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Támogatás az Aut-Pontnak
Aképviselô-testület hatá-

rozatban döntött arról,
hogy kilencmillió forinttal se-
gíti meg az anyagilag bajba
jutott, békéscsabai székhelyû
AUT-PONT Alapítványt.

Mint arról a helyi és az or-
szágos média is beszámolt a
közelmúltban, az autista gyer-
mekekkel foglalkozó alapít-
vány komoly pénzügyi nehéz-
ségekkel küzd. Nemrégiben
adták át új, nappali foglalkoz-
tató intézményüket, amelynek
létrehozására egy pályázat el-
nyerése adott lehetôséget.
Ugyanakkor a projekt befeje-
zésekor elôre nem látható
többletköltségek adódtak, s
az intézménynek már a hasz-
nálatba vétel elôtt is keletkez-
tek rezsiköltségei (pl. pró-
bafûtés). Az alapítványnak az-
zal is szembesülnie kellett,
hogy a 2008-ban mûködési
költségekre kiírt pályázatokon
elnyerhetô összegek nem ér-
ték el a tavalyi mértéket.

Semmelweisre emlékezve

Városházi Esték

Ismét sikeres rendezvény-
nek bizonyult a Városházi

Esték, amely immáron hagyo-
mány a városban. Volt kon-
cert és zenés vígjáték, rene-
szánsz vacsora és lemez-
bemutató, fellépett Földes

László (képünkön) és Sebes-
tyén Márta, Köles István és a
L’art pour L’art Társulat. Kü-
lönlegességnek bizonyult a
szlovák nyelvû komédia és a
musicalshow. Jövôre veletek
ugyanitt!

Semmelweis Ignác szüle-
tésnapja egyben az

egészségügyben dolgozók
ünnepe is. A békéscsabai
Réthy Pál-kórház dolgozói jú-
nius 27-én tartották összejö-
vetelüket a fôiskola tornacsar-
nokában, ahol Vantara Gyula
polgármester is megjelent és
köszöntötte a kórház munka-
társait.

Dr. Becsei László fôigazga-
tó fôorvos ünnepi beszéde
után kitüntetéseket, elismeré-
seket adott át. Az idei évben
dr. Tóth Eszter belgyógyász
fôorvos kapta meg a Réthy
Pál-emlékérmet, aki – az in-
doklás szerint – hosszabb
idôn keresztül, színvonalas
szakmai tevékenységet vég-
zett, tudományos és gyógyító
munkája bizonyíthatóan hoz-
zájárult a szakterület és az in-
tézmény hírének és elismeré-
sének növeléséhez. Emberi,
közösségi és vezetôi maga-
tartását tekintve is példakép-
pé vált. Dr. Tóth Eszter az ün-
nepségen elmondott beszé-

dében Semmelweis Ignácra
emlékezett. A Kórházért em-
léklapot öt munkatárs vehette
át: Beszeda Istvánné, a köz-
ponti sterilizálómûtôsnôje, dr.
Farkas Éva, a központi radio-
lógia fôorvosa, Kismarton
Albertné, az I. számú belgyó-
gyászat adminisztrátora, Var-
ga Anna, a bôrgyógyászati
szakrendelés asszisztense és
Zsilákné Serfôzô Julianna, a
központi fizioterápia gyógy-
tornásza.

A békéscsabai ünnepsé-
gen elhangzott, hogy az
Egészségügyi Minisztérium-
ban július 30-án megrende-
zett Semmelweis-napi ünnep-
ségen a Réthy Pál kórház-
rendelôintézetbôl öt fô része-
sült elismerésben. Az Egész-
ségügyi Miniszter Díszokleve-
le kitüntetéstNagy Ferenc be-
teghordó (I. belgyógyászat),
dr. Somlai Rozália fôorvos
(gyermekosztály), dr. Uhr-
mann Ferenc fôorvos (sebé-
szet) kapta.
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Hagyományteremtô Csaba-napok
Hagyományteremtés

szándékával rendezte
meg az idei évben elsô alka-
lommal a Csaba-napokat
Frankó Attila, aki a rendezvény
nyitó napján, a sportcsarnok
mellett felállított színpad köze-
lében azt is elmondta: a ren-
dezvénnyel a csabaiak világ-
találkozójának alapjait kívánta
lerakni.

Az elsô Csaba-napokat
Vantara Gyula polgármester, a
rendezvény fôvédnöke nyitot-
tameg, de a támogatók között
szerepel dr. Ferenczi Attila,

dr. Fábián Ágnes tanácsnok,
Fodor Jánosné, Hirka Tamás,
dr. Kerekes Attila, HanóMiklós

alpolgármester és Vrbovszki
Viktor önkormányzati képvi-
selô is.

A háromnapos programso-
rozat a felhôtlen szórakozás
jegyében telt, sztárvendégek
szerepeltek. Mindezek mellett
fôzôverseny, táncbemutatók,
íjászok parádéja adott alkal-
mat a kikapcsolódására, de
képviseltette magát az Ottho-
nunk Békés megye rendez-
vénysorozat, az egészségü-
kért tenni akarók pedig a
Réthy Pál-kórházmunkatársai
segítségével a helyszínen el-
lenôrizhették vérnyomásukat,
vércukorszintjüket.

(mse)

A drog drága illúzió
Az élmény, hogy a kelle-

metlen, szorongó, rossz
érzéseidet egy egyszerû
mozdulattal vagy tevékeny-
séggel rögtön elmulasztha-
tod, azt az illúziót keltheti,
hogy a drogot használva ural-
kodni tudsz azokon a dolgo-
kon, amelyeket egyébként fe-
nyegetônek érzel. A szomorú
valóság azonban az, hogy a
szer uralkodik rajtad” – olvas-
hattuk a Mi-Értünk Egyesület
egyik kiadványában, az Ár-
pád fürdôben, a június végén
rendezett kábítószer-ellenes
napokon.

A békéscsabai Kábítószer-
ügyi Egyeztetô Fórum (KEF)
szervezetei 2001 óta települ-
nek ki nyár elején a strandra,
hogy a kábítószer-ellenes vi-
lágnap kapcsán minél több
embert érjenek el, minél több
fiatal és szülô kapjon felvilá-
gosítást, játszhasson velük,
és tudja meg azt is, hová for-
dulhat, ha baj van. Mint azt
Mezô Andrea, a KEF új elnöke
és Varga Tamás KEF-koordi-
nátor elmondták: a háromnap
folyamán az Egyensúly Sza-
badidô Klub (egyensuly.info,

Véget ért
a csatornafórum

Befejezôdött a nyolc állo-
másból álló csatornafó-

rum-sorozat, melyen Vantara
Gyula polgármester beszá-
molt a helybéli lakosságnak a
tervezett beruházás, a csator-
názás aktualitásairól.

A közel 500 érdeklôdôt von-
zó eseménysorozaton pontos
információt kaptak az érintet-
tek a csatornázásról, konzul-
tálhattak a szakemberekkel,
és azt is megtekinthették, ho-
gyan szerepel a saját házuk a
terveken.

Eredményesen mutatko-
zott be az új, éjjel-nappal in-
gyenesen hívható zöldszám,
a „csatornatudakozó” és a
szennyviz@bekescsaba.hu
e-mail cím is. Összesen negy-
venegy kérdés érkezett, ame-
lyeket a szakemberek három
napon belül megválaszoltak.

A csatornatudakozó a csa-
tornázás befejezéséig hívható
a 06-80/922-010-es telefon-
számon. A hívás díjtalan.
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Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József.Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János
cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
I/28. Telefon: 66/523-855. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu.Hirdetésszervezés:Bayer Bt.
Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

KKoorr  rreekktt  IInn  ggaatt  llaann--  ééss  HHii  tteell  iirroo  ddaa
5600 Bé kés csa ba, Wlassics sé tány 3/8., föld szint

• AKCIÓS HITELEK – akár jö ve de lem iga zo lás 
és banki költség nél kül – BAR NEM AKADÁLY

• Szocpol.-ügy in té zés, életjáradék

Min dent egy he lyen, KORREKT-en!
Tel.: 66/445-965, 30/263-4895. E-mail: korrekt@globonet.hu

MAGÁNRENDELÉS
DR. CSOTYE JÁNOS

baleseti sebész- és ortopédfôorvos
Rendelés helye: 

5700 Gyula, Dob u. 3. (rendelôintézet) III. em. 325. ajtó
Rendelés ideje: szerda 16.30–18.00

Idôpont-egyeztetés, bejelentkezés: 
06-30/98-58-740

Szakmai profilok: ortopéd sebészeti váll-, csípô-, térdízületi 
és mozgásszervi betegségek diagnosztikája és ellátása

Egészségügyi miniszteri di-
cséretben részesült dr. Her-
voly Margit, a radiológia fôor-
vosa. Az egészségügyi mi-
niszter Pro Sanitate kitünteté-
sét Egriné Köteles Anna Mária
diplomás ápoló, a stroke osz-
tály munkatársa vehette át.
2008-ban a Réthy Pál-kórház
dolgozójának, Hornok Albert-
né foglalkozás-egészségügyi
nôvérnek ítélték oda a Ma-
gyar Ápolási Egyesület Elis-
merô Oklevelét. 

Ugyancsak a Semmel-
weis-napi ünnepségen vehet-
te át az önkormányzat által
alapított Békéscsaba Egész-
ségügyéért kitüntetést dr.
Sonkoly Iván háziorvos és dr.
Tébi Károly fôorvos, a Réthy
Pál-kórház tüdôgondozójá-
nak vezetôje. 

Idén fôorvosi kinevezést
kapott dr. Fekete Mariann, dr.
Hajnal Tamás, dr. Krisán Ist-
ván, dr. Szilágyi Mária és dr.
Tasnádi Tünde. 

Gajdács Emese

Semmelweisre emlékezve
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JADE masszázsszalon 
és bemutatóterem
Termékeinket ingyenesen kipróbálhatja, és rendszeresen veheti igénybe!

KEDVEZÔ ÁRAKKAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!

JADE köves akupresszúrás hô- és fényterápiás MASSZÁZSÁGYAK
269 000 forinttól már kaphatók.

MASSZÁZSFOTELEK
299 000 forinttól megvásárolhatók.
Békéscsaba, Petôfi u. 2.
Tel.: 66/640-960; 20/476-5862, 20/207-1854.
Nyitva: hétfôtôl–péntekig 9–18-ig, szombaton 9–13-ig. 

MEGNYÍL
T!

MEGNYÍL
T!

Acsatornázással kapcso-
latos információkra épü-

lô lakossági fórumsorozat ha-
todik állomásának legutóbbi
helyszíne a Savio Szent Do-
monkos Katolikus Általános
Iskola tornacsarnoka volt. A
10-es és 11-es számú válasz-
tókörzetben élôk a rekkenô
hôség ellenére is szép szám-
mal képviseltették magukat.

A fórumon megjelentek 
a körzetek képviselôi,  Hanó
Miklós és Herczeg Tamás, a
hivatal munkatársai, a beszá-

molót pedig a polgármester-
tôl hallhatták az érdeklôdôk.
Vantara Gyula ôszinte szavak-
kal ecsetelte, miért is elodáz-
hatatlanul fontos a város csa-
tornahálózatának kibôvítése,
felújítása, s miért kell új tisztí-
tómûvet építeni. Mint kiderült,
a környezetvédelmi szem-
pontok mellett súlyos gazda-
sági érvek is a szennyvízpro-
jekt mielôbbi megvalósítását
sürgetik, hiszen – mint azt
megtudtuk – az elöregedett
csatornahálózatból az érté-

kes víz közel 40 százaléka
csordogál el a földben. Ezért
az önkormányzat egy vész-
forgatókönyvvel már arra a
nem kívánt helyzetre is felké-
szült, ha esetleg a pályázat
nem járna sikerrel.

Vantara Gyula a csatorná-
zás mellett más „vizes” témá-
kat is felvetett a fórumon, így
például azt, hogy a városve-
zetés szeretné visszakapni az
Árpád fürdôt, melynek jelen-
legi mûködésével nem egé-
szen elégedettek. A fürdô

nem az itt élôk, nem a csa-
baiak érdekeit szolgálja, s
ezen feltétlenül változtatni
szeretnénk – emelte ki a pol-
gármester, hozzátéve, hogy a
gazdaságosabb mûködtetés-
re is lennének ötleteik.

A fórum hallgatósága ter-
mészetesen ezen az összejö-
vetelen is feltehette kérdéseit
a jelen lévô szakembereknek
akár szóban, akár írásban, s
ezzel a lehetôséggel bizony
éltek is a kerületben lakó pol-
gárok. G. E.

Pénzesô a pálmák alatt címmel július 1-jén indította el
nagyszabású nyereményakcióját a Csaba Center

Június végén döntött az
SZDSZ békéscsabai szer-

vezete a helyi alapszervezet új
vezetôségérôl. Elnöknek is-
mét Velkey Gábort választot-
ták, ügyvivô Diós Zsolt és Bje-
lik János lett. 

Mint azt Velkey Gábor el-
mondta, a két új ügyvivô aktív
szereplôje a helyi közéletnek,
Bjelik János a nyomdaipar-
ban tevékenykedik, kötôdik a
sporthoz és az egészségügy-
höz. Diós Zsolt környezetvé-
delemmel foglalkozik, számí-
tanak rá a környezettudatos
gondolkodás erôsítésében.
Velkey Gábor elnökként auto-
matikusan tagja a megyei vá-
lasztmánynak, amelybe a csa-
bai szervezet a két új ügyvivôt
is delegálta, az SZDSZ orszá-
gos tanácsa küldöttgyûlésé-
ben pedig Velkey Gábor mel-
lett Vámos József kapott he-
lyet. Diós Zsolt szerint „frissíté-
sen esett át a csabai SZDSZ
szoftvere, míg a hardver szinte
teljesen megújult” – vagyis az

SZDSZ elvei megmaradtak,
frissültek, viszont új emberek-
kel, új tervekkel és cselekvési
programmal dolgoznak a to-
vábbiakban. Foglalkoztatja
ôket többek közt az Élôvíz-csa-
torna helyzete, szeptembertôl
ismét liberális klubokat tervez-
nek, és egy saját médium elin-
dításán gondolkodnak.

Szerintük megnyugtató,
hogy az SZDSZ országos el-
nökének június elején Fodor
Gábort választották, a csa-
baiak kezdettôl ôt támogatták.
Tragikusnak gondolják, hogy
ma Magyarországon a politi-
kai elitben olyan mély szem-
benállás érhetô tetten, amely
alapvetô kérdésekben is lehe-
tetlenné teszi a megegyezést;
egyetértenek Fodor Gábor
párbeszéd-kezdeményezésé-
vel. Úgy vélik, elszabadultak
az indulatok, ez szükségessé
teszi a politikusok és minden
ember részérôl a határozott ki-
állást a demokrácia elveiért.

M. E.

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

A pályázati lehetôségek szá-
ma is szerényebb lett.

A város közgyûlése elé ter-
jesztett javaslat szerint kilenc-
millió forint elôleget kapott vol-
na az alapítvány a projekt si-

keres megvalósítására. Szil-
vásy Ferenc (MSZP) módosító
javaslatát a többség elfogadta,
így az autistákat segítô alapít-
vány végül is a kilencmillió fo-
rint felét, négy és fél millió fo-
rintot, vissza nem térítendô tá-
mogatásként kapja meg, a
fennmaradó részt pedig tör-
lesztenie kell. Az ülésen jelen
lévô Szántó Tamás, az alapít-
vány elnöke elmondta: min-
den erejükkel arra töreksze-
nek, hogy a pénzügyi mély-
pontról kikerüljenek, ennek ér-
dekében figyelik és igyekez-
nek kihasználni a számukra le-
hetôséget adó pályázatokat.

g. e.
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Támogatás az Aut-PontnakTisztújítás az SZDSZ-ben

Karácsonyi vásár
M indössze két cég pályá-

zott a karácsonyi vásár
megrendezésére, a Dupla
Kávé Kft. és a Pav-Ker Kft. Az
erre a célra létrejött tárgyalóbi-
zottság meghallgatta a pályá-
zókat, az elôterjesztést ezután
tárgyalta ismét a közgyûlés.

Vámos József szerint „szûk
az étlap”, míg a Pav-Ker-t a do-
log üzleti része érdekli, a Dup-
la Kávé a rendezvényekre he-
lyezi a hangsúlyt, azonban
nincs referenciájuk e téren.
Mezei Zsolt elmondta, hogy a
tapasztalt vállalkozó pályázata

tûnik reálisabbnak, Takács Pé-
ter hozzátette, hogy amikor a
Pav-Ker rendezte meg a kará-
csonyi vásárt, az bevételt ho-
zott a városnak.  Dr. Ferenczi
Attila hangsúlyozta: a bizott-
ság mindkét vállalkozónak
ugyanazokat a kérdéseket tet-
te fel. Fodor Jánosné a Dupla
Kávé ajánlata mellett állt ki,
Tóth Károly pedig megjegyez-
te, hogy így legalább csabai
vállalkozó kapná a megbízást.

A közgyûlés döntése alap-
ján a pályázat nyertese a Dup-
la Kávé Kft. lett. Mikóczy

Összefogás Mezômegyerért
Egy korábbi megállapodás

szerint a megyei önkor-
mányzat használati jogot biz-
tosít Békéscsabának a Mezô-
megyer területén lévô labda-
rúgópályára és öltözôre, an-
nak karbantartása fejében. A
megállapodás öt évre szól.

A legutóbbi közgyûlés
együtt  mûködési megállapo-
dást fogadott el, amelyben az
Összefogás Mezômegyerért
Egyesület – elnöke a körzet

képviselôje, Hricsovinyi Tamás
– vállalja, hogy rendben tartja
és partvonaljelekkel látja el a
pályát, a mögötte lévô terüle-
tet beülteti fákkal, valamint fel-
újítja, szigeteli és vízvezetékkel
látja el az ott álló épületet,
amelyben öltözôhelyiséget
alakítanak ki. A megállapo-
dásban az önkormányzat vál-
lalta, hogy maximum ötmillió
forintig biztosítja az épületfel -
újítás anyagköltségét. m. e.    

Lakáskoncepció 2008–2013

Herczeg Tamás az ülésen
kiemelte, hogy a min-

den részletre kiterjedô kon-
cepciót a hivatal munkatársai
készítették el. Az anyag felvá-
zolja a jelenlegi helyzetet, és
tartalmazza azokat az elveket,
amelyek mentén haladva je-
lentôs elôrelépést tehet a vá-
ros a lakhatási problémák

megoldásában. A 18 pontban
megfogalmazott javaslatok
közül a tanácsnok kiemelte a
lakásmobilitást segítô intézke-
déseket és azt, hogy fokozot-
tan figyelemmel kell kísérni a
lakással, lakhatással kapcso-
latos pályázatokat az idôsek, a
fiatalok, a pszichiátriai bete-
gek, fogyatékkal élôk és a haj-
léktalanok tekintetében. Ta-
kács Péter felhívta a figyelmet
arra, hogy több ifjúsági gar-
zonra van szükség, hiszen a
meghirdetettekre négyszeres,
hatszoros a túljelentkezés. A
város kedvezményes árú tel-
kekkel segítse a fiatalokat, és
legyenek nyugdíjasgarzonok.

A megvalósításra cselekvé-
si terv készül, amelyrôl októ-
berben tárgyal a közgyûlés.

Sportos tanácsadó testület
Aközgyûlés hozzájárulá-

sával – a Helytörténeti
Kollégium mintájára – a sport-
ágazatot érintôen is létrejött
egy szakmai tanácsadó testü-
let, amely sportügyekben se-

gíti a csabai közgyûlés mun-
káját. A tanácsadó testület
tagjai a következôk: Gregor
László, Kováts Tibor, Lukács
József, Urbanik Sándor és Vá-
radi Zoltán.

Megoldásra váró „vizes ügyek”

Fotó: Kárász Péter
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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 21. és 28. (hétfô) 18.30–21.00
„Gazdálkodj okosan” – Internetes kereskedelem és üzleti találkozó

Minden hétvégén hûsítô PARTY-TIME:
– pénteken 20.00 órától TERASZ-PARTY az ifiházban
– 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 TÁBOR:
–Megyei színjátszó- és bábos tábor:
2008. 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.

SZABADSÁG TÉRI HITELIRODA
• Személyi hitel 
• Lakásvásárlási hitel 
• Szabad felhasználású hitel 
• Szocpol.-ügyintézés

BIZTOS BANKI HÁTTÉRREL!

• Ingyenes hiteltanácsadás!
• Díjmentes regisztráció!
• Ajándék közjegyzôi díj 
– minden ügyfelünk részére

Idôpont-egyeztetés: 20/773-6519Idôpont-egyeztetés: 20/773-6519

Nyá
ri

akc
ió!Nyá
ri

akc
ió!

Kötvények kibocsátásról
döntött Békéscsaba Me-

gyei Jogú Város Közgyûlése
2008 áprilisában. A tranzakció
hivatalos aláírására 2008. július
2-án Budapesten, a CIB Bank
Zrt. központjában kerítettek
sort, amelyen Békéscsaba ön-
kormányzata részérôl Vantara
Gyula polgármester és dr. Be-
nedek Mária jegyzô vett részt.

A húsz év futamidejû, öt év
türelmi idejû, igen kedvezô ka-
matozású kötvények értéke

27 478 189 svájci frank, azaz
4 000 000 000 Ft, amely ösz-
szeg fejlesztési forrásként
használható fel. Az önkor-
mányzat ebbôl fedezi a 2008-
ra tervezett fejlesztéseket, de a
következô évek pályázatainak
önerejét is ebbôl a forrásból kí-
vánja biztosítani.

A kötvénykibocsátással
kap  csolatban további tájékoz-
tatást a közgyûlés utáni szoká-
sos sajtótájékoztatóján adott a
polgármester úr.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bartucz Tímea és Gyüre Zsolt, Stefanik Ágnes és Krizsán Pál, Hornok
Réka és dr. Csanádi István, Valkó Veronika és Török Norbert Lajos,
Siklósi Anita és Petrovszki Zoltán, Vidovenyecz Erika és Nagy Ferenc,
Fábián Ildikó Tímea és Nagy Mihály, Bohus-Monyis Andrea és Farkas
Pál, Litvai Mária (Békéscsaba) és Balogh József (Békés), Püski Sa-
rolta Györgyi (Mezôberény) és Fehér Péter István (Mezôberény), Sik-
lósi Vera (Mezôberény) és Palotai Nándor (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Bányai Csaba és Hajdú Katalin fia Bence, Katona Attila és Novák Er-
zsébet fia Balázs, Fazekas György és Pilán Edina leánya Lola Jázmin,
Sipos András és Virág Szilvia leánya Liza, Tárnok Lajos és Mátyás Alíz
Kinga fia Gergô, dr. Nagy László és dr. Galambos Andrea leánya Vik-
tória (Szarvas), Fazekas Endre és Szloszjár Edit fia Endre (Szarvas),
Bagdi Sándor és Balla Andrea fia Dániel (Békésszentandrás), Sze-
gedi Lajos és Szebegyinszki Nóra fia Balázs (Kondoros), Borzák Já-
nos és Hajas Tünde leánya Luca Nikolett (Mezôberény), Benyovszki
Pál és Schäfer Helga leánya Zoé (Mezôberény), Szabó István és
Nagy Tünde fia Mátyás Levente (Vésztô), Megyeri Lajos és Závogyán
Mária fia Márk (Kétsoprony), Szabó János és Nagy Erika fia László
Zoltán (Murony), Kardos Imre Tamás és Püski Anita fia Milán Balázs
(Békés), Rácz Antal Attila és Bánfi Henriett fia Attila (Körösladány).

HALÁLESETEK
Bondár Sándor (1922, Mezôberény), Toldi István (1928, Mezôbe-
rény), Czinkóczki János (1923, Mezôberény), Somogyi László
(1959), Kis Mihály (1942, Mezôberény), Szikora András (1927, Me-
zôberény), Császár József (1963, Gerendás), Opauszki Pálné Lad-
nyik Zsuzsanna (1926, Kondoros), Bakulya János (1924, Kondoros),
Juhos Zsuzsanna (1958, Kondoros).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Esély egy évre
Nyugdíjba vonul a Vand-

háti úti iskola – „Esély
Pedagógiai Központ” Általá-
nos Iskola, Speciális Szakis-
kola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, Nevelési Ta-
nácsadó, Tanulási Képessé-
get Vizsgáló Rehabilitációs
Bizottság – igazgatója, Duray
Miklósné, az intézmény veze-
tôi állására ezért pályázatot írt
ki a közgyûlés. A felhívásra
két pályázat érkezett, azon-
ban – ahogy Hrabovszki Mi-
hály osztályvezetô jelezte – a
hatályos jogszabályok egye-
temi végzettséget követelnek,
a jelentkezôk pedig fôiskolai
diplomával rendelkeztek.

Benkóné Dudás Piroska a
közgyûlésen utalt arra, hogy
az intézmény szerkezeti átala-
kítás elôtt áll, nem volna jó, ha
bizonytalan idôre venné át va-
laki a vezetést, ahogy az az
elôterjesztésben szerepel. Ja-
vasolta, hogy az intézmény-
ben az SZMSZ szerint lássák

el a vezetôi feladatokat, és ha-
tározott idôre, 2008. augusz-
tus 1-jétôl 2009. július 31-éig

bízzák meg Susánszky János-
nét ezzel a feladattal. Halász
Zsanett szerette volna, ha öt
évre szólhat a kinevezés, de
mivel ez nem lehetséges, az
elôbbi javaslatot támogatta.
Némi technikai zavar után a
közgyûlés 20 igen, 1 nem
szavazattal, 3 tartózkodás
mellett Susánszky Jánosné
egy évre történô megbízása
mellett döntött. M. E.

Készül a városfejlesztési
stratégia

Anyári szünet elôtti utolsó
ülésén ismerte meg a

képviselô-testület a készülô
integrált városfejlesztési stra-
tégia (IVS) tervezetét, melyet
a többség elfogadott. Döntöt-
tek arról is, hogy a társadalmi
vita lefolytatása után, a szep-
temberi ülésen már a végle-
ges változat kerül a közgyûlés
elé.

Az említett dokumentum a
város 15-20 éves stratégiai
céljait tartalmazza. Átfogó
elemzéseket ad az egyes vá-
rosrészek és a város egészé-
nek gazdasági, társadalmi
helyzetérôl, feltárja a hiányos-
ságokat, és a fejlesztések ér-
dekében konkrét intézkedé-
seket ajánl. Az anyag komp-
lex programokra tesz javasla-
tot, s részét képezi az anti-
szegregációs és ingatlangaz-
dálkodási terv is.

Az IVS elkészítése alapfel-
tétele annak is, hogy Békés-
csaba elindulhasson azon az
uniós pályázaton, amely a ré-
gió négy megyei jogú városa
számára lehetôvé teszi kie-
melt projektek megvalósítá-
sát, összesen hatmilliárd fo-
rint összegben. A témában ki-

alakult vitában az ellenzéki
képviselôk közül többen azt
fogalmazták meg, hogy a
megismert anyagot tartalmat-
lannak, színvonaltalannak
tartják. Miklós Attila, Tóth Ká-
roly (MSZP) és Takács Péter
(MDF) képviselôk az IVS ter-
vezetét elkészítô Magyar Pá-
lyázatíró Iroda Kft. képviselô-
jét hiányolták az ülésrôl, s a
cég munkáját több ponton
erôsen kritizálták. 

Az is kiderült, hogy a szer-
zôdés szerint a város bármire
felhasználhatja az anyagot,
kivéve, ha az említett uniós
pályázatnál a belváros revita-
lizációja kapcsán lenne rá
szükség, ekkor ugyanis fizet-
ni kell a felhasználásért.

Vantara Gyula polgármes-
ter a vita során többször
hangsúlyozta, hogy ez egy
koncepció, egy tervezet,
amelyet már eddig is több fó-
rumon véleményezhettek, s a
jövôben is mód lesz a változ-
tatásokra, a pályázatíró cég
munkatársai pedig minden
képviselôt megkeresnek,
hogy rögzítsék javaslataikat,
újító elképzeléseiket.

(gem)

Májusban tárgyalt a köz -
gyûlés arról, hogy a

Rózsa Ferenc Gimnázium és
Kollégium nevét Andrássy
Gyula Gimnázium és Kollégi-
umra kívánja módosítani. A
véleményeztetési eljárást kö-
vetôen a névváltoztatás jú-
lius 10-én ismét napirendre
került.

Az iskola alkalmazotti kö-
zösségébôl 51 fô támogatta
az Andrássy név felvételét,
míg 24 szerint maradjon a Ró-
zsa. A szülôi munkaközösség
a Rózsa mellett foglalt állást,
a diákok közül 31 szeretné az

Andrássy nevet és 441 a Ró-
zsát. Tóth Károly a közgyûlé-
sen azt firtatta, létezik-e olyan
szavazati arány, amely eltérí-
tené tervétôl az elôterjesztôt.
Vámos József szerint a Rózsa
„márkanév”, és bár az alkal-
mazottak között az utóbbi
idôben történt némi átértéke-
lés a nevet illetôen, a diákok
véleménye nagyon is egyér-
telmû. Benkóné Dudás Piros-
ka hozzátette, hogy közel tíz-
ezer diák végzett a Rózsában,
kár lenne egy politikai dön-
téssel átírni a nevet. Pap Já-
nos felvetette, hogy a Rudolf

Fôherceg Gimnáziumból lett
a Rózsa Ferenc Gimnázium,

most lehetne akár Rákóczi
Ferenc Gimnázium is az RFG.
dr. Kerekes Attila a kommu-
nista diktatúrára emlékezte-
tett, míg Takács Péter szerette
volna, ha a grófi cím is odake-
rül Andrássy neve mellé. Kö-
les István szerint Rózsa Fe-
renc egyszerûen nem megfe-
lelô léptékû történelmi sze-
mélyiség. 

A többség végül a névvál-
toztatás mellett döntött, ezen-
túl tehát az Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium várja
a „rózsás” diákokat.

M. E.

A Meseház lovagjai a látogatóközpont indiánjai ellen

A Békési Úti Közösségi Házak, a Békéscsabai Városvédô és Városszépítô
Egyesület, a Közös Pont Egyesület és a Ványai család 

szeretettel meghívja önt és családját
a VÁNYAI JÁNOS CSABAI FAZEKASMESTER

születésének 100., halálának 25. évfordulója alkalmából 
2008. július 25-én rendezett EMLÉKÜNNEPSÉGRE.

Helyszín: Békéscsaba, Szent László u. 10.
Békéscsaba, Békési út 17. (Meseház)

A Ványai János hagyatékából összeállított kiállítás 2008. szeptember 15-ig,
munkanapokon 9–15 óráig tekinthetô meg.

Andrássy lett a Rózsa

O rszágos parlagfûirtást
szervez július 21-étôl a

Schering Plough segítô part-
ner program – a Magyar Aller-
gológiai és Klinikai Immuno-
lógiai Társasággal együtt mû -
ködésben.

Magyarországon igen gyors
ütemben növekszik az aller-
giás betegek száma, s ebben
– a kialakult nyugati típusú ci-
vilizáció mellett – szerepet ját-
szik a környezeti allergének
elszaporodása is. A légúti al-
lergiás kórképek fô okozója a
parlagfû, térhódítását immun-

rendszerünk egyensúlyának
felborulása mellett elôsegíti a
természetes környezet har-
móniájának megbomlása. 

A Schering Plough az or-
szágban 14 helyen, többek
közt Békéscsabán szervez
szakszerû parlagfûirtást. A
helyszíneken megkeresik a
szakorvosokat, hogy kikérjék
a véleményüket a leginkább
érintett területekrôl, és július
21-étôl kezdôdôen ott köny-
nyítsenek az allergiában
szenvedôk problémáin, ahol
a leginkább szükséges.

Program a parlagfûirtásért, 
segítség az allergiásoknak

KötvénykibocsátásFotó: Kárász Péter
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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.

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
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

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

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

Játszótérbôl ifipark
Hricsovinyi Tamás önkor-

mányzati képviselô a
nyári ülésszünet elôtt hívta fel
a sajtó figyelmét arra, mit ter-
veznek a közeljövôben Békés-

csaba mintegy 2400 lakosú
hetedik kerületében, Mezôme-
gyeren.

A közterületeken lévô sza-
badtéri sportlétesítmények, if-
júsági parkok programjának
keretében mintegy 4,4 millió
forintból ifjúsági parkká alakul
a Dohány utcai játszótér. Újra-
aszfaltozzák a pályát, kapukat,
sportolói és szurkolói pado-
kat, pingpongasztalt szerez-
nek be, készül egy extrémpá-
lya kerékpárosoknak, és a vi-
lágítás is megújul. Beadtak
egy pályázatot az Október 23.

tér felújítására – mintegy két-
milliós beruházás megvalósí-
tását tervezik ott, amelynek
során új burkolatot kapna a
tér. Vissza szeretnék állítani azt
a régi kerekes kutat, amely
hajdan itatóhelyül szolgált, itt
álltak meg azok, akik Megye-
ren keresztül vitték a vásárba
az állatokat. Padokat szeret-
nének kitenni, Gerlai Ferencné
helyi népmûvész pedig egy fa-
ragott kopjafát, ’56-os em-
lékmûvet készít a térre, ahol
helyet kap még a magyar, az
uniós és a városi zászló.

Az Összefogás Békéscsa-
báért Egyesület a várossal kö-
zösen pályázatot nyújtott be
parlagfû-mentesítésre. Hricso-
vinyi Tamás azt tervezi, hogy
az augusztus 10-én tartandó
megyeri családi napon csere-
pes virággal jutalmazzák meg
azokat, akik a parlagfûirtásban
jeleskednek. Végül beszélt ar-
ról, hogy – Hanó Miklós köz-
remûködésével – szeptember
6-án rendezik meg a gazdana-
pot, ahol disznótor, kézmûves-
foglalkozások és különbözô
programok várják majd a me-
gyerieket és az érdeklôdôket. 

m. e.

Az ifjúsági ház nagyter-
mében rendezett csator-

nafórumon Szente Béla, a
körzet egyéni képviselôje,
Hanó Miklós alpolgármester,
Sztankó Ilona PIU-vezetô, Má-
csai Sándor, a Békéscsabai
Víziközmû Társulat elnöke,
Bánfi Ádám és Gergely Tamás
szakértôk, valamint Opauszki
Zoltán kabinetfônök várták az
érdeklôdôket.

A polgármester más irányú
elfoglaltsága miatt ezúttal
Hanó Miklós beszélt a pro-
jektrôl, amely 250 kilométer
csatorna és egy új szennyvíz-
tisztító telep építését célozza
meg. Az alpolgármester
hangsúlyozta: egy szakmai-
lag jól összeállított, alaposan
elôkészített pályázatot adott
be a város, bíznak a sikerben.

Sztankó Ilona jelezte, hogy je-
lenleg a szennyvíztisztító te-
lep nem megfelelô kibocsátá-
si értéke miatt köbméteren-
ként tíz forint büntetést kell fi-
zetnünk. Nem odázható el a
telep újjáépítése és az iszap-
kezelés, ez a nettó 17,7 milli-

árdos beruházásból össze-
sen négymilliárdot tesz ki.
Bánfi Ádámmal egyébként
éppen Budapestrôl érkeztek
a fórumra, örömmel nyugtáz-
ták, hogy a pályázat angol
nyelvû fordítását áttekintették
az uniós szakértôk, és pozití-

van nyilatkoztak róla. Mácsai
Sándor elmondta, hogy a Bé-
késcsabai Víziközmû Társu-
latnak a körzetben 1452 tagja
van, 68,6 százalékuk rend-
szeresen teljesíti a befizetése-
ket, tôlük eddig összesen öt-
vennégymillió forint gyûlt ösz-
sze (ha mindenki fizetett vol-
na, az összeg hetvenkilenc-
millió forint lenne). 

A fórum részvetôi a saját in-
gatlanjaikkal kapcsolatban in-
formálódtak, az érdeklôdôk
megnézhették, hol megy majd
a vezeték, hol tudnak rácsatla-
kozni. Bánfi Ádám kérdésre
válaszolva felhívta a figyelmet
arra, hogy akkor érdemes a
házaknál a rácsatlakozást elô-
készíteni, ha már épül az utcá-
ban a csatorna.

M. E.

Az uniós szakértôknek tetszett

A tavaszi nagytakarítás összegzése
A város vezetése jónak értékelte a mutatókat

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE
tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az egyesület elköltözött 

a Békéscsaba, Orosházi út 71. szám alatti székházból.

A szolgáltató központ új címe: Békéscsaba, Kölcsey u. 27. szám.
Ügyfélfogadás: munkanapokon földszinti irodánkban 8-tól 15 óráig.

2008. április 5–26. között ke-
rült sor a városi nagytakarí-
tásra, melynek keretében ön-
kormányzatunk megszervez-
te, hogy a háztartásokban
összegyûlt veszélyes hulladé-
kokat a lakosság a lakóhelye
közelében (az elôírásoknak
megfelelôen) ideiglenesen ki-
alakított gyûjtôpontokon is át-
adhassa, a TAPPE Kft. pedig
elszállította a lakosság által ki-
helyezett lomot.

Önkormányzatunk célja a
tisztább lakókörnyezet, ma-
gán- és közterület, bel- és kül-
terület kialakításának elôsegí-
tése volt, amit a beérkezett
igényekhez igazodva, elôze-
tes felmérés alapján, üteme-
zetten teljesítettünk. Tapasz-
talatok szerint a lakosság igé-
nye egyre erôsebben megje-
lenik, a lakók már az akció
meghirdetése elôtt érdeklôd-
tek: mikor, mely területen és
milyen módon adhatják le a
hulladékot.

A tavaszi nagytakarítás ke-
retében begyûjtött, elszállított
hulladék: 191,44 tonna lom,

66,64 tonna veszélyes hulla-
dék, 30 tonna nem veszélyes
illegális hulladék.

Az elszállítás a lakosság-
nak nem jelentett külön költ-

séget, hiszen a lakossági hul-
ladékszállítás díja tartalmazza
a lomtalanítás költségét.

A megfelelô tájékoztatás-
nak köszönhetôen – amiért
köszönet a média képviselôi-
nek – a legtöbb ingatlantulaj-
donos élt a szolgáltatás lehe-
tôségével: a 191,44 tonna

begyûjtött hulladék a rend-
szeres hulladékszállítás kere-
tében elszállított közel egy  -
heti mennyiségnek felel meg.

A veszélyes hulladékok le-
adására önkormányzatunk a
korábbiakhoz képest több
ideiglenesen kialakított hely-
színen és idôpontban biztosí-
tott lehetôséget, és kiterjesz-
tettük a díjmentesen leadható
veszélyes hulladékok körét a
háztartásokban gyakran elô-
forduló anyagokra, mint pél-
dául olaj, festék, festékes gön-
gyöleg, vegyszermaradék stb.
A tavaszi nagytakarítás során
a lakosság által leadott és a
közterületrôl elszállított veszé-
lyes hulladék ártalmatlanítási
díját, 1 123 271 Ft-ot az önkor-
mányzat átvállalta. Az elszállí-
tást a FECO-FERR-FÉM Bt.
végezte.

A lakosság egyre inkább
megismeri és megszokja a
hulladék gyûjtésére, leadásá-
ra vonatkozó szabályokat és
lehetôségeket, ami abból is
látszik, hogy egyre nagyobb
mennyiségben adnak le hulla-

dékot. Valószínûleg ezzel a
mutatóval is összefügg, hogy
csökkenô tendenciát mutat a
város területén újonnan kiala-
kuló illegális lerakóhelyek szá-
ma, az elhagyott hulladékok
mennyisége, amelyek felszá-
molására a tavaszi városi ta-
karítási akció idején még így is
több mint 500 000 Ft-ot fordí-
tottunk. 

Összességében a tavaszi
városi nagytakarítás eredmé-
nyesnek tekinthetô. A lakos-
ság együttmûködött a lomta-
lanításban, a veszélyes hulla-
dékok elôírás szerint történô
átadásában.

Békéscsaba közigazgatási
területén tisztábbak lettek a
közterületek, parkok, az Élô-
víz-csatorna felszíne és partja.

Békéscsaba városvezeté-
se nevében köszönöm váro -
sunk valamennyi lakójának
együttmûködését, a takarítás-
ban részt vevô intézmények,
szervezetek, vállalkozások
aktív közremûködését.

Vantara Gyula 
polgármester

Az állatlopások ellen
Tisztelt állattartók!
Az elmúlt idôszak tapaszta-

latai azt mutatják, hogy a
bûnözök gyakran választanak

cselekmé-
nyük cél-
pontjául ál-
lattartó tele-
peket, olyan
épületeket,
ahol nagy
s z ámb a n

tartanak nagy testû haszonál-
latokat (szarvasmarha, sertés,
stb.) vagy baromfit. Az elköve-
tôk kihasználják a kerítés hiá-
nyát, valamint azt, hogy a te-
lep, épület zárása, illetve ôrzé-
se nem megoldott, így hajtják
el az állatokat.

A létesítmények sok eset-
ben nincsenek ellátva olyan, a
vagyonvédelmet szolgáló esz-
közökkel, megoldásokkal,
amelyek egyrészt közrejátsz-
hatnak ezen bûncselekmé-
nyek megelôzésében, meg-
szakításában, az elkövetôk el-
fogásában, másrészt fokozzák
a biztonságot.

Az alábbiakban néhány el-
járásra teszünk ajánlást, me-
lyek figyelembevételével elke-
rülhetik, hogy sértetté válja-
nak, és csökkenthetik az ilyen
jellegû bûncselekmények el-
követésének kockázatát.

1. A telepeket a lehetôsé-
gekhez képest megfelelô kia-

lakítású kerítéssel kell körbe-
venni, a kapuk biztonságos
zárásáról gondoskodni kell.

2. Kiemelt fontosságú lehet
az épületek behatolás elleni
védelme. Az ajtókra, ablakok-
ra célszerû rácsot felszereltet-
ni, zárásukról legalább két biz-
tonsági zárral, illetve törésbiz-
tos lakattal kell gondoskodni.

3. Nagyobb állatlétszám
esetén célszerû lehet ôrzésrôl
(éjjeliôr, vagyonvédelmi cég
által ôrzött terület) gondos-
kodni.

4. Szabadban tartott állatok
esetén célszerû lehet ôrzésük-
rôl – megfelelô létszámú ôr-
személyzettel – gondoskodni.

5. Amennyiben a települé-
sen mûködik polgárôrség,
mezôôri vagy tanyagondnoki
szolgálat, velük is célszerû fel-
venni a kapcsolatot, kérve,
hogy tevékenységük során kí-
sérjék figyelemmel az adott te-
rületet.

6. A nagytestû haszonálla -
tok késôbbi azonosítását
megkönnyítheti az egyedi je-
lölés használata. Mivel a látha-
tó jelöléseket könnyen el lehet
távolítani, célszerû lehet a
szemmel nem látható (csi pes)
jelölés alkalmazása.

7. Bûncselekmény észlelé-
se után soron kívül értesíteni
kell a rendôrséget a 107-es
vagy a 112-es telefonszámon.

Fotó: Kárász Péter
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Gazdikeresô
Egy hûvös márciusi vasár-
nap este fiatal lányok érte-
sítették a csabai állatvédô-
ket arról, hogy találtak egy
beteg kiskutyát. Lola álla-
potát látva úgy tûnt, nem
sok esélye van az életre.
Minden bordája kilátszott,
jártányi ereje sem volt –
szinte biztosra vették, hogy
a halálos parvo vírus tá-
madta meg, amit nem sok kiskutya él túl. Miután biztonsá-
gos, meleg helyre került a kicsi, kiderült róla, hogy nem is
kölyök, hanem egy nagyon apró termetû felnôtt, kb. 3-4
éves törpepincser-féle kutyus. Úgy néz ki, mint egy „mini
dobermann”. Lola elfogadta az ételt, ami azt jelentette, hogy
vélhetôen szinte halálra éhezett. Másnap az orvosi diagnó-
zis is ezt erôsítette meg. Azóta elérte normál testsúlyát, ami
így is csak néhány kiló. Egy tündéri, „bújós” kiskutya, imád
ölben pihenni, de a mozgás is lételeme. Olyan helyre vá-
gyik, ahol szabadon közlekedhet a kert és a lakás között.
Elérhetôsége: 30/420-3404, www.csabaiallatvedok.hu/Gaz-
dit keresünk. G. E.

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.

A KAZINCZY ÉS TREFORT UTCAI ÓVODA
egy fô óvodapedagógusi állást hirdet a 2008/2009-es nevelési évtôl.

A pályázat benyújtásának határideje: 
az Oktatási Közlöny megjelenésétôl számított 30. nap.
5600 Békéscsaba, Tábor u. 4. Telefon: 06-66/322-054

�
Zentai levél Trianonról

Június 4-én, nemzeti gyászunk napján könnyes és fel eme-
lôen szép találkozásnak voltunk részesei Békéscsabán,

a Trianon-emlékmû avatásakor.  Délvidékrôl, Zentáról ér-
keztünk, szívünkben fájón égô sebekkel, amelyeket még az
a „fekete december 5-ei” testvértagadás okozott. Akkor úgy
éreztük, nincs tovább, megtagadtak magyar testvéreink,
nincs többé hazánk. 

És mi történt Békéscsabán? Könnyes szemû emberekkel
találkoztunk, kezet szorítottunk egymással, éreztük, hogy ne-
kik is fáj Trianon, úgy, ahogy nekünk, és azt is éreztük, hogy
összetartozunk. Nagyon szép mûsor után következett az em-
lékmû leleplezése. Csodálatos alkotás! Néztem, csak néztem
kôvé formált bánatunkat, és fent azt az egyetlen szót, amely a
nemzetünk ellen elkövetett kegyetlen igazságtalanságot hir-
deti a világnak. Benne van egész nemzeti tragédiánk. 

Néztem városunk nevét: Zenta... Majd a többi magányo-
san szétszórt és mégis fénylô városnevet. Kitaszított, meg-
tagadott önmagunkat láttam bennük. Az alkotó szíve ösz-
szeforrasztotta az egybetartozó szép hazát. Elhelyeztük ko-
szorúnkat, amelyre Wass Albert szavait írtuk fogadalomként:
„Maradok töretlen hittel ember és magyar.”

Tiszteletünk és elismerésünk a csodálatos emlékmû al-
kotójának, és mindazoknak, akik hozzájárultak a megvaló-
sulásához. Drága magyar testvéreink, köszönet mindenért.

Testvéri szeretettel: 
Czabafy Ágnes, Zenta, Fô utca 7. 

Serleg a megyeri lovasnak
M int arról beszámoltunk,

a Pegazus Lovasiskola
oktatója és versenyzôje, Ma-
rik Máté képviselte városun-
kat a Hôsök terén rendezett
Nemzeti Vágtán, ahol az elô-
futam legerôsebb mezônyé-
ben harmadik helyezést ért el.

A Nemzeti Vágtára 96 tele-
pülés nevezett be: 65 város,
22 község, hat fôvárosi kerü-
let és egy városrész. Regioná-
lis szinten a Dél-Alföld közös-
ségei képviseltették magukat
legnagyobb számban. A me-
gyeri Marik Máté 23 éves, ló-
tenyésztést tanult, 2004 óta jár

lovasversenyekre. A Hôsök
terén Volfart József lovával, Ti-
ciussal indult. Máté szerint Ti-
cius igazi „show-ló”, a boxban
még azt mutatja, hogy nem
akar dolgozni, aztán vinnyog,
nyerít, ugrál, és lazán, kie-
gyensúlyozottan, ugyanakkor
robbanékonyan versenyez.
Június végén, a Mokos Te-
remben Hricsovinyi Tamás, a
városrész képviselôje köszön-
te meg a versenyzônek egy
serleggel, hogy a hagyo-
mányteremtô rendezvényen
öregbítette városunk hírnevét.

m. e.

Zelenyánszky életképei
A tisztességes csabai öreg-

úr, Zelenyánszky András,
aki Jamina történetét is meg-
írta, ismét jelentkezett. Gon-
dolkodik, van véleménye a vi-
lágról, sôt a világ keletkezé-
sérôl-teremtésérôl is. Mosta-
ni, Életképek címû könyve
novelláskötet, amely szintén a
csabai emberekrôl szól. Írá-
saiból egy letûnt világ, a szo-
cializmus kora rajzolódik ki.

Ki lehetne jelenteni, hogy
igazi szocreál író, ám minden-
képpen realista. Szociografi-
kus pontossággal jeleníti meg
a gabonacséplést, a paraszti
élet tanyai világát, de a városi
ipari munkásokat, munkásleá-
nyokat is. Más írásában, mint
jó idegenvezetô, elvisz ben-
nünket távolabbi vidékekre.
Ízesen mutatja be az ottani vi-
lágot, a régmúltat is beleszôve. 

Pontosan idézi meg a kö-
zelmúltat, azt, ami velünk,
negyvenesekkel-ötvenesekkel

történt. A küzdelmes családi
élet mélyen megrajzolt, ôszin-
te, jellemábrázolása móriczian
pontos, alakjai igazi hús-vér
emberek. 

Stílusát finom érzékenység,
kritika és némi nosztalgia jel-
lemzi, tele bájjal, olykor iróniá-
val. Mondatai, félmondatai né-
hol régiesen hangzanak, itt-ott
barokkosan romantikusak, vi-
szont fantáziája, különösen
ami a szerelmi témákat illeti,
igencsak fiatalos, mondhatni
mai, vagány, modern. Szinte
pirongató erotikával, de min-
dig mértéktartóan rajzolja meg
a szerelmi jeleneteket.

A jaminai tollforgató való-
színûleg boldog ember, hi-
szen fel akar mutatni valamit.
A kötet színes, olykor izgal-
mas, mosolyogtató olvas-
mány, sok helyi „csabaiság-
gal” fûszerezve. Mint a csabai
kolbász...

Köszegi Barta Kálmán

Tizenöt éves a Miva Bölcsôde
Ugrálóvár, bohóc, aszfalt-

rajz, arcfestés és a Csa-
ba Center támogatásának kö-
szönhetôen apró játékok vár-
ták a gyerekeket június 27-én
a tizenöt éves Miva Bölcsôdé-
ben (Sziklai utca 2.), ahol már
hagyomány a nyár eleji „pót-
gyereknap”. 

Mint azt az intézmény ve-
zetôjétôl, dr. Forján Mihályné
Mede Évátólmegtudtuk, 1993
januárjában Domokos László
akkori alpolgármester (ma a
megyegyûlés elnöke) fogal-
mazta meg, hogy költségta-
karékosabb lenne, ha a böl-
csôdék vállalkozásban mû -
ködnének. A többség nem
szerette volna felcserélni a
közalkalmazotti jogviszony
biztonságát egy induló vállal-
kozásért, de akkoriban a böl-
csôdék bezárásának a veszé-
lye is fenyegetett. Tizenöt év-
vel ezelôtt a Sziklai utcai böl-

csôde dolgozói ezért úgy
döntöttek, hogy dr. Forjánné
vezetésével vállalkozásba
fognak. A bölcsôde 1993 óta
a törvényi feltételek változása
miatt négy átalakuláson ment
át – 2004-ben azt is megélték,
hogy hónapokon keresztül
csak az állami normatíva 20
százalékát kapták meg –, je-
lenleg közhasznú társaság-

ként üzemelnek. A 35 férôhe-
lyes intézmény kihasználtsá-
ga magas, szeretik, keresik
ôket a kisgyermekes szülôk.
Nyáron is folyamatosan nyit-
va tartanak, a szabadságok
kiadása és a karbantartási
munkák ezért komoly szerve-
zést igényelnek. Bevételük a
normatív állami támogatás-
ból, az önkormányzati támo-

gatásból és a térítési díjakból
tevôdik össze (a szülôknek
csak az étkezési nyersanyag-
normát kell megfizetniük). 

Az 1993-ban itt dolgozók
közül többen nyugdíjba men-
tek, a bölcsôde vezetôje mel-
lett Jastyúr Pálné és Simon Er-
vinné erôsíti tizenöt éve a vál-
lalkozói bölcsôde csapatát.
Jelenleg egyébként 13 fôvel
mûködnek, napi szinten gyer-
mekorvos jár ki hozzájuk,
Csepregi András irányítása
mellett pedig korai fejlesztést
is végeznek. Számtalan ter-
vük vár megvalósításra, és
ahogy dr. Forján Mihályné
Mede Éva fogalmazott,
amennyiben forráshoz jutná-
nak, az álma egy olyan böl-
csôde kialakítása lenne, ahol
azt is megadhatnák a gyere-
keknek, amit a szüleik nem
tudnak.

Mikóczy Erika

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

és gyümölcskiszállítás.
Rendelés: 06-30/935-7051

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

�
Válasz Kiss Lászlónak

Engedjék meg, hogy válaszoljak Kiss László úr, a Trianon
Társaság elnökének Vágták és darabolták címû, 2008.

május 22-i számukban megjelent levelére.
Arra kérem önöket, amennyiben leközlik a választ (sajnos

a mai nagy demokráciában nagyon nem nézik jó szemmel
a baloldaliakat – s itt nem az MSZP-re gondolok), nevemet
ne írják ki.

Tisztelt Kiss László úr!
Igaza van, tényleg nagyon keveset tudunk arról, ami min-

den magyarnak a legfájóbb pontja. Trianon. Hiszen: beszé-
lünk-e arról, hogy a Vix-jegyzék ellen, ami már Trianon elôfu-
tára volt, egyedül a Tanácsköztársaság lépett fel fegyveresen?

Beszélünk-e arról, hogy Szegeden Horthy a várost meg-
szállva tartó antant, azaz a franciák (vagyis a trianoni döntés
fô megalkotói) segítségével került hatalomra?

Beszélünk-e arról, hogy Erdélyben a Kratochwil Károly
ezredes parancsnoksága alatt álló negyvenezer fôs székely
hadosztály visszavonult, amikor a román csapatok megtá-
madták Magyarországot, sôt késôbb még fegyverletételi
szerzôdést is köt a románokkal Kratochwil?

Uraink inkább a csonka országot választották, mintsem
a kommunistákkal megegyeztek volna, s akkor, lehet, ma
nem kéne trianoni emlékmûveket építeni.

Név és cím a szerkesztôségben

Politikusok és médiások egymás ellen a streetballon

Fotó: Kárász Péter
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CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann,, 741 nm-es telken lévô 120 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház (konyha + étkezô, lent nappali + hálószobával, fent két és fél szoba) tég-
la falazattal, központi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1177,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann 160 nm-es, konvektoros fûtésû családi ház
(három szoba, konyha, fürdôszoba, WC) garázzsal + külön egy szoba, konyha,
fürdô, WC eladó. ÁÁrr:: 1188  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  BBoorrjjúúrréétt  uuttccáábbaann,, 2488 nm-es telken 125 nm-es, egy + öt fél szo-
bás, kétszintes családi ház lent padlófûtéssel, fent radiátoros fûtéssel, eladó.
ÁÁrr::  1188,,66 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzeeggffûû  uuttccáábbaann,,  900 nm-es telken lévô 110 nm-es családi ház ket-
tô + két fél szobával, konyha + étkezô + nappalival, radiátoros hôleadókkal, ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr:: 2200  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGöörrbbee  uuttccáánn,, 560 nm-es telken lévô 110 nm-es alapterületû, föld-
szint + tetôteres családi ház három és fél szobával, nagy nappalival, konyhával,
radiátoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr:: 2200,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóóssiikkaa uuttccáánn 160 nm-es, szinteltolásos családi ház öt szobával,
konyha + étkezôvel, fürdôszoba + két WC, konyha + elôszobával, kombi kazán-
nal, két garázzsal eladó. ÁÁrr:: 2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn, 970 nm-es telken lévô 180 nm-es, kétszintes csalá-
di ház (négy szoba, konyha, étkezô, nagy nappali amerikai konyhával) központi
fûtéssel, két garázzsal eladó. Lakás beszámítanak 8–10 M Ft-ig. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken lévô 120 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház (négy + két szoba) radiátoros hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr:: 2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKoolloozzssvváárrii  uuttccáánn,, 892 nm-es telken 240 nm-es, kétszintes, köz-
ponti fûtéses családi ház eladó. Az alsó szinten három szoba, konyha, étkezô,
nappali, WC, fürdôszoba, a felsô szinten három szoba, nappali, fôzôfülke, WC..
ÁÁrr:: 2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EEööttvvööss  uuttccáánn, 400 nm-es telken lévô 138 nm-es, földszint + te-
tôteres családi ház négy szobával, konyha + étkezôvel, egyedi konvektoros hô-
leadókkal, fürdôszoba külön WC-vel, mindkét szinten fürdôszobával, konyha +
közlekedôvel, garázzsal, eladó. ÁÁrr:: 2277,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzôôllôô  uuttccáábbaann,, 479 nm-es telken lévô 200 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház négy szobával, nappalival, lent fürdôszoba külön WC-vel, fent fürdô +
WC-vel, központi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 2277,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken két 100 + 100 nm-es épület-
bôl álló, 200 nm-es családi ház (az új részben 1+ 2 fél szoba,  konyha, fürdôszo-
ba, WC) központi fûtéssel, konyhával, étkezôvel, garázzsal, eladó. ÁÁrr:: 2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccáábbaann,, 460 nm-es telken 145 nm-es, szinteltolásos
elrendezésû ikerház (négy szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) központi fû-
téssel, radiátoros kombi kazánnal eladó. ÁÁrr:: 2288  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMaaggyyaarr  uuttccáábbaann,, 2160 nm-es telken lévô 150 nm-es, kétszintes
gázfûtés családi ház (az emeleten két szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC,
lent két szoba) fedett terasszal, melléképülettel, mûhellyel, kétállásos garázzsal
eladó. ÁÁrr:: 2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn,, 800 nm-es telken lévô 120 nm-es, kétszintes ház el-
adó. Lent elôszoba, konyha + étkezô + nappali, fürdôszoba külön WC-vel, egy für-
dôszoba + WC-vel, lent két kisebb, két nagyobb szoba, két erkély. ÁÁrr:: 2288,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaannáálliissii  uuttccáánn,, 350 nm-es telken lévô 170 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház (a földszinten nappali, konyha étkezôvel, fürdôszoba külön WC-vel, há-
lószobával, fent két szoba, fürdôszoba WC-vel, konyha + közlekedôkkel, egyedi
kazán) eladó. ÁÁrr:: 3300  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzóójjaa  uuttccáábbaann,, 807 nm-es telken lévô 164 nm-es, 2001-ben épült,
kétszintes családi ház (lent nappali + egy szoba, fürdôszoba, külön WC, elôszo-
ba, konyha + étkezô, kamra, fent nappali + három szoba, minden szinten WC, il-
letve fürdôszoba, kombi kazánnal, melléképülettel (garázs), eladó. 12 M Ft-ig la-
kást beszámítanak. ÁÁrr:: 3355  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáánn,, 500 nm-es telken 170 nm-es, kétszintes családi ház
hat szobával, konyha + étkezôvel, két erkéllyel, egy francia kilépôvel, terasszal,
eladó. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBooggáárrhháázzii  ssééttáánnyyoonn,, 474 nm-es telken lévô 143 nm-es, kétszin-
tes, fsz + tetôteres családi ház (három egész + két fél szoba + nappali, fürdôszo-
ba), kombi kazános fûtéssel, három férôhelyes garázzsal eladó. ÁÁrr:: 3366,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFéénnyyeessii  úúttoonn,, 1200 nm-es telken lévô 240 nm-es, földszintes, négy
éve épült családi ház kétállásos garázzsal, konyha + közlekedôvel, nappalival,
két fürdôszobával, melléképülettel eladó. ÁÁrr:: 3388  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, 1400 nm-es telken lévô 310 nm-es, kétszintes lu-
xus családi ház klímaberendezéssel, kétállásos, fûtött garázzsal eladó (lent két
szoba, nagy nappali exkluzív kiegészítôkkel, bútorokkal, fent két szoba, nappali).
A házban összesen három vizesblokk található. ÁÁrr:: 7788  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn,, 850 nm-es telken lévô 250 nm-es, kétszintes csalá-
di ház kétállásos garázzsal eladó (a földszinten: elôszoba, hálószoba, nappali +
amerikai konyha, étkezô, beépített kandalló, az emeleten hat szoba, fürdôszoba,
külön WC). ÁÁrr:: 4444 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann,, 700 nm-es telken 220 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház eladó (két garázs + egy dupla garázs, hat szoba, két külön bejárat, min-
den helyiségben légkondicionáló berendezés, fürdôszoba, kombi kazán). Belvá-
rosi lakást értékegyeztetéssel beszámít. ÁÁrr:: 4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGaarraayy  uuttccáánn,, 1200 nm-es telken 360 nm-es, kétszintes családi ház
kétállásos garázzsal, melléképülettel, tárolóval eladó (fent négy + fél szoba, nagy
étkezô, konyha, lent egy nagy szoba, kétWC, két fürdôszoba, terasz, minden szin-
ten klíma). ÁÁrr:: 5533  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann,, 600 nm-es telken 180 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház (négy szoba, nappali, elôszoba, két WC, két fürdôszoba, kamra) központi
radiátoros fûtéssel, garázzsal, terasszal, melléképülettel, eladó. ÁÁrr:: 4411,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBooccsskkaaii  uuttccáánn,, 940 nm-es telken lévô családi ház gázfûtéssel el-
adó (a régi épületben három és fél szoba, konyha, fürdôszoba, külön WC, az új-
ban négy szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, külön WC, két garázs). ÁÁrr:: 5588  MM  FFtt..

LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn,, téglablokkos épületben 50 nm-es, egy + fél szo-
bás, egyedi fûtésû (konyha + közlekedô hidegburkolatú), erkélyes, felújított lakás
eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáánn 2. emeleti, 52 nm-es, kétszobás panellakás kom-
bikazános egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, hidegburkolatos konyha + köz-
lekedôvel eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn 1. emeleti, téglablokkos, 50 nm-es, két szoba +
konyhás (fürdôszoba, WC), padlószônyeges, egyedi konvektoros fûtésû lakás el-
adó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, a kanyar elején, négyszintes épületben 4. emele-
ti, 56 nm-es egy + két fél szobás, egyedi fûtésû lakás parkettás szobákkal, felújí-
tott állapotban eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrzzsseennyyii  uuttccáánn 65 nm-es, háromszobás, panel építésû lakás (für-
dôszoba külön WC-vel) erkéllyel, egyedi radiátoros fûtéssel, a mentôállomás kö-
zelében, eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann,,  az állomástól 5 percre 2. emeleti, 52 nm-es, központi ra-
diátoros fûtésû lakás (két szoba, konyha, fürdôszoba, külön WC) eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáábbaann,, téglablokkos épületben földszinti, 49 nm-es,
két szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, erkéllyel eladó.
ÁÁrr::  88,,  22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáánn 4. emeleti, 57 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs
lakás lakás erkéllyel, fürdôszoba külön WC-vel, kombi kazános egyedi fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann fsz.-i, 57 nm-es, két szoba, konyha, fürdôszoba, kü-
lön WC-s lakás központi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziigglliiggeettii  uuttccáábbaann 52 nm-es, 4. emeleti, kétszobás panellakás
(konyha, fürdôszoba, külön WC) egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáánn 2. emeleti, 60 nm-es, két és fél szobás lakás (kony-
hával, közlekedôvel), központi radiátoros fûtéssel sürgôsen, áron alul eladó. 
ÁÁrr::  88,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn, téglablokkos épületben 4. emeleti, 60 nm-es,
két szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel el-
adó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáábbaann  57 nm-es, 1. emeleti panellakás (két szoba, für-
dôszoba, konyha) 15 nm-es erkéllyel, gázbojlerrel eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáánn 3. emeleti, 58 nm-es lakás egyedi fûtéssel, erkéllyel
eladó (két szoba, konyha, fürdôszoba, külön WC). ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 64 nm-es, két és fél szobás, központi fûtésû, erké-
lyes, padlószônyeges, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáánn 56 nm-es, kétszobás lakás (külön WC-vel) er-
kéllyel, konyhabútorokkal, egyedi konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,6655  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTiinnóóddii  uuttccáánn  1. emeleti, 52 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs la-
kás egyedi radiátoros fûtéssel eladó..  ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn,, hôszigetelt panelházban 3. emeleti, 50 nm-es,
kétszobás lakás egyedi fûtéssel, kazánnal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn  kétszobás, nagy konyhás, erkélyes, egyedi fûté-
sû, konvektoros lakás eladó. A szobák parkettásak. ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn földszinti, 57 nm-es, kétszobás lakás egyedi ra-
diátoros fûtéssel, kombi kazánnal, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  négyszintes épületben 3. emeleti, panel építésû,
kétszobás, 55 nm-es lakás (egyedi radiátoros fûtéssel, légkondicionálóval) ela-
dó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  uuttccáánn 2. emeleti, panel építésû, kétszobás, 50 nm-es,
nagy konyhás, központi radiátoros fûtésû, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  99,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  téglablokkos épületben eladó egy 62 nm-es, 
2. emeleti, kétszobás, nagy konyhás, egyedi fûtésû lakás. ÁÁrr::  99,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, téglablokkos épületben 1. emeleti, 54 nm-es lakás
két szobával, konyha + étkezôvel, egyedi konvektoros fûtéssel eladó..  ÁÁrr::    99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, tízemeletes tömbben központi fûtésû, 3. emeleti,
64 nm-es, kettô + egy fél szobás lakás (konyha + étkezôvel) felújított állapotban
eladó..  ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáánn  57 nm-es, 1. emeleti lakás két szobával, konyha + ét-
kezôvel, nagy erkéllyel eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn kétszobás, 58 nm-es panellakás erkéllyel, közpon-
ti fûtéssel, áron alul eladó. Garázs tartozik az ingatlanhoz, közvetlenül a lépcsô-
ház alatt. ÁÁrr::  99,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TToollnnaaii  uuttccáánn  56 nm-es, körbefûtött lakás (két szoba, konyha, elô-
szoba) egyedi konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  99,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaayy  uuttccáánn 2. emeleti, 55 nm-es lakás egyedi kombi kazános fû-
téssel, új bejárati ajtóval, erkéllyel, klímával eladó. ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabboollccss  uuttccáánn 69 nm-es, központi fûtésû, egyedi órás, negyedik
emeleti lakás eladó (három szoba, konyha, étkezô, WC, fürdôszoba). ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, téglablokkos épületben 1. emeleti, 64 nm-es, há-
rom szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, erkéllyel eladó.
ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn 73 nm-es, téglablokkos, középsô lakás egyedi
konvektoros fûtéssel, villanybojlerral eladó (három szoba, étkezô, konyha). 
ÁÁrr::  1100,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,, téglablokkos épületben 4. emeleti, 83 nm-es, há-
rom szoba, konyha + étkezôs lakás a hátsó rétre nézô, nagy erkéllyel eladó. 
ÁÁrr::  1100,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáánn 3. emeleti, 58 nm-es, egy + két fél szobás, egye-
di fûtésû lakás kombi kazánnal, beépített konyhabútorokkal, redônyös ablakok-
kal eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, központi fûtésû, három szo-
ba konyha étkezôs lakás erkéllyel, két francia kilépôvel, azonnal beköltözhetôen
eladó. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp.-en 3. emeleti, téglablokkos, 69 nm-es, három szoba
konyha étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel eladó.  
ÁÁrr::  1111,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  úúttoonn 68 nm-es, tégla falazatú, kétszobás, parkettás lakás
(konyha, étkezô) egyedi fûtéssel eladó vagy kiadó. Bérleti díj: 35 000 Ft + rezsi/
hó. ÁÁrr::  1111,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann,,  a Centerhez közel eladó egy 2. emeleti, 68
nm-es (két szoba, nappali, konyha, étkezô), központi fûtésû lakás beépített kony-
habútorral. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann,, a Centertôl 2 percre, liftes tömbben eladó
egy 68 nm-es, 8. emeleti, központi fûtéses, erkélyes lakás (három szoba, kony-
ha). ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,,  téglablokkos épületben eladó egy 4. emeleti,
74 nm-es, egyedi fûtéses, erkélyes lakás (három szoba, konyha, étkezô, nagy elô-
szoba). ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,,  négyszintes, téglablokkos házban eladó egy 3.
emeleti, egyedi gázos, erkélyes lakás konvektoros hôleadókkal (három szoba,
konyha, étkezô). ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..

Szu csik in gat laniro da
CCssaa  bbaa  CCeenn  tteerr,,  aa  ffõõ  bbee  jjáá  rraatt  mmeell  lleetttt

TTee  llee  ffoonn//ffaaxx::  6666//552244--667799
MMoo  bbiill::  0066--2200//995544--66115599

GGyyuu  llaa,,  VVáá  rrooss  hháázz  uu..  2200..  ••  TTee  ll..//ffaaxx::  6666//446644--115555

E-mail: s z u  c s i k  l a s z  l o @ f r e  e  m a  i l . h u ,
info@szu csi kin gat lan.hu

Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu

A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!

2008. augusztus 31-ig
Molnár C. Pál kiállítása a Munká-
csy-emlékházban

2008. szeptember 7-ig
Gubis Mihály emlékkiállítása a
Munkácsy Mihály Múzeumban 

2008. szeptember 2-ig
Kohán György festômûvész kiállí-
tása a megyeházán

2008. november 5-éig
„Gyermekemet az országért” – 
kiállítás a tatárjárásról a Munkácsy
Mihály Múzeum nagytermében

2008. augusztus 28-áig
Mûvésztelepek kiállítása a Jankay
Galériában

2008. július 26.
A megyei gyermeklovas-bajnok-
ság III. fordulója a gabonamúze-
umban

2008. július 26.
Escape-party – szanazugi buli 
Szanazug gyulai oldalán, a kem-
pingben, a Fekete- és a Fehér-
Körös összefolyásánál 

2008. július 27.
Családi nap Jaminában, a Nyúl
büfé elôtti téren, a Veres Péter 
és a Tavasz utca sarkán

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. 
Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tol-
lak), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turiz-
mus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek, videokazetták, turisztikai CD-k.

Lengyelországban a Chopin kórus

A Nyugat busza
Száz éve, 1908-ban indult a

Nyugat folyóirat, amely iro-
dalmunk meghatározó mûhe-
lye és fóruma lett. A Nyugat
szerzôi között olyan nevekkel
találkozhatunk, mint például
Ady Endre, Babits Mihály, Déry
Tibor, Füst Milán, Heltai Jenô,
Juhász Gyula, Karinthy Fri-
gyes, Kosztolányi Dezsô, Krú-
dy Gyula, Móricz Zsigmond,
Ottlik Géza, Radnóti Miklós,
Szép Ernô, Szerb Antal, Szo-
mory Dezsô, Tersánszky Józsi
Jenô, Tóth Árpád és Weöres
Sándor.

A Petôfi Irodalmi Múzeum-
ban márciusban nyílt meg a
százéves Nyugatot bemutató
reprezentatív kiállítás, amely-
nek utazó vándorkiállítását, a
„Nyugat 100 buszt”, június vé-
gén láthattuk Békéscsabán, a
városháza elôtt. 

Az átalakított autóbusz a fo-
lyóirat történetét és fontosabb

alkotóit mutatta be dokumen-
tumokkal, fotókkal. A szerzôk
hangfelvételek és archív film-
felvételek segítségével is meg-
elevenedtek, és az érdeklôdôk
számítógép segítségével in-
formálódhattak például a Nyu-
gat és a társmûvészetek kap-
csolatáról vagy a Nyugat
Könyvkiadóról.

m. e.

AMagyar–lengyel Baráti
Kulturális Egyesület és

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzata szervezésében
a közelmúltban Békéscsaba
testvérvárosában, Tarnowskie
Góryban jártunk a Chopin kó-
russal, ahol egy mûvészeti tá-
borban vettünk részt. 

A zenei tábor legfontosabb
célja új lengyel népi és nem-
zeti dalok megismerése, a len-
gyel kiejtésünk javítása volt,
valamint segítséget nyújtani a
lengyel Allegro kórusnak ma-
gyar mûvek tanulásában. A
kötelezô napi próbákon dél -
elôtt Jacek Pieczyk lengyel,
este pedig Rázga Józsefné
magyar karmesterrel gyako-
roltunk. A sok-sok próbának
köszönhetôen mindkét kórus
fejlôdött, és erôsödött a ma-
gyar–lengyel barátság is…

Lengyelországi tartózko-
dásunk során három koncer-

tet is adtunk. Az elsôt mindjárt
érkezésünk napján Skoczów
lengyel városban, ahol éppen
a városi kulturális napok zaj-
lottak, és itt – Janina Zagan
skoczowi polgármester spon-
tán meghívására – a fôtéren

felállított szabadtéri színpa-
don énekeltünk. A lengyel
népdal aratta a legnagyobb
tetszést... Aztán a „Bursa”

kollégium vezetôsége rende-
zett találkozót a helyi, közel
száz éve mûködô Jutrzen-
ka (Hajnal) nevû lengyel kó-
russal.

A harmadik bemutatkozás-
ra a tarnogórski kulturális

központban, Tarnowskie Gó -
ry ban került sor, ahol a három
utolsó dalt az Allegróval kö-
zösen énekeltük. Bár ugyan-

ebben az idôben nemzetközi
folklórfesztivált tartottak a vá-
ros más helyszínén, a koncer-
ten mégis sok zenekedvelô
jelent meg. A hallgatóság so-
raiban ült többek között Tar-
nowskie Góry polgármestere,
Arkadiusz Czech is, akivel kö-
zös emlékfotót készítettünk. 

A szervezôk gondoskod-
tak a szabadidônk kellemes
eltöltésérôl is: meglátogattuk
a városi múzeumot, az ezüst-
bányát, a kenyérmúzeumot,
csabai ízesítésû kolbászt ké-
szítettünk, énekeltünk tá-
bortûznél, táncoltunk a Jutr-
zenka kórus tagjaival a közös
estén, legyalogoltunk a Bes-
kidekben lévô Skrzyczne
1275 m magas csúcsáról.

Összességében nagyon
jól éreztük magunkat. Kö-
szönjük a lehetôséget a szer-
vezôknek és minden támoga-
tónknak.  

A Chopin kórus tagjai 

Ablakok egy másik világra
Amoszkvai patriarchátus

ortodox kórusának
hangversenyére megtelt az
evangélikus nagytemplom, s
ezt három évvel ezelôtti kon-
certjükön aratott sikerükkel
méltán ki is érdemelték. A ti-
zenkét tagú férfikórust 1983-
ban azzal a céllal alapították a
Szent Sergius kolostor szerze-
tesei és kispapjai, hogy felku-
tassák és újraélesszék a régi
orosz egyházi énekeket.

Most mûsoruk elsô felében
16–17. századi egyházi éne-
keket hallhattunk. A nagy-
szerû válogatásnak köszön-
hetôen szinte végigkövethet-
tük az orosz liturgikus zene fej-
lôdésének különbözô állomá-

sait – az egyszólamú éneklés-
tôl a népi többszólamúságon
át a csak az orosz liturgikus
zenére jellemzô disszonáns
polifóniáig. 

A kíséret nélküli kórus mû -
vek belsô szólamainak moz-
gását és sajátos hangerô-hul-
lámzásait figyelve talán meg-
sejthettük néhány eszközét
ennek az ôserôtôl duzzadó,
különleges muzsikának.
„Ezek az énekek zenében
megtestesülô ikonok – abla-
kok egy másik világra, abla-
kok a mennyországra” – így
fogalmazza meg a lényeget az
együttes vezetôje, Anatolij
Grindenko, aki egyébként je-
les gambajátékos.

A hangverseny második fe-
lében elôször 19–20. századi
neves orosz szerzôk vallásos
ihletésû opuszaiból, majd
orosz népdalfeldolgozásokból
hallhattunk egy csokorra valót.
Összességében ízelítôt kap-
tunk egy számunkra különle-
ges, színes népi alapokon
nyugvó énekkultúrából, és is-
mét megcsodálhattunk egy
minden szempontból profi,
nagyszerû férfikórust.

A hangverseny bevételé-
nek egy részét a szervezôk az
elmúlt évben tûzkárt szenve-
dett békéscsabai román orto-
dox templom felújítási munká-
latainak támogatására fordít-
hatják. Farkas Pál

Színháztechnikusi
képzés

Szeptembertôl Békés-
csabán, a Jókai-szín-

házban mûködô Fiatal
Színházmûvészeti Tanház-
ban érettségizett fiatalok
számára beindul a kétéves
színháztechnikusi képzés
nappali tagozaton. Szín -
házi fény-, hang-, színpad-
technika, zsinórpadlás- és
forgószínpad-kezelés, a
magyar és az európai
szabványok megismerése
szerepel a tananyagban.
Olyan szakképesítést lehet
itt szerezni, amellyel egész
Európában jól fizetô mun-
kát találhatnak a fiatalok. 

Fotó: Kárász Péter
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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 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

Diplomásoknak ingyenes átképzés
utánmagas jövedelem, biztos állás.
30/843-0496.

Nyugdíjas BM-dolgozók, katonák,
BV-sek részére ingyenes átképzés
után magas jövedelem. Telefon:
70/381-3628.

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

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

IN GAT LAN
Telekgerendáson 2 család számá-
ra alkalmas családi ház nagy te-
lekkel eladó. Érd.: 70/296-9071.

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. 

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Fûkaszálás, gazvágás számlaké-
pesen. 20/470-1483.

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

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. Tel.: 30/304-4622, 
66/454-561.

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

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.

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
Egyéni, kis csoportos angolnyelv-
oktatás. 30/345-9237.

Angol nyelvvizsgákra felkészítés.
30/527-7078.

Angolnyelv-oktatás. Telefon:
30/855-7105.

Matematikából pótvizsgára, pót -
érettségire felkészítés. Telefon: 
30/855-7105.

Gitároktatás kezdôknek. Telefon:
66/427-353.

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

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
Egészség savtalanítással. Telefon:
30/290-8726.

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

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

Négyütemû robogó 700 km-rel ela-
dó. Érd.: 20/993-9165.

Az idei programok közül
talán ez lesz a legkiemel-

kedôbb – ajánlotta a sajtó fi-
gyelmébe dr. Szatmári Imre, a
Munkácsy Mihály Múzeum
igazgatója a Gyermekemet
egy országért – A tatárjárás
(1241–1242) címû kiállítást,

melyet november 5-éig láthat
a békéscsabai közönség.

A Magyar Nemzeti Mú-
zeum koncepciója alapján lét-
rejött vándorkiállítás 200 millió
forintot érô anyagát 16 mú-
zeum adta össze, s a látvány-
elemekkel, interaktív lehetôsé-
gekkel gazdagított tárlat hét
nagyvárosban lesz látható. A
Nemzeti Kulturális Alap által
támogatott kiállítás vidéki
megjelenéseinek koordináció-
ját a békéscsabai Munkácsy
és a gyulai Erkel múzeum vál-
lalta magára.

A kiállítás címe arra a törté-
nelmi tényre utal, hogy IV. Béla
királyunk a tatárjárás idején

született Margit lányát az or-
szág megmenekülése érdeké-
ben ajánlotta Istennek. A tárlat
a történelmi személyiségek,
régészeti leletek megjeleníté-
se mellett a gyermekek szá-
mára különleges élményt
nyújtó elemeket is tartalmaz,

így például az érkezôk egy jur-
tán keresztül lépnek be egy
sötét folyosóra, ahol nyílsuho-
gás idézi a tatárjárás hangula-
tát. Emellett a látogatók kézbe
vehetik, kipróbálhatják a kor
fegyvereit, digitális kódexet la-
pozgathatnak az érintôképer-
nyôs monitoron, s hozzájut-
hatnak ahhoz a CD-hez is,
amelyet Szenográdi Péter bé-
késcsabai történelemtanár ké-
szített a kiállításhoz. Az izgal-
masnak és információgazdag-
nak ígérkezô tárlatra 600 forint
a belépô, s természetesen
kedvezmények is igénybe ve-
hetôk.

Gajdács Emese

Emlékezetes DÖK-tábor
Július második hetében ren-

dezték meg az Arany Já-
nos Kollégiumban – Kölcsey-
né Balázs Mária vezetésével
és Nagy Istvánné Zsóka köz-
remûködésével – a hagyo -
mányos diákönkormányzati
(DÖK) tábort általános és kö-
zépiskolás diákoknak.

A tábor résztvevôi a diákrá-
diós-, diákújságíró-, diákön-
kormányzatvezetô-képzô és 
a gitáros csoportban dolgoz-
tak. A rádiósok készítették a
tábori rádió mûsorát, az új-
ságírók pedig a hét végére a
tábor emlékezetes pillanatait

megörökítô újságot adtak ki.
Közben mindennap tartalmas
foglalkozásokon vehettek
részt, többek közt ellátogattak
a Békés Megyei Hírlap szer-
kesztôségébe, a Csaba Rá-
dióhoz, a diákönkormányzati
vezetôk pedig megnézhették
a Menekülteket Befogadó Ál-
lomást. 

A tábornak voltak olyan
visszatérô vendégei, akik elô-
ször általános iskolásként jöt-
tek, ma pedig már gimnazis-
ták, esetleg ott is végzôsök,
de eddig minden alkalommal
jól érezték magukat.

Mátyás király vendégei
AMeseház a reneszánsz

év alkalmából alkotó pá-
lyázatot hirdetett „Mátyás ki-
rály vendége voltam” címmel.
Mint azt Barunné Selmeci Ág-
nestôl megtudtuk, a rajzpá-
lyázatra háromszáz rajz érke-
zett az ország minden részé-
rô, az irodalmi pályázaton pe-
dig közel száz pályamunka
közül kell választania a zsûri-
nek. Az ünnepélyes díjkiosz-
tón a korabeli hangulatot idé-

zô játékra is módja nyílt a gye-
rekeknek. A pályázat békés-
csabai nyertesei: Novák Márk
(felkészítôje: Novák Attila, Al-
kotó Fiatalok Mûhelye), Szász
Borisz (tanár: Jobbágyné D.
Szabó Mária). Külön köszönet
illette a 2. Számú Általános Is-
kolát képviselô Pocsai Zol-
tánt, Molnár Petrát, Major
Gyulát és felkészítô tanárukat,
Dombiné Pécs Anikót.

(gem)

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociál-
politikai Osztálya értesíti a tisztelt lakosságot, hogy dr. Fekete Gréta
Anna és dr. Hunya Katalin gyermekháziorvosok rendelési ideje 2008.
szeptember 1. napjától kezdôdôen az alábbiak szerint változik:
Dr. Fekete Gréta Anna:
Október 23. tér 1. – hétfô, szerda, péntek: 8–9-ig.
Szigligeti u. 1. – hétfô, szerda, péntek: 10–13-ig, kedd: 11–16-ig 

(tanácsadás: 14–16-ig), csütörtök: 11–14-ig.
Dr. Hunya Katalin:
Marx tér 1. – hétfô: 8–9.30-ig, csütörtök: 8–9.30-ig 

(egy óra tanácsadás, majd betegrendelés).
Trefort u. 3. – hétfô: 11–14-ig, kedd: 8–12-ig, szerda: 8–11-ig, 

14–16-ig tanácsadás, csütörtök: 10.30–13-ig, 
péntek: 8–11-ig, 14–15-ig.

Tudásház születik

Egy új korszak veszi kez-
detét a Tudásház megte-

remtésével Békés megyében,
Békéscsabán. A Tudásház a
XXI. század új kihívásaira vá-
laszolva egy olyan tudásbázis
kialakítását teszi lehetôvé,
mely a modern technika se-
gítségével bármikor bárki
számára hozzáférhetô infor-
mációkat közvetít.

Ezzel a korszerû kommuni-
kációs és információs techno-
lógiákra építve lehetôvé válik
a tudásforrások összekap-
csolása, a digitalizálás és az
adatbázis-kezelés révén a he-

lyi értékek korszerû feldolgo-
zása, tárolása, valamint a  kü-
lönbözô inkubációs szolgálta-
tások betelepítése, a tudásva-
gyon hatékony, gyors közve-
títésének biztosítása.

– Úgy gondolom, jól dön-
tött a Békés Megyei Önkor-
mányzat, amikor a kormány
elutasítása ellenére is létre-
hozza a XXI. századi Tudás-
házat, hiszen a tudáshoz való
hozzáférés esélyét mindenki-
nek biztosítani kell – mondta
el Domokos László, a Békés
Megyei Önkormányzat elnö-
ke sajtótájékoztatóján. 

�
Hol itt a családi kedvezmény?

Idén nyáron elôször látogattunk családostól a békéscsa-
bai Árpád fürdôbe. Kisfiunk két és fél éves, kislányunk ki-

lenc. A jegyváltáskor a kint lévô táblán olvastuk, hogy két fel-
nôtt és két gyerek esetén kedvezményes, úgynevezett csa-
ládi belépô váltására van lehetôség, ami 3570 forintba ke-
rül. Természetesen ilyet szerettünk volna venni, meglepeté-
sünkre azonban a pénztáros megtagadta a családi belépô
kiadását, mondván, a kisfiam számára amúgy is ingyenes a
belépés. Így kénytelenek voltunk két felnôtt és egy gyer-
mekbelépôt váltani, ami összesen 3720 Ft-ba került, tehát
többet fizettem, mintha családi belépôt vettem volna. Kissé
furcsának találom, hogy hármunk jegye drágább volt, mint
négyünké lett volna, ha a kisfiam mondjuk hatéves lenne.
Egyébként igényes, rendezett környezet, tiszta, higiénikus
mosdók várják a fürdôzôket, és a belépô okozta bosszú-
ságtól eltekintve jól éreztük magunkat a csabai strandon.

Név és cím a szerkesztôségben

Tatárjárás a múzeumban

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
ÁRVERÉSEN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI

Békéscsaba, Dózsa György u. 9. szám alatt található ingatlanát
Helyrajzi szám: 2088. Összterület: 769 m2.

Kikiáltási ár: bruttó 25 000 000 Ft.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 

megtekinthetô az információk/ajánlati felhívások menüpont alatt.

A Meseházban felidézték a korhangulatot

Fotó: Kárász Péter



BÉKÉSCSABA ANNO...
A fôtér nyolcvan 
évvel ezelôtt

Prohászka Béla 
és az Atomas Bt.
Éttermi rendezvényektôl 
a sátras rendezvényekig.
Lakodalmak, konferenciák, 

baráti találkozók, 
állófogadások, kerti partik,
grillétkezések, borkóstolók,

MÁTYÁS KORABELI 
LAKOMÁK, 

szendvicsek, hidegtálak, 
dísztálak.

Prohászka Béla 
20/828-0654
Andó Tamás 
30/943-9610

BAYER REKLÁMÜGYNÖKSÉG

5600 Békéscsaba, Teleki u. 5. Tel.: 66/446-056
GYORSNYOMDA

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. Tel.: 66/547-600, 30/6868-753
Gyorsnyomda, Békéscsaba, Csaba Center. Tel.: 66/524-653, 30/6868-752

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. 
Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

HIRDETÉSFELVÉTEL

Panoráma CSA BAI MÉR LEG8

Havidíjas elônyök és kiszámítható költés 
a T-Mobile új Mix díjcsomagjával

Július 1-jétôl a T-Mobile bevezeti a Mix díjcsomagot, amely a számlás
és kártyás elôfizetések elônyeit egyesíti, azaz arra elôfizetve elérhe-
tôk havidíjas kedvezmények, miközben a költségek elôre pontosan
tervezhetôk.  

A Mix díjcsomag 2750 forintos havi díja teljes egészében beszélgetés-
re, SMS vagy MMS küldésére, illetve internetezésre is igénybe vehetô. An-
nak felhasználását követôen azonban a további mobilozáshoz az egyen-
leget a Domino kártyások számára jól ismert módon – feltöltôkártyával
vagy elektronikus úton – kell feltölteni. A 2750 forintos díj havonta fizeten-
dô, és a fel nem használt összeg a következô hónapra nem vihetô át.

A Mix díjcsomag számlás elôfizetésként kedvezô díjakat kínál, hálózaton
belül minden idôben 25, más belföldi hálózatba 35 forint egypercnyi hívás
díja, emellett a hazai T-Mobile-osoknak 25 forintért küldhetô SMS. A Mix díj-
csomagra elôfizetéskor a havidíjas akciós készülékárakkal vásárolható mo-
biltelefon, és a számlás ügyfelek számára elérhetô kedvezmények és szol-
gáltatások jelentôs része igénybe vehetô. A Mix díjcsomaggal külföldön a
d  ominós roamingszolgáltatással azonos módon lehet mobilozni, így uta-
zás elôtt érdemes még Magyarországon aktiválni a roaming lehetôségét.
A hívások az ilyenkor megszokott kóddal, illetve direkt roaming esetén ha-
gyományosan, a hívószám tárcsázásával indíthatók.

A Mix díjcsomag új elôfizetés vásárlása vagy a Domino kártya havidíjas
elôfizetésre váltása esetén igényelhetô, meglévô havidíjas csomagokból
arra váltani nem lehetséges.

Nagy számban vettek
részt az idei Serdülô

Összetett Országos Bajnok-
ságon az ország legeredmé-
nyesebb utánpótlás-atlé-
tamûhelye, a Békéscsabai At-
létikai Club versenyzôi. A leg-
sikeresebbek a 14 éves fiúk
voltak: Péter Arnold országos
bajnoki ezüstérmes, a négy-
fôs csapat pedig országos
bajnok lett, ami nagyban kö-
szönhetô a kitûnô edzôi csa-
patmunkának is. 
A versenyen az alábbi ered-
mények születtek: 

Péter Arnold második, „C”
– 2050 pont, Szeles Tamás

ötödik, B” – 1999 pont, Bagi
Péter hatodik, „C” – 1756
pont, Palercsik Dávid hetedik,
„A” – 1782 pont.
Felkészítô edzôik: 

Erdôs Péter, Kurucsó Péter,
Solticz Kálmán, Vaszkán Gá-
bor és Adorján László.

A lányok is esélyesként
utaztak, de Kocsis Nórameg-
sérült a magasugrás közben,
így nem tudta folytatni a ver-
senyt, a csapatérem ezért „el-
szállt”. Sipos Ramóna ötödik
és Váczi Lili nyolcadik helye-
zése azonban értékes az óriá-
si létszámban versenyzô ser-
dülôk között.  

Bajnokok a serdülô atléták Csabai Városvédô esték
ABékéscsabai Városvédô

és Városszépítô Egyesü-
let az idén új programot indít
Városvédô esték címmel. Így
szeretnének – évente több al-
kalommal – lehetôséget bizto-
sítani a város haladó hagyo-
mányainak, jeles eseményei-
nek, mûemlékeinek és egyko-
ri személyiségeinek bemuta-
tására. A program elsô ren-
dezvényére, a Széchenyi liget
és a felújított pavilon bemuta-
tására a natúrpark látogató-
központjában került sor.

A mintegy nyolcvan érdek-
lôdô elôtt elsôként dr. Cserei
Pál, az egyesület ügyvezetô
alelnöke színes elôadásban
ismertette a Széchenyi liget és
a pavilon történetét, majd ezt
követôen Czank Dóra, a láto-
gatóközpont vezetôje tartott
vetítéssel egybekötött tájé-
koztatót a Körösök Völgye
Natúrpark Egyesület tevé-
kenységérôl. A megjelentek
közül többen is szóvá tették a

liget útjainak állapotát s a sze-
mélygépkocsik nemkívána-
tos, pavilon elôtti parkolását.
Javaslat hangzott el arra vo-
natkozóan, hogy a pavilont
tervezô Ádám (Áchim) Gusz-
táv városi fômérnök születé-
sének a jövô évben következô
százötvenedik évfordulója al-
kalmából emlékülés kereté-
ben állíttassék emléktábla a
pavilon épületének külsô fa-
lán. A résztvevôk megtekintet-
ték a látogatóközpont helyisé-
geit, és elismeréssel szóltak a
kulturált körülményekrôl, ahol
a natúrparkegyesület végzi
közhasznú tevékenységét.

Az est befejezéseként meg-
vendégelték a jelenlévôket,
akik anekdotázva elevenítet-
ték fel a ligettel és a pavilonnal
kapcsolatos régi emlékeiket.

A Városvédô esték követ-
kezô programját a Munkácsy
Mihály Múzeumban készül
megszervezni az egyesület
vezetôsége. G. B.

Véget ért a csatornafórum
A fórumokon leggyakrabban
felmerült kérdésekbôl egy rö-
vid tájékoztató készítését ter-
vezi az önkormányzat, ame-
lyet a Csabai Mérleg mellék-
leteként kapnak kézhez az
érintett lakók.

A következô csatornafó-
rum-sorozatot ôsz végére ter-
vezi a polgármester, remélhe-
tôleg azzal a jó hírrel, hogy
nyert a város pályázata.

A csatornafórum 
fontosabb adatai

Összesen nyolc fórum volt,
mintegy 20 óra idôtartamban.
A csatornafórum helyszínei:
2008. június 10. Fényes 

(Fatornyos kocsma)
2008. június 12. Mezômegyer

(Arany János Mûvelôdési
Ház)

2008. június 17. Arany János
kollégium (Lencsési út 136.)

2008. június 20. Gerlai Általá-
nos Mûvelôdési központ

2008. június 24. ifiház
2008. június 26. Savio Szent

Domonkos katolikus iskola
2008. július 1. Erzsébethelyi

Általános Iskola
2008. július 3. Erzsébethelyi
Általános iskola

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Csaba fôterét 1928-ban,
napra pontosan nyolc-

van éve örökítette meg a fenti
újságfotó a Körösvidékben,
bemutatva a Szent István tér
akkori látképét azután, hogy
elkészült a nagy munka, a tér
új, kockaköves burkolata. A
befejezést úgy idôzítették,
hogy az Békéscsaba rende-
zett tanácsi várossá nyilvánítá-
sának tizedik évfordulója elôtt
készüljön el. A munkát a bur-
kolószakma legjobb csabai
képviselôje, Máthé György kö-
vezômester végezte.

A felvételen még látható a
katolikus templom és a város-
háza közti paplak régi, már ak-
kor majd százéves földszintes
épülete. A tér szinte teljesen
csupasz, mint ahogy olyan volt
százötven éve is. A kép elôte-
rében a Fiume elôtti fenyôfák
és levél nélküli csemetefák jel-
zik, hogy elérkezett a tér par-
kosításának ideje. Az akkor ül-
tetett fák teszik árnyasan park-
szerûvé a mai csabai fôteret. 

Emlékezzünk a múltra, él-
jünk a jelenben!

Gécs Béla  

Az áramszolgáltató
felelôssége

Megállt az idô – mármint
a sétálóutcai, míves

díszlámpák övezte egyik óra
számlapján, amelyen több
mint egy éve már nem moz-
dul a mutató fél nyolcról.

Az órát a Dél-magyarorszá-
gi Áramszolgáltató Rt. állíttat-
ta – nemes szándékkal, a csa-
bai villanyvilágítás bevezeté-
sének százéves évfordulója
emlékére, és mint üzemelte-
tônek feladata lenne mûköd-
tetésének biztosítása.

A régóta leállt óra is erre
vár…

g. b.

Kolozsvári u. 62., telefon:
20/565-9424, szocialiskikoto
@vipmail.hu), a rendôrség, az
ÁNTSZ, a polgármesteri hiva-
tal gyermek- és ifjúságvédelmi
csoportjának munkatársai, a
Patent Diákiroda képviselôi, a
Drogprevenciós Munkacso-
port, a Dr. Baly Hermina Men-
tálhigiénés Alapítvány (66/
447-334, balyhermina@free-
mail.hu)  és a Mi-Értünk Egye-
sület (http://mi-ertunk.fw.hu,
Kazinczy u. 6/1., 70/502-2103,
mi-ertunk@freemail.hu) szak-
emberei várták az érdeklôdô-
ket. A munkában kortárs segí-
tôk is részt vettek. Ahogy azt a
keményes Knyihár Mihály,

Mitykó Adrián és a zwackos
Bielik Zsolt jelezte, az iskolá-
ban, a környezetükben vagy
akár szórakozóhelyeken pró-
bálják megtalálni és a megfe-
lelô helyre irányítani azokat,
akik segítségre szorulnak.

Nyár van, ezernyi lehetô-
ség a felszabadult élmények-
re, „szertelen” örömökre.
Tudjuk, de nem árt újra és újra
elismételni: a legtöbb drog
lelki és fizikai függôséget
okoz, aki nem tud ellene sze-
gülni, engedelmes csicskása
lesz. A drog nem valódi sza-
badság és öröm, csak kábító
szer, drága illúzió. Szabadulj
meg tôle!

M. E.
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A drog drága illúzió

Mikor kezdôdik a csator-
názás?

2008. május 14-én adtuk
be a pályázatot, melyet má-
jus 21-én formailag elfogad-
tak, ezután indult az értéke-
lés. Amennyiben a magyar
állam támogatja a projektün-
ket, akkor 2008 szeptembe-
rében kerülhet sor a támo-
gatási szerzôdés aláírására,
majd ezt követôen kerül az
Európai Unióhoz bírálatra.
Amennyiben az unió támo-
gatja a pályázatot, közbe-
szerzés útján kiválasztjuk a
kivitelezôt, így számításaink
szerint a kivitelezés várha-
tóan 2009 májusában kez-
dôdhet el. A munkálatok be-
fejezése – a szennyvíztisztító
telep korszerûsítésével és a
próbaüzemmel együtt –
2012 októberében várható.

Változik-e a talajvízszint a
csatorna megépítése után?

Békéscsabán átlagosan a
terepszint alatt megközelítô-
leg 80 cm-re van a talajvíz-
szint, leginkább a szikkasztó

rendszerû szennyvízgyûjtôk
szennyvízszikkasztása miatt.
A csatornázás után ez vár-
hatóan legkevesebb 50 cm-
rel csökken, így a terepszint-
tôl megközelítôleg átlago-
san 1,5 méterre lesz a talaj-
víz. Az épületek alapozási
síkja 90 cm és 1,2 méter kö-
zött változik, tehát az áltag
talajvízszint várhatóan az
alapozási sík alatt lesz.

Változik-e az érdekeltségi
egység hozzájárulásának
mértéke?

A 165 000 Ft érdekeltségi
hozzájárulás fejében a tár-
sulat tagja a telkén belül egy
méterre csatlakozási lehetô-
séget kap a városban kiépü-
lô gravitációs szennyvízcsa-
torna-hálózatra. Az ott meg-
épülô mûanyag aknára a tel-
ken belül saját költségén
kell rákötnie.

Az érdekeltségi hozzájá-
rulás összege nem változik,
ez a Békéscsabai Víziközmû
Társulat küldöttgyûlésének
hatáskörébe tartozik.

Tour de Hongrie 

Július 22-én Gyomaendrôd-
rôl indul és július 26-án

Miskolcon fejezôdik be a 35.
Tour de Hongrie kerékpáros
körverseny, az egyetlen olyan
hazai kerékpáros esemény,
amely átlépi az országhatárt.
Az esemény fô szervezôje a
Kerékpársport 2000 Alapít-
vány, egyik társszervezôje pe-
dig a Békéscsabai Kerékpár
Klub. 

Leggyakrabban ismétlôdô kérdések 
a lakossági fórumokon


