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Örömteli hír látott napvilágot
a közelmúltban: új, névadó
szponzora van ez év július 1-
jétôl a békéscsabai nôi kézi-
labdacsapatnak! A jeles tá-
mogató új lehetôségeket
nyit a csapat elôtt. Errôl be-
szélgettünk FülöpCsabával,
a Békéscsabai 1912 Elôre
Kft. ügyvezetôjével.

– Az új szponzor, a Sonepar
Magyarország Kft. egy villa-
mosipari anyagok nagy- és
kiskereskedelmével foglalkozó
nemzetközi konszern része.
Az anyavállalat francia, s a cég
saját profiljában a forgalmazá-
si adatok alapján Európa piac-
vezetô cégei között szerepel.

– Miért épp a csabai kézi-
labdás lányokra esett a Sone-
par választása, amikor támo-
gatásra érdemes csapatot ke-
restek?

– Mondhatni kölcsönös
egymásra találás volt. A cég-
nek ez idáig nem volt Magyar-
országon ilyen – jelentôsebb

– marketingtevékenysége.
Szakembereik tájékozódtak,
és szimpatikusnak találták a
nálunk zajló munkát, így esett
a választás a mi csapatunkra.

– Összegszerûség nélkül
érzékeltetné, hogy milyen le-
hetôségeket jelent ez a támo-
gatás a békéscsabai nôi kézi-
labda számára?

– A szponzorációt három-
éves keretszerzôdés biztosít-
ja, amit évente értékelünk,
újratárgyalunk. A támogatás
eredményorientált, tehát ér-
dekünk, hogy jól szerepeljünk
a bajnokságban. Ezzel együtt
talán annyi elmondható, hogy
az utóbbi évek egyik legjelen-
tôsebb szponzora állt a csa-
pat mellé.

– Változik-e ezzel az eddigi
szponzorok szerepe?

– Nagyon fontos számunk-
ra, hogy eddigi fôszponzo-
runk, a Budapest Bank (GE
Money Bank) is mellettünk
marad.

Aborkultúra elterjesztésé-
ben elôkelô helyet tölte-

nek be a borlovagrendek. A
rendhez tartozók díszes öltö-

zetükkel, méltóságteljes meg-
jelenésükkel gyakran emelik
egy-egy rendezvény színvo-
nalát.

Ma már egyre több hölgy
vállal szerepet a különleges
rendben, köztük dr. Veress
Gabriella, Békés megye fôü-
gyésze, aki bordáma és az Eu-
rópai Borlovagrend Magyaror-
szági Konzulátusa Dél-alföldi
Legátusa Békés Megyei Lova-
gi Székének társelnöke.

– Hogyan került kapcsolat-
ba a borlovagrendekkel?

– Mennyien voltak kíváncsiak
az idei programokra?

– Több mint tízezren néz-
ték meg az elôadásokat, kon-
certeket, s ehhez még hozzá-
adódik azok száma, akik a
foci-Európa-bajnokság ese-
ményeit figyelték a kivetítôn.

– Mely elôadások voltak a
legnépszerûbbek?

– Nehéz kiemelni ezek kö-
zül néhányat, de kétségtelen,
hogy nagyon sokan voltak a
Hyppolit, a lakáj, a Hat hét,
hat tánc, a L’art pour l’art Tár-
sulat elôadásán, de abszolút
teltházas volt a Quimby-kon-
cert és a musicalshow is.
Összességében elmondható,
hogy a színházi elôadások

mindegyikén megtelt az öt-
száz férôhelyes nézôtér, s bi-
zonyos esetekben pótszékez-
nünk is kellett a rendkívül
nagy érdeklôdés miatt. Ezt a
jövôben át kell gondolnunk,
ugyanis tény, hogy néhány ol-
dalsó helyrôl már nem látható
tökéletesen a színpad.

– Mit várhat jövôre a békés-
csabai közönség, változik-e a
mûsorstruktúra?

– Immár tizenkettedik éve
szervezzük a Városházi Esté-
ket, s ez idô alatt bebizonyo-
sodott, hogy a hely és a nyári
idôpont a könnyed, vidám
szórakozásra ad leginkább
lehetôséget.

Úgy vélem, vannak az
életnek olyan területei,

ahol az átlagosnál jóval több
hivatástudatra van szükség.
Egy megye hangversenyéle-
tét szervezni olyan feladat,
amely számos egyéb kvalitás
mellett nagyfokú elkötelezett-
séget is kíván. A Filharmónia
Kht. békéscsabai fiókjának le-
köszönô vezetôjét, dr. Amb-
rus Zoltánnét kérdezem a me-
gye zenei életének közelmúlt-
járól és a jövôbeli kilátásokról.

– Hogyan sikerült évtize-
deken át megôriznie ezt az

ügyszeretetet és lelkesedést?
Honnan ez az elkötelezettség?

– A zene szeretetét a szülôi
házból hoztam magammal,
hiszen édesanyám muzsikus
volt, így gyermekkoromhoz
hozzátartozott a zene. Más-
részt Debrecenben, ahol a ta-
nítóképzô fôiskola népmûve-
lés–könyvtár szakán szerez-
tem elsô diplomámat, nem-
csak átfogó mûvészeti kép-
zést kaptunk, hanem valóság-
gal belénk nevelôdött a mûvé-
szetek iránti elhivatottság.

Új szponzor a Sonepar

Marad a könnyed,
nyári szórakozás

Idén is számos békéscsabai és környékbeli ember látoga-
tott el június 19-e és július 13-a között estérôl estére a vá-
rosháza romantikus hangulatot idézô udvarába, hogy ré-
szese legyen az ott zajló zenés, színházi elôadásoknak,
vagy hogy a kivetítôn kövesse nyomon a focimeccsek tör-
ténéseit. Az idei Városházi Estékmérlegét a fôszervezôvel,
Fodor Józseffel vontuk meg.

A Quimby is fellépett a Városházi Estéken
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Július 23-án ünnepélyes ke-
retek között adták át a Bu-

dapest Bank Csaba Center-
ben mûködô bankmûveleti
központjának új épületszár-
nyát. A központ a fejlesztés-
nek köszönhetôen háromezer
négyzetméter irodaterülettel
bôvült, s az eddigi több mint

négyszáz dolgozó mellett
újabb háromszáz békéscsa-
bai, illetve környékbeli kaphat
munkát a bank korszerû
mûveleti központjában.

Az eseményen részt vett
April H. Foley amerikai nagy-
követ, Vantara Gyula, Békés-
csaba polgármestere, Mark

Arnold, a Budapest Bank el-
nök-vezérigazgatója és Bu-
rány Sándor, a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisz-
térium államtitkára is.

Az eseményrôl következô
lapszámunkban részletesen
beszámolunk.
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Dáma a borlovagrendben
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A zene szolgálatában
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Réthy-emlékülés

Réthy Zsigmond (1946–
1998) muzeológus, orni-

tológus halálának tizedik évfor-
dulója alkalmából a közelmúlt-
ban tartott emlékülést a Réthy
Zsigmond Természettudomá-
nyi Alapítvány a Körösök Völ-
gye Látogatóközpontban. A
család, a rokonok, régi munka-
társak, barátok, tanítványok
elôadásokat hallgathattak
meg, majd részt vettek a Réthy
Zsigmond Emlékterem átadá-
sán, megkoszorúzták Réthy
síremlékét, végül a múzeum-
ban megnézték a Pro Natura
kiállítást. Mint azt Tirják László,
a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóságának igazgatója
elmondta, a hetvenes években
járt Réthy Zsigmond madártani
és természetvédelmi táborá-
ban. Túrákon, országos tábo-
rokban vettek részt, Réthy
nagy ívû, érzelmekben gazdag
személyisége, szuggesszív
szakmai hozzáállása termé-
szetkedvelô emberekké for-
málta a körülötte lévôket.
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Itt járt az amerikai nagykövet

Fotó: Kárász Péter



2 Önkormányzat, közélet, politika CSABAI MÉRLEG

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.

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

JADE kövesMASSZÁZSÁGYAK, FOTELEK KEDVEZÔ
ÁRONMEGVÁSÁROLHATÓAK,MÁR 269 000 Ft-tól.

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

Jogosítvány? – Termál Autósiskola
Tanfolyam indul

2008. augusztus 4-én 16 órakor
Helyszín: Békéscsaba, ifiház

Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen.
Elôzetes információ: Horváth László, 30/938-8981

Színvonalas oktatás olcsón? Termál Autósiskola

Termál
AUTÓSISKOLA

30/93 88 981

Július 10-én az ünnep és a
kijózanodás közgyûlésé-

nek lehettünk tanúi. Ünnep,
mert 2006 óta elôször a kará-
csonyi vásár megrendezésére
olyan pályázatot fogadott el a
város, ahol a vállalkozó bé-
késcsabai kötôdésû. Ünnep
az is, hogy a polgármesteren
és Fodor képviselô úron kívül
a többiek felismerték, nem
kellene mindent a vagyonke-
zelô zrt.-nek adnunk. A köz-
gyûlés nem vonta vissza, de
legalább lelassította ezt a
centralizációt – kezdte Tóth
Károly az MSZP közgyûlés
utáni tájékoztatóját.

A képviselô szerint kijóza-
nodásra ad okot, hogy „Bé-
késcsabának nincs valódi
jegyzôje, bár az állás be van
töltve”. Kijózanítónak nevez-
te, hogy a város csaknem
bruttó 9,6 millió értékben kö-
tött egy szerzôdést a Magyar
Pályázatkészítô Iroda Kft.-vel
a városközpont rehabilitációs
pályázatának elôkészítésére;
a szerzôdést nem jegyezte el-
len a jegyzô, tehát nem volt
érvényes, májusban mégis ki-
fizetések történtek ezzel kap-
csolatban.

Miklós Attila hozzátette, a
belváros pályázatához város-

fejlesztési stratégia kell. Élve
képviselôi jogával, betekintett
a szerzôdésekbe, és aggá-
lyosnak tartja, hogy az elké-
szült stratégiát mindenre fel
lehet használni, kivéve azt a
revitalizációs projektet, amely-
re kellene, így esetleg duplán
fizethet a város ugyanazért a
munkáért.

Tóth Károly kijózanítónak
nevezte azt is, hogy az Agóra
pályázata esetében nem volt
elegendô a közbeszerzés nél-
kül megszavazott nettó nyolc-
milliós keret, pluszpénzt kap
az ifjúsági ház, hogy fizesse a
különbözetet.

– Fideszes barátaink az
egészségügy kapcsán lelke-
sen szidják a kormányt, de te-
hetetlenek akkor, amikor a
rendelkezésre álló keretbôl
mintegy 500 milliót nem tud le-
hívni a kórház – folytatta Tóth
Károly. A képviselô hangsú-
lyozta, a fekvô- és a járóbeteg-
ellátásban havonta 24–24 mil-
liót nem költ el a csabai kór-
ház, miközben a betegek vá-
rakoznak, másik kórházba
mennek vagy magánrendelé-
sekre járnak. A betegellátás
megszervezésével, jobb me-
nedzseléssel szerinte az 500
millió lehívható lenne. M. E.

A liberális politikus köz-
gyûlés utáni sajtótájé-

koztatóján a szervezetfejlesz-
téssel kapcsolatban azt kifo-
gásolta, hogy a közgyûlési
többség közpénzt akar költe-
ni a hivatal ismételt átszerve-
zésére. Vámos József szerint
felesleges indulni a pályáza-
ton, hiszen 2006-ban az új vá-
rosi vezetés már gyökeresen
átalakította a szervezetet,
szakemberek tömegét bo-
csátotta el, akkori nyilatkoza-
taik szerint: hatékonyabb
struktúrát létrehozva.

Ugyancsak aggályosnak
ítélte a liberális politikus a
törzsházkonszern létrehozá-
sát, mellyel az önkormányza-
ti tulajdonú vállalatok egy irá-
nyítás alá kerülnének, ráadá-
sul a döntés és ellenôrzés
joga kicsúszna a közgyûlés
hatáskörébôl. – Nem látjuk,
mitôl lenne költségtakaréko-
sabb, jobb ez a megoldás? –
kérdezte Vámos József, majd
így folytatta: – A Réthy Pál-
kórház a közgyûlés hozzájá-
rulásával kapacitást adott át a
ceglédi kórháznak. Aggályos,
hogy a kórházunk nem képes
felhasználni a rendelkezésre
álló lehetôségeket, amellett,
hogy a járóbeteg-rendelések

némelyikén most is hosszú
várólisták vannak. Felvetôdik
a kérdés: vajon a kórházi me-
nedzsment megtett-e min-
dent a kapacitások kihaszná-
lása érdekében, s ennek ki-
vizsgálása is indokolt.

– Nem tartjuk helyesnek a
Rózsa Ferenc gimnázium át-
nevezését, leginkább azért
nem, mert azt sem az egyko-
ri, sem a jelenlegi diákok, pe-
dagógusok többsége nem tá-
mogatta. A Rózsa márkavéd-
jegy volt nemcsak Békéscsa-
bán, de a felsôoktatásban, a
beiskolázások során is, amit
most a közgyûlés fideszes
többsége eltörölt – jelentette
ki Vámos József az SZDSZ
sajtótájékoztatóján.

Gajdács Emese

Mobiltelefon-antennát
helyezhet el a Magyar

Telekom Nyrt. az Erzsébethe-
lyi Általános Iskola Rózsa ut-
cai épületének kéményén, s
ennek a bérleti díját három
évre elôre megfizetik – hatá-
rozott a város képviselô-tes-
tülete. A negyedik évtôl a cég
évi egymillió forint plusz áfa
inflációval növelt bérleti díjat
fizet majd a városnak. A bevé-
telekbôl, valamint alapítványi

adományok felhasználásával
az iskola sportpályájának ki-
építéséhez jutnak forrásokhoz.

Határozatlan idôre adtak
bérbe egy 100 négyzetméter
területû önkormányzati tulaj-
donú ingatlant, melyen a Te-
lekom adótornyot épít. Ennek
bérleti díját másfél millió fo-
rintban (plusz áfa) határozták
meg évente. Ezt az összeget
kommunális fejlesztésére for-
dítja majd a város. (gem)

Novemberi ülésére na-
polta el a képviselô-tes-

tület az úgynevezett törzsház-
konszern ügyet. A július 10-i
közgyûlésen napirenden lévô
határozati javaslat szerint így
megvalósulna az önkormány-
zati cégek egységes irányítá-
si rendszere.

Irányítónak a Békéscsabai
Vagyonkezelô Zrt.-t jelölte
meg az anyag, mely szerint
az átalakítás érintené a Bé-
késcsabai Vállalkozói Cent-
rum Kft.-t, a Békéscsaba 1912
Elôre Kft.-t és a Csabai Fog-
lalkozás-egészségügyi Kft.-t.
Ez utóbbi cégnél azt javasol-
ták, hogy a város vásárolja
meg a kórház 50 százalékos
üzletrészét még az egységes
irányítás alá vonás elôtt. A
tagvállalatok önkormányzati
tulajdonú üzletrészeit appor-
tálással adnák a vagyonkeze-
lô zrt. tulajdonába.

A napirend kapcsán Tóth
Károly (MSZP) elmondta: vé-

leménye szerint ezzel a dön-
téssel a város vagyoni ügyei
teljes egészében kikerülné-
nek a képviselô-testület dön-
tési körébôl. Váratlan fordu-
latként Tímár Ella (Fidesz)
képviselô 10 perc ügyrendi
szünetet kért, majd ennek le-
telte után Hirka Tamás (Fi-
desz) módosító indítványt
tett. A javaslatot a többség el-
fogadta, így a törzsházkon-
szern ügye novemberben is-
mét terítékre kerül. G. E.

Aképviselô-testület április-
ban pályázatot írt ki a Bé-

késcsaba 1912 Elôre Kft. ügy-
vezetôi állására. A hirdetésre
hat pályázat érkezett, ebbôl
kettô nem felelt meg a kiírás
feltételeinek, a többi négy pá-
lyázó pedig még a júliusi
közgyûlési döntés elôtt vissza-
lépett.

Az ülésen szóba került új
pályázat kiírása, ezt azonban

elvetették. Köles István alpol-
gármester Királyvári Károlyt ja-
vasolta a poszt betöltésére. A
többség szintén mellette tette
le a voksát, így augusztus
1-jétôl ô lesz az új ügyvezetô.

Fülöp Csaba, akit beválasz-
tottak a kft. felügyelôbizottsá-
gába szintén pályázott, majd
visszalépett, döntését azonban
nem kívánta megindokolni.

m. e.

ABékéscsabai Lakótelepi
SE minden évben meg-

rendezi nomád önvédelmi tá-
borát Csárdaszállás közelé-
ben, a félhalmi Körös-holtág
mellett, egy kiépített táborhe-
lyen. A szabadtéri önvédelmi
edzéseken kívül különbözô
sportjellegû vetélkedôk, tábo-
ri olimpia is színesíti a progra-
mot. Az idén tizenhat, zömé-
ben általános iskolás gyerek
vállalta a sátorozás csöppnyi
kellemetlenségét a holtági für-
dôzésért és a jó hangulatért
cserébe. Két korosztályos
kick-box világbajnok – Hanicz
Nelly ésKádas Adrienn –, több

vizsgázott harcmûvész, de lai-
kusok, kezdôk, köztük néhány
friss diákolimpiai gyôztes kézi-
labdás is eljöttek, és jól érez-
ték magukat. Lôelméleti ki-
képzés, pisztoly és légpuskás
lövészet, drog- és bûnmegelô-
zési ismeretek oktatása is sze-
repelt a programok sorában.
Napi két edzés keretében
pusztakezes önvédelmet, bot
és kés használatát oktatta
Gregor Lászlómester. A tábor-
zárón több ajándék is gazdára
talált, amelyek felajánlásáért
külön köszönet illetiHrabovsz-
ki Györgyöt a Csaba Center In-
vest képviseletében.

Eelôzetes egyeztetések
után 2008. július 1-jén a

„Határon átnyúló kapcsolat és
együttmûködés” keretében
aláírták a békéscsabai Réthy
Pál kórház-rendelôintézet és a
temesvári megyei kórház kö-
zös megállapodását. A megál-
lapodás célja, hogy – a ha-
tályos jogszabályoknak meg-

felelôen – lehetôséget biztosít-
son a két kórház közötti
együttmûködésre a gazdasá-
gosság, a hatékonyság, vala-
mint a betegek érdekeinek
legmesszebbmenô figyelem-
bevételével, a kölcsönös tájé-
koztatás, a jóhiszemûség és
tisztesség, illetve a jó partneri
kapcsolat jegyében.

Várpalotai delegáció

Az ellenzék bírál

Védd magad!

Az SZDSZ a Rózsáról

Együtt Temesvárral

Adótorony épül

Novemberben konszern

Királyvári az ügyvezetô

D r. Benedek Mária a Do-
bogókôn rendezett jegy-

zôi konferencián prezentációt
tartott a WAP-alapú ügyinté-
zésrôl. A közelmúltban váro-
sunkban járt Várpalota önkor-
mányzatának delegációja,

akik áttekintették a WAP-ügy-
intézés mûködését. Vig Gá-
bor, a békéscsabai okmány-
iroda munkatársa, a Corvinus
Egyetem hallgatója a WAP-
ügyintézés témakörében írt
szakdolgozatot.

Akció! Akció! Akció!Akció! Akció! Akció!

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

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

JÖN!
– ZENIT XXII. Békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozó
és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny
2008. augusztus 18–20.

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

az ifiház Art Caffé galériájában

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

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!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Zeitler Enikô (Újkígyós) és Borgye György (Újkígyós), Schäfer Anett
(Mezôberény) és Eczeti György (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Erdei Tibor és dr. Hajnal Éva fia Máté, Csicsely Ferenc és dr. Szarka
Anikó leánya Orsolya, Bálint Tamás és Körömi Beáta leánya Réka,
Nagy Illés Máté és Kincses Anikó fia Máté, Nagy Márk és Benedek
Klára fia Olivér, Kis Pál és Kovács Katalin fia Bence, Kolarovszki Zol-
tán és Viczián Gyöngyi fiai Milán és Martin, Szendi András Ákos és
Klement Gizella fia Balázs András, Kutasi Mátyás Ferenc és Paulcsu-
la Andrea leánya Hanna Léna, Vas Roland Ákos és Szabó Edit leánya
Enikô, Molnár Zoltán Gyula és Farkas Vivien leánya Hanna, Varga Ta-
más és Susánszky Anna fia Boldizsár, Bús Csaba és Szilágyi Szabi-
na fia Milán (Újkígyós), Danczik István és Mihálik Andrea leánya Ale-
xa (Újkígyós), Gaál Zoltán és Kacsirek Ildikó leánya Viktória Tamara
(Kondoros), Csejtei Zsolt és Remeczki Anikó fia Szilas Nándor (Me-
zôberény), Árgyelán György és Jakó Anikó fia György (Gyula), Bagó
Lajos Zoltán és Pásztor Éva leánya Zsófia (Vésztô).

HALÁLESETEK
Ökrös József (1929, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szocialista képviselô-társa-
ink a közgyûlésen úgy tet-

tek, mintha nem abba a pártba
tartoznának, amelynek kormá-
nya szétrombolja az egész-
ségügyet. Értetlenkedtek,
hogy a kórház miért küzd
anyagi nehézségekkel, miköz-
ben Békéscsabán az orszá-
gos átlagot meghaladó mér-
tékben csökkentek az ágyszá-
mok és elvették a szemészetet
is – kezdte dr. Ferenczi Attila a
Fidesz tájékoztatóját. Mint
mondta, cserébe ugyan kap-
tak krónikus ágyakat és járó-
beteg-kapacitást, de ezek fi-
nanszírozása meg sem közelí-
ti az aktív ágyakét. Hangsú-
lyozta, a kórház menedzs-

mentje a szûkülô lehetôségek
ellenére mindent megtesz a
betegek ellátásáért. Nehezíti
feladatukat, hogy az intenzív
osztályról négy orvos is távo-
zott, szeretnék megvizsgálni,
mi ennek az oka.

A képviselô ésHanóMiklós
alpolgármester megjegyez-

ték: a kórházat más is sújtja.
Az elôzô városvezetés kötött
egy – szerintük a kórház és a
város szempontjából is kedve-
zôtlen – energiaszerzôdést,
amely évente mintegy 60 mil-
liós pluszkiadást jelent a kór-
háznak. Úgy vélik, ezt felül kell
vizsgálni. Szintén átmeneti ne-
hézségeket okoz az új szárny
építése, amely a betegellátás
javítását szolgálja a jövôben.

A törzsházkonszernt ille-
tôen elmondták: egy korábbi
határozatnak megfelelôen
történnek lépések a hatéko-
nyabb vagyongazdálkodást
szolgáló, közös vállalatirányí-
tási rendszer megvalósításá-
ért. Novemberben megalapo-
zott – a garanciák tekinteté-
ben, hasznosságát illetôen és
minden szempontból alapo-
san körüljárt, egyeztetett és
megfontolt – döntést szeret-
nének hozni ez ügyben. A ka-
rácsonyi vásárral kapcsolat-
ban hangsúlyozták: a helyi
kötôdésû vállalkozó remélhe-
tôleg színvonalas rendez-
vénnyel lép Békéscsaba pol-
gárai elé. A városfejlesztési
bizottság és az illetékes osz-
tály kontrollálja a terveket, az
elôkészítést és a vásárt is.

Hanó Miklós és dr. Feren-
czi Attila végül beszéltek ar-
ról, hogy folynak a járda- és
útfelújítási közbeszerzési eljá-
rások, és a pozitív döntés re-
ményében a szennyvízcsator-
názás pályázata is úton van.

Mikóczy

Békéscsaba ez évi költ-
ségvetésének fôösszege

24,2 milliárd forint. Ebbôl a je-
lenlegi állás szerint biztosítha-
tó a város és az intézmények
stabil mûködése. Hitel és köt-
vény csak fejlesztésre fordít-
ható, olyan beruházásokat
ösztönzünk, amelyek munka-
helyet teremtenek, és hosszú
távon bevételt biztosítanak
Békéscsabának – kezdte Van-
tara Gyula közgyûlés utáni tá-
jékoztatóját. Mint mondta, azt
egyelôre nem tudni, mi lesz a
tervezettnél jóval magasabb
élelmiszerárak és energia-
árak kompenzációjával, de
számítanak a kormány segít-
ségére.

A polgármester megemlí-
tette, hogy a várost megke-
reste az illetékes nemzetbiz-
tonsági hivatal, amely együtt-
mûködési szerzôdés aláírásá-
ra tett ajánlatot. A közgyûlés
többsége ezt elutasította,
ugyanis „nem hoz hasznot a
város lakóinak, viszont mani-
pulációra adhat lehetôséget”.
Vantara Gyula hozzátette: kö-
szönjük, de nincs mitôl fél-
nünk. A hivatal szervezetfej-
lesztését célzó pályázat kap-
csán a polgármester megje-
gyezte, ennek segítségével

szeretnék a hivatal és intéz-
ményei kommunikációját fel-
gyorsítani, az ügyintézés mi-
nôségét tovább javítani, a ha-
táridôket pedig valamelyest
csökkenteni. Vantara Gyula
kiemelten fontosnak nevezte,
hogy lépéseket tegyenek a
belvízkárok elhárítására. Két-
millióval kiegészítették a csa-
padékvíz-elvezetés fejlesztési
terveinek készítésére rendel-
kezésre álló hárommillió fo-
rintot. A Csányi utcai túlfolyó
beruházásához hétmillió fo-
rintot biztosít a város, a Ká-
rász és a Halastó utcák kör-
nyékét illetôen engedélyes
terv elkészítését tervezik, ár-
kokat tisztítanak ki, áteresze-
ket építenek át, és több he-
lyen felülvizsgálják a zárt csa-
tornák kapacitását.

Az Aut-Pont Alapítvány be-
szûkült pályázati lehetôségei
miatt kilencmilliós tartozásuk
felét a város elengedte, másik
felét december 31-ig részle-
tekben fizethetik meg. A pol-
gármester nem vette fel há-
romhavi illetményének meg-
felelô jutalmát, azt egyenlô
arányban az Aut-Pontnak, a
Fényesért Egyesületnek és a
Békéscsabai Állatvédô Egye-
sületnek adja. M. E.

Szépül a Kós

D iákjaink és szakoktatóink keze munkáját dicséri intézmé-
nyünk, a Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kol-

légium Kós Károly Építô-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolájának
Baross utcai felújított fôépülete. A mûszaki átadásra 2008. július
8-án került sor, melyen részt vett Ferenc János, a Békécsaba Va-
gyonkezelô Zrt. mûszaki ellenôre, Fodor Lajos önkormányzati
képviselô, a vagyongazdálkodási üzletág vezetôje, Marton Jó-
zsef fôigazgató, valamint a tagiskola vezetése.

A már régóta felújításra szoruló épületen még tavaly ôsszel
kezdték a munkálatokat iskolánk diákjai. A szakoktatók veze-
tése mellett homlokzatfelújítást és hôszigetelést, továbbá tel-
jes nyílászárócserét végeztek, s a faablakokat is maguk gyár-
tották az iskola tanmûhelyében.

Az anyagköltség hatmillió forintot tett ki, és ugyanennyit ér a
diákok, a szakoktatók munkája is. A költségeket a fenntartó, a
város önkormányzata és az iskola közösen finanszírozta.

Megújul a könyvtárunk is, szeretnénk a mûvelôdéshez, az
internethasználathoz korszerû közösségi teret kialakítani. Már
csak egyetlen szépséghibája maradt az épületnek: a bejárati
ajtót ôsszel tervezzük vasról fára cserélni. Mindenkinek kö-
szönjük a segítséget és tanulóink, oktatóink embert próbáló,
áldozatos munkáját.

Szánduné Ujszigeti Gabriella tagintézmény-vezetô

D r. Hunya Katalin, a város
1. számú gyermekkör-

zetének háziorvosa praxisá-
hoz két telephely tartozik: a
Trefort u. 3. és Gerlán a Marx
tér 6. szám alatti rendelô. A
doktornô jelenleg a belvárosi
rendelés után megy Gerlára,
ôsztôl azonban – a közgyûlés
hozzájárulásával – módosul a
rendelési ideje.

Szeptember 1-jétôl hétfôn
és csütörtökön 8–9.30-ig ren-
del Gerlán (csütörtökön egy
óra tanácsadás, majd beteg-
rendelés), a Trefort utcában
hétfôn 11–14 óráig, kedden
8–12-ig, szerdán 8–11-ig, ta-
nácsadásra 14–16 óráig, csü-
törtökön 10.30–13-ig, pénte-

ken 8–11-ig és 14–15 óráig
várja betegeket.

Dr. Fekete Gréta Anna, a 4.
számú gyermekkörzet házior-
vosa szintén két telephelyen
dolgozik: a Szigligeti u. 1. és
Mezômegyeren, az Október
23. tér 1. szám alatt. Jelenleg
a Szigligeti utcai rendelés
után megy Mezômegyerre,
ôsztôl azonban ô is vált.

Szeptember 1-jétôl Mezô-
megyeren hétfôn, szerdán és
pénteken 8-tól 9 óráig rendel,
a Szigligeti utcában hétfôn,
szerdán és pénteken 10–13
óráig, kedden 11–16 óráig (ta-
nácsadás 14–16-ig), csütörtö-
kön pedig 11–14 óráig várja a
betegeket. m.

Az Államreform Operatív
Program keretében pá-

lyázik Békéscsaba a polgár-
mesteri hivatal szervezetfej-
lesztésére – errôl döntött a
képviselôk többsége a leg-
utóbbi közgyûlésen.

Az elérni kívánt célok között
szerepel egyebek mellett a hi-
vatal szervezeti fejlesztése, a
döntéshozási mechanizmu-
sok eredményességének javí-
tása, ezzel pedig a minôség-
biztosítási rendszer kidolgozá-
sa. Képviselôi kérdésre vála-
szolvaBornné Stefkovics Valé-
ria csoportvezetô az ülésen el-
mondta: a pályázat elnyerése
lehetôvé teszi a hivatal folya-
matos fejlesztését, a minôség-
biztosítási rendszerhez szük-
séges kérdôíves felmérések
elvégzését, kiértékelését, a hi-
vatal dolgozóinak képzését,
ismereteik fejlesztését. Mind-
ezek mellett a szervezetfej-
lesztésnek köszönhetôen le-
rövidülhetnek az ügyintézési
idôk, ami természetesen a la-
kosság érdekeit szolgálja.

Az ellenzéki képviselôk kö-
zül Tóth Károly (MSZP) és Vá-
mos József (SZDSZ) azt kifo-

gásolták, hogy a hivatal át-
szervezése már korábban
megtörtént, s arról a városve-
zetés úgy nyilatkozott, hogy
sikeres és hatékony volt,

ezért a jelen pályázaton való
indulást feleslegesnek tartják.

Vantara Gyula visszautasí-
totta az átszervezést durván
minôsítô szavakat. Leszögez-
te, hogy az eddig is érezhetô
javulás tovább folytatható, s a
pályázat erre biztosít lehetôsé-
geket. A képviselôk határoza-
ta szerint a város indul a pá-
lyázaton, és a saját forrásként
szolgáló legfeljebb 1 450 000
Ft-ot a 2009. évi költségvetés-
bôl biztosítják. G. E.

Közgyûlések, közmeghallgatás

Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyûlése a második
félévben – a munkaterv szerint – a következô csütörtö-

ki napokon tartja üléseit: szeptember 18., október 30., no-
vember 20. és december 18. Október 16-án a képviselô-
testület részvételével közmeghallgatást tartanak, ennek té-
májáról a késôbbiekben döntenek.

Módosul a gyermekorvosi
rendelés idôpontja

Szervezetfejlesztésre
pályázik a hivatal

Biztosítható a mûködés Kórházi felülvizsgálat

Intézte már ügyeit elektronikusan?
Nincs sorban állás. • Gyors, idôponttól független ügyintézés. • Nyomon követhetô ügyek.
NÁLUNK MEGTANULHATJA:
– hogyan védje meg személyes adatait;
– mit tegyen, mit ne tegyen az interneten biztonsága érdekében;
– milyen e-szolgáltatásokat érhet el.

1 napos (5 órás) tanfolyamainkat szombat
délelôttönként indítjuk.

Érdeklôdni, jelentkezni:
Hamar Csaba; tel.: 20/950-8433,

csaba.hamar@ifihaz.hu

Részvételi díj jegyzettel: 2400 Ft.

Fotó: Kárász Péter
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LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

Békéscsabán, a belvárosban, csendes kis utcában épült, liftes társas-
házban másfél szobás, kétszobás, egy plusz két fél szobás, két és fél
szobás lakások klíma-elõszereléssel, garázsok 16 m² alapterülettel.
Az udvarban kiépített parkolóhelyek használati joga megvásárolható.
Beköltözés a szerzõdéskötést követõen 8 hét.
Érdeklõdni amég lekötetlen lakásokról a helyszínen – ahol kollégánk be-
mutatja azokat – naponta 8 és 15 óra között, a részletekrõl, a szerzõdé-
si feltételekrõl minden kedden és csütörtökön 9 és 15 óra között, vala-
mint a 06-30/928-9595-ös telefonon Palkovits Istvántól lehet.

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

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

Autós-motoros
tanfolyam indul
2008. augusztus 11-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

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

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

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a TAPPE-CÉGLOGÓS
ZSÁKOKAT az alábbi békéscsabai értékesítôhelyeken tudják
megvásárolni:
Réti sas élelmiszer (Dobozi u. 178.) Vegyesbolt (Hajnal u. 36.)
Csaba Lénia üzletház (Jókai u. 45.) B és B ABC (Lenkey u. 1.)
Üvegház élelmiszer (Gyulai u. 33.) Élelmiszerüzlet (Varság u. 9.)
Mini csemege (Pacsirta u.) Megyer ABC (Hadnady u. 9.)
Élelmiszerüzlet (Kolozsvári u. 91.) Élelmiszerüzlet (Kun u. 2/A)
Vegyesbolt (Tompa u. 37.) Kertvárosi ABC (Sziklai u. 9.)
Vegyesbolt (Fényesi u. 39.) Vegyesbolt (Berényi u. 75.)
Raktáráruház (Táncsics u. 6/10.) Vegyesbolt (Viola u. 2/1.)
Gazdabolt (Szabó Dezsô u.) Mikromax Kft. (Hajnóczy u. 8.)
OBI áruház (Andrássy út 58.) 100-as ABC (Andrássy út 5.)
Tip Top élelmiszer (Bessenyei u. 119.) 
Festék- és vegyiáru-bolt (Bartók B. út 70.)

Egyéb lakossági ügyintézés: kedden és csütörtökön 
az Irányi u. 4–6 sz. alatti ügyfélszolgálati irodában (Nagy Imre tér felôl)

Békéscsaba önkormányzata részt vett a
GVOP 2004-4. 3. 1 pályázati konstruk-

cióban, az Elektronikus önkormányzati szol-
gáltatások megvalósítása címû projektben,
melynek záró ellenôrzése 2008. július 17-én
megtörtént.
A projekt teljes bekerülési költsége:

442 975 884 Ft.
A támogatási összeg: 302 749 600 Ft.
A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ

Zrt. (MAG Zrt.) munkatársai látogatást tet-
tek önkormányzatunknál, és a projekt
pénzügyi lezárását megelôzô helyszíni
szemlét tartottak. Ennek során ellenôrizték a projekt kapcsán
megvalósított fôbb fejlesztési elemeket, így például: 
– az interneten keresztül történô idôpont-foglalási rendszert,
– az elektronikus ügyintézést vállalkozásoknak,
– a közigazgatási alkalmazások fejlesztését,
– az adminisztratív (költségvetési) alkalmazások fejlesztését.
Az ellenôrzésrôl az alábbi összefoglaló megállapításo-

kat tették a MAG Zrt. munkatársai:
– az ellenôrzés mindent rendben talált, 
– szabálytalanság gyanúja nem merült fel,
korrekció nem szükséges,
– a projekt pénzügyileg lezárható.
A megvalósult fejlesztések 2007 tavasza óta mûködnek, Bé-

késcsaba lakossága számára könnyen, gyorsan elérhetôk.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

pályázatot nyújtott be belterü-
leti közutak burkolatfelújításá-
nak támogatására.
A nyertes pályázatok az

alábbi útszakaszokat érin-
tik: a Kolozsvári és Bessenyei
u. közötti szakasz (összkölt-
sége: 13 504 000 Ft, a meg -
ítélt támogatás: 6 752 000 Ft),
4-es honvéd utca (összkölt-
sége: 14 006 000 Ft, a meg -
ítélt támogatás: 7 003 000 Ft),

Tevan Andor utca (összkölt-
sége: 36 844 000 Ft, a meg -
ítélt támogatás: 18 422 000
Ft), Kazinczy-ltp. 20. sz. ház-
hoz vezetô út (összköltsé -
ge: 5 038 000 Ft, a megítélt 
támogatás: 2 519 000 Ft), a
Szabolcs utca az Ôr utcá-
nál (összköltsége: 9 540 000
Ft, a megítélt támogatás:
4 770 000 Ft), Pásztor utca
101–107. sz. közötti szaka-
sza (összköltsége: 4 618 000
Ft, a megítélt támogatás:
2 309 000 Ft).
Tartaléklistára került pro-

jektek: az Áchim-lakótelep
M25-ös és M31-es lakóhá-

zak közötti útburkolatának 
fel újítása (összköltsége:
6 598 000 Ft, a megítélt tá-
mogatás: 3 299 000 Ft), a
Szív utca Luther utca és Cza-
kó utca közötti szakaszának
útburkolat-felújítása (össz-
költsége: 6 182 000 Ft, a
megítélt támogatás összege:
3 091 000 Ft).

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzatának az
Önkormányzati fejlesztések
területi kötöttség nélküli tá-

mogatása (továbbiakban:
CÉDE) projektjei tartaléklistá-
ra kerültek: köztéri játszóterek
bôvítése, felújítása, a Szent-
Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollé-
gium nyílászáróinak cseréje,
Mezômegyeren az Október
23-i tér felújítása és a 2007.
évi céltámogatott gép-, mû -
szerbeszerzéshez szükséges
saját forrás támogatása.

Békéscsaba önkormány-
zata mindent megtesz annak
érdekében, hogy további for-
rásokat biztosítson a város
fejlesztéséhez.
Vantara Gyula polgármester

Sajtótájékoztató keretében
adott hangot frakciója

azon véleményének Tóth Ká-
roly (MSZP) önkormányzati
képviselô, miszerint jogsértés
történt a békéscsabai önkor-
mányzatnál, ugyanis egy
olyan szerzôdés alapján fizet-
tek ki közel nyolcmillió forin-
tot, amely nem rendelkezett
jegyzôi ellenjegyzéssel, így
nem is érvényes.

A szóban forgó szerzôdést
integrált városfejlesztési straté-
gia elkészítésére kötötte a vá-
ros az elmúlt év októberében,
a Magyar Pályázatkészítô Iro-
da Kft.-vel (MAPI). A megbízá-
si díj nettó 7 990 000 forint
plusz áfa volt, mely összeget a
cég ez év májusában, két rész-
letben kapta meg.

A helyi képviselô-testület
szocialista frakciója elôzôleg
több esetben jelezte aggá-
lyait a MAPI-val kötött szerzô-
déssel kapcsolatban, a leg -
utóbbi közgyûlésen pedig fel-
hívták a figyelmet arra, hogy a
jegyzôi ellenjegyzést nélkülö-
zô szerzôdés alapján történô
kifizetés szerintük jogellenes. 

Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere a közelmúlt-

ban levélben közölte, hogy
meglátása szerint a szóban
forgó szerzôdés polgári jogi
szempontból érvényes és ha-
tályos, s a hiányolt jegyzôi el-
lenjegyzést ez év július 10-én,
záradék formájában pótolták.
Ezt azonban a szocialista kép-
viselôk nem fogadják el.

Városunk jegyzôje, dr. Be-
nedek Mária a sajtó érdeklô-
désére az eset kapcsán a kö-
vetkezôket nyilatkozta: – Az
államháztartás mûködési
rendjérôl szóló kormányren-
delet értelmében a helyi ön-
kormányzat nevében a pol-
gármester vagy az általa fel-
hatalmazott személy vállalhat
kötelezettséget. A kötelezett-
ségvállalás ellenjegyzésére a
jegyzô vagy az általa felhatal-
mazott személy jogosult. Mi-
vel a kifogásolt szerzôdés
az önkormányzat nevében
pénzügyi kötelezettségválla-
lást tartalmaz, közjogi érvé-
nyességéhez jegyzôi ellen-
jegyzés szükséges. A szerzô-
dés polgári jogi szempontból
érvényes és hatályos, polgári
jogi érvénytelenségi problé-
ma nem áll fenn.

G. E.

Belterületi útfelújítások Vita a szerzôdésrôl Mindent rendben
talált az ellenôrzés

E-ügyintézés az interneten
Ma, az internet korában, már nem kell hosszasan sorban áll-
nia, ûrlapok tucatjait kitöltenie annak, aki vállalja az elektroni-
kus ügyintézést. S hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? Nos,
erre a kérdésre az ifiházban szervezett felnôttképzés kereté-
ben kaphatnak választ azok az érdeklôdôk, akik rászánnak öt
órát a zabadidejükbôl, s meghallgatják Hamar Csaba – laiku-
sok számára is érthetô – elôadását. A nem teljesen kezdôk
számára szervezett „E-kormányzati szolgáltatások, e-ügyin-
tézés” tanfolyam – mint résztvevô bátran mondhatom – nem
haszontalan idôtöltés. Bevallom, magam is régóta szerettem
volna kipróbálni az internetes vásárlást vagy az e-banki ügy-
intézést, de kicsit szégyelltem segítséget kérni.

Az ifiházi tanfolyamot a Neumann János Számítógép-tudomá-
nyi Társaság dolgozta ki, és az ifiház szervezi alkalmanként 10-
11 személy számára. Minden résztvevô külön számítógépen a
gyakorlatban is kipróbálhatja az ügyfélkapu, a békéscsabai e-
ügyintézés, az elektronikus banki szolgáltatások vagy a digitá-
lis könyvtár használatát, megismerheti az interneten betartandó
biztonsági szabályokat, és még számos érdekességrôl lehet
hallani.

Szimpatikus, hogy a tanfolyam idôpontját, bár szombat dél -
elôttre tervezik, minden esetben a jelentkezôk szabadidejé-
hez igazítják. A képzés végén mindenki oklevelet kap, és ha-
zavihet egy CD-t, melyen egy interaktív tananyag és egy tan-
könyv van, meg egy jegyzetet a tanfolyam anyagával.

Jó szívvel ajánlom mindenkinek! Hamar Csabánál lehet ér-
deklôdni és jelentkezni a 06-20/95-08-433-as telefonszá-
mon, részleteket pedig újságunk reklámjai közt találhat er-
rôl a képzésrôl! 

Gubucz Zsuzsa

Dr. Benedek Mária

Pályázati felhívás

A pályázatot meghirdetô szerv:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon
(5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33., telefon: 66/322-621)

A meghirdetett munkahelyek:
1. angol–bármely szakos tanár,
2. tanító, fejlesztôpedagógus.

Képesítés és egyéb feltételek:
1. fôiskola, angol nyelvbôl felsôfokú, C típusú általános 

nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, felhasználói szintû
MS Office-ismeret (irodai alkalmazások),

2. fejlesztôpedagógus, nevelô-oktató tevékenység 
– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

A pályázatok beadási határideje: 2008. augusztus 15.
A pályázatok elbírálásának idôpontja: 2008. augusztus 20.
Az állás betölthetô: 2008. szeptember 1-jétôl.
Illetmény: a Kjt. alapján.
Benyújtandó iratok: önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, oklevelek, bizonyítványok másolatai.

További információ: www.kozigallas.hu

AKazinczy-lakótelepen él
egy közös képviselô,

akit sokan nem szeretnek eré-
lyességéért, viszont többen
tisztelik a rendszeretetéért.
Nemcsak a saját háza körül,
hanem az egész környéken
rendet tart. Sosem üres a
keze, mert mindig zsákkal jár,
és szedi a szemetet. Bármit
megemlít az ember, ami a
környezet szebbé tételérôl
szól, máris intézkedik. Érde-
mes elsétálni a Kazinczy 1-es

épület elôtt, mert kellemes és
szép a látvány.

Jó, hogy még élnek ilyen
emberek, akiket érdekel a
környezetük, és önzetlenül
tesznek is érte. Remélem,
hogy lesznek követôi, és
hogy nem fogy el a kitartása.
Mi is segíthetünk, ha vigyá-
zunk a saját környezetünkre.

Köszönjük, Gyula bácsi!
A 10-es iskola 

testnevelôtanára, 
aki a környéken lakik

A rendszeretô ember

Fotó: Kárász Péter
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyûlése a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
44/A § (2) bekezdésében, valamint a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az iparosított technológiával épült la-
kóépületek energiamegtakarítást eredménye-
zô korszerûsítésének, felújításának támogatá-
sáról alábbi rendeletet alkotja:

Bevezetô rendelkezések
1. § 

(1) Jelen rendelet célja: az iparosított techno-
lógiával épült lakóépületek energiamegta-
karítást eredményezô felújítása, illetve
ezen lakóépületek gépészeti rendszerei-
nek, berendezéseinek felújítása, korsze rû -
sítése, valamint a megújuló energia fel-
használásának növelése céljából beren-
dezések telepítése.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában iparosított
technológiával épült lakóépületnek tekin-
tendô a panel, a közép- és nagyblokk, az
alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és
az egyéb, elôre gyártott technológia (to-
vábbiakban együtt: iparosított technoló-
gia) felhasználásával épült lakóépület.

(3)E rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba
Megyei Jogú Város közigazgatási terüle-
tén lévô, 1992. július hó 1. napját megelô-
zôen kiadott építési engedély alapján, az
(1) bekezdés szerinti, igazoltan iparosított
technológia felhasználásával épült lakóé-
pületekre, illetve e lakóépületekben az
alábbi munkálatokra:

a) nyílászárók energiamegtakarítást eredmé-
nyezô felújítása vagy cseréje,

b) homlokzatok és födémek hôszigetelése,
c) épületgépészeti rendszerek korszerûsíté-

se, energiamegtakarítást eredményezô fel-
újítása,

d) a megújuló energia felhasználásának nö-
velése, a hagyományos energiahordozók
megújuló energiaforrásokkal való helyet-
tesítésére irányuló beruházások az ener-
giatermelésre, a tárolásra, az energia szál-
lítására és a hálózatba való esetleges visz-
szatáplálásra.

A kérelem benyújtásának feltételei
2. §

(1) Támogatási kérelmet nyújthatnak be saját
tulajdonú lakóépületeikre azon társashá-
zak vagy a lakásszövetkezetek (további-
akban együtt: kérelmezô), amelyek a jelen
rendelet 1. §-ában meghatározott célra ki-
írt minisztériumi pályázaton az önkor-
mányzati kamattámogatás igénylésével
egyidejûleg vissza nem térítendô állami tá-
mogatást igényelnek.

(2) Pályázónak a szükséges saját erô biztosí-
tását, rendelkezésre állását hitelt érdemlô
dokumentumokkal, így közgyûlési, illetve
lakógyûlési határozat hiteles jegyzôköny-
ve kivonatával és a számlavezetô bank ál-
tal kiállított nyilatkozattal kell igazolnia.

(3) A pályázat benyújtása elôtt már megkez-
dett beruházáshoz támogatás nem igé-
nyelhetô.

(4) Támogatás csak teljes épületre vagy dila-
tációval határolt épületrészre (továbbiak-
ban: épület vagy épületrész) nyújtható be.

(5) Támogatás csak e rendeletben foglalt és a
minisztériumi pályázati feltételek együttes
teljesítése esetén, valamint a pályázó által
készített felújítási koncepcióban indokolt,
kimutatható energiamegtakarítást ered-
ményezô munkálatokra adható.

(6) Támogatás igénylése csak a pályázó kö-
zösség tagjainak teljes – illetve a pályázat-
ban vállalt elvégzendô feladatok feltételei
szerinti maximális – részvétele mellett le-
hetséges.

(7) A kérelmezô lakóépületében lévô, nem la-
kás célú helyiségek felújítására, korsze rû -
sítésére önkormányzati kamattámogatás
nem igényelhetô.

(8) Egy lakóépület vonatkozásában egy év-
ben csak egy kérelem nyújtható be. A pá-
lyázónak nyilatkoznia kell a korábban a la-
kóépület felújítási, korszerûsítési munkála-
taira már elnyert támogatások összegérôl.

A támogatás odaítélésének feltételei
3. §

(1) Az önkormányzati kamattámogatás folyósí-
tásának feltétele, hogy a lakóépület ener-
giamegtakarítást eredményezô felújítását,

korszerûsítését, illetve az épületgépészeti
mûszaki feltételek elôírások szerinti megte-
remtését az illetékes miniszter, illetve a ne-
vében eljáró Építésügyi Minôségellenôrzô
Innovációs Közhasznú Társaság is támo-
gassa a jelen rendelet 2. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott pályázat keretében.

(2) Nem kérelmezheti az önkormányzati ka-
mattámogatást az a pályázó, amely nem
rendelkezik magyar adóazonosító jellel
és/vagy adószámmal.

(3) Nem nyújtható önkormányzati kamattá-
mogatás olyan pályázónak, amelynek a
székhely szerint illetékes állami, illetve ön-
kormányzati adóhatóság (a továbbiakban
együtt: adóhatóság) felé hatáskörébe tar-
tozó, lejárt esedékességû, 60 napot meg-
haladó adó- vagy adók módjára behajtha-
tó köztartozása van, kivéve, ha az adóha-
tóság a pályázónak fizetési halasztást
vagy részletfizetést engedélyezett, illetve
amelynek az Európai Unió tradicionális sa-
ját forrásai címen tartozása van. Nem
nyújtható támogatás továbbá olyan pályá-
zónak sem, amelynek a víz- és csatorna, a
távhôszolgáltató közmû-üzemeltetôkkel
szemben fennálló 60 napon túl meg nem
fizetett tartozása van.

A támogatás formája, mértéke
4. §

(1) Az önkormányzati vissza nem térítendô ka-
mattámogatás mértéke lakásonként a pá-
lyázaton elnyert állami támogatás kétsze-
resének megfelelô mértékû önrész biztosí-
tására felvett, legfeljebb 5 év futamidejû
pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6%-os mér-
tékû kamata lehet, de nem haladhatja meg
lakásonként a 200 000 Ft-ot, azaz kettô-
százezer forintot.

(2)Önkormányzati kamattámogatás az éves
költségvetésben jóváhagyott keretösszeg
erejéig nyújtható.

(3) Az önkormányzati kamattámogatás egy-
szer megítélt összeg, ha a pályázónak a
pályázatban megjelölttôl eltérô, pótlólagos
költségei merülnek fel, akkor azok megfi-
zetésére a pályázó köteles, az nem növel-
heti az önkormányzati kamattámogatás
összegét. 

(4) Ha a beruházás megvalósítása során a be-
ruházás költségei a támogatásban része-
sített pályázatban megjelölt költségek-
nél alacsonyabbak, az önkormányzati ka-
mattámogatás összege ezzel arányosan
csökken.

A támogatási kérelem benyújtásának 
módja, helye és határideje

5. §
(1) A kamattámogatás igénylésének módját

és feltételeit az önkormányzat a Csabai
Mérleg címû városi lapban és hivatalos
honlapján közzéteszi.

(2) A kamattámogatásért folyamodó társas-
ház vagy lakásszövetkezet önkormányza-
ti támogatás iránti igényét a társasház kö-
zös képviselôje vagy a társasházat üze-
meltetô szervezet koordinálja.

(3) A kamattámogatás iránti kérelmek (a to-
vábbiakban: kérelem) benyújtása az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon
történik minden évben a minisztériumi pá-
lyázat benyújtására meghatározott végsô
idôpontig a vállalt önrész rendelkezésre ál-
lását igazoló közgyûlési, illetve lakógyûlé-
si határozat hiteles jegyzôkönyvi kivonatá-
nak és a számlavezetô bank által kiállított
nyilatkoznak a csatolásával.

(4) A kérelmezô az állami támogatás elnyeré-
se esetén az önkormányzati kamattámo-
gatás igényléséhez köteles a támogatási
szerzôdés másolatát a támogatási szerzô-
dés általa és az illetékes miniszter, illetve a
nevében eljáró Építésügyi Minôségellen-
ôrzô Innovációs Közhasznú Társaság (to-
vábbiakban: ÉMI) által aláírt példányának
kézhezvételét követô 30 napon belül az
önkormányzat részére eljuttatni. A támo-
gatási szerzôdés másolatához a kérelme-
zônek csatolnia kell az önerô egészét vagy
egy részét biztosító hitelszerzôdés egy
másolati példányát.

(5) A benyújtott kérelem utólag nem módosít-
ható.

6. §
(1) Amennyiben a kérelem, illetve az 5. § (3)–

(4) bekezdésben meghatározott doku-
mentumok valamelyike hibásan kitöltve

kerül benyújtásra, vagy a kérelmezô a tá-
mogatás igényléséhez szükséges doku-
mentumok mindegyikét nem nyújtja be, 8
munkanap határidô tûzésével, egyszeri al-
kalommal formai hiánypótlásra, illetve kija-
vításra kell felszólítani.

(2) A kérelmezô a hiányt eredményesen pó-
tolja, ha a felszólításban meghatározott
dokumentumok a polgármesteri hivatal-
hoz a megadott határidôben igazoltan be-
érkeznek. A kérelem a hiánypótlás során
sem mûszaki tartalmában, sem az igényelt
támogatások összegében nem módosít-
ható.

(3) A hiánypótlási határidô nem hosszabbít-
ható meg, elmulasztása esetén nincs he-
lye igazolásnak. A hiánypótlási határidô el-
mulasztása, illetve a nem teljes körû hi-
ánypótlás a kamattámogatási kérelem el-
bírálásból történô kizárását eredményezi.

A kérelmek elbírálása és 
a kamattámogatás folyósítása

7. §
(1) A beérkezett kérelmek véleményezését az

5. § (4) bekezdésében meghatározott do-
kumentumok benyújtását követôen a gaz-
dasági, költségvetési és pénzügyi bizott-
ság, valamint a városfejlesztési, környe-
zetvédelmi és mezôgazdasági bizottság
véleményezi.

(2) A kérelmek elbírálásáról a közgyûlés dönt.
(3) A kamattámogatásban részesülô társas-

házakkal az önkormányzat támogatási
szerzôdést köt. A szerzôdések aláírására a
polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzati kamattámogatásról
szóló szerzôdésben feltüntetésre kerül

a) a támogatás jogcíme és összege,
b) a támogatott ingatlan helyrajzi száma és

címe,
c) a társasház kezelôjének vagy közös képvi-

selôjének neve és elérhetôségei,
d) a lakóépületen a minisztériumi támogatás-

ból és a kamattámogatott bankhitelbôl biz-
tosított összegbôl megvalósuló felújítás,
korszerûsítés, telepítésre kerülô berende-
zés ismertetése,

e) a szerzôdésszegés jogkövetkezményei,
f) a kérelmezô nyilatkozata arra vonatkozóan,

hogy korábban nem vett igénybe a jelen
rendelet alapján önkormányzati kamattá-
mogatást az érintett ingatlan korszerûsíté-
sére, illetve felújítására,

g) a kérelmezô nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy a víz- és csatorna-, a távhôszolgálta-
tó közmûüzemeltetôkkel szemben 60 na-
pon túl meg nem fizetett tartozása, valamint
a székhelye szerint illetékes állami-, illetve
önkormányzati adóhatóság felé hatásköré-
be tartozó, lejárt esedékességû, 60 napot
meghaladó adó- vagy adók módjára be-
hajtható köztartozása nincs, kivéve, ha az
adóhatóság a pályázónak fizetési halasz-
tást vagy részletfizetést engedélyezett, il-
letve amelynek az Európai Unió tradicioná-
lis saját forrásai címen tartozása van.

(5) A kamattámogatás folyósítása utólag, éven-
te egy alkalommal, átutalással történik, a
pénzintézet által kibocsátott kölcsöntarto-
zás ügyleti évének elszámolása alapján.
Az elszámolás bemutatása az önkormány-
zati kamattámogatásban részesült kötele-
zettsége.

(6) A pénzintézeti hitel elôtörlesztése esetén
az önkormányzati kamattámogatás ennek
arányában módosul, és a hitel elôre hozott
összegû visszafizetésének arányában nö-
vekszik.

A támogatott projekt megvalósítása
és annak ellenôrzése

8. §
(1) A beruházást a támogatási szerzôdés

megkötésétôl számított 3 éven belül meg
kell valósítani. A beruházásnak a megva-
lósítás befejezését követôen 10 évig fenn
kell maradnia.

(2) A pályázó a támogatott program lebonyo-
lításáért felelôs, felsôfokú építôipari vég-
zettséggel rendelkezô szakértôt köteles ki-
jelölni, aki a beruházást saját hatáskörben,
folyamatosan ellenôrzi és ellátja a támo-
gatással kapcsolatos ügyintézést, kap-
csolatot tart az önkormányzattal.

(3) A felújítási munkák szakszerû elvégzése
érdekében, annak ellenôrzésére a pályázó
köteles megfelelô jogosultsággal rendel-
kezô mûszaki ellenôrt biztosítani.

9. §
(1) A kérelemben szereplô adatokat, a támo-

gatási szerzôdésben vállalt kötelezettsé-
gek teljesülését és az elvégzett munka
mûszaki tartalmát az önkormányzat vagy
megbízottja bármikor ellenôrizheti.

(2) Az önkormányzat a kamattámogatást visz-
szavonja, ha a pályázó a támogatási szer-
zôdésben vállaltakat nem tartja be. Az 
önkormányzati támogatás visszavonása
azonnali beszedési megbízás alapján tör-
ténik, a támogatási szerzôdésben megha-
tározott módon.

(3) A beruházás megvalósulásáról a kérelme-
zô a minisztériumi támogatási szerzôdés
mellékletét képezô Teljesítésigazolás(ok)
és a beruházás befejezésérôl szóló Be-
számoló másolatának megküldésével kö-
teles az önkormányzat felé tájékoztatást
adni, a Teljesítésigazolás(ok)-nak és a Be-
számolónak a minisztérium felé történô
megküldésével egyidejûleg.

Záró rendelkezések
10. §

E rendelet 2008. július hó 20. napján lép ha-
tályba. 
Vantara Gyula Dr. Benedek Mária 
polgármester jegyzô

Záradék: Kihirdetve a városháza hirdetôtáblá-
ján történt kifüggesztéssel 2008. július 14-én.

Dr. Benedek Mária 
jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 31/2008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 
az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményezô 

korszerûsítésének, felújításának támogatásáról
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 
PÁLYÁZATOT HIRDET egy fô könyvelô, illetve egy fô

gyógytornász munkakör betöltésére.

A munkakörök betöltésének feltételei megtalálhatók 
honlapunkon: www.bkeszi.hu, álláshirdetés alatt.

A Békéscsaba Diáktanya 
Közalapítvány 2007. évi beszámolója

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 közalapítvány alapító
okiratainak megfelelôen a Békéscsaba Diáktanya Közalapít-
vány is elkészítette a 2007. évrôl szóló beszámolót, majd azt
független könyvvizsgáló véleményezte. Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése 2008. július hó
17-én tartott nyilvános ülésén elfogadta azt.

A közalapítvány 2007. december 31. napjára elkészített
mérlegében az eszközök és források egyezô végösszege
7 497 000 Ft, a tárgyévi eredmény –816 000 Ft. 

A teljes beszámoló megtalálható a www.bekescsaba.hu in-
ternetes oldalon. Bôvebb információ Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Titkársági Osztálya
Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportjánál kérhetô
(Szent István tér 7., telefon: 452-252/1181-es mellék).

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz -
gyûlése 2000-ben alapította a „Kiváló szociális munkáért” ki-
tüntetést. A díjat minden évben egy személy vagy egy közös-
ség veheti át a polgármestertôl a szociális munka napja (no -
vem ber 12. ) alkalmából rendezett városi ünnepségen. 
A kitüntetés a szociális ellátásban, a rászorulók segítésében
kiemelkedô teljesítményt nyújtó személynek vagy közösség-
nek adományozható, aki (amely) a Békéscsabán élô nehéz
sorsú emberekért szûkebb és tágabb környezetében végzett
munkájáért kiérdemelte a megbecsültséget.  

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
– Békéscsaba megyei jogú város önkormányzati képviselôi,
– a kisebbségi önkormányzatok,
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-

sének Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága,
– Békéscsaba városban mûködô, a szociális területen tevé-

kenykedô intézmények, illetve azok közösségei,
– civil szervezetek.
A beérkezett javaslatok értékelését az egészségügyi, szociális és
lakásügyi bizottság végzi. A kitüntetés odaítélésérôl Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése dönt.

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy kö-
zösség pontos adatait, a javaslat alapjául szolgáló kiemelke-
dô szakmai tevékenység pontos ismertetését, a javaslat indo-
kolását. 

A javaslatok beküldésének határideje: 2008. augusztus 31.

Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociálpolitikai Osztály
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.

Az elôzô évekkel ellentét-
ben idén nyáron nem

zár be a Jókai-színház jegy -
irodája, hogy már most meg-
válthassák bérleteiket a szín-
házrajongók. 

Évek óta felmerülô problé-
ma, hogy nem lehet jó he-
lyekre bérletet kapni. Ez most
megváltozott! Aki gyorsan
dönt, az most jó helyekre kap-
hat jegyet, illetve bérletet. 

A bemutatandó darabok
között sok a zenés mû. Egy
könnyed, pikáns történettel, a
Lüzisztratéval kezdôdik a sze-
zon, de lesz István, a király –
cirkuszsátorban, A rab ember
fiai és a Csínom Palkó daljá-
ték szimfonikus zenekarral. A
részletes programot a szín-
ház honlapján vagy a plaká-
tokról nézhetik meg az érdek-
lôdôk. 

A Békés Megyei Jókai
Színház jegyirodája hétköz-
napokon 8.30 és 17 óra kö-
zött várja a színházbarátokat
Békéscsabán, az Andrássy út
1. szám alatt (telefonszám:
66/519-550).

Nemcsak Békéscsaba fô-
terén, de a megye nagyobb
városaiban is lehetôség adó-
dik a bérletek megvásárlásá-
ra, hiszen a jegyiroda kitele-
pül egy-egy napra a követ-
kezô helyszínekre: 
Augusztus 2-án Szarvas-

ra (a Szent István téren este 6
órától). Augusztus 9-én és
10-én Nagybánhegyesre (a
paprikafesztiválon). Augusz-
tus 16-án Gyomaendrôdre
(a halfôzô versenyen). Au-
gusztus 17-én Kondorosra
(a betyárnapok rendezvé-
nyein).

Nagy létszámú iskolák összetett versenye: 1. Ró-
zsa Ferenc Gimnázium és Kollégium 281 pont, 2.
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági
Szakközépiskola 160 pont, 3. BÉKSZI – Zwack József
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola 149 pont,
4. Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépisko-
la és Kollégium 121 pont, 5. BÉKSZI – Trefort Ágoston
Villamos és Fémipari Székhelyiskola és Kollégium
110 pont, 6. Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola
és Kollégium 78 pont, 7. BÉKSZI – Kós Károly Szak-
képzô Tagiskola 53 pont.
Kis létszámú iskolák összetett versenye: 1. Belvá-
rosi Általános Iskola és Gimnázium 160 pont, 2. Szlo-
vák Gimnázium Általános Iskola és Kollégium 115
pont, 3. Gépészeti és Számítástechnikai Szakközép-
iskola és Kollégium 101 pont, 4. Békéscsabai Evan-
gélikus Gimnázium 81 pont, 5. Kemény Gábor Lo-
gisztikai és Közlekedési Szakközépiskola 52 pont.
Leány összetett verseny: 1. Rózsa Ferenc Gimná-
zium és Kollégium 152 pont, 2. Belvárosi Általános Is-
kola és Gimnázium 92,5 pont, 3. Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 84 pont.
Fiú összetett verseny: 1. Rózsa Ferenc Gimnázium
és Kollégium 129 pont, 2. BÉKSZI – Trefort Ágoston
Villamos és Fémipari Székhelyiskola és Kollégium
107 pont, 3. Gépészeti és Számítástechnikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium 87,5 pont. Leány labdarúgás
(Mandula foci): 1. Rózsa Ferenc Gimnázium és Kol-
légium, 2. Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium,
3. Békéscsabai Evangélikus Gimnázium. Fiú labda-
rúgás (Mandula foci): 1. Rózsa Ferenc Gimnázium

és Kollégium, 2. Gépészeti és Számítástechnikai
Szakközépiskola és Kollégium „A”, 3. Vásárhelyi Pál
Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium ”A”. Leány
kézilabda (Kesudió kézilabda): 1. Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola
„B”, 2. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgaz-
dasági Szakközépiskola „A”, 3. BÉKSZI – Zwack Jó-
zsef Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola. Fiú
kézilabda (Kesudió kézilabda): 1. Belvárosi Általá-
nos Iskola és Gimnázium I., 2. Kemény Gábor Lo-
gisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, 3. Belvá-
rosi Általános Iskola és Gimnázium II. Leány röplab-
da (Pisztácia röplabda): 1. Rózsa Ferenc Gimná-
zium és Kollégium, 2. Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium „B”, 3. Szlovák Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium „B”. Fiú röplabda (Pisztácia röp-
labda): 1. Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium
„A”, 2. BÉKSZI – Trefort Ágoston Villamos és Fémipa-
ri Székhelyiskola és Kollégium, 3. Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola
„A”.  Leány streetball (Mexicorn streetball): 1. Szé-
chenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szak-
középiskola, 2. BÉKSZI – Zwack József Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Tagiskola „B”, 3. Rózsa Ferenc
Gimnázium és Kollégium „A”. Fiú streetball (Mexi-
corn streetball): 1. Széchenyi István Két Tanítási
Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola, 2. Békés-
csabai Evangélikus Gimnázium, 3. BÉKSZI – Trefort
Ágoston Villamos és Fémipari Székhelyiskola és Kol-
légium „B”. Kosár-foci (Diákcsemege kosár-foci):
1. Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium, 2. Szlovák

Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 3. BÉKSZI
–Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tag-
iskola. Kötélhúzás (Mogyi kötélhúzás): 1. Rózsa Fe-
renc Gimnázium és Kollégium, 2. BÉKSZI – Zwack
József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskola, 3.
Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és
Kollégium. Leány asztalitenisz (MicroPop asztali-
tenisz): 1. Balogh Krisztina – Szlovák Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Kollégium. Fiú asztalitenisz (Mic-
roPop asztalitenisz): 1. Tarkó Áron – Szlovák Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégium. Leány gla-
diátor (Szotyi gladiátor – óriásjáték): 1. Giricz Mó-
nika – Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium.  Fiú
gladiátor (Szotyi gladiátor – óriásjáték): 1. Varga
Péter – Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium.  Le-
ány minitenisz (Mogyoró minitenisz): 1. Mátyás
Emese – Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium.
Fiú minitenisz (Mogyoró minitenisz): 1. Kemecsei
Máté – Békéscsabai Evangélikus Gimnázium. Lábte-
nisz (Tökmag lábtenisz): 1. Bakó Balázs – Bukva Já-
nos – BÉKSZI – Trefort Ágoston Villamos és Fémipa-
ri Székhelyiskola és Kollégium „A”. Pontszerzô ver-
seny: 1. Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kol-
légium, 2. Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskola, 3. Gépészeti és Számí-
tástechnikai Szakközépiskola és Kollégium. Leány
egyéni pontszerzô verseny: 1. Czerják Milána –
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium.
Fiú egyéni pontszerzô verseny: 1. Mészáros Benjá-
min – Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgaz-
dasági Szakközépiskola.

A „szerelem hangja” a Pheadrában
Az idén ötéves VOCE D’ AMORE klarinétzenekar 2008.
augusztus 13-án, szerdán 18 órai kezdettel ad koncer-
tet a Pheadra Kulturális Központban. A zenekar fiatal
mûvészekbôl, egyetemistákból alakult azzal a céllal, hogy
egy új, eddig ismeretlen zenekari hangzással ismertesse
meg a közönséget.

Felléptek többek között a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Zsi-
dó Nyári Fesztivál, a Közép-európai Fúvószenekari Szövet-
ség, a békéscsabai ZENIT és a terézvárosi önkormányzat
koncertjein, valamint múlt év augusztusában hangulatos
szabadtéri koncertet adtak a Jókai-színház elôtti téren.

A zenekart az évek során neves karmesterek vezényelték,
úgy mint Kocsis Zoltán, Hamar Zsolt, Tihanyi László, Ménesi
Gergely, Horváth Gábor, Dinnyés Dániel és Kiss Zoltán.

Repertoárjukban reneszánsz darabok átiratai, barokk ze-
nekari szvitek, kettôs versenyek, ismert klasszikus és ro-
mantikus mûvek átiratai, illetve XX. századi eredeti klari-
nétzenekarra írt darabok szerepelnek.

A MÛSOR:
Rossini:Olasz nô Algírban – nyitány; Vivaldi: a-moll kettôs
verseny (szólisták: Rumy Balázs, Ivanics Tamás); Mozart:
Adagio; Francaix: Kvartett; Albeniz: Tango; Nino-Rota: 8
és 1/2; Strauss: Pizzicato polka, Tere-fere polka, Perpetum
mobile. Koncertmester: Rumy Balázs

A koncertre mindenkit szeretettel várnak 
a szervezôk, a belépés díjtalan!

A Gadara Ház programjai
Heti rendszerességû klub- és csoportfoglalkozásaink: egye-
dülálló nôk és férfiak klubja, pánikbetegek csoportja, depresz-
szióval, hangulatzavarral küzdôk csoportja, skizofrén betegek
önsegítô csoportja, kézmûvesklub, angolklub, gitártanfolyam.

Tábor jellegû nyári foglalkozások: Fél-Szeg Tábor 8., 9., 10.
évfolyamos diákoknak. Gyere, jelentkezz a barátoddal, barát-
nôddel, ha szeretnél a kapcsolataid Kalap-Ácsa lenni! 

Augusztus 25–29-ig mûvészeti táborba várjuk 
a festészet iránt érdeklôdôket.

A foglalkozásokon térítésmentes a részvétel!

Jelentkezni személyesen, a Gadara Házban (Békéscsaba, 
Dr. Becsey O. u. 2.), vagy az alábbi e-mail címen, telefonszámo -
kon lehet: gadara@strobeth.hu, 443-030, 70/773-2244.

A mászófaltól a rodeóbikáig
Mogyi – IV. Középiskolai Sportparádé

Ahogyan azt az elmúlt négy esztendôben
mindig, Békéscsaba Megyei Jogú Város

Önkormányzata idén is megrendezte a kö-
zépiskolai sportparádét. A szervezôk szándé-
kainak megfelelôen: május végén majd’ 3000
gyerek sportolt egy napon, egy idôben. Az
esemény centruma – szintén a hagyományok
ápolásaként – a sportcsarnok volt, de megtel-
tek a közeli oktatási intézmények sportudva-
rai, tornatermei is.

Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy az is-
kolák egyre szívesebben engedik el diákjaikat
a rendezvényre (évrôl évre nô a létszám), sôt
egyes intézmények „hivatalos sportnappá”
nyilvánítják a sportparádét. Nagy a lelkesedés
a tanulók körében, hiszen mind több csapat
jelentkezik a labdajátékokra, s az is elôfordul,
hogy az egyéni pontszerzô versenyben tizen-
öt-húsz, avagy még annál is több sportágat ki-
próbálnak a nap folyamán a gyerekek. (Csak
ízelítôül: mászófal, rodeóbika, gladiátor, bun-
gie run, kerékpár, darts, célba dobás, célba
rúgás, szögbeverés, óriás malom, minigolf,
kick-box, judo, kosárra dobás, íjászat, minite-
nisz, asztalitenisz, szkander stb.)

A program szervezôje és lebonyolítója a
polgármesteri hivatal oktatási, közmûvelôdé-
si és sportosztálya volt.

A Mogyi – IV. Középiskolai Sportparádé eredményei:

„Elfogynak a jó helyek 
– ha nem MOST vált bérletet”

A Közös Pont Teaház következô vendége 
2008. augusztus 15-én (kedden) 18 órakor 

Kocsis Ferenc író.
Elôadásának címe: Az emberiség helye az univerzumban

Szü-Net internetkávézó 
(Békéscsaba, Kossuth tér 8., a könyvtár mellett)

Házigazda: Kovács Mihály

Az Életfa Kulturális Alapítvány és a Közös Pont Egyesület
rendezvénye 
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Gazdikeresô
Június végén kapták a be-
jelentést a csabai állatvé-
dôk arról, hogy három ku-
tyus „vert tanyát” a Szarva-
si úti körforgalom környé-
kén. Valószínûleg azért ér-
kezett róluk több bejelen-
tés is, mivel a háromból kettô elég nagytermetû németju-
hász keverék. Mint kiderült, félelemre semmi ok. A telepre
kerülés után a kutyusok még elég bizalmatlanok, félô-
sek voltak, ez bizonyára annak tudható be, hogy kóborlá-
suk során többen megijedtek tôlük, és elzavarták ôket, így
nem sok bizalmuk volt az emberekben. Azóta viszont fel-
oldódtak, kezdik megtanulni, hogy a kéz simogatni is tud,
nem csak ütni, és nagyon igénylik a szeretetet!

A két németjuhász harmadik társa egy beagle keverék.
Mindhárman fiatal, szép, egészséges jószágok, de sajnos
senki sem kereste ôket. Jó lenne, ha akadna egy kedves
család és egy szép, tágas udvar, ahol megkaphatnák a
„végleges letelepedési engedélyt”. 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. 

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

Ô fensége a Bor lovagja
vagyok, kész vagyok Ôt

hûen szolgálni... Hiszek ab-
ban, hogy a Bor az élet igen-
lése, az egészség egyik forrá-
sa, a legôsibb és legneme-
sebb ital, amelyet ismer az
emberiség, ezért mély tiszte-
lettel adózom elôtte – áll a
Magyar Borlovagok Etikai Kó-
dexében. S hogy ezt milyen
komolyan gondolják a borlo-
vagok és bordámák, azt az
avatási és elôléptetési ünnep-
ség alkalmából, július 11-én
Békéscsabán is megtapasz-
talhattuk.

Ezen a napon a városháza
dísztermében tartotta szak-
maiösszejövetelét a Magyar
Gasztronómiai Szövetség,
majd itt került sor A bor jóté-
kony hatása az emberi szer-
vezetre címû konferenciára,
az Európai Borlovagrend Ma-
gyarországi Konzulátusa Dél-
alföldi Legátusának jeles kép-
viselôi részvételével. Ezt köve-

tôen az evangélikus nagy-
templomban volt az avatóün-
nepség, a Fiumében pedig lo-
vagi vacsora várta a vendége-
ket. A konferencia vendégeit
dr. Veress Gabriella bordáma
(Békés megye fôügyésze) kö-
szöntötte, majd Vantara Gyula
polgármester beszélt az újjá -
élesztésre váró Csabagyön-
gyérôl és arról, hogy Békés-

csaba elsô alkalommal ad ott-
hont borlovagi ceremóniának.
Dr. Kovács Miklós turisztikai
szakállamtitkár, Pammer Ist-
ván, az Európai Borlovagrend
magyar konzulja és dr. Márk
László kardiológus fôorvos is
a bor jótékony hatását és a
borban rejlô lehetôségeket
hangsúlyozta. Mint megtud-
tuk, nôknél napi 1–2, férfiaknál

napi 2–4 deciliter vörösbor fo-
gyasztása kifejezetten ajánlott
az egészség megôrzéséhez.

A borlovagrend felépítésé-
be Simon János, a dél-alföldi
legátus elsô legátja avatott be
bennünket. A lovagrendbe
ajánlott hölgy vagy úr elôször
hospes lehet, a második foko-
zat a bortanácsos, a harmadik
a borbíró, és ezt követi a bor-
dámai vagy borlovagi rang a
díszöltözetekkel. A rend ma-
gyarországi konzulátusához
több legátus tartozik (Kôszeg,
Sopron, Eger, Tokaj stb.), ezek
egyike a dél-alföldi legátus,
amely négy megyét – Bács,
Békés, Szolnok, Csongrád –
fog át. A legátusok legkisebb
szervezeti egységei a lovagi
székek. A díszteremben, a
konferencián alakult meg a
Békés Megyei Lovagi Szék,
amelynek elnöke dr. Veress
Gabriella bordáma és Borbíró
Zoltán borlovagi tanácsos lett.

Mikóczy Erika

– 2005-ben Gyulán rendeztek
egy konferenciát igazság ügyi
szakértôknek, amikor borlova-
gavatás is volt a városban. Ott
találkoztam dr. Kon dorosi Fe-
renc akkori igazság ügyi és ren-
dészeti államtitkárral, beszél-
gettünk a borlovagokról, majd
ô ajánlott a rendbe. 
Az avatásom Hajdúszobosz-
lón történt.

– Mi a dolga egy bordá-
mának?

– Próbálunk mindent meg-
tenni a borkultúra népszerûsí-
téséért, a nemes borok elis-
meréséért, emellett humanitá-
rius, karitatív céljaink vannak.
Hogy valaki a rendben elôre-
lépjen, ahhoz sokat kell dol-
goznia az alapmondatunknak

megfelelôen, ami így szól:
csak ha az irigységen úrrá let-
tél és másokért fáradozni
kezdtél, akkor leszel igaz lo-
vaggá. Ápoljuk és ôrizzük a
hagyományokat, a békéscsa-
bai avatási ünnepségünk is
szigorú rend szerint zajlott.
Ezeket a ceremóniákat temp-
lomokban rendezzük, nem fel-
tétel, hogy bármely felekezet-
hez tartozzon, aki hozzánk be-
lép, viszont el kell fogadnia a
lovagrend szellemiségét. Ez
egy olyan baráti társaság, ahol
a legnemesebb értékeket tart-
juk szem elôtt, fontos egymás
segítése, a tenni akarás, fele-
kezettôl, fajtól, nemtôl, gazda-
sági helyzettôl és pártállástól
függetlenül.

M. E.

„A Bor az élet igenlése”

Dáma a borlovagrendben
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának
felhívása Békés megye polgáraihoz

Tisztelt állampolgárok!
2008. szeptember 4–5-én ellátogatunk megyeszékhelyükre, Békés-
csabára, valamint Gyulára.
Ha úgy ítéli meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást vég-
zô szerv alapvetô jogaival összefüggésben visszásságot, sérelmet
okozott önnek, segítségünket kérheti. A panaszok továbbítására
gyûjtôládákat helyezünk el az alábbi helyszíneken:
• Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei 

Kirendeltsége (5600 Békéscsaba, József Attila u. 2–4.)
• Békéscsaba, Polgármesteri Hivatal

(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
• Gyula, Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petôfi tér 3.)
• Orosháza, Polgármesteri Hivatal 

(5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.)
A ládákba 2008. augusztus 4-étôl 2008. augusztus 18-áig dobhat-
ják be leveleiket (lehetôleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok
fénymásolatait).
A panaszt postán is elküldhetik augusztus 19-éig az Országgyûlési
Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.).
A levelek elôzetes áttekintése után az esetleg szükségessé váló sze-
mélyes meghallgatás idôpontjáról írásbeli értesítést küldünk.
Sajnos nem tud segítségükre lenni az országgyûlési biztos akkor, ha
– az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jog-

orvoslati lehetôségeket,
– az ügy 1989. október 23-a elôtt indult,
– jogerôs határozatát egy évnél régebben hozta a bíróság,
– az ügy elbírálása ügyészi és bírói hatáskörbe tartozik.

Dr. Szabó Máté s. k., 
az állampolgári jogok országgyûlési biztosa

Könyvtárból tudásház
ABékés megyei könyvtár

mintegy 4500 m2 alapte-
rületû, negyedszázados épü-
letegyüttese mára olyan álla-
potba került, hogy elkerülhe-
tetlen teljes körû felújítása,
korszerûsítése, s egyben új
funkcióknak megfelelô belsô
átrendezése. A beruházás
forrását az intézmény fenntar-
tója, a Békés Megyei Önkor-
mányzat biztosítja, mégpedig
a 2008. évi költségvetési ren-
deletével kibocsátott kötvény-
bôl fejlesztési feladatokat fi-
nanszírozó céltartalék terhé-
re, legfeljebb 550 millió Ft
összegben.

A tervek szerint emeletrá -
építéssel további 1200 m2-t
alakítanak ki, így az épület
összességében 5700 m2 alap -
területû lesz. A kötelezô
könyvtári és humán szolgálta-

tási feladatok ellátásához –
számolva a korszerû techno-
lógia nyújtotta lehetôségekkel
– 3000 m2 terület szükséges.
Fennmarad 2700 m2 bruttó te-
rület, melybôl leszámítva a
közösségi és kiszolgáló tere-
ket, mintegy 2050 m2 nettó te-
rület bérbeadással haszno -
sítható. Itt lehetôvé válik a
könyvtár eredeti funkciójához
illeszkedô innovációs tudás-
központ kialakítása, vállalko-
zások fogadása. A bérbe adni
kívánt területeket a tervek
szerint úgy alakítja ki a me-
gyei önkormányzat, hogy
azok alkalmazkodjanak a be-
települô vállalkozások igé-
nyeihez. A bérbeadás nyilvá-
nos eljárás keretében történik
majd, ahol az ajánlatok sze-
rint egyedi szerzôdésköté-
sekre kerülhet sor.

Nemrégiben jelent meg
Micheller Magdolna és

M. Serédi Anikó kismonográ-
fiája „A békéscsabai zsidóság
története” címmel. A szerzôk
a kötetben bemutatják, mi-
lyen szerepet töltött be a bé-
késcsabai zsidóság a város
polgári fejlôdésében. A könyv
a Tessedik Sámuel Fôiskola
Gazdasági Fôiskolai Kara kia-
dásában látott napvilágot. 

Békéscsabán a 19. század
elsô felében jelentek meg a
zsidók, s mert a város vezeté-
se bölcsnek és jóindulatúnak
bizonyult, 1941-ben már 4,6%-
os arányt képviseltek az össz-

lakosságon belül. Nevükhöz
fûzôdik az István malom, az Er-
zsébet malom, a Braun gôz-
malom, a baromfifeldolgozó, a
Hubertus Kötszövôgyár, a
Bohn téglagyár, a Tevan nyom-
da és további üzemek, de je-
lentôs szerepet töltöttek be a
kisiparban, a kereskedelem-
ben és a vendéglátásban is.

Olvashatunk a könyvben a
német megszállás utáni éle-
tükrôl, az életben maradottak
háború utáni újrakezdésérôl,
az egyéni sorsok alakulásáról.
A monográfiát igen gazdag
irodalomjegyzék egészíti ki. 

Nagy Sándor

�
Nyári tábor a Meseházban

Úgy mondják, hogy a nyári vakáció kis- és nagydiák
számára egyaránt különleges élményeket nyújt. Így

alakult ez a mi családunkban is az idén. Három unokánk is
nagyon várta az iskolai szünetet, amelyet nálunk, a nagy-
szülôknél tölthet, illetve tölt el. 

Amikor mi, „öregek” is tudomást szereztünk arról, hogy
az unokáink velünk töltik a nyár nagy részét, igyekeztünk jó
programokat kigondolni, megtervezni. Kirándulások, stran-
dolás, múzeum- és várlátogatás is szerepelt a programlis-
tán, de a nyári „napközis” táborok lehetôségeit is figyelem-
be vettük. A keresgélés közben elnyerte tetszésünket a Bé-
kési Úti Közösségi Házak (Meseház) három hétig tartó el-
foglaltságot kínáló lehetôsége. A szervezôk személyesen tá-
jékoztattak minket a három hét más-más jellegû, hetenként
változó programjáról. Beírattuk hát a gyerekeket...

A hagyományos kézmûves, reneszánsz és az indián hét
felejthetetlen élményeket nyújtott negyedikes és másodikos
unokáink számára. A nevelôk mindenre kiterjedô figyelem-
mel, gondosan, játékosan állították össze a programot, a tá-
borok témájának megfelelôen mutatva be a kort, annak jel-
legzetességeit és érdekességeit.

A gyerekek nem felejtik el – hogy csak egy-egy konkrét
példát ragadjak ki – a gyöngyökbôl fûzött ajándék karkötôk
készítését, Mátyás király udvari lovagi tornáját a terített asz-
tallal, valamint az utolsó délutánon az indiántáncot. Ezúton
köszönjük meg a nevelôk mindenre kiterjedô, odaadó, fá-
radságos munkáját. 

Reméljük a jövô évi viszontlátást, tisztelettel: 
Ágoston Istvánné, valamint unokái: 

Kristóf, Norbi és Emma

Kismonográfia a zsidóságról

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

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

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

Fotó: Kárász Péter
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LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrreeffoorrtt  uuttccáánn  eladó egy 3. emeleti, 66 nm-es, erkélyes lakás egye-
di radiátoros fûtéssel, kombi kazánnal, redônyös ablakokkal (három szoba, kony-
ha + étkezô). ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn harmadik emeleti, 73 nm-es, háromszobás
(konyha, étkezô), erkélyes, egyedi fûtésû lakás konvektoros hôleadókkal eladó.
ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn, téglablokkos épületben 2. emeleti, 73 nm-es,
háromszobás lakás felújított állapotban, egyedi konvektoros fûtéssel, erkéllyel el-
adó. ÁÁrr::  1122,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 85 nm-es lakás (nappali + két szoba, konyha +
étkezô), garázzsal eladó. A lakás burkolás nélkül kerül értékesítésre. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCsseerreeppeess  uuttccáábbaann,,  400 nm-es telken 90 nm-es társasházi lakás
(három szoba, konyha, étkezô) egyedi radiátoros fûtéssel, garázzsal, parkosított
kerttel eladó. ÁÁrr::  1133,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn3. emeleti, téglablokkos, négy szoba, konyha, ét-
kezôs lakás központi radiátoros fûtéssel, két erkéllyel eladó..    ÁÁrr::  1133,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 68 nm-es, két és fél szobás, kony-
ha + közlekedôs, téglablokkos lakás egyedi fûtéssel, elzárt játszótérrel rendelke-
zô belsô udvarral eladó. ÁÁrr::  1144  MMFFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn,,  aa  belvárosban, a Centerrel szemben, négyszintes tár-
sasházban 4. emeleti, 97 nm-es alapterületû, egyedi gázos lakás (négy és fél szo-
ba, konyha, étkezô) eladó. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,, téglablokkos épületben 4. emeleti, 84 nm-es, er-
kélyes, háromszobás lakás (konyha + étkezô, fürdôszoba, külön WC) egyedi kom-
bi kazános fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1155,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  uuttccáánn,, liftes társasházban 4. emeleti, 53 nm-es lakás
(egy szoba + nagy nappali, amerikai konyha) beépített konyhabútorokkal eladó.
ÁÁrr::  1166,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccáánn,, téglablokkos társasházban 74 nm-es lakás
(két és fél szoba, konyha, étkezô, nappali) egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadók-
kal eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, a KKiinniizzssii  uuttccáánn,, társasházban 1. emeleti, 108 nm bruttó és 66 nm
nettó alapterületû lakás (egy nagy szoba + nappali, konyha + közlekedô) konyhai
berendezéssel, erkéllyel kocsibeállóval eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrttóótthhyy  uuddvvaarrbbaann,, téglablokkos épületben 1. emeleti 83 nm-es,
két és fél szoba + nagy konyhás lakás kombi kazános, egyedi fûtéssel, nagy kony-
ha + étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1188,,99  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii GG.. utcán, kilenclakásos társasházban 120 nm-es, tégla épí-
tésû, kétszintes lakás egyedi kombi kazános fûtéssel, közös udvari résszel eladó

(négy szoba + nappali, konyha + étkezô egy légtérben, fürdôszoba, WC minden
szinten, terasz + erkély is van). ÁÁrr::  2222  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii utcán, három éve épült társasházban földszinti, 116 nm-
es, exkluzív lakás eladó (két szoba, nagy nappali oszlopos elválasztással, ame-
rikai konyha, klíma, nagy terasz, sarokkádas, tusolós fürdôszoba, WC, két terasz).
BBeellvváárroossii  kkééttsszzoobbááss  iinnggaattllaanntt  bbeesszzáámmííttaannaakk 11..  eemmeelleettiigg,,  éérrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell. 
ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  uuttccáánn,, az Európa házban 3. emeleti, 96 nm-es, három
szoba + nappalis lakás erkéllyel, kombi kazános egyedi fûtéssel eladó. Mélyga-
rázs is tartozik az ingatlanhoz, az ára + 2,5 M Ft. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLáázzáárr  uuttccáánn,, társasházban 1. emeleti, 120 nm-es lakás két szo-
bával + 30 nm-es nappalival, egyedi fûtéssel, terasszal eladó. Garázs is tartozik
az ingatlanhoz, amelynek az ára + 3 M Ft. ÁÁrr::  2299,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeerrkkoovviittss  ssoorroonn,, téglablokkos társasházban eladó egy 66 nm
hasznos alapterületû, 4. emeleti lakás (nappali + hálószoba, konyha + étkezô). 
45 nm beépíthetô. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáánn 4. emeleti, 57 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs
lakás erkéllyel, fürdôszoba külön WC-vel, kombi kazános egyedi fûtéssel eladó.
ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáánn fsz.-i, 57 nm-es, két szoba, konyha, fürdôszoba, külön
WC-s lakás központi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziigglliiggeettii  uuttccáánn 52 nm-es, 4. emeleti, kétszobás panellakás (kony-
ha, fürdôszoba, külön WC) egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,33  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 (2 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 (két szoba, konyha, für-
dôszoba, külön WC) egyedi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssiinn,,  négyszintes épületben panel építésû, 3. emeleti, 
55 nm-es, kétszobás lakás egyedi radiátoros fûtéssel, légkondicionálóval eladó.
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 (fürdôszoba külön
WC-vel) erkéllyel, konyhabútorokkal, egyedi konvektoros fûtéssel eladó. 
ÁÁrr::  88,,6655  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann,, a Centerhez közel eladó egy 2. emeleti, 
68 nm-es (két szoba, nappali, konyha, étkezô), központi fûtéses lakás beépített
konyhabútorral. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TToollnnaaii  uuttccáánn 3. emeleti, 48 nm-es, panel építésû kétszobás, egye-
di radiátoros fûtésû, erkélyes lakás eladó..  ÁÁrr::  88,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTiinnóóddii  uuttccáábbaann  1. emeleti, 52 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs
lakás egyedi radiátoros fûtéssel eladó..  ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaassoonn,,  aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn,,  téglablokkos épületben 1. emeleti,, 60 nm-es, két
szoba + nappalis lakás egyedi radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann,, a centertôl két percre, liftes tömbben 8. eme-
leti, 68 nm-es lakás (három szoba, konyha, erkély) központi fûtéssel eladó. 
ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,,  téglablokkos épületben 4. emeleti, 74 nm-es la-
kás (három szoba, konyha, étkezô, nagy elôszoba, erkély) egyedi fûtéssel eladó.
ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,,  4 szintes, téglablokkos házban 3. emeleti, egye-
di gázos lakás (három szoba, konyha, étkezô) konvektoros hôleadókkal, erkéllyel
eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeerrkkoovviittss  ssoorroonn,, téglablokkos társasházban 66 nm hasznos alap-
területû, 4. emeleti lakás (nappali + hálószoba, konyha + étkezôs, 45 nm beépít-
hetô) eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
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 telken lévô 143 nm-es, kétszintes,
fsz. + tetôteres családi ház (három egész + két fél szoba + nappalival, kombi ka-
zános fûtéssel, fürdôszobával, 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:: 3333  MM  FFtt..
LLaakkóóppaarrkkbbaann,, 200 nm-es telken 84 nm-es, új, nem teljesen kész fsz.+ tetôteres csa-
ládi ház (nappali, amerikai konyha + étkezô, fent WC, fürdôszoba és két szoba)
eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáánn,, 1200 nm-es telken 129 nm-es, vegyes falazatú csalá-
di ház (két és fél szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) csempekályhával és
konvektoros hôleadókkal, garázzsal, melléképülettel eladó. ÁÁrr:: 99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn,, egy 70 nm-es, másfél szoba, konyha + étkezôs
családi ház 500 nm-es telekkel, központi radiátoros fûtéssel, melléképületekkel,
garázzsal eladó. ÁÁrr:: 1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200 nm-es, hatszobás,
egyedi gázos, konvektor fûtésû, gázbojleres, elôkertes, polgári típusú családi ház
két konyhával, fôzôfülkével, terasszal, három elôszobával eladó. (Felújításra szo-
rul.) ÁÁrr:: 1133,,55  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn,, 1500 nm-es telken 100 nm-es, félkomfortos, csempe-
kályhás, háromszobás, ebédlô + fôzôfülkés, tégla falazatú családi ház gondozott
elôkerttel, nyári konyhával, két kamrával, melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyöönnggyyöössii utcán, 1088 nm-es telken lévô 100 nm-es, földszintes,
két és fél szobás, konyha + étkezôs családi ház központi radiátoros fûtéssel, ela-
dó. ÁÁrr::  99 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es, polgári típusú
ház (három szoba, konyha, fürdôszoba, WC az udvaron, gáz nincs bevezetve)
két garázzsal eladó. ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann,, 1800 nm-es telken 80 nm-es, régi építésû ház
(két szoba, konyha, kamra) konvektoros fûtéssel, áron alul eladó. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann,, 727 nm-es telken lévô 100 nm-es, vegyes falaza-
tú, konvektoros családi ház felújítandó állapotban eladó (három szoba, konyha,
étkezô, fürdôszoba, WC). ÁÁrr:: 1111,,55 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn,,  1000 nm-es telken 80 nm-es, lebontásra szánt vagy
felújítandó, polgári jellegû családi ház eladó (két szoba, konyha). ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeerreekkii  úúttoonn,, 530 nm-es telken 85 nm-es, kétszobás, tégla falaza-
tú ház (konyha, étkezô, kamra, fürdôszoba, WC) radiátoros hôleadókkal, garázs-
zsal eladó ÁÁrr:: 1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáánn,, 570 nm-es telken 117 nm-es családi ház (három szo-
ba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) központi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, 362 nm-es telken 100 nm-es, tégla falazatú,
központi fûtésû családi ház (három szoba, konyha, étkezô, WC, fürdôszoba) mel-
léképülettel eladó. ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccáábbaann, 1000 nm-es telken lévô 100 nm-es, vályog-
téglából épült, két szoba, konyha + étkezôs családi ház központi gázfûtéssel ela-
dó. ÁÁrr:: 1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn,, 350 nm-es telken lévô 72 nm-es (egy + két fél szo-
bás, konyha étkezôs) családi ház, fürdôszoba külön WC-vel, radiátoros fûtéssel,
garázzsal eladó. ÁÁrr:: 1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMaaggyyaarr  uuttccáánn,, 2300 nm-es telken lévô 100 nm-es családi ház (két
szoba + két konyhás, konyha + étkezô) vegyes falazattal, központi gázfûtéssel el-
adó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..

TÁRSASHÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,,  250 nm-es telken 80 nm-es társasház (két és fél szo-
ba, konyha, fürdôszoba, WC) két garázzsal, villanykályhával eladó. A gáz nincs
bevezetve. ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáánn,, 350 nm-es telken lévô 108 nm-es, kétszintes csalá-
di ház (lent nappali, külön konyha, étkezô, WC, parkettás nappali, fent négy ki-
sebb méretû szoba) eladó. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn,, nyugodt környezetben tégla építésû, 100 nm-es, há-
romszobás polgári típusú társas családi ház újonnan épített garázzsal eladó.
ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRiiggóó  uuttccáánn,, 250 nm-es telken lévô 90 nm-es, kétszintes társasház
(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::  1177,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáánn,,  négylakásos társasházban 110 nm-es, kétszintes
lakás nagy, közös udvarral, külön hátsó kis kerttel eladó (lent elôszoba, nagy nap-
pali, konyha, étkezô, tároló, a fenti részben két és fél szoba, fürdôszoba). 
ÁÁrr:: 2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,,  aa  SSzzaarrvvaassii  úúttoonn,, 782 nm-es telken, háromlakásos tár-
sasházban 126 nm-es, háromszintes, külön bejáratú, középsô családi ház (négy
szoba, minden szinten külön fürdôszoba, konyha + étkezô, erkély) garázzsal, köz-
ponti radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 2222,,55 MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáánn,, 380 nm-es telken 150 nm-es, nyugodt, csendes
kétszintes ház (három + két fél szoba, két nagy nappali, terasz, két erkély) köz-
ponti fûtéssel, radiátoros hôleadókkal eladó. Lakást is beszámít, háromszobásat,
2. emeletig a belváros környékén. ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,, társasházban lévô 90 nm-es, kétszintes lakás (három
szoba, nappali, konyha étkezôvel) új, beépített bútorokkal, padlófûtéssel, illetve
radiátoros hôleadókkal, fûtött garázzsal eladó. ÁÁrr:: 2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrzzsseennyyii  uuttccáábbaann 106 nm-es társasház 80 nm-es udvarral (há-
rom szoba + nappalis) két WC-vel, egy fürdôszobával, gáz- és padlófûtéssel, ga-
rázzsal eladó. (Külön bejáratú.) ÁÁrr:: 2299  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss  kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200 nm-es sorház (hét szoba, ét-
kezô, amerikai konyha, beépített konyhabútor, új elôszobabútor, emeleten beé-
pített szekrény, két fürdôszoba, két garázs) fúrt kúttal, két terasszal eladó. Belvá-
rosi lakást értékegyeztetéssel beszámít. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..
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A regisztráció 

és a címkiadás 

ingyenes!

2008. augusztus 5-én 18 órakor
Kocsis Ferenc író: Az emberiség
helye az univerzumban címû 
elôadása a Szü-Net kávézóban

2008. augusztus 18–20-ig
22. ZENIT Nemzetközi 
Fúvószenekari Találkozó 
a Csaba Center elôtti téren

2008. augusztus 28-áig
Mûvésztelepek kiállítása 
a Jankay Galériában

2008. augusztus 31-éig
Molnár C. Pál kiállítása 
a Munkácsy-emlékházban

2008. szeptember 2-áig
Kohán György festômûvész 
kiállítása a Megyeházán

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

2008. szeptember 15-éig
Ványai János csabai fazekasmester
emlékkiállítása a Meseházban

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

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.

– Milyen céllal jött létre 1974-
ben az Országos Filharmónia
Békés megyei kirendeltsége,
és mit sikerült ezekbôl megva-
lósítani?

– A Filharmónia Közhasz-
nú Társaság minden kori alap-
feladatának tekintette, hogy a
nemzetközi hangversenyélet-
nek azt a részét, mely Buda-
pesten megjelenik, elvigye a
vidéki városokba, különösen
oda, ahol nem mû ködnek hi-
vatásos együttesek. Emellett
fellépési lehetôséget nyújtott
a megyében élô muzsikusok
és amatôr együttesek számá-
ra. Tulajdonképpen annyi
koncert megszervezésére és
finanszírozására volt lehetô-
ség, amennyire megfelelô lét-
számú közönséget tudtunk
biztosítani. A hetvenes évek-
ben többször is elôfordult,
hogy egy évadban százhet-
ven körül volt az általunk szer-
vezett zenei rendezvények
száma, és megyeszerte több
mint tízezer ifjúsági koncert-
bérlet-tulajdonossal büszkél-
kedhettünk.

– 1997-ben átalakult a Fil-
harmónia szervezeti formája,
és három közhasznú társaság
jött létre a vidéki hangver-
senyrendezés feladatkörének
ellátására, köztük a kilenc me-
gyét átfogó kelet-magyaror-
szági, melynek egyik irodája
ma a csabai fiók. Látszatra ez
csak formai változás. Mi rejlik
mögötte?

– Akkoriban már sokan vol-
tunk, akik elavultnak éreztük a
meglévô szervezeti formát,
ugyanakkor a fenntartó, pusz-
tán gazdasági megfontolá-
sokból kiindulva, piacorientált
mûködési keretek közé szorí-

totta a hangversenyrende-
zést. Ez azt jelenti, hogy egy
adott gazdasági terv pénz -
ügyi fedezetének csak egy-
harmadát szubvencionálja az
állam, a többit pályázati úton
magunknak kell elôteremte-
nünk. A megváltozott helyzet
egy teljesen új munkastílust
követelt, és valljuk be, elég
sok energiát vont el a hang-
versenyek tulajdonképpeni
megszervezésétôl és elôké-
szítésétôl.

– Az igényes mûvészet so-
hasem volt és természeténél
fogva nem is lehet profitorien-
tált. A befektetés megtérülése
nem ilyen rövid távú. Mindig
szükség volt mecénásokra!

– Békéscsaba önkormány-
zatára mindig számíthattunk,
s a csabai bérletes hangver-
senyek állandó szponzora a
Raiffeisen Bank. Szerencsére
a Nemzeti Kulturális Alaphoz
benyújtott eddigi pályázataink
sikerrel jártak, és gyakran elô-
fordul, hogy a nálunk fellépô
mûvészek honoráriumát vagy
annak egy részét saját szpon-
zori támogatás biztosítja.

– Rendszeres koncertláto-
gatóként és elôadómûvész-
ként egyaránt pótolhatatlan-
nak érzem azt a profizmust,
ami a Filharmónia koncertjeit
jellemzi. Lehetek optimista a
jövôt illetôen? 

– Remélem, igen. Nagy
Krisztinával, aki szeptember-
tôl az iroda új irányítója, már
összeállítottuk a következô
évad mûsorát. Fiatalos lendü-
lete, ezen a téren szerzett ed-
digi tapasztalata biztosítéka
lehet a jövôbe vetett remé-
nyeknek. A zene továbbra is
mindenkié.

Farkas Pál  

Három éve készíttettünk egy
közvélemény-kutatást a nézôk
körében, s ez is azt mutatta,
hogy komédiákat, könnyûze-
nei, musical programokat igé-
nyelnek leginkább az embe-
rek. Ez persze megengedi a
színvonalas, értékes produk-
ciókat is, gondoljunk csak az
idei programok közül Sebes-
tyén Márta estjére az evangéli-
kus nagytemplomban.

– Azt beszélik a városban,
hogy sok idôt tölt Pécsett, talán
oda is költözik. Befolyásolja ez
a Városházi Esték jövôjét?

– Nem készülök Pécsre
költözni, de igaz, hogy kétlaki
életet élek Pécs és Békéscsa-
ba között. Ez nincs hatással
békéscsabai munkáimra, sem
a Városházi Estékre, sem a
Garabonciás Napokra. A Vá-
rosházi Estékre szóló szerzô-
désünk 2010-ig él, s szándé-
kaim szerint azt követôen is
megpályázzuk a rendezés jo-
gát. A jövô évi mûsorrend pél-
dául máris alakulóban van, és
ígérhetjük, sok neves mûvészt
hozunk 2009 nyarán is Békés-
csabára.

Gajdács Emese

Marad a könnyed, 
nyári szórakozás
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Múltkori számunkban
Bielek Gábor csabai

plébános dr. Domanek Pálról
szóló cikkét közöltük. Budur
Lajos jelezte felént, hogy rö-
vid észrevétele lenne.

„Ott voltam a temetési szer-
tartáson, a ligeti kápolna elôtt.
Amikor megkezdôdött, a kerí-
tésen kívül egy „jó elvtárs” be-
rúgta a motorját, és rövid
megszakításokkal túráztatta.

Így szinte lehetetlen volt halla-
ni a szertartás szavait, az éne-
keket. Ez is hozzátartozott a
kommunista erkölcshöz, a ha-
lott végtisztességének megza-
varása. Bielek Gáborral ko-
rábban beszélgettem errôl,
úgy tudja, hogy ez a nem em-
beri lény valamilyen rettenetes
betegségben halt meg, elro-
hadt. Megkapta Istentôl méltó
büntetését!”

A Filharmónia
a zene szolgálatában

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

Fesztivál Pezinokban
Idén nyáron immár ötödik

alkalommal találkoztak a
keramikusok a Pozsony mel-
letti hangulatos kisvárosban,
Pezinokban, ahol – a szlová-
kok mellett – a szomszédos
országok mesterei is bemutat-
kozhattak, így a békéscsabai
fazekasházaspár, Rózsa Ibolya
és Hugyecz László is. A feszti-
válon a nézôk szavazatai alap-
ján – minden évben más-más
témakörben – díjaznak egy-

egy alkotást (két évvel ezelôtt
Hugyecz László elsô díjas
lett). Az idei kiállításra is a leg-
különbözôbb technikával ké-
szült, igényes, szemet gyö-
nyörködtetô kerámiákkal ér-
keztek a mesterek. Nemcsak
funkcionális, praktikus holmi-
kat kínáltak, de vidám díszeket
és komoly méretû faliképeket
is. A jó hangulatról zenészek
gondoskodtak, akik felváltva
játszottak a színpadon.Kiegészítés a dr. Domanek

Pálról szóló cikkhez

A kecskeméti iroda címe:
Kecskemét, Wesselényi 5.,

telefon: 06-76/321-640

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. augusztus 4-én és 18-án, 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 átkép-
zés után magas jövedelem, biz-
tos állás. 30/843-0496.
Nyugdíjas BM-dolgozók, katonák,
BV-sek részére ingyenes átkép-
zés után magas jövedelem. Tele-
fon: 70/381-3628.

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

IN GAT LAN
Egyedi víz-gáz számlázású, bel-
városi garzonlakás eladó. Érdek -
lôdni: 70/220-6988.
Telekgerendáson 2 család szá-
mára alkalmas családi ház nagy
telekkel eladó. Érd.: 70/296-9071.
Békéscsabán, a Bajza utcában
kertes családi ház eladó. Tele-
fon: 30/985-5690.
Fényesen tanya eladó mûhellyel.

Tel.: 30/985-5690.
Békéscsabán két kétszobás,
egyedi gázos panellakás eladó
7,9 és 7,2 M Ft-ért. Telefon: 
20/937-3063.
Újkígyóson 400 négyszögöles tel-
ken lévô, összkomfortos csalá-
di ház eladó. Békéscsabai csere
is érdekel. Telefon: 70/587-4857.
Két belvárosi, 17 m2-es iroda
hosszú távra kiadó. 3000 Ft/m2/
hó. Telefon: 30/938-4240.
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, há-
romszobás, téglablokkos, 3.
emeleti, egyedi gázfûtéses lakás
eladó. Irányár: 11,5 millió Ft. Tele-
fon: 20/543-2010.

SZOLGÁLTATÁS
Klímaszerelést, hûtôgépjavítást
vállalok. Tel.: 70/243-8298.
Fûkaszálás, gazvágás számlaké-
pesen. 20/470-1483.
Csempézést, hidegburkolást és
laminált parketta rakását válla-
lom! Telefon: 30/273-3191.
Utánfutó-kölcsönzés, akár vonta-
tással is! Redôny, szúnyogháló,
napellenzô, szalagfüggöny, zár-
szerelés! Bé késcsaba, Dobos Ist-
ván u. 20. Tel.: 30/233-4550,
66/636-135.

OKJ-s személy- és vagyonôri tan-
folyamra várunk jelentkezôket.
Részletfizetés lehetséges. Höl-
gyek is jelentkezhetnek. Telefon:
30/447-0471.
Automata mosógépek, háztartási
gépek javítása. Tel.: 30/304-4622,
66/454-561.
Könyvelés egyéni és társas vál-
lalkozóknak, teljes körû ügyinté-
zéssel. Telefon: 20/567-6521.
Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, szalagparkettázást, hom-
lokzatfestést, hõszigetelést, ne-
mesvakolatok készítését vállalom!
Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Telefon:
436-226, 30/481-8071.
Nonstop duguláselhárítás kedve-
zõ áron, bontás nélkül, garanciával
Békéscsabán. Tel.: 20/935-8173,
Péter József.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Bé-

késcsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia
Bt. Telefonszám: 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 angol-
nyelv-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.

EGYÉB
Méregtelenítés, feltöltés, erôsí-
tés. Tel.: 30/290-8726.
Tiszta levegô. Tel.: 30/290-8726.
Mágnesszipka. Tel.: 30/290-8726.
Egészség savtalanítással. Telefon:

30/290-8726.
250-es MZ ETZ motorkerékpár el-
adó. Tel.: 70/311-9461.
Peugeot és Aprilia Scarabeo ro-
bogó eladó. Érd.: 70/588-0808.

A múzeum égisze alatt szerve-
zett nyári természetvédelmi tá-
borok visszatérô vendégei kö-
zül ma többen a nemzeti park-
ban dolgoznak. A park kon-
cepciójának megalkotásában
egyébként Réthynek komoly
érdemei vannak. Az ô nevé-
hez fûzôdik a Magyar Madár-
tani Bibliográfia megszerkesz-
tése, és sikert aratott a hétkö-
tetes Természetvédelmi év-
könyv sorozattal, valamint a
Békés megyei természetvé-
delmi kalauz és a Körösök vi-

déke címû könyvekkel. Kollé-
gáival megszervezte a Munká-
csy Mihály Múzeum termé-
szettudományi osztályát, pub-
likált, kiállításokat rendezett,
sok fiatal miatta lépett be a
múzeum baráti körébe.

Ahogy Tirják László fogal-
mazott: köszönettel tartozunk
Réthy Zsigmondnak, aki ter-
mészetszeretô, természetvé-
dô emberré nevelt bennünket.
Emlékét úgy ôrizhetjük meg a
leginkább, ha folytatjuk a
munkát, amit ô elkezdett.

Mikóczy

Érdekes s egyben tragiku-
san szomorú esemény

színhelye lett 1873 forró nya-
rán egy csabai puszta mellet-
ti tanya.

Egy napon viharfelhôk gyü -
lekeztek az égen. Hamarosan
mennydörgés és hatalmas
villámlás kíséretében bôsé-
ges esô zúdult a határra.

Egy Lipcsei nevezetû csa-
bai gazda gimnazista fia a ta-
nyájuk udvarán álló búzavon-
tató kocsi alatt keresett me-
nedéket hûséges kutyájával.
Hirtelen hatalmas villám csa-
pott le, és a mennykô azonnal
agyonsújtotta a gyereket. A
mellette heverô kutyának
meg valami csoda folytán az

ijedtségen kívül nem esett
baja. A gazda azonban nem
tudta elviselni a tragikus ese-
mény színhelyét, hamarosan
eladta a tanyát és elköltözött.
De a kutya, melynek termé-
szetes ösztöne azt parancsol-
ta volna, hogy kövesse a gaz-
dáját, sehogy sem akarta el-
hagyni a tanyát. Mindig azon
a helyen bujdokolt, ahol sze-
rencsétlen ifjú gazdája meg-
halt. Hiába kergette el onnan
az új gazda, a kutya ott ma-
radt mindaddig, amíg ugyan-
azon a tragikus helyen éhen
nem pusztult. Hajdan több
ember is igazolta a történet
hitelességét…

Gécs Béla

Abékéscsabai Bartók Béla
Vegyes Kar meghívást

kapott a Mátrai Mûvészeti Na-
pokra, amely a mûvészek, er-
dészek és tizennégy mátrai te-
lepülés példaadó összefogá-
sával, a Muzsikál az Erdô Ala-
pítvány szervezésében jöhe-
tett létre. A programsorozat-
ban többek között templomi
koncertek is szerepeltek, de
helyet kapott más mûvészeti
ág is, például a néptánc. Kép-
zômûvészeti tárlatok, elôadá-
sok, erdészek vezette erdei
séták, hosszabb túrák tették
színesebbé az itt töltött idôt.

A Bartók-kórus a nagybáto-
nyi katolikus templomban és
Mátraverebélyen adott mûsort
Perlaki Attila karnagy vezeté-

sével. Különleges, felemelô
környezetben, a szentkúti
nemzeti kegyhelyen szép szá-
mú közönség elôtt értékes si-
kert aratott a kórus. Nemcsak
a hallgatóságra, de magukra
az elôadókra is nagy hatással
volt a koncert zárásaként a
gyöngyösi Cantus Corvinus
kórussal közösen elôadott
Ének Szent István királyhoz
címû Kodály-mû.

A Mátrában eltöltött három
nap során nemcsak gazdag
program részese volt a kórus,
de lelkileg is feltöltôdtünk,
erôt gyûjtöttünk a továbblé-
péshez, s egyben Békéscsa-
ba jó hírét is öregbítettük egy
rangos fesztiválon.

Dr. Jároli Józsefné

Az V. Békéscsabai Nem-
zetközi Mûvésztelep zá-

rókiállítása július 18-án nyílt
meg a Jankay Galériában, a
Csaba Centerben. A kiállítá-
son Anna Catrintasu, Ionna
Tugulea (Románia), Csuta
György, Fazekas Attila, Gnandt
János, Hevesi-Nagy Anikó,
Lonovics László, Lovas Gá-
bor, E. Szabó Zoltán, Szere-
day Ilona, Szeverényi Mihály
és Várkonyi János alkotásai
láthatók.

A megnyitóra összegyûlt
közönséget Szegediné Kozák
Mária, a galéria vezetôje kö-
szöntötte, majd Turiné Kovács
Márta, a polgármesteri hivatal
közmûvelôdési csoportjának
vezetôje beszélt a Békéstáji
Mûvészeti Társaságról. A tár-
saság az 1976–1989-ig mûkö-
dött grafikai mûvésztelep ha-

gyományait élesztette fel elô-
ször 2003-ban, a testvérváro-
si mûvésztelep elindításával.
Mint azt Lonovics László el-
nök, a mûvésztelep vezetôje
elmondta, ezek a találkozások
az alkotók „konferenciái”, ahol
megismerik egymás munkáit,
beszélgethetnek, és azt is fel-
mérhetik, hol tartanak. Az évek
során számos külföldi mûvész
fordult meg náluk, alkotásaik
közül több ma a város közin-
tézményeit díszíti. Lonovics
László megjegyezte, más or-
szágok kiállításain, a mûvész-
telep élményei kapcsán kifeje-
zetten keresik a békéscsabai
mûvészeket mint a térség kul-
turális követeit.

A tárlat augusztus 6-ig, na-
ponta 9–20 óráig tekinthetô
meg a Jankay Galériában.

M. E.

Idônként veszélyes helyzet-
be hozzák a gyalogosokat

az Andrássy úti sétálóövezet-
ben a kerékpárosok. A Bé-
késcsabai Rendôrkapitány-
ság munkatársai a közelmúlt-

ban – egy országos akció ré-
szeként – egyebek mellett az
ilyen veszélyhelyzetek elkerü-
lésére hívták fel a közlekedôk
figyelmét.

Mint azt Tóth István fôtörzs-
zászlóstól megtudtuk, a sétá-
lóutcán nem tilos a kerékpá-
rozás, a kihelyezett táblák
csupán ajánlják a biciklisek-
nek, hogy bizonyos szaka-

szokon inkább tolják kétke-
rekû jármûveiket. 

– A KRESZ szerint általá-
ban tilos a járdán kerékpároz-
ni, kivéve, a tíz éven aluli gyer-
mekeket, illetve azt az esetet,
amikor az út alkalmatlan a bi-
ciklis közlekedésre. Ugyan-
csak fontos tudni, hogy gya-
logátkelôhelyen le kell szállni
a kerékpárról, s azt magunk
mellett tolva szabad áthalad-
ni. Sajnos, Békéscsabán az
utóbbi években több súlyos,
illetve halálos kimenetelû bal-
eset is történ ez utóbbi sza-
bály figyelmen kívül hagyása
miatt – figyelmeztetett a rend
ôre.

Kérdésünkre Szabó Sán-
dor ôrmester – a járôrpár má-
sik tagja – elmondta: a csabai
belvárosban ellenôrzött pol-
gárok többsége megérti,
hogy a rendôrök az ô érde-
kükben intézkednek, még az
is elôfordul, hogy elismerik,
sôt megköszönik a figyelmez-
tetést. Az egyenruhások sem
szeretnek mindenáron bírsá-
golni.

Gajdács Emese 

Mûvésztelep a Jankayban

A kerékpár is jármû Réthy-emlékülés

Egy kutyahûség 
igaz története

Muzsikál az erdô
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Tisztelt Uram! 

Nézeteink Trianon megítélésében nagyon távol esnek
egymástól. A következôket Nemeskürty István „Mi történt ve-
lünk?” címû könyvébôl idézem: 1918. november 3-án Lin-
der Bélát nevezik ki hadügyminiszterré, aki a következôket
mondja: „Nem kell hadsereg többé! Soha többé katonát lát-
ni nem akarok!” Ugyanekkor Károlyi Mihály azt mondja:
„Magyarországot csak én menthetem meg.”

Kedves levélíróm, Önnek igaza van, ha ezekkel a haza -
áruló, hitszegô, gyilkos kommunistákkal megegyeztek vol-
na, akkor valóban nem kellene ma trianoni emlékmûvet épí-
teni, mert akkor ma már Magyarország sem létezne. Egyéb-
ként a szlovákok térképet is készítettek Magyarország nél-
kül! A napokban a tv-ben volt látható. Horthy Miklósról meg
csak annyit: az ô érdeme, hogy ebben a csonka hazában
még magyarul beszélhetünk, élünk, tanulunk, énekelünk és
imádkozhatunk. Nem véletlen, hogy Szeged városa szobrot
akar állítani emlékére és tiszteletére. Végre!

Sajnos, az igazságot és a valót még ma sem tanítják! Kér-
dezzék csak meg Fekete Pál tanár urat, Békéscsaba dísz-
polgárát. A Trianon Társaság meghívná egy történelmi elô-
adásra, és Önt is szívesen látjuk.

Ön nem írta a levele alá a nevét, én meg nem járok utána,
hogy ki a szerzô. Azt viszont állítom, hogy ami most itt, e ha-
zában van, az nem demokrácia! Ez a második Trianon! Na-
gyobb a kizsákmányolás, mint valaha. Az ország vezetôi
egymás közt osztják szét a lopott vagyont. Most húzzák ki a
talpunk alól az ország földjét. De ez már egy másik levél té-
mája lehet.

Nekem ez a véleményem.
Tisztelettel: Kiss László 

Fotó: Kárász Péter
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Mindig történjen valami!

Kellemes meglepetés-
ben lesz része annak

az elfáradt vásárlónak, aki
éhét csillapítandó betér a
békéscsabai OBI áruház
elôterében mûködô medi-
terrán hangulatú kis étte-
rembe. Ez év március 1-jén
vette át az intézmény mû -
ködtetését a Taki-Ber Étel-
stúdió Kft. Takács László, az
étterem tulajdonosa nem is-
meretlen a szakmában:
hosszú évekig dolgozott
hasonló területen, így jól
tudja, hogy mivel lehet a ve-
vôt becsalogatni.

– Célunk az, hogy szolid árakon kínáljunk finom, ízletes
ételeket, de a mai világban mindez talán már nem elég. Az
a véleményem, hogy mindig történnie kell valaminek ah-
hoz, hogy szívesen térjenek be hozzánk a vendégek, ezért
rendre meglepjük ôket valami különlegességgel. Igyek-
szünk megismertetni velük a különbözô országok jellegze-
tes ételeit, ezért gasztronómiai napokat rendezünk, úgy
tûnik, sikerrel. Hozzám közel áll a mediterrán életérzés,
ezért nemrégiben görög napokat tartottunk, amikor az áru-
ház parkolójában, szabad tûzön készített görög ételeket kí-
náltunk. További terveim között szerepel többek között spa-
nyol és olasz napok rendezése is, de a magyar ízeket sem
feledve bográcsban készült ételekkel is várjuk vendégein-
ket. Fô az, hogy mindig történjen valami…

A cég 2006 óta támogatja a
nôi kézilabdásokat Békéscsa-
bán. Így tehát nem az a hely-
zet, hogy az új szponzor a ki-
esett forrásokat pótolja, ha-
nem összeadódnak a támo-
gatások, és ez komoly esélyt
ad a további erôsödésre.

– Milyen eredményeket
tûzött ki maga elé célul a 
csapat?

– Elôször is azt, hogy stabil
tagjai legyünk a középme-
zônynek, ez az 5–8. helyet je-
lenti. A késôbbiekben szeret-
nénk elôrelépni, s akár a nem-
zetközi kupaszereplés is szó-
ba kerülhet. A feltételek most
igazán adottak, az önkor-
mányzat 100 százalékos tulaj-
donosként áll mögöttünk, s a
szponzori háló folyamatosan
bôvül. Szívesen szerzôdnek
hozzánk a játékosok, idén há-
rom új taggal bôvül a keret.
Mindez azt mutatja, hogy jó
úton járunk, s a támogatók
számára is szimpatikus az itt
zajló munka.

Gajdács Emese

Új szponzor 
a Sonepar

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Három békéscsabai kivá-
lóság vívta ki a vb-n in-

dulás jogát a huszonkét fôs
magyar csapatban. Tóth Sán-
dor mesteredzô így értékeli
kiváló atlétáink teljesítményét:

– Már önmagában az is
óriási, hogy három atlétánk
kvalifikálta magát a 186 or-
szágot felvonultató világbaj-
nokságra, hát még az ered-
mény: mindegyikük bejutott a
döntôbe. Csak felsôfokon be-
szélhetek az edzôk, Medo-
varszki János, Eperjesi László
és Kurucsó Péter munkájáról
is. Petrovszki Tibor és Márton
Anita nagy teherrel a vállukon
indultak, hiszen a múlt évben
megrendezett Európa-baj-
nokságon pontszerzôként ki-
válóan teljesítettek. Nagy
öröm számunkra, hogy a
kitûnô felkészülés eredmé-
nyeként, fantasztikus küzde-
lemben itt is mindketten bizo-
nyítottak. Baji Balázs szemé-
lyiségét mi sem láttatja job-
ban, mint az a tény, hogy vi-

lágversenyen egymás után
két napon is képes volt orszá-
gos csúcs javításával megör-
vendeztetni bennünket. 110
m-es gátfutásban, óriási me-
zônyben, a világ 66 legjobb
versenyzôje között araszolt
elôre az elô- és középdöntô-
tôl a döntôig. Mindössze ki-
lenc század másodperccel, a
közönség számára is érthe-
tôbben: kilenc centiméterrel
maradt le a dobogóról.
A Békéscsabai Atlétikai

Club válogatott versenyzôi-
nek eredményei a junior atlé-
tikai világbajnokságon (Byd -
goszcz, július 8–13.):

6. Márton Anita – diszkosz-
vetés, 51,26 m (24 ország 32
versenyzôje közül), 7. Márton
Anita – súlylökés, 15,88 m (19
ország 25 versenyzôje közül),
7. Baji Balázs – 110 m-es gát-
futás, 13,60, országos csúcs
(43 ország 66 versenyzôje kö-
zül), 8. Petrovszki Tibor –
diszkoszvetés, 56,41 m (25
ország 31 versenyzôje közül).

Atlétáink a junior 
világbajnokságon 

Ebben az évben is meg-
rendezték, július elején –

az elmúlt évekhez hasonlóan
– Romániában, a Fekete-ten-
ger egyik üdülôközpontjá-
ban, Venusban a hagyomá-
nyos önvédelmi és harc mû -
vé szeti tábort. 

A táborban több harc mû -
vészirányzat képviselôi gyako-
roltak, köztük tizenkét magyar
is, akik a Hebôk Zoltán mester
vezette szegedi Fekete Har-

cos Önvédelmi Egyesület
kempo karate szakosztálya,
valamint a Békéscsabai Lakó-
telepi SE all-style karate és
kick-box szakosztálya tagjai-
nak sorából kerültek ki.

Két meghívott külföldi mes-
ter oktatott: Hanshi Jose Mi-
guel Barrera IX. DAN, spanyol
ju-jitsu mester, aki a tradicio-
nális ju-jitsu-t oktatta, és Gre-
gor László V. DAN, a békés-
csabaiak vezetô edzôje.

Anövényvédelemrôl
szóló 2000. évi XXXV.

törvény 5. § (3) kimondja,
hogy a földhasználó köte-
les az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a par-
lagfû-virágbimbó kialakulá-
sát megakadályozni, és azt
az állapotot a vegetációs
idôszak végéig folyamato-
san fenntartani. Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város bel-
és külterületén a parlagfû-
mentesítés szervezetten
halad. Belterületen az ön-
kormányzattal szerzôdéses
jogviszonyban álló vállalko-
zók közel 250 000 m2-en
végeznek parlagfûirtást, fô-
ként az elkerülô út, Északi
iparterület, Erzsébet lakó-
park, Élôvíz-csatorna és az
önkormányzati magánterü-
letek esetén.

Támogatott foglalkozta-
tás keretében 40 fô dolgo-
zik 400 kilométernyi külte-
rületi földút mentén, és to-
vábbi 69 fô belterületen
közterületek gyommentesí-
tését, karbantartását végzi.
Parlagfûvel fertôzött közte-
rületek esetén Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Városüze-
meltetési Osztálya, míg
magánterületek esetén Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási Osztálya
várja a lakosság bejelenté-
seit. 

2008-ban is folytatódik a Magyar Telekom 
ingyenes internet  -oktatási programja.
Az elôadás során másfél-két órában gyakorlati példákkal alátámasztva mutatjuk be 
a számítógép és az internet használatát, és hasznos tippeket adunk ahhoz, hogy Ön is
örömét lelje a világhálós szörfölésben. Az elôadás végeztével minden résztvevô 
internethasználatot segítô füzetet kap ajándékba.

Érkezés és regisztráció 30 perccel az elôadás kezdete elôtt. 

Az elôadás témája: Internetismeretek kezdôknek

Az elôadások helyszíne és idôpontja:

www.t-online.hu

Ingyenes 
internet-elôadás 
Békés megyében

Tanuljunk együtt internetezni!
Várjuk jelentkezését az ingyenesen hívható 
06 80 204 850 telefonszámon
vagy a www.magyartelekom.hu oldalon!

Békéscsaba, Békéscsabai Ifjúsági ház – Kisterem, Derkovits sor 2.
augusztus 12., 14.00  augusztus 14., 14.00  augusztus 15., 10.00

Gyula, Erkel Mûvelôdési ház – Nagyterem, Béke sugárút 35.
augusztus 13., 9.00
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Irtsunk együtt
parlagfüvet!Fekete a Kárpátokon túl

Hat ország színházainak
résztvevôivel megnyílt a

10. KHERSON színházi feszti-
vál. Garmash Sergei moszkvai
színészt tombolva fogadta a
közönség a „N. Kylisha Kher-
son Regional Akademic Thea-
ter of Drama and Music” nagy-

termében. Igazgatók és társu-
latok, színházi szakemberek,
rektorok – Kijevtôl Rigáig – ta-
nácskoztak két hétig. 

Fekete Péter, a Jókai-szín-
ház igazgatója a színházi ki-
szolgáló szakmákról és a szín-
házi belsô kommunikáció kia-

lakításáról tartott szakmai elô-
adást a fesztivál keretén belül a
helyi egyetemen. A program-
ban szerepelt még „a közön-
ség figyelmének koncentrálá-
sa és elterelése” témakör,
melyrôl a csabai igazgató szin-
tén elôadást tartott. 

Harcmûvészeti tábor

www.
tothprodukcio.hu


