szobránál, ahol
Köles István alpolgármester
mondott beszédet, és a 2-es
iskola diákjai adtak rövid
mûsort.

– Vida Ferenc vérbíró gyû-
löletbôl szôtt koncepciós per-
ben halálra ítélte és kivégez-
tette Nagy Imrét, Maléter Pált
és Gimes Miklóst. A nyilvá-
nosságra került hanganyag-
ból derül ki igazán a per gya-
lázatos, jogtipró vezetése és
az ítélet eleve elrendelése –
mondta az alpolgármester.
Nagy Imre pontosan tudta, mi
vár rá, mondandóját tehát
nem a bíróságnak, hanem az
utókornak szánta. Egy ízben
kijelentette: „E szenvedélybôl
és gyûlöletbôl szôtt percben
életemet adom az eszméi-
mért. Bizonyos vagyok ben-

ne, hogy a történelem el fog-
ja ítélni gyilkosaimat. Csak
egy dologtól borzadnék, ha
gyilkosaim rehabilitálnának.”
Nagy Imre és Kádár János
egy pontról indultak, de útjaik
végzetesen eltávolodtak egy-
mástól. 1956. november 1-jén
Kádár János és Münnich Fe-
renc eltûnt mint a forradalom
követe, és annak eltiprója-
ként, szovjet tankkal tért visz-
sza november 4-én. Nagy

Imre közben bejelentette az
ország semlegességét, kilé-
pését a Varsói Szerzôdésbôl.
Elfogadta és támogatta a
többpártrendszer bevezeté-
sét. A bevonuló szovjet csa-
patok egy konszolidált, dol-
gozni akaró, békés országot
zúztak szét.

– Ma próbálják reform-
kommunistának nevezni, ki
kell hát mondanunk: Nagy
Imre nem kommunistaként,

hanem a kommunisták kezé-
tôl halt meg. Áldozatába nem
kapaszkodhatnak azok, akik
a megtisztulást egy névvál-
toztatással elintézettnek vélik.
Sorsa példája az ember fejlô-
désének, nemesebbé válásá-
nak. Perében az utódokhoz
szólt, a mi dolgunk, hogy
megismerjük és megértsük
az üzenetét – zárta megemlé-
kezését Köles István.

M. E.

Jelentôsen megterhelte a
városi csapadékvíz-elveze-

tô rendszert a június 18-án
nagy intenzitással, hirtelen le-
zúduló esô – néhány ingatlant
kis idôre elöntött a víz. A kia-
lakult helyzet miatt 2008. jú-
nius 18-án 15 órakor elsôfokú
belvízvédelmi készültség el-
rendelése vált szükségessé.

A Halastó és a Kárász utca
környékén sok telket elöntött
a víz. A belváros jelentôs ré-
szének csapadékvizét leveze-
tô Bethlen utcai sánc teher-
mentesítése érdekében, a
Csányi utcai szivattyútelep
kapacitásának növelésére
tûzoltóautót kellett beállítani.
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Belvízvédelmi készültség
Békéscsabán

ASzázlábú Programszer-
vezés és a Körösi Vidrák

Ifjúsági Tömörülés júniusban
második alkalommal hívta az
Élôvíz-csatornára evezni a
7–8. osztályos és a középis-
kolás diákokat. A rendhagyó
testnevelésórák csúcspontja-
ként idén – hagyományterem-
tô szándékkal – evezôskupát
is hirdettek.

A város ifjúsági koncepció-
jában elképzelésként szere-
pel az Élôvíz-csatorna lehetô-
ségeinek jobb kihasználása
érdekében egy intézmények
közötti evezôsverseny. A terv
június 12-én vált valóra, még-
pedig a közmûvelôdési, ifjú-
sági, oktatási és sportbizott-
ság támogatásával. A csator-
na ifjúsági ház elôtti szaka-
szán hét iskolából tizenhét
csapat állt rajthoz, a verseny-
zôknek – négy-négy fôs fiú-,
lány- és tanárcsapatok – a ki-
jelölt pályaszakaszon sprint-

és technikai feladatokat kel-
lett teljesíteniük. A verseny,
amelynek bírója Pankotai Gá-
bor világbajnok kajakos volt,
páros indítással, idôméréssel
zajlott.

Fiú négyes csapatverseny-
ben elsô helyen a Vásárhelyi
Pál szakközépiskola, máso-
dik helyen a gépészeti szak-
középiskola, harmadik helyen
az evangélikus gimnázium
csapatai végeztek. Lány né-
gyes kenu csapatversenyben
elsô lett a BéKSZI Kós Károly
tagiskolájának csapata, má-
sodik az evangélikus gimná-
zium, harmadik a BéKSZI
Zwack tagiskolájának csapa-
ta. Tanár négyes kenu csa-
patversenyben a legjobbak a
Vásárhelyi pedagógusai let-
tek, második helyen az evan-
gélikus gimnázium, harmadi-
kon a BéKSZI Zwack tagisko-
lájának tanárai végeztek.

m. e.

Immár nyolcadik alka-
lommal rendezték meg

az idei évben a polgármes-
teri hivatal meseszép, öreg
fákkal árnyékolt középsô
udvarán a Városházi Esté-
ket. Az esemény hivatalo-
san június 23-án este vette
kezdetét Köles István alpol-
gármester megnyitó gon-
dolataival:

– A Városházi Esték, Bé-
késcsaba kulturális és társa-
dalmi életének rangos ese-

ménye eddig is sok szép él-
ményt adott, s az idei prog-
ramkínálat is ezt ígéri. Or-
szágosan is kiemelkedô,
rangos rendezvény, amely-
lyel a város vezetése ked-
veskedik az itt élôknek, ide-
látogatóknak.

Ezt megelôzôen a ven-
dégek Erdélyi Bálint Elôd
székelyudvarhelyi fotómû-
vész képei elôtt sétálhattak
el. A kiállítás megnyitóján
Köles István a fiatal erdélyi
fotós egyéni látásmódját
hangsúlyozta, mint mond-
ta: Erdélyi Bálint Elôd tiszta

szemû, tiszta lelkû fiatalem-
ber, aki észreveszi és visz-
szaadja a különleges pilla-
natokat.

A Városházi Esték kere-
tében rendezték meg a VIII.
Csabai Szalont az ifjúsági
ház Art Caféjában. A helyi
alkotók több díjat is átve-
hettek az eseményen. A
Békéstáji Mûvészeti Társa-
ság elismerését Grín Igor,
Békéscsaba város különdí-
ját Baji Miklós Zoltán, az if-

júsági ház jutalmát Váradi
Anna, míg a Városházi Es-
ték fôdíját Várkonyi János
kapta meg az idei évben.

A VIII. Városházi Esték
nyitó koncertjét a megyénk-
bôl indult Magna Cum Lau-
de együttes adta, az elkö-
vetkezendô napokban pe-
dig számos színházi, zenei
produkció várta az érdeklô-
dôket, sôt a focirajongó fér-
fiakban sem maradhatott
hiányérzet, hiszen ôk kivetí-
tôkön követték nyomon az
Eb eseményeit.

(gajdács)

Nagy Imre halála és feltámadása

Evezôsök
az Élôvíz-csatornán

Városházi esték
– immár nyolcadszor
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grafikus szakképzettség

egészségügyi szakoktató fôiskolai végzettség
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nyomdaipari (üzem-) mérnök vagy
nyomdaipari mérnök tanár végzettség

szakmai gyakorlati oktató kiadványszerkesztô szakoktató

biológia-bármely szakos tanár egyetemi végzettség

Rengeteg esô esett június
közepén, ezért két napig

elsô fokú belvízvédelmi ké-
szültség volt érvényben a vá-
rosban. A havi átlagos csapa-
dék ebben az idôszakban 100
milliméter, miközben 17-én fél
óra alatt zúdult le 30 milliméter
esô – kezdteHanóMiklós a Fi-
desz közgyûlés utáni tájékoz-
tatóját. Az alpolgármester és
dr. Ferenczi Attila elmondta, a
vízelvezetô rendszer nem bírja
ezt a rövid ideig tartó, ám rend-
kívül intenzív terhelést. Meg
kell találni azt a megoldást,
amely megfizethetô és techni-
kailag kivitelezhetô, hiszen a
jövôben várhatóan gyakoribbá
válik ez a probléma.

A 2006–2010-ig szóló szol-
gáltatói szerzôdések tartal-
mazzák, hogy egy-egy terüle-
ten milyen sûrûséggel kell ka-
szálni, azonban az esôzések
miatt a fû gyorsabban nô, így
kevés az elôírt számú kaszá-
lás. Az önkormányzat ezért új
megrendeléseket ad, és köz-
munkások bevonásával igyek-
szik megoldani a helyzetet.

A városfejlesztési, környe-
zetvédelmi és mezôgazdasági
bizottság javaslatára ad hoc bi-
zottság jött létre annak érde-

kében, hogy
tárgyaljanak
a karácsonyi
vásár meg-
rendezésére
pályázó két
cég képvise-

lôivel. Az ad hoc bizottságban
a dr. Ferenczi Attila vezette bi-
zottság mellett részt vesz Hanó
Miklós, Opauszki Zoltán, Kiss
Tibor, valamint Csiaki Tamás
és Bornné Stefkovits Valéria is.

A Gazdasági és Közlekedé-
si Minisztérium pályázatot írt ki
kerékpárutak fejlesztésére, a
város a Békési út–Szarvasi úti,
valamint a Szarvasi út mentén
létesítendô kerékpárútra pá-
lyázik. Jó az együttmûködés a
Körös Volán Zrt.-vel, elfogad-
ták a cég beszámolóját a köz-
szolgáltatási szerzôdés múlt
évi teljesítésérôl. Hanó Miklós
megjegyezte, az önkormány-
zat folyamatosan beszáll a he-
lyi közlekedés finanszírozásá-
ba, múlt évben 34,8 millió forint
vissza nem térítendô támoga-
tást nyújtottak a helyi járatok-
nak. A Körös Volán jól üzemel,
jó jármûparkkal rendelkezik,
az esetleges privatizálás során
ezeket az elônyöket nem sza-
bad veszni hagyni. M. E.

K isebb létszámmal kíván-
ja megoldani a kórház

vezetése az intézmény tech-
nikai mûködtetését, álláshe-
lyek szûnnek meg. Kértük,
hogy egy osztályon se legyen
létszámhiány, a kórházon be-
lüli vagy intézmények közötti
átcsoportosítás révén tovább-
ra is oldják meg a biztonsá-
gos technikai mûködtetést –
mondta Baji Lajos az MSZP
tájékoztatóján.

A képviselô beszélt arról,
hogy a csabai kórházban
nagy az igény a fekvôbeteg-
ellátásra, azonban a járóbe-
teg-ellátás nincs teljesen ki-
használva. Megkeresték a
kórházat Ceglédrôl, mert az
ottaniaknak plusz-járóbeteg-
kapacitásra van szükségük.
Békéscsaba ideiglenesen át-
engedi kapacitásának egy tö-
redékét, szükség esetén szá-
mítva a viszonzásra. Baji La-
jos szerint néhány esetben a
piaci viszonyokhoz képest
túlértékelték az eladásra váró
önkormányzati ingatlanokat,
az egyik értékesítésre váró
szociális lakásnál viszont túl
alacsony a kikiáltási ár. A
képviselô kiemelte: a sietség
itt veszteséget vonhat maga

után. Furcsának nevezte, hogy
a város vezetése bizonyos cé-
lok eléréséhez a szakmától
kér indokot. A Dózsa György
út 9. számú épülettel kapcso-
latban úgy vélte, nem az érté-
kesítés a legjobb megoldás,
szerencsésebb lenne az in-
gatlant az ifjúsági garzon bô-
vítésére felhasználni. A fiata-
lok körében nagy az elván-
dorlás, a lakás eszköz lehetne
az itthon tartásukra.

Miklós At-
tila a frakció
nevében gra-
tulált a most
kinevezett in-
tézményve-
zetôknek, és

megjegyezte, hogy a testület
ezúttal komolyan vette az
érintett közösségek vélemé-
nyét. A képviselô felvetette,
hogy a kórházi gépjármûvek
vitathatatlanul szükséges
cseréjét összönkormányzati
szintû, közös beszerzéssel
kellene megoldani. Amint a
városatya elmondta, kedve-
zôbb feltételek érhetôk el, ha
együtt oldják meg a város
valamennyi intézményének
gépjármûgondját.

-y-a

Ez volt talán a legelsô
olyan közgyûlés, amely-

nél a bizottsági munkák során
kialakult, egyeztetett vélemé-
nyeket teljességgel figyelem-
be véve döntött a testület, így
gyorsan végeztünk. Szeret-
nénk, ha a jövôben is ez len-
ne a jellemzô – mondta Vanta-
ra Gyula a városházán.

A polgármester az élhetô
város, élhetô lakókörnyezet té-
makörébôl említett néhány na-
pirendet ülés utáni tájékoztató-
ján. Beszélt arról, hogy a diá-
kok vizsgálata során kiderült,
az egyik legjellemzôbb rendel-
lenesség a rossz testtartás,
ami ugyan nem betegség, de
ha rögzül, felnôttkorban a ge-
rincporckopás és visszatérô
fájdalmak forrása lehet. A test-
tartási hibák egyik legfonto-
sabb tényezôje a helytelen ülô-
tartás. Dr. Fábián Ágnes ta-
nácsnok és dr. Tóth János fô-
orvos javaslatára a békéscsa-
bai általános iskolák ôsszel in-
duló elsôsei számára egy ge-
rincprogram keretében gyógy-
ülôpárnákat biztosít az önkor-
mányzat, összesen 850 000 fo-
rint értékben.

Vantara Gyula kiemelte: a
város szociális lakások építé-

sét tervezi, az ehhez szüksé-
ges anyagi források elôterem-
téséhez értékesítenek olyan,
mûszakilag elavult ingatlano-
kat, amelyekben jelenleg is
szociális bérlakások vannak. A
honvédségtôl (térítés ellené-
ben) a Vécsey és a Tulipán ut-
cán kapott vissza lakásokat az
önkormányzat. Felújítás után
ez lesz az alapja annak a rotá-
ciós rendszernek, amelyben
egy fokkal komfortosabb laká-
sokba költözhetnek a szociá-
lis bérlakásokban élôk. A bel-
vízrôl a polgármester megje-
gyezte: felülvizsgálják, hogy
mivel lehetne mérsékelni az
ebbôl eredô problémákat.

Az Aut-Pont alapítvány által
fenntartott központ a források,
pályázatok szûkülése folytán
mûködési zavarokkal küzd. Az
építkezéshez kilencmillió forint
kölcsönt adott a város, a visz-
szafizetést átütemezik. Vanta-
ra Gyula bízik abban, hogy az
alapítvány minisztériumokkal
folytatott tárgyalásai ered-
ményre vezetnek. Háromhavi
illetményének megfelelô jutal-
mát egyébként most sem ve-
szi fel, azt alapítványi és jóté-
konysági célokra ajánlja fel.

Mikóczy

ABékés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetsége

és a Békéscsaba Városi Nyug-
díjas Egyesület vendége volt
júniusban a Dózsa György úti
székházban Korózs Lajos, a
Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium államtitkára, az
Idôsügyi Tanács titkára.

A székház zsúfolásig meg-
telt az államtitkár nyugdíjakkal
kapcsolatos fórumán. Korózs
Lajos hangsúlyozta: a kor-
mány kiáll a svájci indexálással
számított nyugdíjak mellett. Az
1997-es nyugdíjtörvény kap-
csán kiderült, hogy ez a számí-
tási módszer szolgálja legin-
kább a nyugdíjasok érdekeit,
és ez felel meg a kormány
szándékának. Ennek megfele-

lôen a nettó bérkiáramlás nö-
vekedését és az inflációt 50–50
százalékban figyelembe véve
állapítják meg a nyugdíjakat.

Az államtitkár szerint, ha
mindössze az inflációt vennék
figyelembe, az idô elôrehalad-
tával egyre távolabb kerülné-
nek a nyugdíjak a bérektôl. A
nyugdíjasok nem részesed-
nének a gazdaság reálnöve-
kedésének elônyeibôl, ráadá-
sul a korábban és késôbb
megállapított nyugdíjak között
is egyre nagyobb lenne a sza-
kadék. Jelenleg az átlagnyug-
díj 82 000 forint; az elôadó ki-
emelte, hogy ez mindössze
58 000 forint lenne, ha csak az
infláció mértékével számoltak
volna.

Lelki egészségvédô napot
tartott a közelmúltban a

Mentálhigiénés Egyesület ál-
tal fenntartott Békés Mérték
Közösségi Ház – a szenve-
délybetegek közösségi ellátá-
sát végzô szervezetekkel kö-
zösen – a szociális és lakásü-
gyi bizottság támogatásával,
a közösségi ház felújítása mi-
att a Vasutas Mûvelôdési Ház-
ban. A Mi-Értünk Egyesületet
a rendezvényen Tatay Máté,
az Egyensúly Szabadidô Klub
Szociális Kikötô Szolgálatát
Tóth Istvánné és Tóth Zita
képviselték a szervezetek
szórólapjaival, kiadványaival.

Mint azt Toszeczky Renáta
közösségi koordinátor el-
mondta, a látogatók ezen a na-
pon kicsit kiléphettek a min-
dennapok stresszel telt világá-

ból. Beszélgetôsarok címmel
szakember várta segítô be-
szélgetésre azokat, akik ennek
érezték szükségét. Volt egész-
ségtotó, drogtotó, kézmûves-
foglalkozás, láthattunk kiállítást
és mûvészfilmet. Amatôr szín-
játszók színdarabbal léptek fel.

A Békés Mérték (Békési út
40.) nyáron is várja program-
jaira a szenvedélybetegeket,
pszichiátriai betegeket és hoz-
zátartozóikat, az érdeklôdô
békéscsabaiakat. A progra-
mokról információ kérhetô a
66/631-254-es telefonszámon
vagy személyesen a Békési út
40. sz. alatt Tapasztó Jánosné,
Balogh Tímea és Szokolay Ildi-
kó közösségi gondozóktól és
Toszeczky Renáta közösségi
koordinátortól.

m. e.

Lépô Zoltán néprajzkutató az ôsmagyartörténetrôl beszélt
az ifiházban

Korózs Lajos fóruma

Segítség az Aut-Pontnak

Lelki egészségvédô nap

Járóbetegek, gépjármûvek

Párbeszéd az elhízásról

Támogatják a közlekedést

Június 17-én az ifjúsági ház-
ban dr. Fábián Ágnes

egészségügyi tanácsnok mu-
tatta be a közönségnek prof.
dr. Halmy Lászlót, a Magyar El-
hízástudományi Társaság el-
nökét, prof. dr. Túry Ferencet,
a Magyar Pszichiátriai Társa-
ság Evészavar Munkacsoport-
jának elnökét, valamint Ga-
lambosné Varjú Blanka men-
tálhigiénés szakembert.

Halmy professzor többek
közt a stressz és az elhízás
összefüggéseirôl beszélt,
megemlítve, hogy gyakran a
stresszoldás eszközei (relaxá-
ció, mozgás) helyett eszünk.
Génjeink befolyásolják, meny-
nyire vagyunk hajlamosak az
elhízásra, de hozzáállásunktól
függ, hogy a hajlam nyomán
túlsúlyosak leszünk vagy oda-

figyeléssel átlagos testalka-
túak. Fontos, hogy az ételt ki-
porciózzuk, és ne a hûtô teljes
tartalma legyen az adag. Túry
professzor arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az evés sokak-
nál univerzális szorongás-el-
hárítóként mûködik – érdemes
egyéni vagy csoportos terá-
piában megnézni, „mi van a
háj mögött”.

A Sorsfonó Mûhely kereté-
ben Galambosné Varjú Blanka
szakemberek bevonásával
komplex programot dolgozott
ki, amely csoportban segíti a
túlsúllyal küzdôket emberi
konfliktusaik kezelésében,
megoldásában és egy új élet-
mód elsajátításában. Telefon-
szám: 30/328-9661, e-mail:
sorsfono2@ gmail.com .

M. Erika

KKoorr  rreekktt  IInn  ggaatt  llaann--  ééss  HHii  tteell  iirroo  ddaa
5600 Bé kés csa ba, Wlassics sé tány 3/8., föld szint
• Hi tel ki vál tás jö ve de lem iga zo lás nél kül
• Akciós hitelek (ér ték becs lé si díj: 0 Ft)
• Szocpol.-ügy in té zés, életjáradék

Min dent egy he lyen, KORREKT-en!
Tel.: 30/263-4895, 66/445-965 • E-mail: korrekt@globonet.hu
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Szécsi Katalin Éva és dr. Borbola István György, Iványi Tímea Éva és
Szász Mihály Attila, Szluk Beáta és Siklósi László, Csernus Bernadett
és Szathmári Norbert, Tóth Magdolna (Gyula) és Hegedûs Pál (Me-
zôberény), Vida Ágnes (Békés) és Rigler Zoltán (Békés), Bodó Anna
(Mezôberény) és Házi Benjámin (Sarkad), Molnár Krisztina és
Schwartz József, Tóth Gabriella és Veress Gábor, Sajben Ágnes és
Juhász Pál Krisztián, Veres Gabriella és Paulik Tamás, Lipcsei Éva és
Garai Tamás, Csendes Adrienn (Mezôberény) és Lakatos Imre (Me-
zôberény), Csôke Anita (Mezôberény) és Tóth András (Mezôberény),
Stál Szilvia (Újkígyós) és Molnár Gábor (Újkígyós).

SZÜLETÉSEK
Juhász Péter és Juhász Csilla leánya Blanka, Czipa Márk és Szabó
Tünde leánya Vivien, Hôs Antal és Szferle Andrea fia Antal, Szabó Zol-
tán és Bali Ilona fia Benjamin Zoltán, Irimiás János és Belanka Ágnes
leánya Nóra, Zemján Zsolt és Tóth Ildikó leánya Zsanett, Resetár Já-
nos és Molnár Orsolya leánya Léda, Czepó György és Szlávik Judit
fia Donát Ákos, Zsigovics Gábor és Harangozó Ildikó fia Gábor (Újkí-
gyós), Bangó Csaba és dr. Átol Zsuzsanna leánya Gréta (Újkígyós),
Szák Pál és dr. Kovács Andrea fia Péter Barnabás, Imrovicz András
és Mócz Magdolna fia Kristóf, Fábián András és Laukó Nikolett Anett
fia András Tamás, Gura Zoltán és Szekerczés Terézia Edina leányai
Zsófia és Dóra, Felegyi Mihály és Szenteszki Annamária leánya Dor-
ka, Lipták András és Hódi Edit leánya Hanna Noémi. 

HALÁLESETEK
Földesi Elemérné Bereczki Erzsébet (1926, Mezôberény), Hamza Pi-
roska Erzsébet (1957, Mezôberény), Pálföldi György (1936, Mezô-
berény), Székely Lajosné Mizsik Judit (1923, Mezôberény), Szûcs
Gyula (1973 Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Phaedra Közéleti Központ
Békéscsaba, Irányi u. 10.

TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG
Impozáns, elegáns, minden igényt kielégítô nagyterem.

Lakodalmakra, családi és céges rendezvényekre, konferenciákra,
állófogadásokra és VIP fogadásokra is kiválóan alkalmas.

Érdeklôdni a 30/577-8759-es telefonszámon.
ELÔZETES:

2008. augusztus 9. – Armand Van Helden

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.  pf. 60
Tel.: 66/449-222.  Fax: 66/449-336
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu

2008. július 7. 14. 21. és 28. (hétfô) 18.30–21.00
„Gazdálkodj okosan” – Internetes kereskedelem és üzleti találkozó

2008. július 15. (kedd) 8.00 órától
„Gazdálkodj okosan” – Kedvezményes CIPÔVÁSÁR

Minden hétvégén hûsítô PARTY-TIME:
– pénteken 20.00 órától TERASZ-PARTY,
– szombaton 22.00 órától RETRO BULI a Casióban

KIÁLLÍTÁSOK:
– „VIII. CSABAI SZALON” – békéscsabai képzômûvészek tárlata 

az ifiház Art Caffé galériájában

– Molnár C. Pál festômûvész idôszaki kiállítása 
a Munkácsy-emlékházban

NYÁRI TÁBOROK:
– Sakktábor: július 14–18.
–Megyei színjátszó- és bábos tábor: július 28.–augusztus 2.
Bôvebb információ: www.ifihaz.hu.

Figyelem!
A békéscsabai TOURINFORM-IRODA hosszított nyári 

nyitva tartással (hétköznap 9.00–18.00 óráig; 
szombaton és vasárnap 10.00–19.00 óráig), 

gazdag belföldi szállás- és programajánlatokkal 
várja kedves ügyfeleit. 

Jegyértékesítés helyi és országos koncertekre, 
rendezvényekre, nyári fesztiválokra.

FÍLIA ALAPÍTVÁNY – 5600 Békéscsaba Felsônyomás 271.

Telefon: 66/322-024, fax: 66/435-449, e-mail: filiaotthon@mail.globonet.hu
Adószám: 19057505104. Bankszámlaszám: 11733003-20053701-00000000

A Fília Alapítvány beszámolója a 2007. évi közhasznú tevékenységérôl
Alapítványunk a Békés Megyei Bíróság 20.796 sz. határozatával 1990. 09. 27-én nyil-
vántartásba vett nonprofit szervezet. 1998. 01. 01-tôl közhasznú, 2002. 09. 18-tól
kiemelkedôen közhasznú szervezetként mûködik. Alapvetô célja: szociális tevé-
kenység, családsegítés, idôsek gondozása. A cél érdekében létrehozott idôsek ott-
hona mûködéséhez, fenntartásához, az idôs emberek szociális és egészségügyi el-
látásához erkölcsi és anyagi támogatás biztosítása.

2007. évi auditált közhasznú beszámoló fôbb adatai
Megnevezés ezer Ft
Összes közhasznú tevékenység bevétele 76.472
- mûködésre kapott támogatás 39.548
- közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 34.237
- egyéb bevétel 2.687

Összes közhasznú tevékenység ráfordítása 74.998
- anyagjellegû 22.294
- személyi jelleg 48.889
- értékcsökkenés 2.520
- egyéb ráfordítás 1.277
- pénzügyi mûveletek ráfordítása 18

Tárgyévi közhasznú eredmény vagyonának alakulása 1.474
- befektetett eszközök 44.940
- forgóeszközök 23.935
- aktív idôbeli elhatárolások 0
- saját tôke 52.211
- céltartalék 0
- kötelezettségek 11.581
- passzív idôbeli elhatárolások 5.083

Az alapítvány fennállása óta tisztségviselôk részére személyi kifizetést nem történt,
köztartozása nincs. A közhasznú mûködéssel összefüggô további információk az
alapítvány telephelyén hozzáférhetôk.

Békéscsaba, 2008. május 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELYEK BETÖLTÉSÉRE

A pályázatot meghirdetô szerv: Békéscsabai Központi Szakképzô
Iskola és Kollégium (5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.)

MEGHIRDETETT ÁLLÁSHELY:
1. matematika és/vagy fizika és/vagy informatika szakirányú vég-

zettséggel rendelkezô középiskolai tanár (szakirányú egyetemi
végzettség szükséges),

2. fényezô-festô szakmát oktató tanár (szakirányú felsôfokú vég-
zettség vagy pedagógusi végzettség és szakirányú középfokú
végzettség szükséges),

3. építôipari szakmákat (elsôsorban burkolást) oktató tanár (szak -
irányú felsôfokú végzettség vagy pedagógusi végzettség és szak-
irányú középfokú végzettség szükséges).

ÁEI: 2008. augusztus 1.
Pályázatok beadási határideje: 2008. július 15.
Pályázatelbírálás határideje: 2008. július 31.

Pc.: Marton József igazgató. F.: Marton József (06-20/961-7557)

Akövetkezô tanévben is-
kolapadba ülô békés-

csabai elsô osztályosok alá
testtartást javító gyógyülôpár-
nák kerülnek. A közgyûlés
döntése alapján a költségve-
tésbôl 850 ezer forintot külö-
nítenek el erre a célra.

Tudományos vizsgálat bi-
zonyítja, hogy a testtartási hi-
bák kialakulása sok esetben a
helytelen ülôtartás következ-
ménye. A legveszélyeztetet-
tebbek azok, akik napi több
órát kénytelenek egy helyben
ülni, így például az iskolás

gyermekek. Számukra jelent-
het segítséget egy olyan se-
gédeszköz, amely hozzájárul
a tartáshibák megelôzéséhez. 

Az ék alakú, rögzíthetô,
mintás huzattal borított párnát
már kipróbálták a belvárosi ál-
talános iskolában, s dr. Tóth
János, a kórház ortopédiai
osztályának vezetôje is java-
solja a használatát. A jövô tan-
évre városunkban eddig 494
tanulót írattak be elsô osztály-
ba, ôk azok, akik majd hasz-
nálatba vehetik a párnákat.

Gajdács

Óvodák, illetve általános
iskolák vezetôi megbí-

zatásairól döntött a legutóbbi
testületi ülés. A javarészt egy-
hangú szavazatok alapján a
Mackó-Kuckó Óvodát öt éven
át Bohus Pálné irányíthatja to-
vább, a Százszorszép Óvo-
da vezetôje Kócsi Sándorné
lett, míg a Kazinczy és Terfort 
Utcai Óvoda irányításával
ugyancsak öt évre Kállai Ág-

nest bízta meg a közgyûlés. A
Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon igazgatójává Tir-
jákné Prisztavok Ágnest vá-
lasztották, a Szent László Ut-
cai Általános Iskola és Óvoda
vezetôje pedig újabb öt évre
Galló Katalin Eszter lett, aki
nemrégiben kapott komoly
szakmai elismerést is.

-gem-

Ezenkívül még hét helyen szi-
vattyúzott a tûzoltóság (Wlas-
sics sétány, Lepény Pál utca,

Tessedik utca 11., Aulich u.–
Erdélyi sor sarok, Linemar-te-
lephely, Lórántffy u 72., Festô
u. 19.).

Ahol szükséges volt, ott a
zárt csatornák dugulásának
elhárítása is megtörtént (Pa-
róczay, Wesselényi, Degré,
Bajza utca stb.). 

A városüzemeltetési osz-
tályra 22 bejelentés érkezett,
ezeket kivizsgálták, a szüksé-
ges beavatkozások szervezé-
se folyamatos.

A helyzet másnap reggelre
normalizálódott.

Vantara Gyula

Négy olyan napirendi
pont is szerepelt a leg -

utóbbi közgyûlésen, amely a
Réthy Pál-kórházhoz kapcso-
lódik. Ezek közül az elsô az in-
tézmény létszám-racionalizá-
lásával foglalkozott, az egyre
nehezedô gazdasági feltéte-
lek miatt ugyanis a vezetés
szükségesnek látta az üze-
meltetésben dolgozók eddigi
29 fôs létszámát 22-re csök-
kenteni, s egy státusz meg-
szüntetését a mûszaki terüle-
ten is indokoltnak tartották.
Ezen napirendi pont kapcsán

Miklós Attila (MSZP) arról ér-
deklôdött az ülésen jelen lévô
kórházigazgatótól: igaz-e a hír,
miszerint a sürgôségi ellátás-
ban dolgozók egy ideje nem
kapják meg az ügyeleti díj ki -
egészítését. Dr. Becsei László
válaszában elmondta: a sür-
gôsségi munka kiegészítô dí-
jazása átmeneti jellegû volt,
arra csak az elmúlt év végéig
kapta meg a kórház a finanszí-
rozást az egészségbiztosítási
pénztártól. Ezt követôen már
saját forrásból csoportosítot-
ták át a szükséges összeget,

ám ezt a továbbiakban nem
tudják biztosítani. 

A következôkben a kórház
járóbeteg-szakellátási kapaci-
tásának átcsoportosítása ke-
rült terítékre. Eszerint a ceglé-
di Toldy Ferenc-kórház meg-
keresése nyomán 20 millió né-
met pontot csoportosítanak át
javukra a Réthybôl. A szakmai
magyarázatot követôen vilá-
gossá vált, hogy ez nem jelent
hátrányt a békéscsabai intéz-
ménynek, hiszen csupán a jú-
nius és október közötti idôsza-
kot érinti, s elenyészô mértékû

az átadott kapacitás is. A kép-
viselôk arról döntöttek, hogy
három gépkocsi vásárlására
négymillió forint támogatást
biztosítanak a kórháznak. 

A sebészeti és ortopédiai
osztály számára többletvolu-
men biztosítását javasolják, a
szülészet számára tíz, az in-
tenzív osztály számára pedig
plusz két ágyat kérnek. Emel-
lett a kórház a neurológia, a
fül-orr-gégészet és a belgyó-
gyászat körén belül kúraszerû
ellátást vezetne be. 

g-e-

Takács Péter (MDF) az iránt
érdeklôdött, hogy mekko-

ra költséget ró majd az önkor-
mányzatra a társadalmi vitára
bocsátott és utóbb megpályá-
zott Agóra fenntartása. A kép-
viselô emellett azt is megkér-
dezte, miért volt szükség az
Andrássy úton egy régi, szép
platánfa kivágására. Vantara
Gyulapolgármester tizenöt na-
pon belül írásos választ ígért.
Hrabovszki György (MSZP)

Köles Istvánt kérdezte arról,
milyen lépéseket tett a Békés
Megyei Közoktatási Közala-

pítvány békéscsabai delegált-
ja, Benkóné Dudás Piroska
ügyében? Az alpolgármester
elmondta: nincs módja befo-
lyásolni a megyei közgyûlés
autonóm szervezetét, de a vá-
ros által hozott határozatot
természetesen elküldte a me-
gyei testületnek.

A megyei és városi köz gyû -
lés közötti viszonyt taglaló vi-
tának Benkóné Dudás Piroska
vetett véget azzal, hogy meg-
köszönte képviselôtársainak a
bizalmat, és lemondott.

G. E.

Ho s s z a -
san vi-

táztak a Dó-
zsa György út
9. szám alatti
ingatlan érté-
kesítésérôl.

A rendkívül jó helyen lévô,
ám jelentôsen leromlott álla-
potú, kétlakásos ingatlant hi-
vatalosan 25 millió forintra ér-
tékelték. Az elôterjesztés ilyen
kikiáltási ár mellett bocsátaná
nyilvános átverésre az épít-
ményt, melynek teljes felújítá-
sa a húszmillió forintot is elér-
heti. A garzonház szomszéd-

ságában lévô épület eladását
Baji Lajos (MSZP) nem támo-
gatta, inkább az ifjúsági gar-
zonlakások bôvítését javasol-
ta. Mások a becsült értéket
kérdôjelezték meg, a nyomott
árak miatt óvakodnának az el-
adástól. 
Tôgye Ildikó, a szociálpoli-

tikai osztály vezetôje arról tá-
jékoztatta a testületet, hogy
az utóbbi idôszakban nincs
akkora érdeklôdés az ifjúsági
garzonok iránt, mint a szociá-
lis bérlakásokért. Végül meg-
szavazták az elôterjesztést.

(mse) 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL �

Belvízvédelmi készültség

Gyógypárna elsôsöknek

Változó struktúra a kórháznál

Régi-új igazgatók Eladni vagy sem?

A Nemzeti Vágta békéscsabai szereplôit Vantara Gyula és
Szente Béla fogadta a polgármesteri hivatalban

Napirend elôtt
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LE KÖT HE TÕ
LA KÁ SOK

Bé kés csa bán, a bel vá ros ban, csen des kis ut cá ban épült, lif tes társas -
ház ban más fél szo bás, két szo bás, egy plusz két fél szo bás, két és fél
szo bás la ká sok klí ma-elõ sze re lés sel, ga rá zsok 16 m² alap te rü let tel. 
Az ud var ban ki é pí tett par ko ló he lyek hasz ná la ti jo ga meg vá sá rol ha tó. 
Be köl tö zés a szer zõ dés kö tést kö ve tõ en 8 hét.
Ér dek lõd ni a még le kö tet len la ká sok ról a hely szí nen – ahol kol lé gánk be-
mu tat ja azo kat – na pon ta 8 és 15 óra kö zött, a rész le tek rõl, a szer zõ dé -
si fel té te lek rõl min den ked den és csü tör tö kön 9 és 15 óra kö zött, va la -
mint a 06-30/928-9595-ös te le fonon Pal ko vits Ist ván tól le het.

AU TÓ ÜVEG
CENT RUM

Szar va si út 9.,
Hat ház u. sa rok

Te le fon: 450-358

SSzzééll  vvéé  ddõõ--aauu  ttóó  üüvveegg,,
nnaapp  fféénnyy  ttee  ttõõ  eell  aaddáá  ssaa

ééss  sszzee  rree  lléé  ssee,,  bbiizz  ttoo  ssíí  ttóóss
üüvveegg  kkáárrookk  üüggyy  iinn  ttéé  zzéé  ssee

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GGYYÁÁRR  TTÁÁ  SSAA,,  BBEE  ÉÉPPÍÍ  TTÉÉ  SSEE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
MMiinn  ddeenn,,  aammii  ÜÜVVEE  GGEE  ZZÉÉSS

PPoollyykkaarrbboonnáátt ••  ÉÉppüü  lleett  llaa  kkaa  ttooss  mmuunn  kkáákk
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Min den faj ta ke le ti-nyu ga ti
sze mély gép ko csi és ha szon jár mû

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk
Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.

((DDoo  bboo  zzii  úútt––EEiiffffeell--ttoorroonnyyttóóll  jjoobbbb  rraa  5500  mm--rree))

TTee  llee  ffoonn::  0066--6666//443300--558899,,  0066--3300//22228822--444477
NNyyiitt  vvaa  ttaarr  ttááss::  hhéétt  ffõõ  ttõõll  ppéénn  ttee  kkiigg  77..3300––1177..3300  óórráá  iigg

Hocz és Medvegy Kft.
BBéé  kkééss  ccssaa  bbaa,,  KKaa  zziinn  cczzyy  uu..  3311//BB

TTeell..//ffaaxx::  444422--338800  ••  MMoo  bbiill::  0066--3300//660000--11990000

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
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FIAT
gépjármûvek javítása

Az Arany János Kollégium
épületébe várták a kö-

zelmúltban azokat az érdek-
lôdô csabaiakat, akik a
szennyvízberuházással kap-
csolatosan szerettek volna
aktuális információkhoz jutni.

A jelenlévôket a körzet
egyéni képviselôje, Tímár Ella
köszöntötte, majd Vantara
Gyula, városunk polgármes-
tere ismertette a beruházás
eddigi fejleményeit s a várha-
tó lépéseket. A csatornaháló-
zat bôvítése és új, korszerû
tisztítómû megépítése el -
odázhatatlan – derült ki a pol-
gármester szavaiból, aki
egyebek mellett azt is elárul-
ta, hogy a csabaiak a vízdíj-
ban köbmétereként tíz forint
„büntetést” fizetnek a környe-

zeti veszélyeket okozó, nem
kellôen tisztított szennyvíz ki-
bocsátása miatt.

– Az elmúlt harminc év leg-
nagyobb beruházására ké-
szülünk, mely 250 km csator-
na kivitelezését jelenti, s mely-
nek pályázati dokumentáció-
ja már ez idáig is több tízezer
oldalt tesz ki – hangsúlyozta
Vantara Gyula, aki azt is le-
szögezte: szeretné, ha a csa-
tornaprojekt politika felet álló
ügy lenne, s annak elônyeit,
illetve nehézségeit egyik párt
sem használná ki. A beruhá-
zás ugyanis éppen a válasz-
tás idején, 2010-ben ér el a
megvalósítás szintjére, ami-
kor várhatóan kissé felbolydul
majd a város rendje.

Gajdács

Fodor Lajos önkormányza-
ti képviselô a 7. sz. válasz-

tókörzet jelöltjeként kapott bi-
zalmat. Annak idején azt ígér-
te, hogy kizárólag a körzet
gondjaival és ezzel együtt a
város helyzetével foglalkozik
ôszintén, céltudatosan. Azt
mondta, hogy folyamatosan
kapcsolatot tart a választókkal,
az Andrássy út gyalogosfor-
galmát biztonságossá teszi,
járdák és közterek karbantar-
tását intézi, s bôvíti a parkolási
lehetôségeket.

– A tavaszi nagytakarítás a
körzetben az iskolák bevoná-
sával, az OBI-áruház szponzo-
rálásával zajlott – számol be te-
vékenységérôl Fodor Lajos a
jelenben. – Lakossági fórumo-
kat szerveztem, részt vettem a
körzet társasházainak éves

köz gyûlésein. A Petôfi utca la-
kóinak kérésére szelektív hul-
ladékgyûjtôt helyeztünk ki, a
Gábor Áron utca új aszfaltbur-
kolatot kapott. Megtörtént a
parkolók kialakítása is, így a
parkolási lehetôség megdup-
lázódott. Megújult a Szigligeti
utca aszfaltburkolata, az óvo-
da mögött tíz parkoló létesült,
elkészült az utasváró az OBI
elôtti autóbusz-megállóban. A
Petôfi utcai iskola elôtti parko-
lót május 21-én adtuk át.

Fodor Lajosnak az idén
több járdaszakasz felújítása
szerepel a tervei között. Az
Andrássy út–Kazinczy utca–
Tu lipán utca keresztezôdésé-
nek rend ôrlámpás kialakítása
is folyamatban van.  

A képviselô elérhetôsége:
20/361-9636. 

Egy környezetvédelmi fó-
rumról olvashattak tudósí-
tást legutóbb lapunkban.
Most a téma befejezése ke-
rül önök elé.  

Elindul a mezômegyeri hulla-
dékkezelô mû második depó-
niájának építése. A lerakót
egyébként ötven évre tervez-
ték, összesen négy depóniá-
val – minél több hulladékot
gyûjtünk szelektíven, annál
késôbb telik be.
Dr. Cserei Pál felhívta a fi-

gyelmet arra, hogy a XIX–XX.
század a  „környezet elszeny-
nyezésének idôszaka volt”,
olyan mértékben terhelôdött
Földünk, hogy komoly globá-
lis problémákkal kell szembe-
néznünk. Nem mehet így to-
vább, teljesen új pályára kell
állítani az emberek gondolko-
dásmódját, a gazdaságot,
egész életünket, környezet-
hez való hozzáállásunkat. En-
nek gyakorlatban is megvaló-

sítható módja a fenntartható
fejlôdés, amelynek lényege:
oly módon elégítsük ki a ma
nemzedékének igényeit, oly
módon érjünk el fejlôdést,
hogy ezzel ne veszélyeztes-
sük a jövô nemzedékek élet -
esélyeit. Ennek érdekében
fontos a megfelelô tájékozta-
tás, a környezettudatos neve-
lés, de fontosak a szankciók
és törvények is. 
Csiaki Tamás az uniós ren-

delkezéseknek megfelelô köz-

területi zárt hulladéktárolók
békéscsabai kialakításáról be-
szélt. Javaslat született arra,
hogy ahol lehetséges, vigyék
be a tömblakások korábbi tá-
rolóiba a kukákat, ahol ez nem
megvalósítható, építsenek
zárt tárolót. A fórum résztvevôi
kérték, a közgyûlés alaposan
gondolja át az errôl szóló ren-
deletet, részben abból a
szempontból, hogy a tömbök
tiszták maradjanak, részben
pedig az anyagi segítség ol-
daláról. Elpanaszolták még,
hogy ritkán kaszálnak a Len-
csésin, és hiányolták ezeknek
a munkáknak az ellenôrzését.
Szóba került az is, hogy a
nemrégiben épített kerékpárút
már hihetetlenül rossz állapot-
ban van, számon kellene kér-
ni ezt a kivitelezôtôl. Tanulság-
ként azt is leszûrték, hogy kör-
nyezetünk megóvásához nem
elég egymásra mutogatni,
mindnyájan tehetünk valamit.

Mikóczy

Program a békéscsabai polgármesteri hivatal dísztermében:

15.00–15.45: a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség és a
Békés megyei régió szakmai konferenciája.

16.00–16.45: „A bor jótékony hatása az emberi szervezetre” –
szakmai konferencia.

16.45–17.30: az avatási és elôléptetési ünnepségen részt vevôk
(a gasztronómia mesterei: hentes-, szakács-, cukrászmeste-
rek, a Pálinkalovagrend, a Szent Vince Borrend és az Európai
Borlovagrend tagjainak) baráti konzultációja a díszteremben.

17.30–18.00: ünnepélyes vonulás az evangélikus nagytemp-
lomba – a konzultáción részt vevôk szakmájuk egyenruhájá-
ban, mazsorettek és zenekar kíséretében. 

18.00: avatási és elôléptetési szertartás (a legátusi kehely és a
kopogtató ünnepélyes átadása az adományozóknak: hospes,
lovagi tanácsos, borbíró). 

18.45: ünnepélyes alakzatban átvonulás a Hotel Fiumébe, lovagi
vacsora a dél-alföldi legátus területének díjnyertes boraival.

Borlovagi vacsora: 6000 Ft/fô. 
Megjelenés: lovagi öltözetben (sötét, lehetôleg sötétkék öl-
töny/kosztüm, lovagi nyakkendô/sálkendô és a lovagi jelvények).
Szálláslehetôség: 8000 Ft/éj (kétágyas szobában reggelivel a
Hotel Fiuméban (háromcsillagos szálloda) és a Mester Klubban
(Zsilák Ádám borlovagi tanácsos sportszállójában). 
Kérjük a legátusvezetôket, hogy 2008. július 4-ig (péntek) jelezzék
vacsora- és szállásigényüket, lehetôleg e-mailben: hotelfiume
@axelero.hu vagy telefonon: 66/443-243, 66/443-399. 
A megrendelést e-mailben visszaigazolja Vozár Márton rendtár-
sunk, a Hotel Fiume vezérigazgatója (30/985-0815).

IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI 
NUNQUAM RETRORSUS.

Simon János borbíró sk. Pammer István borlovag sk.
dél-alföldi legátus, I. legát magyarországi konzul

Gerlán várják 
a csatornázást

Acsatornázás Békéscsaba
eddigi legnagyobb beru-

házása, Gerlán  vala mennyien
érezzük ennek hiányát. A szo-
kásos 100 milliméter esô he-
lyett májusban 150 milliméter,
júniusban pedig szûk három

hét alatt 104 milliméter esett.
Megmutatja magát a csapa-
dék, gond a belvíz, a szik-
kasztók esôben gyorsan meg-
telnek, nagyon fontos a csa-
tornázás – mondta Bokros
Mátyás képviselô Gerlán, a
szennyvízcsatornázással kap-
csolatos fórumon.

Sokan jöttek el június 20-
án, hogy információkat kapja-
nak, és a terveken megnéz-
zék, házuk közelében hol fut
majd a csatorna, hol tudnak
rácsatlakozni. A jelenlévôk
kérdéseire a fórum szokásos
stábja – Vantara Gyula polgár-
mester, Sztankó Ilona PIU-ve-
zetô, Mácsai Sándor, a Vízi-
közmû Társulat elnöke, vala-
mint Bánfi Ádám és Gergely
Tamás szakértô – válaszolt. A
polgármester tájékoztatójá-
ban beszélt a nettó 17,7 milli-
árdos beruházás pályázatáról.
Gerlán nem maradnak ki ut-
cák, a teljes hálózatot csator-
názzák, a Dobozi út melletti
négy tanya azonban kívül esik
a csatornarendszeren, ott más
megoldáson gondolkodnak. A
polgármester bízik abban,
hogy nyer a pályázat, és 2009
májusában elkezdôdhet, majd
2011-ben befejezôdhet ez az
óriási beruházás. Ha a csator-
na elkészül, Gerlán normál kö-
rülmények között akár fél mé-
terrel is lejjebb megy a talajvíz
szintje, nem beszélve arról,
hogy összközmûvesen nô a
házak értéke.

Mácsai Sándor jelezte: a
Békéscsabai Víziközmû Tár-
sulatnak 576 gerlai tagja van,
78 százalékuk rendszeresen
és pontosan teljesíti a befize-
téseket, tôlük eddig összesen
22 millió forint gyûlt össze.

M. E.

Utasváró az OBI elôtt

Tisztelt Borlovagrendi Barátom!
Az Európai Borlovagrend magyarországi konzulátusának dél-alföldi legátusa  2008. július 11-én (pénteken) Békés-
csabán, az evangélikus nagytemplomban avatási és elôléptetési ünnepséget tart, melyre nagy tisztelettel és igaz lo-
vagi barátsággal hívja és várja rendtársait és kísérôiket.

Csatornafórum a Lencsésin

Büszkék lehetnek a mezô-
megyeri lakosok a telepü-

lésen élôk fizetési fegyelmére,
hiszen a legutóbbi, csatorná-
zásról szóló lakossági fóru-
mon megdicsérték ôket ez
ügyben. Az Arany János Mû -
ve lôdési Házban megtartott –
teltházas – összejövetelen Van-
tara Gyula polgármester és
Mácsai Sándor, a víziközmû-
társulás vezetôje is kiemelte,
hogy a mezômegyeriek több
mint 80 százaléka elmaradás
nélkül teljesíti a szennyvízberu-

házáshoz szükséges elôtaka-
rékosságot.

A fórum házigazdája ezúttal
is Hricsovinyi Tamás képviselô
volt, aki arra biztatta a jelenlé-
vôket, hogy a helyben kiosztott
ûrlapokat kitöltve tegyék fel
kérdéseiket a szakemberek-
nek. Emellett természetesen
mód nyílt arra is, hogy a lako-
sok közvetlenül informálódja-
nak, hiszen a mûvelôdési ház-
ba „kitelepült” hivatali dolgo-
zók a térképek, számítógépes
adatbázisok segítségével min-

denkinek személyre szabottan
tudtak felvilágosítást adni.

Vantara Gyula polgármes-
ter tájékoztatójában a csa -
tornaberuházás fontosságát
hangsúlyozta, s azt, hogy a vá-
rosvezetés idôrôl idôre be kí-
ván számolni a lakosságnak
arról, mire fordítják a pénzt, mi-
ként haladnak a fejlesztések.
Ezt a célt szolgálják a csator-
názásról tájékoztatást adó fó-
rumok is, melyek tovább foly-
tatódnak – más és más város-
részekben. G. E.

Rendesen fizetnek Megyeren

A második depónia készül

Autós-motoros
tanfolyam indul

2008. július 7-én 16 órakor
Helye: Békéscsaba, Andrássy út 22. (MTESZ-székház) • www.bielikautosiskola.hu
MI NEM ÍGÉRGETÜNK, CSAK TESSZÜK A DOLGUNKAT!

OKÉV 06-0166-03  •  Telefon: 66/449-877 és 30/935-3325, 66/636-886



5CSA BAI MÉR LEG Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

Pályázat vissza nem térítendô támogatásra 
az építészeti értékek helyi védelméhez

Támogatás az alábbiakra nyújtható:

a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek eseté-
ben védelemre érdemes, a város hagyományos arcula-
tát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeit hordozó fô-
homlokzatra és oldalkert felôli homlokzat felújítására;

b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében
védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô
építészeti, népi építészeti jegyeit hordozó közterületrôl lát-
ható homlokzatok felújítására;

c) közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgál-
tató épületek stb.) védelemre érdemes, a város hagyo-
mányos arculatát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeit
hordozó homlokzatok felújítására, a belsô terek rehabili-
tációt igénylô, „eredeti” állapotot tükrözô (belsôépítészeti
terv alapján történô) helyreállítására.

A pályázat további részleteit illetôen információ 
a www.bekescsaba.hu internetes honlapon található, illetve
munkaidôben személyesen Békéscsaba Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Csoportjánál,
Kis Béla városrendezônél szerezhetô be a 66/452-252/

3081-es telefonszámon. 

Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összha-
tása mindenkire jó hatással van. Az országos jelentôségû
„Virágos Magyarországért” környezetszépítô versenyhez
kapcsolódóan a verseny célja, a települési virágfelületek
növelése a lakosság és a városi intézmények, vállalkozá-
sok bevonásával, a környezetkultúra fejlesztése, illetve a
lakosság szemléletformálása, és ezáltal a rendszeres köz-
terület-gondozási hozzáállás javítása.

Nevezési kategóriák:
– virágos balkon és ablak, 
– ingatlan elôtti közterület – társasház, családi ház,
– virágos vendéglátóhely,
– virágos intézmény és gazdálkodó szervezet,
– virágos üzlet, telephely.

A versenyre nevezni jelentkezési lap kitöltésével lehet,
melyet 2008. július 31-én (csütörtök) 16 óráig írásos for-
mában a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztá-
lyára vagy elektronikusan a viragos@bekescsaba.hu cím-
re kell eljuttatni. A jelentkezési lap átvehetô a városüze-
meltetési osztályon vagy letölthetô a www.bekescsaba.hu
honlapról.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a pályázni kívánt terü-
letrôl készített 3 db (10 x 15 cm nagyságú vagy jpeg for-

mátumú, minimum 300 kByte méretû) fotót, amelyekbôl az
eredményhirdetés után fotókiállítást rendezünk. 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Békéscsabáért”
környezetszépítô verseny.

Az elbírálásnál különös figyelmet fordítunk az ingatlan elôtti
növénykiültetés városképi megjelenésére, kialakítására, a
növények mennyiségére, kiültetésére, gondozottságára
és esztétikai hatására, a nevezett ingatlan környékének
tisztaságára, gyommentesítésére, az ingatlan elôtti közte-
rületek ápoltságára. A pályázatok kiértékelésére bizottság
alakul. A bírálat augusztusban várható, elôzetes értesítés
nélkül.

A verseny legjobbjait kategóriánként jutalmazzuk (az I. he-
lyezettet 50 000 Ft, a II. helyezettet 30 000 Ft, a III. helyezet-
tet 20 000 Ft értékû díjakkal és emléktáblával).

Elismerésként a résztvevôk köszönôlevelet kapnak. 
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2008 októberében lesz,

az ôszi virágvásárhoz kapcsolódóan, errôl a pályázók kü-
lön értesítést kapnak.

Minden pályázónak sok sikert, és mindannyiunknak virágos
Békéscsabát kívánok!

Vantara Gyula polgármester

Beérkezési idô: ............................ Beérkezési sorszám: .......................

JELENTKEZÉSI LAP
a Virágos Békéscsabáért környezetszépítô versenyre

Jelentkezô neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lakcíme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nevezett terület címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nevezési kategória: � Virágos balkon és ablak
� Ingatlan elôtti közterület 

� társasház � családi ház
� Virágos vendéglátóhely
� Virágos intézmény és gazdálkodó szervezet
� Virágos üzlet, telephely

A Virágos Békéscsabáért környezetszépítô versenyre jelentkezô kijelentem, hogy a felhívásban leírtakat elfogadom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a benevezett területrôl a pályázat mellékleteként készített képeket fotókiállításon és a város hon-
lapján, a www.bekescsaba.hu oldalon a szervezôk a nyilvánosság számára bemutassák.

� Igen � Nem
Figyelem! A jelentkezési lapot 2008. július 31. (csütörtök) 16 óráig a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osz-
tályára, illetve a viragos@bekescsaba.hu címre lehet eljuttatni.  

..........................................................................
aláírás

Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium:
Alexa Zoltán, Kesiár László, Vaczkó Róbert, Bokor Zsolt,
Nagy János, Petrovszki Anita, Keller Szilvia, Bracsok Gá-
bor, Szentpéteri Attila, Dékány Imre.

„Esély Pedagógiai Központ”: Paróczai Ibolya, Aradi Tí-
mea, Lukács Attila, Pántye István, Gyebnár Péter.

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági
Szakközépiskola:Szárkiszján Árpine, Bíró Attila, Szládek
Dániel, Gyarmati Sándor, Juhász Gergô, Beregszászi Ist-
ván, Makrai Márton, Antal Mihály, Zana Armand Richárd,
Hajdú Tamás, Bíró Attila, Puskás Teodóra.

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközép-
iskola: Csabai Zoltán, Baráth Rozália, Kovács Szilvia..

Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium:
Kovács Barna, Tresz Csaba, Lantos Gábor.

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium:Mazán Zsombor.
Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola: Borsi Rebe-
ka, Szeverényi Barnabás, Gyovai Csilla, Rácz Roland,
Mladonyiczki Éva.

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és
Kollégium: Fenyvesi Csaba, Glózik Attila, Sutyinszki Já-
nos, Kiszely János, Veres Norbert, Pálinkás István, Moch-
nács Mihály.

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium: Lengyel Zoltán, Balogh Miklós, Urbán Bálint,
Bíró Róbert, Szabó Lilla, Csák Anikó, Laczó Szabolcs, Ba-
lázs Nikolett, Kovács Kitti, Brhlik Pál, Váradi Gergô.

FELKÉSZÍTÔ TANÁRAIK:
„Esély Pedagógiai Központ”:Andor Eszter, Bonyhádi Péter,

Krauspe Erzsébet, Szentandrássy Anna, Tatár Józsefné.
Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola: Hanó Krisz-
tina, Hegedûsné Farkas Lilla, Kaczkó Gabriella, Szarka
Zsolt, Vaszkó János.

Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium:
Bagyinka Erzsébet, Bojtos Edit, Csiaki András, Csuba
Zoltán, Dorkó Iván, Grószné Hegedûs Ibolya, Imre Lász-
ló, Kocsor László, Kovácsné Kiss Zsófia, Lipták János,
Mag Béláné, Mladonyiczki László, Molnárné Iván Éva, Si-
mon Sándor, Somogyi Lívia, Szabó András, Szécsi Fe-
renc, Tóth Ferenc, Varga Istvánné.

Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium: dr. Szenográ-
di Péter.

Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és
Kollégium: Fölker Csaba, Gáspár Piroska, Halmosiné
Kiss Erzsébet, Kovács Sándor, Krámer Judit, Tímár Ká-
roly, Varga Imre, Zimmermann József.

Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközép-
iskola: Suskó János, Zsibrita Mátyás.

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági
Szakközépiskola: Baji Istvánné, dr. Kókai László, Ma-
tyuska Ferenc, Murvainé Farkas Magdolna, Schédl Ilona,
Szeverényiné Lázár Emese, Vágvölgyi Gáborné.

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium: Bagyinszky Marianna, Bíró Bertold, Gregor
László, Gulyásné Gárdai Judit, Kovács Sándor, Kovács
Sándorné, Krizsán Mihályné, Steigerwald Ernô, Tóthné
Vadász Klára.

Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium:
dr. Gaálné Kosáros Andrea, Engelhardt Róbert, Gubis Ka-
talin, Kovács Róbert, Török Antal, Virágh Mihály.

Dragán György társadalomkutató
lesz a vendége a Közös Pont teaháznak 

2008. július 8-án (kedden) 18 órakor 
a Szü-Net internet-kávézóban 
(Békéscsaba, Kossuth tér 8.)

Az elôadás és beszélgetés címe: A nevetés.

Kedves Békéscsabai Polgárok!
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala meghirdeti a „Virágos Békéscsabáért”

virágosítási, parkosítási és környezetszépítô versenyt!

BBékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyûlésé-
nek a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) számú ren-
delete értelmében a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Elismerése kitüntetés átadására
október 23-án, nemzeti ünnepünkön kerül sor.

Az elismerés kimagasló teljesítményért adományozható olyan
magánszemélyeknek vagy közösségeknek, akik/ amelyek Bé-
késcsabán, az élet bármely területén hosszú ideje – legalább
tíz éve – rendszeresen kiemelkedô munkát végeztek/végez-
nek, vagy egy jelentôs cselekedettel (tevékenységgel) öregbí-
tették a város jó hírnevét.

A KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA JAVASLATOT TEHETNEK:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi,
– a kisebbségi önkormányzatok,
– a közgyûlés bizottságai,
– a jegyzô,
– az önkormányzati intézmények vezetôi,
– a városban mûködô öntevékeny csoportok, alkotó 

és mûvészeti közösségek, civil szervezetek,
– egyházak.

A JAVASLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy 

alkotás részletes ismertetését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a közgyûlés jogosult, arról minôsített
többségû határozattal dönt. A javaslatok értékelését az elismerni
kívánt tevékenység szerint illetékes közgyûlési bizottság végzi.

A javaslatokat 2008. augusztus 15-éig kell megküldeni Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkársá-
gi Osztályának Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportja
címére (Békéscsaba, Szent István tér 7.)

Bôvebb információ a jogi, önkormányzati és szervezési cso-
portnál kérhetô (telefon: 452-252/1181-es mellék, e-mail: laszloj
@bekescsaba.hu).

KITÜNTETÉSI FELHÍVÁS Jól szereplô középiskolás diákjaink 
országos (szakmai vagy tantárgyi) 

versenyeken

A Belvedere Meridionale Alapítvány – a Mobilitás Országos
Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Irodával együttmûködésben – második alkalommal jelen-
tette meg az Üvegház címû, dél-alföldi ifjúsági szervezete-
ket és projektjeiket bemutató kiadványát. 

A kötettel az volt a szerkesztôk célja, hogy a mintaértékû
kezdeményezések bemutatásával ifjúsági csoportokat,
szakembereket késztessenek a leírtak alkalmazására vagy
új, saját ifjúsági projekt elindítására. 

A kiadvány harminc ifjúsági projektet mutat be a régió
mindhárom megyéjébôl, a helyi kezdeményezésektôl a me-
gyei, regionális programokon át egészen a nemzetközi jó
gyakorlatokig. Ebbôl öt(!) kezdeményezés békéscsabai: a
Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület Kvíz-Kaszi-
nója, az Életfa Kulturális Alapítvány II. Dél-alföldi Regionális
Monda- és Mesemondó Találkozója, a Közös Pont Egyesü-
let Közös Kulturális Örökségünk az Európai Unióban címet
viselô nemzetközi csereprogramja, a Mi-Értünk Prevenciós
és Segítô Egyesület komplex prevenciós programja és a Tá-
liber Közhasznú Alapítvány játszótéri programja. 

Üvegház – másodszor
Öt békéscsabai ifjúsági mintaprojekt 

egy regionális kiadványban
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A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) kormányrendelet alapján
a munkakör betöltôje által ellátandó feladatkör: az 1. sz. melléklet 7. pontjában fog-
laltak szerint gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok: 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámható-
ság szervezetérôl és illetékességérôl szóló 331/2006. (XII. 23.) korm.-rendeletben megha-
tározott feladatok ellátása, így különösen:

– ellátja a gyermekek védelme érdekében a hatályos jogszabályokban meghatározott
feladatokat,

– dönt a pénzbeli támogatásokkal kapcsolatban, 
– eljár az örökbefogadással kapcsolatban,
– ellátja a szülôi felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban hatáskö-

rébe tartozó feladatokat,
– eljár gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatban,
– ellátja a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztálya gyámhi-

vatali csoportjánál gyámügyi igazgatási munkakörben a hatályos jogszabályok alapján
államigazgatási hatósági feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk jogállásáról

szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– szakmai tapasztalat,
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi CLII. törvény alap-

ján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: szakmai és/vagy közigazgatási területen eltöltött
gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget, képesítést igazoló
okiratok, részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör legkorábban 2008. augusztus 1.
napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tôgye Ildikó, a szociálpolitikai
osztály vezetôje nyújt a 66/523-820-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére, a jegyzô részére történô megküldésével (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezé-
sét: gyámügyi ügyintézô.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 25.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: 
A jegyzô értékeli a pályázatot, szükség esetén személyesen meghallgatja a pályázókat. A

pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyzô dönt. A pályázók a pályázat ered-
ményérôl az elbírálást követôen értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók anyagát
visszaküldjük.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kszk.gov.hu, 2008. június 27. 

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) kormányrendelet alapján a
munkakör betöltôje által ellátandó feladatkör: az 1. sz. melléklet 15. pontjában foglaltak
szerint kulturális és közoktatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:
– elôkészíti a közoktatással, közmûvelôdéssel, ifjúsággal és a testkultúrával összefüg-

gô települési önkormányzati feladatok ellátásához szükséges döntéseket, segíti vég-
rehajtásukat, ellenôrzi a döntések hatályosulását; 

– részt vesz a jegyzô hatáskörébe utalt hatósági feladatok ellátásában;
– részt vesz az önkormányzat közoktatási, közmûvelôdési, sport- és ifjúsági koncep-

cióinak elôkészítésében, valamint helyi rendeleteinek kidolgozásában, a szükséges
módosítások döntésre való elôterjesztésében;

– részt vesz az intézmények törvényes mûködésének biztosítása érdekében szükséges
fenntartói feladatok ellátásában;

– segíti a gyermekeket és az ifjúságot érintô törvényekben és jogszabályokban rögzí-
tett jogok és kötelezettségek megismerését, megismertetését, figyelemmel kíséri gya-
korlati érvényesülésüket.

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: közoktatási és közmûvelôdési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– egyetemi szintû jogász, természettudományi, bölcsészettudományi, mûvészeti felsô-

oktatásban szerzett szakképzettség; fôiskolai szintû pedagógus, mûvész, közmûve-
lôdési, közgyûjteményi felsôoktatásban szerzett szakképzettség,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– szakmai tapasztalat,
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl szóló 2007. évi CLII. törvény alap-

ján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: 
– közigazgatási területen eltöltött gyakorlat,
– vezetôi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, képesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör legkorábban 2008. augusztus 1.
napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. július 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes személyzeti ve-
zetô nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére, a jegyzô részére történô megküldésével (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
oktatási, közmûvelôdési és sportosztály – osztályvezetô.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 25.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:
A jegyzô értékeli a pályázatot, szükség esetén személyesen meghallgatja a pályázókat. A
pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyzô dönt. A pályázók a pályázat eredmé-
nyérôl az elbírálást követôen értesítést kapnak. Az eredménytelen pályázók anyagát visz-
szaküldjük.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kszk.gov.hu, 2008. június 27. 

A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által, illet-
ve részvételével alapított közalapítványok minden évben be-
számolnak a közgyûlésnek az elôzô évben végzett tevékeny-
ségükrôl.

A hatályos jogszabályok és a közalapítványok alapító ok -
iratainak megfelelôen a kuratóriumi elnökök elkészítették a
2007. évrôl szóló beszámolókat, majd azokat minden eset-
ben független könnyvizsgáló véleményezte. A beszámolókat
megtárgyalták és a közgyûlésnek elfogadásra javasolták Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyûlésé-
nek bizottságai. A közgyûlés 2008. június 19-én tartott nyil-
vános ülésén elfogadta a közalapítványi beszámolókat.

A közalapítványok alapító okiratainak és a közgyûlési ha-
tározatának megfelelôen alább az egyes közalapítványok
2007. december 31. napjára elkészített mérlegébôl az eszkö-
zök és források egyezô végösszegét és az alapítványok 2007.
évben elért eredményét közöljük. A teljes beszámolók meg-
találhatók a www.bekescsaba.hu internetes oldalon. Bôvebb
információ Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Titkársági Osztályának Jogi, Önkormányzati és Szer-

vezési Csoportjánál (Szent István tér 7.) kérhetô (telefon: 66/
452-252/1181-es mellék).

BALASSI KÖZALAPÍTVÁNY
A mérlegben az eszközök és források egyezô végösszege 

2 922 000 Ft. A tárgyévi eredmény 732 000 Ft. 

BÉKÉSCSABA ÉS KÖRNYÉKE 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A mérlegben az eszközök és források egyezô végösszege
667 000 Ft. A tárgyévi eredmény –1 350 000 Ft.

BÉKÉS MEGYE KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNYA
A mérlegben az eszközök és források egyezô végösszege 

55 262 000 Ft. A tárgyévi eredmény –5 198 000 Ft.

BUSINESS SCHOOL BÉKÉSCSABA 
KÖZALAPÍTVÁNY

A mérlegben az eszközök és források egyezô végösszege 
40 692 000 Ft. A tárgyévi eredmény 96 000 Ft.

IDÔSKORÚAK INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSÁT 
SEGÍTÔ KÖZALAPÍTVÁNY

A mérlegben az eszközök és források egyezô végösszege 
1 337 000 Ft. A tárgyévi eredmény –573 000 Ft.

JANKAY TIBOR MÛVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY
A mérlegben az eszközök és források egyezô végösszege 

36 519 000 Ft. A tárgyévi eredmény –5 357 000 Ft.

NEMZETISÉGI OKTATÁSÉRT ÉS AZ ISKOLAI 
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT 

KÖZALAPÍTVÁNY
A mérlegben az eszközök és források egyezô végösszege

129 000 Ft. A tárgyévi eredmény –1 219 000 Ft.

A Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány beszámolójáról a
Közgyûlés július 10-én dönt, ezért azt késôbbi idôpontban kö-
zöljük.

Polgármesteri Hivatal
Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport

KÖZALAPÍTVÁNYOK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓI

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselôk 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET szociálpolitikai osztályán 
GYÁMÜGYI ÜGYINTÉZÔ munkakör betöltésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a köztisztviselôk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 
PÁLYÁZATOT HIRDET oktatási, közmûvelôdési és sportosztályán 

OSZTÁLYVEZETÔmunkakör betöltésére
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HIRDESSEN LAPUNKBAN!

Gazdikeresô
Nyugdíj mellett állást vállal-
nék – így hirdethetné ma-
gát Suhanc, a méltóságtel-
jes, kimért, de nagylelkû,
megfontolt és okos „kutya
úr”. A senior korú, tízéves
ónémet juhász kutya korá-
ból és végtelen jó termé-
szetébôl adódóan nem túl
mozgékony, „nem sok vi-
zet zavar”. Örökbe fogadó
gazdájának kevés problé-
mát okoz majd. Volt tulaj-
donosa adta be a csabai menhelyre, költözés miatt. Biztos
lehetne más megoldást is találni ilyen helyzetekben, de
sajnos sokan választják a könnyebb utat. Méltatlan lenne
a sorstól, ha Suhanc nyugdíjaskorára nem találna egy
szép nagy kertet és egy szeretô családot, akik mellett len-
ne még pár szép éve ennek a kedves „öregúrnak”. Ér-
deklôdni: 30/321-2934. G. E.

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén

INGYENES
zöldség- és gyümölcs-

kiszállítás.
Rendelés: 06-30/935-7051

PRIMÔR DUÓ KFT.

Békéscsaba, Kazinczy u. 11.
(Herbária-udvar)

Békéscsaba központjában, frekventált helyen, 
egy percre a Csaba Centertôl, új építésû társasházban

kulcsrakész lakások eladók 30 m2-tôl 90 m2 alapterületig. 
Érdeklôdni: 06-66/524-679, 06-70/523-4295. 

VADÁSZ PANZIÓNK ÉS ÉTTERMÜNK
Békéscsabától 8 km-re, erdôben található. Megközelítése a 44-es út Békéscsabát elkerülõ szakaszán,
Doboz felé kanyarodva lehetséges (a híd elõtti tábla jelzi).
ÉTTERMÜNK 50 fôs – 20 fõs különteremmel. 
PANZIÓNK 10 db kétágyas szobával, 2 db apartmannal, valamint szaunával rendelkezik. 

Minden szobánk fürdôkáddal, WC-vel, televízióval felszerelt.
Szolgáltatásaink: lehetôség van horgászatra (napijegyet árusítunk), erdei sétára, 

szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.

Érdeklõdni: Panzió, tel./fax: 66/268-775,
Andó Tamás ügyvezetõ: 30/943-9610,
Bíró Csaba étteremvezetõ: 70/387-2141.
E-mail: atomas@freemail.hu.

Elôzetes egyeztetés után a különleges kívánságokat is igyekszünk teljesíteni.
Jó pihenést és kellemes idõtöltést kíván az Atomas Bt. valamennyi dolgozója 
és Andó Tamás Schnitta Sámuel-díjas éttermi mester.

A panzió elõtti zöld területen, sátorban lakodalom, vállalati és egyéb rendezvények 
lebonyolítását is vállaljuk 100 fôtôl akár 1000 fõig.

REK LÁM- ÉS 
REN DEZ VÉNY SZER VE ZÉS
Szó ró lap ok, egye di ter ve zé sû ki ad vány ok, ka ta ló gu sok gyár tá sa; aján dék tár gyak 
fel ira to zá sa, logózása; kü lön bö zõ szó ra koz ta tó és kul tu rá lis ren dez vé nyek 
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa (la ko dal mak, fa lu na pok, ba rá ti és cé ges bu lik).

Új szol gál ta tás: SÁ TOR BÉR LÉS (sör pad, szín pad, han go sí tás).

Telefon: 06-30/326-8630 – TÓTH PRODUKCIÓ

Jelenjen meg az Interneten!
Garantáltan megtérül befektetése.

WEBOLDAL
WEBÁRUHÁZ
készítése és üzemeltetése

info@ecapital.hu www.ecapital.hu
Telefon: 70/771-4848

eCapital.hu Kft.
Iroda: Bcs., Hunyadi tér 5.

FESTÉS, MÁZOLÁS, 
HOMLOKZATFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS STB.
30 éves tapasztalattal

MARIK ISTVÁN
kisiparos
5600 Békéscsaba, Tavasz u. 83.
Telefon: 30/275-7263

Azok a polgártársak, akik
nem akarták, hogy Bé-

késcsabán is legyen Trianon-
emlékmû, vajon tisztában van-
nak-e azzal, milyen veszteség
érte a trianoni békediktátum ré-
vén az országot – minden ma-
gyart, még önöket, tájékozat-
lan (remélem, csak tájékozat-
lan…) ellenzôket is?

Az ország 324 411 négyzet-
kilométer összterületének két-
harmadát elvesztette, így az
92 963 négyzetkilométerre
csökkent. A magyarság több
mint fele rekedt kívül az „új”
magyar állam határain, azaz
kerültek szülôföldjükön ki-
sebbségbe, örök üldöztetés-
nek kitéve.

Magyarország a XIX. szá-
zad végén és a XX. század
elején rendkívül gyorsan fejlô-
dött. Európa négy legdinami-
kusabban fejlôdô országa kö-
zött voltunk (idetartozott még
Németország, Dánia és Olasz-
ország).

Aztán bekövetkezett az
elsô világháború vége. A Ká-
rolyi Mihály-féle tehetetlen és
tehetségtelen vezetés hadse-
reg nélkül hagyta az országot,
ezzel védtelenné váltunk. Ek-
kor érkezett el a szomszéd or-
szágok „nagy pillanata”, véd-

telen országunk könnyû pré-
dájukká vált. Nem véletlenül a
„gyôztes” hatalmak, saját ér-
deküknek megfelelôen, aljas
módon támogatták az elorzó-
kat. Egyéb mocskos alkuk is
hozzájárultak a trianoni béke-
parancs szinte abszurd ke-
gyetlenségéhez, ostoba és
igazságtalan voltához.

Trianon után, ennek ellené-
re, országunk gazdaságilag
is óriási áldozatok és hit révén
újból feltámadott. Nem úgy,
mint most, a bolsevik-„liberá-
lis” hatalom idején. A Gyur-
csány-kormány lezüllesztette
Magyar országot, szégyenle-
tes módon Európa „utolsó”
nemzetévé váltunk.

Tudom, a kommunista ha-
talom nagy agymosásban ré-
szesítette szerencsétlen né-
pünket, sokan még ma sem
ismerik az igaz magyar törté-
nelmet. Remélem, ez az írás
és a békéscsabai Trianon-em-
lékmû is gondolatébresztô
lesz azok számára is, akik ed-
dig még nem tudták felfogni,
hogy mit is jelent hazánknak, a
magyar népnek az igazságta-
lan békediktátum.

Botyánszki György,
az FTC Békés Megyei
Baráti Körének elnöke

1935-tôl 1952-ig volt békés-
csabai plébános, mûködésé-
nek jelentôsége azonban
messze meghaladja egy át-
lagplébános morális és kultu-
rális hatékonyságát.

1938-ban az ô vezetésével
épült a kétsopronyi templom,
melynek védôszentjéül Szent
István királyunkat tette meg.
István mindig nagyon tisztelt
szentje volt a szlovákoknak a
fiához, Imréhez írt sorai miatt:
„Minden egynyelvû ország
gyenge és törékeny!” Nem vé-
letlen, hogy a csabai katolikus
szlovákok gyermekei közül
minden ötödik az István nevet
kapta a 19. század végéig.
Domanek Pál nagyon sze-

rette a népét. Nem menekült el
az 1944. október 6-án Csabá-
ra bevonuló szovjet hadsereg
elôl, pedig erre ösztönözte ôt
az értelmiség menekülése, s a
propaganda, amely szerint az
oroszok minden papot megöl-
nek. Történelmi távlatból néz-
ve a félelem nem is volt min-

denben alaptalan. Domanek
ezt mondta: „A jó pásztor éle-
tét adja a juhaiért, a béres el-
fut, mert béres…” Nem csoda,
hogy tekintélye emiatt is óriá-
sivá nôtt a hívek elôtt – segítet-
tek, nem engedték, hogy a
plébánia nélkülözzön a bevo-
nulás utáni ínséges években.

Ellenezte, hogy a csabaiak
kitelepüljenek Szlovákiába, és
papi tekintélye akkora volt,
hogy a katolikusok közül ke-
vesen mentek el. Ennek is kö-
szönhetô, hogy a katolikus
egyház a legnagyobb létszá-
mú felekezet lett. Az idekény-
szerített felvidékieket a legna-
gyobb szeretettel fogadta.

Életének befejezése is drá-
mai. 1952 novemberében Bé-
késszentandrásra helyezték
plébánosnak. Az ultimátum az
akkori államhatalom részérôl
egyértelmû volt: elmegy vagy
börtönbe kerül. Pedig nem
volt provokatív egyéniség –
sôt tagja volt az 1944 decem-
berében megalakult debrece-

ni nemzetgyûlésnek. De nem
tudták elviselni hívei ragasz -
kodását, a hívekkel teli temp-
lomot.

Áthelyezése után, a követ-
kezô évben visszajött egy fia-
tal párt megesketni. Az esküvô
után, az utcán rosszul lett, és
április 25-én az örökkévaló-
ságba költözött.

Azt még engedélyezte az
állami hatóság, hogy Csabán
tartsanak gyászmisét az elhalt
lelke üdvéért – több ezer em-
ber vett részt rajta. A gyászmi-
se elôtt azt még senki nem
tudta, hol engedélyezik a te-
metést. Úgy egy órával a mise
elôtt aztán jött az „ukáz”: a
csabai ligeti temetôben kell el-
temetni, az utcán azonban ti-
los gyászmenetet rendezni. A
püspök nem jöhetett el sem a
gyászmisére, sem a temetés
elvégzésére.

Ha hívô vagy, mondj el Do-
manek Pál sírja elôtt egy Mi -
atyánkot!

Bielek Gábor 

Egy pápai, egy bajai és 
egy budapesti szakember

mellett Kandó Kálmán-díjat ve-
hetett át Budapesten a békés-
csabai Köles Zoltán. A díjat
évente ítélik oda azoknak, akik
a szervezeti egységekben ki -
emelkedô munkát végeznek. 

Köles Zoltán 1945-ben szü-
letett az akkor Csehszlovákiá-
hoz tartozó Nagymegyeren.
Szakmai tanulmányait a nagy
múltú Kassai Magyar Tan-
nyelvû Energetikai Ipariskolá-
ban kezdte, és a budapesti Vil-
lamosenergia-ipari Techni-
kumban folytatta. 1981-ben
szerzett diplomát a Kandó Kál-
mán fôiskola erôsáramú villa-
mosmérnöki szakán. 1963-

ban Nagykôrösre, majd 1967-
ben Békéscsabára került a Dé-
mászhoz. Kezdetben villamos-
hálózat-tervezôként, kirendelt-
ségi mûvezetôként, majd Sar-
kadon, késôbb Békéscsabán
kirendeltség-vezetôként, az is-
mételt átalakítás után pedig

hálózat vezetôként dolgozott;
2006-ban ment nyugdíjba. Az
MEE Békéscsabai Szervezeté-
nek munkájába 1967-ben kap-
csolódott be, 2006 óta a szer-
vezet elnöke, emellett tagja a
Békés Megyei Mérnöki Kama-
rának. 

Mindig aktívan tevékenyke-
dett, oktatott az egyesület tan-
folyamain, szakmai kirándulá-
sok fûzôdnek a nevéhez, ter-
vezési munkákban vett részt,
jelentôs szerepet vállalt a bé-
késcsabai közvilágítás kor-
szerûsítésében és a térség
több településén a díszvilágí-
tás kialakításában. Köles Zol-
tán napjai nyugdíjasként is
mozgalmasan telnek. M. E.

Árvízi cserkésznap
Szegeden

AMagyar Cserkészszövet-
ség szegedi V. kerülete

az idén is megrendezte az
1879-es pusztító árvízre emlé-
keztetô cserkésznapot a Bé-
kés, Csongrád és Bács-Kis-
kun megyei csapatoktól jött
részvevôkkel. Örvendetes,
hogy a létszám évrôl évre nö-
vekszik, most úgy nyolcszá-
zan voltak a cserkészek. Ter-
mészetesen sok kívülálló is
megnézhette a Dóm téren tar-
tott rendezvényt.

A felállított sátrakban árvízi
és cserkészkiállítás, katasztró-
favédelmi bemutató volt. Ki-ki
választhatott, ha kedve volt va-
lamilyen kézmûves-foglalko-
zásba bekapcsolódni. Ha
megszomjaztunk, a teaház-
ban ihattuk a forró teát. Sze-
rencsére az egészségügyi sá-
tor üresen kongott, nem volt rá
szükség. A felnôtt cserkészek
véradásra is jelentkezhettek.

A fogadalmi templomban
bemutató és toronylátogatás
volt, utóbbiért az idén már nem
kellett fizetni. A katolikusok és
reformátusok részére este mi-
sét, istentiszteletet tartottak.

Újdonság és kellemes
meglepetés volt, hogy ebédre
a korábbi szendvicsek helyett
az idén finom forró gulyást
kaptunk. Köszönet érte.

A téren fôzôverseny, íjá-
szat, lovaglás, népéneklés és
harcmûvészeti bemutató vár-
ta az érdeklôdôket. Játékok
választéka kínálkozott: külön-
féle cserkészjátékok, sorver-
seny, asztali csocsó, óriás
sakk, twister, számítógépes
kvízjáték, óriás jenga. Csapat-
játékként élô csocsókupa és
az elmaradhatatlan nyomozó-
játék adódott.

Zárásként a cserkészfog-
lalkozásokhoz illô tábortûz, il-
letve éjszakai játék a város-
ban tette teljessé a napot. Is-
mét elmondhatjuk, hogy
nagyszerûen sikerült az em-
léknap, bár az idôjárás igye-
kezett beleszólni a korábbiak-
hoz hasonló égi áldással.

Dr. Budur Lajos 
cserkésztiszt, 

csapatparancsnok

Dr. Domanek Pál plébános

�Jelenleg 74. életévemet töltöm, és bizony –
mivel ebben a korban fárasztó az utazás –

csak akkor kelünk útra a nejemmel együtt, ha
erre feltétlenül szükség van. Erre április és
május hónapokban került sor, amikor az or-
vosi beutalóm szerint a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem klinikája volt az úti cél. Ahhoz,
hogy 8 órára be is érjünk a klinikára, a vasúti
közlekedés látszott az egyedüli elfogadható
megoldásnak. A szegedi vonat a csabai állo-
másról – az induló vonatok váróteremben ki-
függesztett tábláján lévô tájékoztatás szerint
– 5 óra 23 perckor indul, a második vágány-
ról. Az állomás peronjára kilépve láttuk, hogy
a második vágányon nem áll olyan vonat, ami
láthatóan Szeged felé indult volna, ezért a ne-
jem visszament a váróterem bejárati részénél

lévô tudakozóhoz megkérdezni a szolgálatot
teljesítô kisasszonytól, hogy melyik vágányról
indul a szegedi vonat. A válasz az volt: ô nem
tudja! Szerencsénkre a peronon egy ismerôs
házaspárnak köszönhetôen megtudtuk, hogy
a szegedi vonat az ötös vágányról indul, csak-
is ezért nem maradtunk le, annak ellenére,
hogy már jóval a vonatindulás elôtt kinn vol-
tunk az állomáson.

Korábban volt a vasútállomás peronján
egy „kézi vezérléssel” cserélhetô táblasor, ez-
zel tájékoztatták az utazóközönséget a vas úti
forgalommal kapcsolatos változásokról (úti
cél, vágány, idôpont stb.). Ma Békéscsabán
ez nincs, ezért az utazókat megfosztották at-
tól, hogy informálódjanak.

Császár Lajos, Békéscsaba       

Tanácstalanság az állomáson

Köles Zoltán Kandó-díjas

Trianonra emlékezünk
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CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeennddeerrffööllddeekkeenn (Csuka utca) 40 nm-es, fsz. + tetôteres hétvégi
ház szoba + konyha + étkezôvel, 800 nm-es parkosított kerttel, hidroforrend-
szerrel, 2 terasszal eladó. ÁÁrr:: 44,,66  MM  FFtt..

GGeerrlláánn,,  aa  FFeeccsskkee  uuttccáábbaann,, 1031 nm-es telken 105 nm-es téglaépítésû családi ház
(két szoba, konyha, kamrahelyiséggel, a fûtés kályhával, a meleg víz fatüzelés-
rôl üzemeltethetô) eladó. ÁÁrr::  66  MM FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn (a Debrecen felé vezetô úton), 1500 nm-es telken
lévô 80 nm-es, fsz + tetôteres családi ház (két szoba + nappalival, központi fû-
téssel) eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..

LLaakkóóppaarrkkbbaann, 200 nm-es telken 84 nm-es, új, fsz.+ tetôteres családi ház eladó
(nappali + amerikai konyhával + étkezô, fent WC, fürdôszoba + 2 szoba). Nincs
teljesen kész. ÁÁrr::  99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyöönnggyyöössii utcán 1088 nm-es telken lévô 100 nm-es, két és fél
szobás, konyha + étkezôs családi ház (földszintes, központi radiátoros fûtéssel,
konyha + közlekedôvel) eladó. ÁÁrr::  99 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann 1000 nm-es telken 100 nm-es, polgári típusú
ház (3 szoba, konyha, fürdôszoba, WC az udvaron, gáz nincs bevezetve) két ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr:: 99,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáánn 1800 nm-es telken 80 nm-es, régi építésû ház
(két szoba, konyha, kamra, konvektoros fûtés) áron alul eladó.. ÁÁrr:: 1111  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann,, 727 nm-es telken lévô 100 nm-es, vegyes falaza-
tú családi ház felújítandó állapotban eladó (három szoba, konyha, étkezô, für-
dôszoba, WC, konvektoros fûtés). ÁÁrr:: 1111,,55 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeerreekkii  úúttoonn,, 530 nm-es telken 85 nm-es, kétszobás, tégla fala-
zatú ház garázzsal eladó (konyha, étkezô, kamra, fürdôszoba, WC, radiátoros
hôleadók). ÁÁrr:: 1122  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann,, 570 nm-es telken 117 nm-es, központi fûtéses
családi ház eladó (3 szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC). ÁÁrr:: 1122,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáánn,,  362 nm-es telken 100 nm-es, tégla falazatú, köz-
ponti fûtésû családi ház melléképülettel eladó (3 szoba, konyha, étkezô, WC, für-
dôszoba). ÁÁrr:: 1122,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccáábbaann, 1000 nm-es telken lévô 100 nm-es, vá-
lyogtéglából épült ház központi gázfûtéssel eladó (2 szoba, konyha + étkezô,
konyha + közlekedô). ÁÁrr::  1122,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn,,  1000 nm-es telken 80 nm-es, polgári jellegû lebon-
tásra szánt vagy felújítandó családi ház eladó (két szoba, konyha). ÁÁrr:: 1111  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann,, 350 nm-es telken lévô 72 nm-es, radiátoros fû-
tésû családi ház garázzsal eladó (1 + 2 fél szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba
külön WC-vel). ÁÁrr:: 1133  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMaaggyyaarr  uuttccáábbaann,, 2300 nm-es telken lévô 100 nm-es, 2 szoba +
2 konyhás családi ház központi gázfûtéssel, vegyes falazattal eladó. ÁÁrr:: 1133  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáánn,,  500 nm-es telken 2001-ben épített, 155 nm-
es, egyedi konvektoros fûtésû családi ház eladó (2 szoba, konyha, nappali, für-
dôszoba, WC). ÁÁrr:: 1133,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáánn,,  938 nm-es telken 80 nm-es, vegyes falazatú,
egyedi konvektor fûtésû családi ház eladó (2 + fél szoba, nagy konyha, fürdô-
szoba WC-vel). Csere is érdekel: harmadik emeletig egyedi gázos, kétszobás
lakás. ÁÁrr:: 1144  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobbooss  IIssttvváánn  uuttccáábbaann, 766 nm-es telken 100 nm-es egyedi fû-
tésû családi ház garázzsal eladó (3 szoba, konyha, fürdôszoba, külön WC). 
ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn  110 nm-es két szoba, konyha, fürdôszoba, külön
WC-s családi ház konvektoros hôleadókkal, garázzsal eladó..  ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn,, frekventált helyen, kisméretû telken lévô 100 nm-
es, háromszobás családi ház központi konvektoros fûtéssel, konyha + étkezô-
vel, eladó. ÁÁrr:: 1155  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann  ((MMeezzôômmeeggyyeerr)), 540 nm-es telken 190 nm-es, két-
szintes, központi fûtéses ház garázzsal eladó (öt szoba, konyha, étkezô, két für-
dôszoba, két WC). Cserelehetôség: 6,5–7 M Ft-ig békéscsabai belvárosi lakás
vagy házrész, értékegyeztetéssel. ÁÁrr:: 1166,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann,, 700 nm-es telken 100 nm-es, tégla építésû csa-
ládi ház vegyes tüzelésû kazánnal eladó (1 + 2 fél szoba, konyha, fürdôszoba,
WC). Csseerreeiinnggaattllaann éérrddeekkeell::  kkééttsszzoobbááss  ccssaallááddii  hháázz  1100––1122  MM FFtt--iigg.. ÁÁrr:: 1166,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann 100 nm-es, háromszobás, vályogból épült családi ház
konyhával, fürdôszobával, külön WC-vel, központi fûtéssel, garázzsal, melléké-
pületekkel eladó. ÁÁrr:: 1166,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, 1250 nm-es telken 200 nm-es, három szoba
nappalis, konvektoros fûtésû, villanybojleres ház két konyhával, fürdôszobával,
külön WC-vel eladó. ÁÁrr:: 1177  MM FFtt..

LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy llttpp..--eenn földszinti, 40 nm-es, egy szoba + konyha + étke-
zôs lakás téglablokkos épületben, egyedi konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  66,,44  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáánn 39 nm-es, 2. emeleti lakás egyedi fûtéssel, beépí-
tett konyhabútorral elcserélhetô: kétszobás belvárosi lakásra, értékegyeztetés-
sel. ÁÁrr::  66,,77  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinnccyy  llttpp..--eenn 4. emeleti, másfél szobás, tégla építésû lakás
egyedi fûtéssel, nagy konyhával eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, tízemeletes tömbben 8. emeleti, 47 nm-es lakás
2 szobával, konyhával, étkezôvel, erkéllyel, központi fûtéssel, felújított állapot-
ban eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáánn, téglablokkos épületben 56 nm-es, 4. emeleti,
egyedi fûtésû lakás 2 szobával, fürdôszobával, külön WC-vel, erkéllyel eladó.
ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn,,  a Centertôl egy percre, tízemeletes tömbben föld-
szinti, 39 nm-es, másfél szobás, központis lakás konyhával, elôszobával eladó.
ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, tízemeletes tömbben 4. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2
fél szobás lakás központi fûtéssel, új konyhabútorokkal, felújított fürdôszobával
eladó. ÁÁrr::  66,,9955  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaayy  uuttccáánn 35 nm-es, 4. emeleti lakás egy szobával, konyha +
étkezôvel, fürdôszoba külön WC-vel, kombi kazános, egyedi fûtéssel eladó. 
ÁÁrr:: 77  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn,, téglablokkos épületben 3. emeleti, 50 nm-es, két-
szobás középsô lakás egyedi konvektoros fûtéssel, áron alul eladó. ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáánn 57 nm-es, 4. emeleti, 2 szoba, konyha, fürdôszoba,
külön WC-s lakás egyedi fûtéssel, áárroonn  aalluull,,  ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó.. ÁÁrr::  77,,  55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáánn 2. emeleti, egyediesített, 60 nm-es, 2 szoba, konyha,
fürdôszoba, külön WC-s lakás nagy erkéllyel, konvektoros hôleadókkal áárroonn  aalluull,,
ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, panel épületben 7. emeleti, 49 nm-es, 2 szo-
bás lakás konyha + étkezôvel, központi radiátoros fûtéssel, erkéllyel eladó.  
ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáánn 4. emeleti, 52 nm-es, 2 szobás lakás egyedi kon-
vektoros fûtéssel, konyhával, kamrával eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti 1 + 2 fél szobás, 53 nm-es lakás köz-
ponti radiátoros fûtéssel, beépített konyhabútorokkal eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, négyszintes épületben 3 emeleti, felújított, 52 nm-
es, kétszobás, egyedi fûtésû, kombi kazános, redônyös panellakás eladó. 
ÁÁrr:: 77,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann 3. emeleti, kis rezsijû, 48 nm-es, kétszobás pa-
nellakás egyedi fûtéssel, francia kilépôvel eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, téglablokkos épületben 2. emeleti, 48 nm-es, más-
fél szobás, egyedis, középsô lakás konvektoros hôleadókkal, kicsi rezsivel ela-
dó. ÁÁrr::  77,,77  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  uuttccáábbaann panel építésû, 52 nm-es, 4. emeleti,
kétszobás (konyha + kamra), központi fûtéses lakás beépített bútorokkal eladó.
ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  ssoorroonn 1. emeleti, 55 nm-es panellakás 2 szo-
bával, konyha + étkezôvel, központi fûtéssel eladó vagy kiadó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáánn,,  aa  Lencsési út legelején 3. emeleti, téglablokkos,
50 nm-es, két szoba konyhás, egyedi fûtésû, konvektoros lakás (galériás háló-
kialakítással) eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, téglablokkos épületben jó állapotú, 48 nm-es, más-
fél szobás, középsô, egyedi gázos, légkondicionált lakás eladó..  ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..  

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn panel építésû, 64 nm-es, 3. emeleti, 2 + fél szo-
bás, erkélyes, központi fûtéses lakás eladó (fürdôszoba, WC) felújított állapot-
ban. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..

SORHÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  uuttccáánn,,  250 nm-es telken 80 nm-es társasház (két és fél
szoba, konyha, fürdôszoba, WC), két garázzsal, villanykályhával eladó. A gáz
nincs bevezetve. ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn 70 nm-es, másfél szobás, konyha + étkezôs csa-
ládi ház 500 nm-es telekkel, központi radiátoros fûtéssel, melléképületekkel, ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann 350 nm-es telken lévô 108 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház eladó (lent parkettás nappali, külön konyha, étkezô, WC, fent négy ki-
sebb méretû szoba). ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn tégla építésû, 100 nm-es, 3 szobás polgári társas
családi ház újonnan épített garázzsal nyugodt környezetben eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáánn 3. emeleti, 97 nm burkolt alapterületû, lakás
lifttel szerelt társasházban (2 szobával + nappalival, egy légtérben található kony-
ha + étkezôvel) eladó. CCsseerree  iiss lleehheettssééggeess,,  ggyyuullaaii  ccssaallááddii  hháázzrraa  éérrttéékkeeggyyeezzttee--
ttéésssseell..  ÁÁrr::  1177,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRiiggóó  uuttccáábbaann,,  250 nm-es telken lévô 90 nm-es, kétszintes tár-
sasház (a földszinten elôszoba, konyha, étkezô, nappali, terasz, a fenti szinten
két és fél szoba, fürdôszoba, erkély) kombi kazános egyedi fûtéssel, garázzsal
eladó. 10 M Ft-ig lakást beszámítanak értékegyeztetéssel.   ÁÁrr::  1188,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann,,  négylakásos társasházban 110 nm-es, kétszin-
tes lakás nagy, közös udvarral, külön kis hátsó kerttel eladó (lent elôszoba, nagy
nappali, konyha, étkezô, tároló, fent két és fél szoba, fürdôszoba). ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáánn,, nyugodt, csendes környezetben, 380 nm-es tel-
ken 150 nm-es, kétszintes ház központi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal eladó
(3 + 2 fél szoba, két nagy nappali, terasz, két erkély). Lakást is beszámítanak,
háromszobásat, 2. emeletig, a belváros környékén. ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  uuttccáánn,, társasházban lévô 90 nm-es, kétszintes lakás ela-
dó (3 szoba, nappali, konyha, étkezô, új beépített bútorok, padlófûtés, illetve ra-
diátoros hôleadók, fûtött garázs). ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn 113 nm-es, 2003-ban épült, kétszintes földszint +
tetôtér, nappali + 3 szoba + gardrob, konyha és étkezô egy légtérben van, kam-
ra, fürdôszoba, külön két WC, radiátor hôleadókkal, kombi kazánnal eladó. 
ÁÁrr::  2299  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss  kközben, 500 nm-es telken 200 nm-es sorház eladó (7 szo-
ba, étkezô, amerikai konyha, beépített konyhabútor, új elôszobabútor, az eme-
leten beépített szekrény, két fürdôszoba, két garázs, fúrott kútl, két terasz). Bel-
városi lakás beszámítása lehetséges értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..
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A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!

2008. július 4–6.
Csaba Napok a „cirkusztéren, 
a sportcsarnokkal szemben

2008. július 5.
Escape Party Szanazug gyulai olda-
lán, a kempingben, a Fekete és 
a Fehér-Körös összefolyásánál 

2008. július 12-ig
Városházi Esték a városháza udvarán

2008. július 13-ig
VIII. Csabai Szalon – kiállítás 
az ifiházban

2008. augusztus 31-ig
Molnár C. Pál-kiállítás a Munkácsy-
emlékházban

2008. június 20-tól július 10-ig
FAMME – a Független Alkotók Mûve-
lôdési és Mûvészeti Egyesülete húsz-
éves jubileumi kiállítása a Munkácsy
Mihály Múzeumban

2008. július 13-ig
Erdély Bálint Elôd székelyudvarhelyi
fotómûvész kiállítása a polgármesteri
hivatal udvarán

2008. július 17-ig
Lovaczky Miklós (Szlovákia, Terebes)
zománcainak kiállítása a Jankay Ga-
lériában

2008. július 6-tól szeptember 2-ig
Kohán György festômûvész kiállítása
a megyeházán

2008. július 10-tôl november 5-éig
„Gyermekemet az országért” – A ta-
tárjárás – kiállítás a Munkácsy Mihály
Múzeum nagytermében

2008. július 18-tól augusztus 28-ig
Mûvésztelepek kiállítása a Jankay
Galériában

A rendezvényszervezôk 
a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261 • E-mail: bekescsaba@mail.globonet.hu

www.turizmus.bekescsaba.hu • www.bekescsaba.hu
Nyári nyitva tartás június 15-étôl augusztus 31-éig:

hétfôtôl péntekig: 9.00–18.00, szombaton és vasárnap: 10.00–19.00
Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés • rendezvényekre belépôjegyek: bé-
késcsabai Városházi Esték, Szegedi Szabadtéri Játékok, Gyulai Várszínház, he-
lyi rendezvények, Interticket, Ticket Express és Ticketportal-jegyek • prospektu-
sok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl • megvásá-
rolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak), Mun-
kácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kár-
tya, térképek, képeslapok, útikönyvek, videokazetták, turisztikai CD-k.

Kezemben a meghívó, kö-
rülöttem sok békéscsa-

bai arc. Budapesten, a Zene -
akadémia nagytermében vár-
juk, hogy elkezdôdjön Tóth
Péter diplomahangversenye.
Ez kétségkívül fontos állomás
a mûvészi pályán, talán ezért is
kérdezgettem Pétert nemrég
az elmúlt több mint tíz év törté-
néseirôl. Németországi kritikák
közt lapozgatok: „Úgy tûnik,
mintha Tóth saját játékának
minden egyes felcsendülô
hangját becézgetné, cirógat-
ná…” – olvasom. Majd más-
hol, egy másik müncheni kon-
certrôl: „…a zongora poétája,
s egyben egy valóságos bil-
lentyûakrobata” – írják játéká-
ról.  Saját koncertélményeim
jutnak eszembe az elragadta-
tott sorokat olvasva: Liszt kései
remekmûvét, a Weinen, kla-
gen…-t hallgatva nem én vol-
tam az egyetlen a teremben,
aki a szemét törölgette.
– Emlékszem, amikor még

Csontos József tanítványa-
ként, 13 évesen Békéscsaba

testvérvárosában, Wittenberg-
ben megnyertél egy nemzet-
közi ifjúsági zongoraversenyt.
Tekinthetjük ezt kezdetnek.
Hogyan folytatódott?

– Még abban az évben fel-
vételt nyertem a Zeneakadé-
mián a különleges tehetsé-
gek osztályába. 1999-ben az
olaszországi Bovinóban elsô
díjat nyertem, az már igazi fel-
nôtt-zongoraverseny volt: har-
minckét év volt a korhatár. Én
akkor tizenhat éves voltam.
– Késôbb megnyertél két

nemzetközi Liszt-versenyt
is: elôbb Weimarban, majd
2001-ben Budapesten. Ennyi

versenygyôzelem, gondolom,
számtalan koncertmeghívást
eredményez.

– Nem panaszkodhatom,
hiszen volt elôadóestem
Moszkvában, a Csajkovszkij-
konzervatórium kistermében,
amelyet egyenesben közvetí-
tett a rádió. Koncerteztem az
Egyesült Államokban és Eu-
rópa számos országában…

– Lemezed is készült, me-
lyen Liszt kései remekmûvei-
bôl zongorázol.

– A Stockfisch Records le-
mezkiadónál készült elsô és
eddig egyetlen lemezem,
amely 2006-ban elnyerte a

Nemzetközi Liszt Társaság
Nagydíját.
– Ebben az évben megkap-

tad a Békés megyei vállalko-
zók Príma díját. Gondolom,
sokat jelent neked ez az elis-
merés. Nem érezted eddig
hátrányát annak, hogy itt ma-
radtál, a szülôvárosodban?

– Csaba nagyon sokat je-
lent nekem. Szeretem ezt a
várost, és óriási lelki erôt ad,
hogy érzem: szeretnek en-
gem itt az emberek. A város-
vezetés és a helyi mûvészeti
intézmények is mindig támo-
gattak. Ide, a diplomahang-
versenyemre is eljött a Békés
Megyei Szimfonikus Zenekar,
hogy közremûködjenek Rach -
maninoff c-moll zongoraver-
senyének elôadásában. Kö-
szönöm ezt a zenekar min-
den tagjának, és Somogyi
Tóth Dániel karmesternek is.

Lassan elcsendesedik a
terem. Péter leül a zongorá-
hoz, mi pedig átadhatjuk ma-
gunkat a zene élvezetének.

Farkas Pál

Szent Iván éjszakájához
kapcsolódóan sötétedés

után is várta látogatóit a Mun-
kácsy Mihály Múzeum, ahol
gyertyafényes, kosztümös tár-
latvezetéssel és borkóstolóval
kedveskedtek a szervezôk. A
„Tagországok egykori és mai

pénzei” címmel numizmatikai
kiállítás nyílt 19 órakor, a leg-
kitartóbbak pedig 23 órakor
csatlakozhattak az Élôvíz-csa-
tornán csónakázók felvonulá-
sához.

A programhoz csatlakozott
az emlékház és a Jankay is.

Évadzáró 
a Jókai-színházban

Ünnepélyes gálával egy-
bekötött nyilvános tár-

sulati ülésre várták a színház-
barátokat a Békés Megyei Jó-
kai Színházba. Az évadzáró
gálán fellépett a Békés Me-
gyei Szimfonikus Zenekar, a
Balassi Táncegyüttes, Paczuk
Gabi, Gulyás Levente és ze-
nekara Szente Évával kiegé-
szülve. Évadzáró beszédet
mondott Fekete Péter igazga-
tó, majd a mûsorban visszate-
kintettek az elmúlt évadra.

A rendezvényen ünnepé-
lyes keretek között adták át a
Gálfy László-gyûrû díjat.

A Csabai Szalon kiállítás díjait Szente Béla adta át

Kristóf István

Más -Világ
„A végtelen Semmiben egy
pillanatig vagyunk valakik,
melyre öntudatunk ítél ben-
nünket” – ennek a pillanatnak
a félelmeit, kínjait, keserveit
önti versbe Kristóf IstvánMás-
Világ címû kötetében. Az
adott pillanatban is a Semmi-
rôl elmélkedünk, hogy éle-
tünk folyamán eljuthassunk a
Mindenhez. E verseskötet
négy korszakon át jár be egy
utat, melynek során a gondo-
latok, az eszmék, a jelképek
más jelentést nyernek… Lépj
be MOST egy olyan világba,
ahol még nem jártál!

Pozsonyi Rebeka fotókiállítása a Lencsésiben 

Múzeumok éjszakája

www.tothprodukcio.hu

Portré: Tóth Péter zongoramûvész
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EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK
2008. július 7-én és 21-én, 16 órakor 
Békéscsaba, Kinizsi u. 11. szám alatt.

Jelentkezni: mindennap 8–16 óráig – Bcs., Berzsenyi u. 6/1.
Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

ÉRDEKLÔDNI a 66/444-818, a 20/912-7057 és a 20/364-8797 telefonszámokon.

ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, 
DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

Elméletivizsga-eredményeink megfelelési átlaga 95%.
Gyakorlativizsga-eredményeink megfelelési átlaga 70%.

SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

Citroën Xsara, Nissan Almera, Opel Astra, 
Peugeot 206, Seat Ibiza, Suzuki Swift, VW Polo, IVECO.

OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Programakkreditációs szám: PLH-245
www.pozsarautosiskola.hu

A P R Ó H I R D E T É S
ÁLLÁS

A Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium (5600 Békéscsaba,
Haán Lajos u. 2–4.) felvételre ke-
res rendszergazdát szakirányú
végzettséggel. Feladata: a fel-
használók szoftveres támogatása,
az infrastruktúra folyamatos mûkö-
désének biztosítása. Fizetés: Kjt.
szerint. Az állás betölthetô: 2008.
augusztus 25-tôl. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2008. július
31. A pályázathoz kérjük mellékelni
az alábbiakat: szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló okmá-
nyok, erkölcsi bizonyítvány.

Kimagasló jövedelem fô- vagy mel-
lékállásban. Tel.: 30/843-0496.

MUNKÁT KERES
Dajkai képesítéssel gyermekfelü-
gyeletet, továbbá vasalást, taka-
rítást vállalok. Tel.: 20/246-4711.

Fûnyírást, gazvágást, parlagfûir-
tást vállalok: 30/366-9699, Petri.

Víz-, gáz-, fûtésszerelô szakmával
munkahelyet keresek Békéscsa-
bán. Tel.: 30/421-5614.

IN GAT LAN
Jaminában kétszintes, háromszo-
bás tégla lakóház teljes közmûvel,
garázsos melléképülettel sürgôsen
eladó. Ár megegyezés szerint. Érd.:
70/375-9568.

Békéscsabán, a Tolnai utcában két-
szobás, 2. emeleti, középsô, egye-
dis panellakás eladó 7,5 M Ft-ért.
Tel.: 30/547-1645.

Békéscsaba, Lencsési út 22. sz.
alatt (tízemeletesben) 1 + 2 fél szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Telefon:
30/383-0043.

Békéscsabán, a Bajza utcában ker-
tes családi ház eladó. Telefon:
30/985-5690.

Fényesen tanya eladó mûhellyel.
Tel.: 30/985-5690.

Békéscsabán két kétszobás, egye-
di gázos panellakás eladó 7,9 és
7,2 M Ft-ért. Telefon: 20/937-3063.

Újkígyóson 400 négyszögöles tel-
ken lévô, összkomfortos családi
ház eladó. Békéscsabai csere is ér-
dekel. Telefon: 70/587-4857.

Eladó 2 + fél szobás, 58 m2-es, III.
emeleti lakás a Dózsa Gy. út ele-
jén. Irányár: 10,9 millió Ft. Telefon:
70/333-8262. 

Békéscsabán, a Kinizsi u. 11. sz.
alatt 90 m2 -es üzlet, iroda bérlôvel
vagy anélkül eladó. Telefon: 
30/205-9741.

Belvárosi 2 db 17 m2-es iroda hosz-
szú távra kiadó! 3000 Ft/m2/hó. 
Telefon: 30/938-4240.

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, 3
szobás, téglablokkos, 3. emeleti,
egyedi gázfûtéses lakás eladó.
Irányár: 11,5 millió Ft. Telefon:
20/543-2010.

Békéscsabán, az Öntözött-réten,
csendes helyen 140 m2-es, tetõte-
res, garázsos sorházi lakás eladó!
Tel.: 30/588-6275 és 66/459-412.

SZOLGÁLTATÁS
Csempézést, hidegburkolást és la-
minált parketta rakását vállalom!
Tel.: 30/273-3191.

Ingyenes állapotfelmérés orvosi
háttérrel. Bejelentkezés, telefon:
70/9494-102.

Utánfutó-kölcsönzés, akár vonta-
tással is! Redôny, szúnyogháló,
napellenzô, szalagfüggöny, zársze-
relés! Bé késcsaba, Dobos István u.
20. Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

OKJ-s személy- és vagyonôri tan-
folyamra várunk jelentkezôket.
Részletfizetés lehetséges. Hölgyek
is jelentkezhetnek. T.: 30/447-0471.

Automata mosógépek, háztartási
gépek javítása. 30/304-4622, 
66/454-561.

Könyvelés egyéni és társas vállal-
kozóknak, teljes körû ügyintézés-
sel. Telefon: 20/567-6521.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny ké-
szítése, javítása részletfizetéssel is.
Nyílászárók javítása. Tel.: 66/454-
171, 70/212-6776.

Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Telefon: 433-079 és 30/359-8560, 
Gubény György.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával
Békéscsabán. Tel.: 20/9358-173,
Péter József.

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, szalagparkettázást, homlok-
zatfestést, hõszigetelést, nemesva-
kolatok készítését vállalom! Les-
tyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
30/481-8071.

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

Gipszkartonozás többéves szak-
mai múlttal, garanciával. Bakla-
card Bt. Telefon: 20/993-9165.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Telefon:
30/508-6713.

Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése. Tele-
fon: 20/432-6098.

OKTATÁS
Angolnyelv-oktatás. Telefon:

30/855-7105.
Angol nyelvvizsgákra egyéni és
kiscsoportos felkészítés, nyáron
intenzív is! Tel.: 30/527-7078.

Angolnyelv-oktatás kezdôknek is!
Tel.: 30/345-9237.

Matematikából pótvizsgára, póté-
rettségire felkészítés. Telefon: 
30/855-7105.

Gitároktatás kezdôknek. Telefon:
66/427-353.

Általános, középiskolások korre-
petálásaminden tárgyból. Telefon:
20/933-6828.

Angol- és németnyelv-oktatás, kor-
repetálás minden szinten; olasz-
nyelv-tanítás kezdôknek. Telefon:
30/546-4819.

EGYÉB
A békéscsabai Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium üzemelte-
tésre meghirdeti iskolai büféjét. A
pályázati dokumentáció átvehetô
az iskola gazdasági vezetôjénél
2008. június 30. és július 10. között,
a délelôtti órákban. A pályázatok
beadási határideje: 2008. július 15.

250-es MZ ETZ motorkerékpár ela-
dó. Tel.: 70/311-9461.

Peugeot és Aprilia Scarabeo robo-
gó eladó. Érd.: 70/588-0808.

Ö tvenöt évvel ezelôtt a békéscsabai
közgazdasági technikumban érettsé-

giztünk mi, volt IV/A osztályosok. Osztályfô-
nökünk, Maczák János – akinek köszönettel
tartozunk, amiért összetartó osztályt sikerült
nevelnie belôlünk – ma is köztiszteletnek ör-
vend Békéscsabán. Sokan végeztek közü-
lünk egyetemet, fôiskolát, többen szakmát
szereztek. Igazi békéscsabai „keristák” vol-
tunk – és vagyunk ma is. A 40-bôl már csak
26-an élünk, nyolcan ma is Békéscsabán. A
tizenegyedik érettségi találkozóra tizenhatan
jöttek el a Hotel Fiuméba.

Akad köztünk olimpiai bajnok labdarúgó,
majd nemzetközileg elismert FIFA-bíró – Pa-
lotai Károly –, de van katonatiszt, rendôrtiszt,
vezérigazgató, bankigazgató, iskolaigazga-
tó, jogász, fôkönyvelô, könyvvizsgáló, könyv-
táros, kultúrház-igazgató, vasutas, vámos is.
Vannak olyan osztálytársaink, akik egész éle-
tükben egy munkahelyen dolgoztak, és van-
nak, akiknek az ’56-os események miatt kül-
földre kellett távozniuk. Igen jó képességû,
összetartó közösség volt a mi osztályunk, s
ez a szeretet nem múlt el.

A mostani találkozón felelevenítettük az
1949–1953-ig együtt töltött békéscsabai
diákéveket, megemlékeztünk iskolánkról,
volt tanárainkról. 

A szervezôk nevében: Kôrösi András

Botrányoktól sem mentes,
minduntalan személyes-

kedésekbe torkolló, végsô
soron eredménytelen volt ha-
zánk legnagyobb taglétszá-
mú lakásszövetkezetének, a
békéscsabainak június 17-én
késô délután az Irányi utcai is-
kola ebédlôjében megtartott
rendkívüli küldöttgyûlése.

A bô két hónappal koráb-
ban megtartott „rendes évi
küldöttgyûlés” szintén szemé-
lyeskedô légköre már elôreve-
títette: az ún. alapszabály-mó-
dosítást aligha jegyzi ellen a
cégbíróság, hiszen az egy-
részt jogi tévedésekkel, más-
részt fogalmazási hibákkal volt
terhelt. Az akkori tisztújítás
sem sikerült a volt szövetke-
zetvezetés szája-íze szerint...

A lényeg: a felügyelôbizott-
ságot három-, az igazgatósá-
got öttagúra akarják csökken-
teni a korábbi hét helyett. Ez
javarészt a küldöttek (közös
képviselôk) zömének tiltako-
zásával találkozott. A mostani

küldöttgyûlés levezetését ke-
zében tartani gyakorlatilag
képtelen szövetkezeti elnök
végül jó háromórás meddô és
bekiabálásokkal terhes „idô-
pazarlás után” (hogy idézzem
több küldött véleményét!)
kénytelen volt megállapítani:
határozatképtelenné vált a ta-
nácskozás (a szavazásra jo-
gosult 104 küldött közül eleve
csak 54-en jöttek el).

Két felesleges titkos és per-
sze írásos szavazás után a
felügyelôbizottság sem létszá-
mát csökkenteni, sem lemon-
dani nem volt hajlandó. A sza-
vazások csupán arra voltak
jók, hogy döntést hozzanak ar-
ról: a küldöttek nem döntenek.

Információink szerint egy
hónapon belül újabb rendkí -
vüli küldöttgyûlést kell össze-
hívni. A likviditási gondokkal
küzdô szövetkezetnek ez
újabb százezrekbe került; an-
nak költségét természetesen a
tagságra, a lakástulajdonosok-
ra hárítják. (-mán-)

Aközelmúltban tartotta
érettségi találkozóját a

mai evangélikus gimnázium
épületében 55 évvel ezelôtt
végzett évfolyam A és  B osz-
tálya.

A 73–74 éves egykori diá-
kokat az iskola aulájában az
intézmény jelenlegi igazgató-
ja, Kolarovszki Zoltán köszön-
tötte. A két osztályból mintegy
negyvenen jöttek el az ország
szinte minden pontjáról. Vol-
tak, akik betegség miatt nem
vállalták az utazást, és voltak,
akik örökre eltávoztak. Az ô
emléküknek egyperces néma

felállással adóztak a jelenlé-
vôk. Beraczka János hosz-
szabb lélegzetû versben idéz-
te fel a múltat, megfogalma-
zása szerint: „Az itt szerzett
tudomány / volt az az ado-
mány / Mit magunkkal vittünk
/ Bárhová is mentünk”.

A találkozó résztvevôi az is-
kolából a Holstein vendéglôbe
mentek, ahol a közös vacsorá-
nál elôkerültek a régi emlékek,
a régi csínyek. Az ôsz halánté-
kú osztálytársak egy rövid idô-
re ismét úgy tudtak együtt len-
ni, ahogy tették azt 55 évvel
ezelôtt. m. e.

55 éves találkozó

Hetvenéves vagyok, 44
évet dolgoztam hivatá-

sos gépkocsivezetôként, eb-
bôl huszonötöt buszsofôrként.
Nagyon sokszor vezettem út -
építéseken keresztül. A leg -
egyszerûbb az volt, hogy kitet-
tek egy táblát, és szerintem a
néhány napig tartó munkála-
tokat is hetekig, hónapokig
húzták. Ezzel szemben a bé-
késcsabai elkerülô úton, a Do-
bozi úti és a Békési úti körfor-
galomnál is kedvezô útépítési
tapasztalatokat szereztem.

Így is lehet, sôt így kell gyor-
san, minôségi munkát végez-
ni. Bármikor mentem arra az
építés során, nem azt láttam,
hogy ketten dolgoznak és tí-
zen nézik, hanem mindenki
tette a dolgát szorgalmasan.
Úgy gondolom, a körforgalmat
nehezebb megépíteni, mint
például egy tíz km-es egyenes
szakaszt, de a körforgalom-
építôk idôre és jól vizsgáztak.

A Dobozi úti körforgalomért
a Hódút Kft.-t, a Békési útiért
az Euroaszfaltot illeti az elis-
merés. 

Pfeifer Gyula 

�
Tisztelt szerkesztôség!

Békéscsaba szülötte vagyok, jól ismerem városom múlt-
ját és jelenét. Azért kísérem figyelemmel a városi köz -

gyû lést, hogy lássam, az újonnan megválasztott képviselô-
ink hogyan képviselik ügyeinket.

A májusi közgyûlésen felszólalt Tóth Károly képviselô is.
Megkérdôjelezhetô magatartásával nem kímélte azt az em-
bert sem, aki méltán megérdemelt nyugdíjas életét éli. Az
alábbiak hangzottak el: „Amit az egyik Vantara épített, azt a
másik lerombolja.”

Ôk a rendszerváltás óta, tizenhat évig mást sem tettek ez-
zel a várossal, mint bontottak, és már nincs Békéscsabán
mit lebontani? Mementóul ott ékeskedik a Körös Hotel, a
malom. Mára az enyészeté a gépekkel, felszerelésekkel
együtt az összes gyár, amelyek évekig munkát, megélhetést
adtak a lakosok tízezreinek. Jelképes egy forintért lettek a
barátokéi. Azért adták el, hogy most, ha ez az önkormány-
zat a lakosság kérésének eleget akar tenni, súlyos milliókért
legyen kénytelen megvenni. A privatizációból egyedül csak
a városháza és a megyeháza maradt ki, de ez érthetô, hisz
a saját munkahelyüket veszítették volna el, annyira pedig
nem voltak ostobák. Pedig nagy kár, hogy ez nem így tör-
tént, mert akkor talán városi tulajdonban maradtak volna a
gyáraink, üzemeink...  

Remélem, az embereket már nem lehet becsapni, látják,
hogy ez a városvezetés kimegy az emberek közé, és a lehe-
tetlent is megkísérelve, kevés pénzbôl is igyekszik ígéretei-
hez híven minden körzetben folyamatosan valamit felújítani.

Tisztelettel: egy nyugdíjas korú asszony
(név és cím a szerkesztôségben)    

Döntöttek: nincs döntés!

Keristák találkozója

Vezetô bankok, vezetô hitelek!
Nyerjen robogót!

Tel.: 30/538-8833

Köszönet 
az építôknek!
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Három békéscsabai kivá-
lóság erôsítette a Zala -

egerszegen megrendezett
HUN–CZE–SLO–CRO junior
válogatott viadal magyar csa-
patát. Kurucsó Péter, a ma-
gyar válogatott akkreditált
edzôje kétszeresen is részese
volt a sikernek. A viadal lege-
redményesebb magyar atlétá-

ja, Eperjesi László tanítványa,
Márton Anitamindkét verseny-
számban elsô helyezést és ju-
nior országos csúcsot ért el,
két országos csúcsot is meg-
döntve.  Petrovszki Tibor kitû -
nô formáját bizonyítja, hogy
57,75 m-re javította korábbi
egyéni csúcsát. Egyre javul
Baji Balázs a teljesítménye is:

Medovarszki János tanítványa
110 m-es gátfutásban elsô he-
lyezést szerzett. Remek futás-
sal, befutó emberként a máso-
dik helyre vitte be a célba a 4 x
100 m-es magyar váltót. Meg-
hívást kapott a válogatottba
magasugrásban a Békési
DAC versenyzôje, Rácz And-
rás tanítványa, Horváth Anikó.

ASzent István térrôl nyíló
szûk Justh Gyula utca

majd 125 éve keletkezett, ami-
kor még a Fiume nagyvendég-
lôtôl kifelé az evangélikus pap-
lakig alacsony, földszintes há-
zak sorakoztak Csaba fôterén.
Sztraka Ernômérnök város-

rendezési tervének részeként
1884-ben az ottani porták fel-
számolásával sikátort nyitottak
az akkori Okos (Irányi) utcáig.

A keskeny átvágással létre-
jött utca az Új sikátor nevet
kapta. Az utcanyitás szüksé-
ges volt a létrehozott Új tér
(Hunyadi tér) megközelíthetô-
sége miatt, amely sokáig csir-
kepiac, majd 1964-tôl autó-
busz-pályaudvar volt.

A sikátorszerû utcában ha-
marosan néhány földszintes
ház épült gyolcsos kereske-
dôk üzleteivel. Kereskedôutcá-
nak szánták volna, azonban
soha nem lett az. Jellegtelen,
szürke utca lett. Csak a csirke-
piac – és a szemben lévô kis
beszögellés területén kialakí-

tott gyümölcspiac, majd ké-
sôbb az autóbusz-pályaudvar
– megközelítését szolgálta.

A régi utca a múlté. Az
1946-ban a politikusról elneve-
zett mai Justh Gyula utca –
majd teljes – színes külsôt
nyert az elmúlt évben.

A felépült Széchenyi István
Két tanítási Nyelvû Közgazda-
sági Szakközépiskola impo-
záns kétszintes saroképülete,
a színes díszburkolat és a lám-
pasor hangulatos látványt su-
gároz. A Hunyadi tér elôtti régi

épület helyére emelt szép,
emeletes épület jól illeszkedik
az utcaképbe, melyet a pizzá-
sok kialakította meglévô építé-
szeti egység tesz még hangu-
latosabbá.

Az utca és környezete a fô-
téri volt bérház rekonstrukció-
jával, egységes útburkolattal s
a Hunyadi tér rendezésével vá-
lik teljesen kiépültté. S akkor
egy látványos városképpel
lesz gazdagabb Békéscsaba
történelmi belvárosa.

Gécs Béla

Június 19-e és 22-e között
rendezték az elsô Ancsin-

sakkemlékversenyt a Vasutas
Mûvelôdési Házban.

A versengés szervezôi a bé-
késcsabai születésû testvér-
párra, Ancsin Endrére (1909–
1976) és Ancsin Györgyre
(1911–1986) emlékeztek. An-
csin Endre 1947-tôl halálig a

csehszlovákiai Révkomárom-
ban élt, és a helyi sakk-klub
vezetôje volt. 1953-ban Kar -
lovy Varyban nemzeti egyéni
versenyt nyert, s feladvány-
szerkesztésben alkotott ma-
radandót. Ancsin György Bé-
késcsabán élt és kisiparos-
ként dolgozott, a VTSK, az
Építôk és az Elôre Spartacus

sakkcsapatát erôsítette. Évti-
zedeken át eredményesen
szerepelt a város és a megye
egyéni bajnokságain, több ér-
tékes helyezést ért el.

A hétvégi sakkversenyt
megtisztelte jelenlétével Juraj
Migas, a Szlovák Köztársaság
nagykövete is.

g. e. 

Sporttörténeti csúcsok

Családi nap 
Jaminában

A három jaminai önkormány-
zati képviselô – dr. Fábián Ág-
nes, Kutyej Pál és Hirka Tamás
– családi napot szervez július
27-én, vasárnap 15 órától a
Nyúl büfé elôtti téren (Veres
Péter utca vége, Franklin utcai
buszforduló elôtt). 200 adag
csülökpörköltet osztanak ki
ingyen, de lesz tombolasorso-
lás és gyermekprogramok is.
A zenét a Joker együttes szol-
gáltatja. Fôszervezô: Frankó
Attila.

BÉKÉSCSABA ANNO...

Egykori sikátorból belvárosi utca

Ancsin-sakkemlékverseny

Az Elôre focicsapata ôsztôl az NB II-ben szerepelhet. Gratulálunk!


