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INGYENES VÁROSI LAP

Olimpikonjaink
Pekingben
szerepelnek

Békéscsaba városát a Pe-
kingben megrendezett

olimpián Böczögô Dorina és
Máté Gábor képviselik, akiket
Vantara Gyula polgármester a
2008. július 25-én, pénteken
összehívott sajtótájékoztatón
egy nem mindennapi „aján-
dékkal” köszöntött.

A most indulók és felkészí-
tôik tiszteletére, illetve a többi
csabai kötôdésû olimpiai baj-
nokra emlékezve a város
olimpiai megállítótáblákat ké-
szíttetett, amelyek Békéscsa-
ba forgalmasabb pontjain lát-
hatók az ötkarikás játékok vé-
géig. Ilyen táblákat találha-
tunk a Szent István téren, a
Csaba Center elôtt, a vasútál-
lomáson.

Az egyedülálló kezdemé-
nyes célja az olimpiára készü-
lô, illetve az olimpiát már meg-
járt csabai kötôdésû sportolók
tevékenysége iránti tisztelet
és elismerés kifejezése, vala-
mint a város lakói és az ide ér-
kezô vendégek tájékoztatása
arról, hogy békéscsabaiak is
lesznek a pekingi olimpián.

M integy 450 zenész érke-
zik Magyarország mel-

lett Bulgáriából és Romániá-
ból a XXII. Zenei Ifjúsági Talál-
kozóra és Nemzetközi Fúvós-
zenekari Versenyre, Békés-
csabára. A ZENIT résztvevôi-
vel augusztus 18–19-én talál-
kozhatunk a Csaba Center
elôtt, és 20-án a Szent István
téren, a városi ünnepség kere-
tében megrendezendô gálán.

Mint azt Herczeg Tamás, a
rezesbandák találkozójának
fôszervezôje elmondta, az idei
ZENIT-en a hagyományok do-
minálnak. Jönnek visszatérô
zenekarok, mint a derecskei,
a gyulai Erkel, a tótkomlósi
vagy a csökmôi, de lesznek
újak is, mint a nagyszalon-
taiak, a békésiek, a szarvasiak
vagy a targovisteiek.

Százkét településrôl há-
romszáznegyvenen ér-

keztek az idén a júliusban
megrendezett felnôtt és ifjú-
sági népmûvészeti táborba. A
Nemzeti Kulturális Alap, a bé-
késcsabai és Békés megyei
önkormányzat által is támo-
gatott, immár 18. alkalommal
megrendezett táborról Pál
Miklósné fôszervezôvel be-
szélgettünk.

– Hagyományainkhoz hí-
ven magyarországi, határon
túli magyar és külföldi vendé-
geink is voltak. Érkeztek hoz-
zánk Franciaországból, Nor-
végiából, Hollandiából, Belgi-
umból, a határon túli régiókból
pedig Szlovákiából, Vajdaság-
ból, Erdélybôl s idén elôször
Szlovéniából is – sorolta Pál
Miklósné a táborlakók nációit. A Budapest Bank (GE Money

Bank) az eredetileg 4300 négy-
zetméter alapterületû békés-
csabai bankmûveleti központ-
ját ez év júliusában további
3000 négyzetméterrel bôvítet-
te. Az intézmény ez év végéig
várhatóan 540-re, 2009 végéig
pedig 700-ra növeli alkalma-
zottai létszámát, és új funkciók
kerülnek a központba. A folya-

matos fejlesztés érdekében a
bank 2009-ig négy év alatt ösz-
szesen 2,3 milliárd forintot fek-
tet be a központ fejlesztésébe,
amely magában foglalja a to-
vábbképzésre, oktatásra, digi-
talizálásra, irodafelszerelésre
fordított forrásokat is. April H.
Foley nagykövet asszony be-
szédében elmondta:

9.30: Térzene a békéscsabai Körös-parti Vasutas
Koncert Fúvószenekar közremûködésével

10.00: Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszte-
letadással

10.05:Ökumenikus kenyérszentelés és áldás
a városháza elôtti nagyszínpadon
Celebrálják: Szigeti Antal katolikus plébános,
Kondor Péter evangélikus esperes,
Marti Miklós református lelkész

10.15: Ünnepi szentmise a belvárosi római
katolikus templomban

11.15: A Tabán táncegyüttes néptáncbemutatója
12.00–14.00: Élô kívánságmûsor a Szent István

téren a Juventus Rádióval
14.00–15.00: „Jó ebédhez szól a nóta…”

– a Berbécs zenekarral
15.00: A Boleráz citerazenekar mûsora
15.30: A Tücskök bábegyüttes gyermekelôadása
16.00–18.00: A XXII. ZENIT Nemzetközi Fúvós-

zenekari Fesztivál gálamûsora
16.00: Békési Ifjúsági Fúvószenekar
16.40: Eredményhirdetés, díjátadás
16.50: Targovistei fúvószenekar, Bulgária
17.30: Színfolt Majorette Csoport, Gyomaendrôd
18.00: A Vargánya együttes gyermekkoncertje
18.30: „Rege Szent István királyról”

– elôadja: Rák Zoltán

18.40: „Vasárnapi tánc” – a Balassi táncegyüttes
mûsora, kísér a Dûvô zenekar

19.15: „Szent Istvánt köszöntô énekek” – közre-
mûködik:Mangó Melinda, Kesjár Katinka

19.20: Sztárvendég a színpadon: EDina-koncert
latinos, forró nyári dalokkal

20.00: Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz
– közremûködik Bartus Gyula, a Békés
Megyei Jókai Színház színmûvésze

20.05: „Szállj fel a csillagokba…” – válogatás
magyar musicalekbôl

20.53: Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú
Város polgármestere köszöntôje

21.00: Tûzijáték
21.25: Back II Black szuperkoncert a nagyszínpa-

don, Bebe és barátainak fergetegesen
tüzes élô funkyshowja, afro táncosokkal,
közkedvelt slágerekkel

22.55: Szózat
KÍSÉRÔ PROGRAMOK:
10.00–19.30: Gyermekjátszóház és kézmûves-

foglalkozás
10.00–20.00: Népmûvészeti kiállítás, mesterség-

bemutató és vásár
Kiemelt együttmûködô partnereink:

Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület,
Juventus Rádió, Hotel Fiume, ATI pékség.

Államalapító Szent István ünnepe
Békéscsaba, 2008. augusztus 20.

Ünnepi program Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az ifjúsági ház közös szervezésében
Helyszín: a városháza elôtti tér, ahol három színpadon folyamatosan zajlanak a programok

FOLYTATÁS A 8. OLDALON�

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�FOLYTATÁS A 6. OLDALON�

FOLYTATÁS A 4. OLDALON�

Kibôvült a Budapest
Bankmûveleti központja
Békéscsaba egyik legnagyobb munkaadója, a Budapest
Bank a közelmúltban jelentôsen kibôvítette itt mûködô
mûveleti központját. Nemcsak az irodaterület nôtt meg, de
az itt foglalkoztatottak száma is folyamatosan gyarapszik.
Az ünnepélyes átadón April H. Foley amerikai nagykövet,
Mark Arnold, a bank elnök-vezérigazgatója és Vantara Gyu-
la polgármester is megjelent.

Népmûvészeti tábor XXII. ZENIT

VIII. Békéscsabai
Lecsófesztivál
2008. augusztus 29., 30., 31.

Helyszín:
a Csaba Center elôtti tér

A rendezvény a lecsó és annak alapanyagai,
a paradicsom, a paprika és a hagyma ünnepe

Fôvédnök: dr. Becsey Zsolt, az Európai Parlament képviselôje
Védnök: Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város polgár-

mestere
Mûsorvezetô: Orosz Sándor és Józsa Mihály
Szórakoztató, karitatív, közérdekû programok várják az érdeklô-
dôket, melyek naponta 10-tôl 22 óráig tartanak és ingyenesen lá-
togathatók. Mindhárom napon ötféle lecsó kapható a ,,lecsósá-
torban”.
Augusztus 29-én, pénteken 16 órától Vantara Gyula Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város polgármestere és dr. Becsey Zsolt,
az Európai Parlament képviselôje tart közös lakossági fórumot a
,,lecsósátorban”.
Augusztus 30-án, szombaton:Dada-program, véradó- és egész-
ségnap.
Augusztus 31-én, vasárnap 14 órától lecsófôzôversennyel ko-
ronázzuk meg a rendezvényt (száz fôzôcsapat nevezését tudjuk
elfogadni).
A rendezvény ideje alatt színes produkciókkal, tûzijátékkal, gyer-
mekprogramokkal várjuk az érdeklôdôket..
Vasárnap este 21 órától Pataky Attilamûsora zárja a fesztivált.

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.

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

Tessényi Judit, a Szeren-
csejáték Zrt. Szegedi Te-

rületi Igazgatóságának veze-
tôje a rádióból értesült arról,
hogy az Aut-Pont Autista
Gyermekekért és Fiatalokért
Alapítvány által mûködtetett
Aut-Köz-Pont Fogyatékosok

Nappali Intézménye anyagi
gondokkal küzd. Felvette a
kapcsolatot Fledmájer Sán-
dorral, a cég szponzorációs
igazgatójával, és július 29-én
közösen nyújtottak át az in-
tézményben egy félmillió fo-
rintról szóló adománylevelet
Szántó Tamásnak, az alapít-
vány kuratóriumi elnökének.

A tavaly novemberben át-
adott épületet az autisták igé-
nyeinek megfelelôen alakítot-
ták ki, többek közt fejlesztô-
és foglalkoztatószobával, tor-
naszobával, étkezôvel, fedett

terasszal. A 154 millió forintos
beruházáshoz 137,5 millió fo-
rintot uniós pályázaton nyert
az alapítvány. Mint azt Szántó
Tamás elmondta, a mûködte-
téshez szükséges forrás az ál-
lami normatívából, pályázato-
kon nyert támogatásokból, az
szja egy százalékából tevôdik
össze, ezt egészítik ki a cégek
és magánszemélyek adomá-
nyai. Jelezte azt is, hogy talán
lehetne jobb a marketingtevé-
kenységük, az ott dolgozók
azonban fôleg ahhoz értenek,
hogyan segítsenek az autis-
táknak. Köszönetet mondott
a Szerencsejáték Zrt.-nek,
hogy mégis felfigyeltek rájuk,
és adománnyal támogatják a
ház mûködését. A cég szege-
di igazgatóságát egyébként
folyamatosan keresik fel az
alapítványok és civil szerve-
zetek, ebben az évben közü-
lük 42 kapott támogatást.

Mint arról már beszámol-
tunk, az Aut-Pont pályázati le-
hetôségei a korábbi évekhez
képest szûkültek. Minden se-
gítség jól jön ahhoz, hogy
munkájukat továbbra is ma-
gas színvonalon láthassák el.
Az alapítvány bankszámla-
száma 10402609-26052928-
00000000, elérhetôségeik:
autpont@autpont.hu, www.
autpont.hu, telefonszámuk
66/530-690. M. E.

A FILHARMÓNIA
bérleti hangversenyei Békéscsabán

(2008/2009)
2008. szeptember 3. (evangélikus nagytemplom): Kassai Állami

Filharmonikus Zenekar. Vezényel: Jaroslav Kyzlink (Csehország).
Közremûködik: Juraj Čižmarovič – hegedû (Szlovákia).
2008. november 5. (Jókai-színház): Budapesti Fesztiválzenekar.

Vezényel: Gerard Korsten. Közremûködik: Kádár István, a 2006-os
Végh Sándor-verseny gyôztese – hegedû.
2008. december 9. (Jókai-színház): Bartók Vonósnégyes

(Komlós Péter, Hargitai Géza, Németh Géza, Mezô László).
2009. február 9. (Jókai-színház, Vigadó), „A” kamara:

Polyák Valéria (ének) és Farkas Gábor (zongora) kamaraestje.
2009. március 16. (Jókai-színház, Vigadó), „B” kamara:

Szabadi Vilmos (hegedû) és Vígh Andrea (hárfa) kamaraestje.
2009. május 4. (Jókai-színház): Szegedi Kamarazenekar.

Hangversenymester: Kosztándi István.
Közremûködik: Gyivicsán György – harsona.
2009. május 25. (Jókai-színház): Békés Megyei Szimfonikus Zenekar.

Mûvészeti vezetô: Somogyi-Tóth Dániel. Vezényel: Gál Tamás.
Közremûködik: Fejes Tamás – hegedû.
Bérletét megvásárolhatja a Filharmónia Kht. Békés Megyei Irodájában
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 24–28., telefon/fax: 66/442-120).

Adomány az Aut-Pontnak

A Békéscsabai Központi Szakképzô
Iskola és Kollégium pályázatot hirdet

informatika szakos tanári munkakör betöltésére.
Pályázati feltétel: szakirányú egyetemi vagy fôiskolai végzettség.
A munkavégzés helye: a Trefort Ágoston Mûszaki Tagiskola és a Zwack József
Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagiskola.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 18.
Cím: Békéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium, 5600 Békéscsaba,

Gyulai út 32/1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 27.
A munkakör 2008. szeptember 1-jétôl tölthetô be.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Marton József igazgató nyújt a 06-20/961-7557-es telefonszámon.

Norvégia és a dél-alföldi
régió élô népmûvészete

címmel rendezett kiállítást a
békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeumban a Békés Megyei
Népmûvészeti Egyesület, a
Békés Megyei Könyvtár és Hu-
mán Szolgáltató Centrum, a
Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága és a Norvégiai
Népmûvészeti Szövetség.

A megnyitóünnepségen
Farkas Zoltán, a megyei köz-
gyûlés alelnöke emlékeztetett
arra, hogy az Európai Parla-
ment 2008-at a kultúrák kö-
zötti párbeszéd évének nyil-
vánította.

Az egység sokszínûsége, a
sokszínûség egysége az, ami
ezen a kiállításon is megfigyel-
hetô – utalt a politikus a nor-
vég és magyar népmûvészek
alkotásait felvonultató tárlatra,
melyen edények, viseletek,
használati tárgyak, szôttesek
és sok más, szemet gyönyör-
ködtetô alkotás várta az ér-
deklôdôket. A két nemzet népi
iparmûvészeit egyaránt a ha-
gyományok tisztelete, ugyan-
akkor a kreativitás jellemzi. A
mûvészek alkotásaiból össze-
állított kiállítás megnyitóján a
Balassi táncegyüttes szólistái
léptek fel. G. E.

PÁLYÁZAT
a lakossági szilárd kommunális hulladék
szállítása közszolgáltatáshoz használt
gyûjtôedények zárt térben történô

elhelyezésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakossági szi-
lárd kommunális hulladék szállítása közszolgáltatáshoz használt
gyûjtôedények zárt térben történô elhelyezéséhez vissza nem té-
rítendô támogatást nyújt.

Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra
adható:

– meglévô helyiség felújítására, átalakítására a hulladékgyûjtô
edények elhelyezésének biztosítása érdekében, vagy

– új, zárható hulladéktároló létesítésére a pályázó lakóközösség
tulajdonában lévô területen, vagy

– új, zárható hulladéktárló létesítésére közterületen, amennyiben
a helyi adottságok miatt csak közterületen oldható meg a helyi-
ség kialakítása, vagy

– a hulladékgyûjtô edények mozgatására alkalmas közlekedôút
(járda) megépítésére a hulladékgyûjtô edények zárható tároló-
helye és a szállításhoz kapcsolódóan az edények ideiglenes el-
helyezésére kijelölt hely között, vagy

– a pályázó lakóközösség tulajdonában lévô 1100 literes hulla-
dékgyûjtô edény 240 vagy 120 literesre történô lecserélésére.

Pályázatok benyújtásának határideje:
2008. szeptember 5. 12 óra.

További részletes felvilágosítás
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztályán kérhetô
(Békéscsaba, Szent István tér 7. fsz. 10.,

telefon: 66/452-252/2131)
vagy a www.bekescsaba.hu oldalon olvasható.

ABékés Megyei Polgárôr
Szövetség júliusban Bé-

késcsabán tartotta a megyei
polgárôrnapot. A rendezvé-
nyen dr. Gyurosovics József
dandártábornok, a rendôr-fô-
kapitányság vezetôje a rendôr-
séget segítô munkájáért elis-
merésben részesítette többek

között a Békéscsabai Városi
Polgárôr Egyesület két tagját,
Mazula László Gábort és Körö-
mi Ferencet is.

A rendezvényen megújítot-
ták a megye rendôrsége és a
polgárôrök között létezô, a
gyakorlatban eredményesen
mûködô megállapodást.

A szelektív hulladék kezelése?

Avárosban történô szelektívhulladék-kezelésrôl szeretnék
információhoz jutni. Mezômegyer városrészben, a busz-

megállónál lévô konténerekben elhelyezett, a lakosok által
elôzôleg fajtánként különválogatott újrahasznosítható sze-
lektív hulladékot 2008. július 18-án reggel 7 óra 25-kor az em-
berek szeme láttára (nem egy-két emberrôl beszélek), annak
rendje és módja szerint EGY szállítójármûre borították, sze-
zont a fazonnal alaposan összekeverve.
Ha nem a saját két szememmel látom, nem hiszem el! Kér-

dezem én: a Tappénak mint területileg illetékes hulladékke-
zelônek talán nincs elég munkája a dolgozói számára, hogy
a lakosok által egyszer már különválogatott szemetet össze-
keveri, majd – feltételezem – az egészet elölrôl kezdve, a dol-
gozóival újra átválogattatja? Hol van ebben a logika? Vagy itt
már semmi nem számít? Legalább az emberekbôl ne csinál-
junk bohócot!
Ki a felelôs az ilyen, fölöslegesen kifizetett munkabérért?
Köszönettel: egy, a kerületben élô lakos.

Az egység sokszínûsége

Augusztusban megakadt az új katolikus templom építése.
Hoffhanger mûegyetemi tanár, mint a templom tervezôje, a pi-
ros burkolattéglák rossz minôsége miatt beszüntette az épí-
tést. A csabai téglák kifogástalan minôségben készültek,
ugyanezt azonban nem lehetett elmondani az Orosházáról és
Mezôtúrról beszerzett téglákról.

Nagy zápor Erzsébethelyen. Augusztus 14-én Csaba fölött
beborult az ég. Mindenki esôt várt, de csalódniuk kellett. A fel-
hôk Erzsébethely fölött nyitották ki csatornáikat, és akkora
mennyiségben hullatták az égi áldást, hogy az alig egy óra
esôt követôen Erzsébethely földjei egészen víz alatt álltak. Az
utcákat és az alacsonyabban fekvô szôlôskerteket szintén el-
borította a víz. A közlekedés a hatalmas ár miatt egy ideig szü-
netelt. Érdekes, hogy ezalatt az állomáson és a városban már
egy csöpp sem esett. Gécs Béla

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

Kitüntetett polgárôrök

Pataj-kiállítás Gyulán
Pataj Pál képzômûvész kiállítása volt látható július 28. és augusztus 11.
között Gyulán, a KÖR-KÖVIZIG Vízügyi Igazgatóság múzeumában.
A „Vizek és fények” címû tárlat megnyitóján Bak Sándor igazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, majd dr. Erdmann Gyula alpolgármester nyi-
totta meg a kiállítást.

Az ESÉLY PEDAGÓGIAI KÖZPONT
(5600 Békéscsaba, Vandháti út 3.) munkatársat keres

GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENSI álláshelyre
(egy fô teljes munkaidôst, egy fô napi négyórás munkaidôst).

Munkába állás: 2008. szeptember 1-jétôl.
Fizetés a Kjt. szerint.

A pályázat beadásának határideje: 2008. augusztus 19-e.

Fotó: Kárász Péter
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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. szeptember 2. 18.00 Békéscsabai Irodalmi Esték

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.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Valánszki Anikó és Kertész László, Gura Judit Mónika és Fekete László,
Nagy Marianna Éva és Platenik Ferenc Zoltán, Petró Zsuzsanna és
Petri Csaba, Krizsán Nikolett és Szaszák Balázs, Bagi Ágnes (Mezô-
berény) és Hoffmann András (Mezôberény), Bötsch Szilvia (Körös-
tarcsa) és Wágner József Zsolt (Mezôberény).
SZÜLETÉSEK
Mihály Gábor János és Schneider Beáta Csilla fia Bence Zsombor,
Cs. Nagy József és Matuska Edina fia Máté, Gál Csaba és Uhrin Szil-
via Klára fia Dominik.
HALÁLESETEK
Zsemlye Katalin (1913, Mezôberény), Solymosi László (1947, Mezô-
berény), Brachna István (1929, Kondoros).

ANYAKÖNYVIHÍREK

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.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

MOBILTELEFONOS
ÜGYINTÉZÉS
BÉKÉSCSABÁN
Ügyintézés könnyen,

gyorsan, akár útközben is

Használja mobiltelefonját
ügyintézésre!

• TÁJÉKOZTATÁST KÉRHET
• IDÔPONTOT FOGLALHAT
• NYOMTATVÁNYT IGÉNYELHET
• ELÔKÉSZÍTHETI ÜGYEIT

20/40-30-000

Békéscsaba önkormány-
zata augusztus 20-a, ál-

lamalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepe alkalmából az
idén is tartalmas és színvona-
las kulturális programokkal,
népmûvészeti vásárral, szívé-
lyes vendéglátással várja a
polgárokat a Szent István tér-
re, a városháza elé.

Az ünnep elôkészületei már
megkezdôdtek. A városházán
koordinációs értekezleten be-
szélték meg a legfontosabb
tartalmi, technikai, szervezési
kérdéseket mindazok, akik az
államalapító Szent István ün-
nepe városi programjának si-
keres megvalósítását segítik.

A közmûvelôdési csoport
részérôl Csiernik Lajosné ko-
ordinálja a rendezvényt. Az
idén az Ifjúsági Ház és Általá-
nos Társaskör szervezésében
láthatják a városháza elé ellá-
togatók a sztárvendégeket is
felvonultató programot. Az ifi-
házas Somogyvári Csilla –
mint fôszervezô – reméli,
hogy minél többen látogatnak
el az ünnepi programra, ahol
három színpadon folyamato-
san található majd szórakozá-
si lehetôség. Az egész napos
rendezvény fénypontja várha-
tóan az idén is a tûzijáték lesz,
amelyet a Leskovits Kft. való-
sít meg.

Hétágra sütött a nap jú-
lius utolsó vasárnapján,

talán éppen ezért sokan jöt-
tek el délután a Veress Péter
utca és a Tavasz utca sarká-
hoz a jaminai családi napra,
amelyre a körzet három kép-
viselôje, dr. Fábián Ágnes, Ku-
tyej Pál ésHirka Tamás hívta a
helybelieket.

A Nyúl büfé elôtti tisztás
szélén, a fák alatt hûsölhettek
a vendégek, közben fôtt a ké-
sôi ebéd, a frissen nyírt füvön
felállított színpadon pedig dr.
Fábián Ágnes tanácsnok kí-
vánt kellemes idôtöltést min-
denkinek. Három óra után in-

gyenesen osztottak ki kétszáz
adag csülökpörköltet, a jelen-
levôk még tombolát is kaptak.
A programról Frankó Attila
gondoskodott, a délután fo-
lyamán fellépett a Joker
együttes és a gyulai ZöldÖve-
zet hip-hop formáció. A ren-
dezvény fô támogatója volt – a
körzet képviselôin kívül – Van-
tara Gyula polgármester és
Hanó Miklós alpolgármester.

Az egyik vendég, Unya-
tinszki János így fogalmazott:
örült, amikor lapunkban, a
„sárga újságban” meglátta,
hogy helyükbe jön a családi
nap. m. e.

A XXII. Békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozó és
Nemzetközi Fúvószenekari Verseny (ZENIT) programja

Augusztus 18-án a Csaba Center elôtti fesztiválsátorban
17.00: A hangszerkiállítás megnyitója a Csaba Center aulájában,

ZENIT-megnyitó a fesztiválsátorban (megnyitóbeszédet
mond Köles István alpolgármester)

17.20: A Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar mûsora
18.10: Az Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar (Gyula) mûsora
19.00: A Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar mûsora
19.50: A Csökmôi Ifjúsági Fúvószenekar és a Csökmôi Tücsök-

zenekar mûsora
20.40–22.00: A Kepenyes Big Band (Gyula) mûsora

Augusztus 19-én a Vasutas Mûvelôdési Házban
10.00: Szóló fúvóshangszeresek találkozója

Augusztus 19-én a Csaba Center elôtti fesztiválsátorban
17.00: A Szarvasi Rezesbanda Hagyományôrzô Fúvósegyüttes

mûsora
17.50: A Fekete-Körös Fúvószenekar mûsora (Szalonta, Románia)
18.40: A bulgáriai Targovistei Fúvószenekar mûsora
19.30: A Békési Ifjúsági Fúvószenekar mûsora
20.20: A gyomaendrôdi Színfolt Majorette Csoport mûsora
21.00–22.00: A békéscsabai Körös-parti Vasutas Koncert Fúvós-

zenekar mûsora

Augusztus 20-án a városháza elôtti nagyszínpadon
és az elôszínpadon
ZENIT-GÁLA
16.00: A Békési Ifjúsági Fúvószenekar mûsora
16.40: Eredményhirdetés, díjkiosztás
16.50: A bulgáriai Targovistei Fúvószenekar mûsora
17.30–18 00: A gyomaendrôdi Színfolt Majorette Csoport mûsora

A gyomaendrôdi mazsorettek
ezúttal zenekar nélkül mutat-
koznak be, és természetesen
elmaradhatatlan fellépô a
méltán népszerû csabai Kö-
rös-parti Vasutas Koncert Fú-
vószenekar. A zsûriben ott
lesz Neumayer Károly fôisko-
lai docens, a PTE Zenemûvé-
szeti Intézetének oktatója,
Dubrovay László zeneszerzô

és a ZENIT zsûritagjaként
múlt évben debütált Köles Ist-
ván alpolgármester. m.

XXII. ZENIT
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Ünnepi elôkészületek

Családi nap Jaminában

Elhunyt Gyôri László
Életének 69. évében, július 25-én elhunyt Gyôri László bé-
késcsabai pedagógus, FIFA-játékvezetô.
A Tanár Úr – ahogyan leginkább emlegették – köz- és

elismert személyisége volt a városnak, hiszen tanítói, ta-
nári és sporttevékenysége mellett gyakran vállalt társa-
dalmi megbízatásokat is. 1960-ban tett játékvezetôi vizs-
gát, s ezután 48 évet töltött a futballpályákon bíróként, ké-
sôbb ellenôrként. Több mint kétszáz élvonalbeli mérkô-
zésen mûködött közre, ezzel a harmadik helyen áll a leg-
több meccset vezetett játékvezetôk rangsorában. Közel
két évtizeden keresztül volt tagja az MLSZ Játékvezetôi
Bizottságának és a JB elnökségének.
Gyôri László alapító igazgatója volt a békéscsabai fô-

iskola kollégiumának, és szakigazgatói feladatokat látott
el a leendô tanítók képzése során.
Temetésén a rokonok és barátok mellett megjelentek

egykori tanítványai, sporttársai, kollégái. Az MLSZ Játék-
vezetôi Bizottsága, a Magyar Labdarúgók Játékvezetôi
Testülete és a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség is sa-
ját halottjának tekinti a Tanár Urat, akinek jellegzetes sze-
mélyisége hiányozni fog az itt maradottaknak.

Ma Magyarországon a
legjutalmazottabb ma-

gatartás: a gerinctelenség. A
becsülettel élô emberek elke-
rülhetetlenül sodródnak a
pusztulás, az egzisztenciális el-
lehetetlenülés felé. A kormány
két év elsunnyogása után kard-
jához kapott. Maradt még két
év a választásokig. Elég lesz.
Még sok is. Mert a kardok hü-
velye fenyegetôen csörög a vi-
tézi derekakon, csakhogy pen-
ge nincs benne. Persze a baj
ennél súlyosabb. Kardpengét
mindig lehet kovácsolni, ha va-
laki megfizeti az árát. Ám a dol-
gok másról szólnak. Arról,
hogy állami nagyjaink meg-
könnyebbülve tapogatják az
üres kardhüvelyeket. De jó,
hogy nincsmit kihúzni belôlük!
Ugyanis a kormány szemmel
láthatóan elvesztette a hitét sa-
ját karizmájában. A gyenge po-
litikának köszönhetôen pedig –
tetszik, nem tetszik – már csak
a hosszú agónia következik a
bukásig.

Persze történnek erôfeszíté-
sek a kipukkadt gyönyörû lég-
gömb felfújására, de ehhez
senkinek nincs elég szuflája.
Ezért buknak újrameg újra, va-
lahányszor az istenadta nép re-
ménykedése apad a hatalom
iránt.
A teóriákkal mindig baj volt.

„Mi más lehetne a gondolko-
dás értelme, mint a meglévô-
nél tökéletesebbet kitalálni?”
Ez már komoly tévedés, külö-
nösen azért, mert a kitaláció-
hoz kívánnák idomítani a való-
ságot, amimég soha senkinek
nem jött össze.
A teóriák sorra megbuknak,

ám addigra százezrek életük-
kel fizetikmeg a kísérletek árát.
Napjainkban sokan kénytele-
nek saját testüket áruba bo-
csátani. „Humanista” társadal-
munk cinikusan összekacsint
sorsuk felett: ôsi mesterség.
Egyre többen vannak, akik
senkinek semmire se kellenek.
Ôk a veszteséglista bekalku-
láltjai. Balázs József

A politika ámokfutása

Phaedra Közéleti KözpontPhaedra Közéleti Központ
Békéscsaba, Irányi u. 10.

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

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

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

A Petôfi Utcai Általános Iskola (5600 Békéscsaba, Petôfi utca 1.)

pályázatot hirdet az alábbi pedagógus álláshelyek betöltésére:
♦ matematika–fizika szakos tanár,
♦ magyar–történelem szakos tanár,
♦ biológia–testnevelés szakos tanár.

Végzettség: fôiskola.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 23.
Az állás 2008. szeptember 1-jétôl betölthetô.

A pályázatokat Papp Ferencné igazgató címére kell elküldeni 
(Petôfi Utcai Általános Iskola, 5600 Békéscsaba, Petôfi u. 1. sz.) 

– Elismerésre méltó, hogy a
GE Money érdekeltségébe tar-
tozó Budapest Bank csoport
kiemelkedô hangsúlyt fektet a
szakmai és személyes értékek-
re, a felelôs munkahelyi gya-
korlat kialakítására és a minô-
ségi munkahelyteremtésre egy
munkanélküliséggel sújtott ré-
gióban. A bankmûveleti köz-
pont folyamatosan szem elôtt
tartja a helyi közösség érde-
keit, a térség fejlesztését, a vá-
ros és a bank kapcsolatának
ápolását.   

– A megnyitásakor 30 fôvel
induló bankmûveleti központ-
nál jelenleg több mint 400
munkavállaló dolgozik, így
mára a régió egyik legna-
gyobb foglalkoztatójává vált.
Büszke vagyok erre a projekt-
re, a dolgozóinkra, Békéscsa-
bára, mindenkire, aki segítette
ezt a sikeres beruházást – je-
lentette ki Mark Arnold, a Bu-
dapest Bank elnök-vezérigaz-
gatója az átadóünnepségen.
Mint megtudtuk, a központ
munkatársainak 77 százaléka

nô, többen közülük szülési
szabadságuk leteltével léptek
be. Alkalmazottaik nagy része
korábban munkanélküli volt,
40 százalékukat pedig diplo-
más pályakezdôként vették
fel. A dolgozók 40 százaléka él
Békéscsabán, 60 százalékuk
pedig a szomszédos városok-
ból és falvakból érkezik. – A
két évvel ezelôtt felvett munka-
társak mintegy 80 százaléka
még mindig a központban
dolgozik, a békéscsabai fluk-
tuáció ugyanis messze a ban-

ki átlag alatt van – közölte Ta-
más Péter, a mûveleti központ
vezetôje.
Vantara Gyula, Békéscsaba

polgármestere szerint a Buda-
pest Bank és a város kapcso-
lata iskolapéldája a sikeres
együttmûködésnek. – A bank
fejleszt és beruház nálunk, mi
pedig igyekszünk befektetô-
barát politikát folytatni. Amíg
arra nem kényszerítenek min-
ket, nem emelünk adókat, tá-
mogatjuk, segítjük a hozzánk
települô vállalkozásokat – fo-
galmazott a polgármester.

Az átadón jelen lévô Burány
Sándor, a gazdasági miniszté-
rium államtitkára az összefo-
gás jelentôségét emelte ki.
Mint mondta, Békéscsabán
dolgozni akaró, jól képzett
emberek élnek, akiket munka-
helyhez kell segíteni. Ezt a tö-
rekvést a kormány is támogat-
ja, hiszen a bank 500 millió fo-
rintot nyert el a Gazdaságfej-
lesztési Operatív Program
egyik munkahelyteremtésrôl
szóló pályázatán.

Gajdács Emese

Kiss Tibor Békéscsaba 8.
számú választókerületének
egyéni képviselôje. A körzet
az állomástól a szökôkútig
tart, szerepe a város egyik
kapujának lenni.

– A Budapest Bank év végéig
390, 2009 végéig pedig 700
munkatársat alkalmaz majd,
így nyilatkozott a bank veze-
tôje – mondta a munkahelyte-
remtésrôl Kiss Tibor önkor-
mányzati képviselô. – Az épü-
letben jelenleg elfoglalt közel
4300 négyzetméternyi iroda-
terület jövôre tovább bôvül,
2009-re összesen 3000 négy-
zetméterrel. A folyamatos fej-
lesztés érdekében a BB négy
év alatt jelentôs összeget fek-
tet be Békéscsabán, ez ma-
gában foglalja a továbbkép-
zésre, oktatásra, digitalizálás-
ra, irodafelszerelésre fordított
forrásokat is. Ötven új mun-
kahely jött létre egy szegedi
felsôruházati cég által idetele-
pített varrodában, ami az Ôr
utca 1. sz. alatti volt iskolai
tanmûhely helyén mûködik.

A fejlesztések között Kiss
Tibor a Trefort utcai tízemele-

tes panelházat említette a pa-
nelprogram keretén belül, s a
Kazinczy utcai háziorvosi ren-
delô felújítását. A BÁÉV-ház is
felépülhetett a piac melletti el-
hanyagolt parkoló helyén. A
képviselôi alap terhére új ru-
hát öltött a parkoló az And-
rássy út 75. elôtt, a játszótér
pedig az Ihász utcában. Szin-
tén a képviselôi alapból jutott
forrás az Andrássy út 29–33.
számú ház belsô udvarára s
az ottani járdára, s a Boczkó
Dániel térnél a járdafelújítás-
ra. A Berthóty udvarban kö-
zösségi teret alakíthattak ki a
képviselôi alap terhére. A
képviselônek nem kis büsz-
kesége az új Trianon-em-
lékmû. 

– Két év alatt ennyit sikerült
elôrehaladni szûkebb lakó-
környezetemben – összegez
Kiss Tibor. – Az elkövetkezen-
dô két évben beindulnak
majd azok a fejlesztések,
amelyek nagyban megváltoz-
tatják a város e részének ar-
culatát. A járdafelújítási prog-
ram keretén belül új burkola-
tot kap az Ôr utca, az Ihász
utca, az Álmos utca, valamint

az Andrássy út egy része. A
MÁV-rekonstrukció egy része
ugyancsak érinti az állomás
és környékének teljes átalakí-
tását, mely által a vonattal vá-
rosunkba érkezôk elé egy
modern állomás képe tárul
majd. A volt BCB helyére a
tervek szerint bevásárlóköz-
pont épül. A belváros rehabi-
litációjának keretén belül
esély van arra, hogy teljes
hosszában elkészüljön a sé-
tálóutca, valamint a környezô
utcák is új burkolatot kapja-
nak 2012-re.

Politikai körültekintést és
óvatosságot kell tanúsíta-

nia az Európai Uniónak a füg-
getlen állami befektetési ala-
pokkal kapcsolatban – intett
az Európai Parlament gazda-
sági és pénzügyi szakbizott-
ságának egyetlen magyar tag-
ja. Becsey Zsolt az errôl szóló
strasbourgi vitában emlékez-
tetett: a független állami be-
fektetési alapok intézménye
évtizedek óta létezik ugyan,
ám most új helyzetet teremt,
hogy ezt az eszközt diktatóri-
kus vagy imperialisztikus álla-
mok stratégiai térnyerésre
használják, egyebek közt Kö-
zép-Európában és Afrikában. 

A független állami befekte-
tési alapok uniós újraszabá-
lyozását indokolja, hogy ezek-
nek egyre kiszolgáltatottabb
az európai integráció, mert az

új tagországok felvétele hete-
rogénebbé tette – hívta föl a fi-
gyelmet Becsey Zsolt. 

A néppárti magyar EU-
képviselô üdvözlendônek, de
nem elegendônek tartja a
brüsszeli bizottság által java-
solt lépéseket: azt, hogy gon-
doskodni kell ezeknek az álla-
mi befektetési pénzalapok-
nak az átláthatóságáról épp-
úgy, mint a befektetési lehetô-
ség kölcsönössé tételérôl, to-
vábbá, hogy a nemzetközi
szervezetekben kezdôdjenek
tárgyalások egy, a kérdéskör-
re vonatkozó viselkedési kó-
dex kialakításáról. 

Ezentúl azonban az Euró-
pai Uniónak magának is el
kell fogadnia, hogy bizonyos
stratégiai iparágakban nem-
zetbiztonsági okokból korlá-
tozza a befektetéseket. 

M ivel egyedüli, teljes
eredményre vezetô

módszer mai tudásunk sze-
rint nincs, ezért fontos, hogy a
védekezést folyamatosan és
minden lehetséges eszközzel
végezzük. Nagyon fontos,
hogy megakadályozzuk a vi-
rágzást és azt, hogy a növény
magot érleljen.

A legfontosabb, hogy min-
den, az alább feltüntetett alkal-
mas eszközzel hosszú ideig
kell védekezni annak érdeké-
ben, hogy tartós eredményt
érjünk el. A kézi gyomlálás az
egyik leghatékonyabb mód-
szer. Ezt a módszert csak a vi-
rágzás elôtti idôben ajánljuk,
mert a nagy tömegû pollennel
való találkozás egészségre
gyakorolt hatása minden élet-
korban kedvezôtlen. A kaszá-
lás és a kapálás további kör-
nyezet- és költségkímélô vé-
dekezési mód. A növényeket
a tömeges megjelenésük

után, ahol lehet, minél elôbb
tanácsos megsarabolni, a ta-
lajszinten a gyökérnyaki részt
elvágva elpusztítani. Ez a leg-

biztosabb módszer, mivel a
növények így nem tudnak új-
rahajtani. A talajhoz közeli né-
hány cm-en 2–3 elágazása is
van, és az ezekbôl kinövô ol-
dalhajtások teszik eredmény-
telenné a szakszerûtlenül vég-

zett kaszálással történô véde-
kezést. A vegyszeres gyomir-
tás esetén fontos gondosan
megválasztani a gyomirtó
szert, és ügyelni kell arra is,
hogy minél fiatalabb legyen a
gyomirtóval kezelendô nö-
vény. Legcélszerûbb a vegy-
szerrel történô gyommentesí-
tést akkor végezni, amikor a
gyomnövények zöme már ki-
kelt, és már elegendô levélfe-
lületük van a szerek felvételé-
hez. A védekezéseket legké-
sôbb a parlagfû 10 cm-es álla-
potáig el kell végezni. 

Számos felmérés igazolja,
hogy hazánkban – más or-
szágokhoz hasonlóan – évrôl
évre emelkedik az allergiás
betegségben szenvedôk szá-
ma, ami jelentôs teher mind
az egyén, mind a társadalom
számára. Jelenleg Magyaror-
szágon a középiskolások 30-
40%-a szenved valamilyen al-
lergiás betegségben. Ez az

arány a felnôtt lakosság köré-
ben valamivel kedvezôbb,
mégis hazánkban legalább
kétmillió ember érintett. Az al-
lergiára való hajlam öröklôd-
het, azonban a környezeti té-
nyezôk szerepe is jelentôs.
Kezdetben a szervezet általá-
ban csak egyféle allergénnel
szemben érzékeny, de ké-
sôbb egyre több anyag vált ki
allergiát, melynek tünetei:
csalánkiütés, kötôhártya
gyulladás, szénanátha, aszt-
ma, hasmenés, legsúlyosabb
esetben pedig anafilaxiás
sokk is lehet. A parlagfû pol-
lenje az egyik leggyakoribb
szezonális inhalatív allergén,
mely sokaknak súlyos aszt-
mát kiváltó pollenallergiát
okoz. Allergiás keresztreak-
ciót ad a következôkkel: diny-
nye, görögdinnye, uborka,
cukkini, banán, gesztenye,
paradicsom, kerti saláta, latex
(gumikesztyû alapanyaga).

Kibôvült a Budapest Bank 
Városunk vendége volt az amerikai nagykövet

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Új munkahelyek, felújítások

A befektetési alapokrólMiként védekezzünk a parlagfû ellen?

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

Fotó: Kárász Péter
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Gazdikeresô
Fiatal, pici termetû, sérült lábú
kutyushoz „riasztották” a csa-
bai állatvédôket Jaminából, a
Mazán László utcáról. Reál
(mert így nevezték el) bal mell-
sô lába csúnyán dagadt volt,
de hôsiesen viselte a fájdal-
mat. Elsô ránézésre nem törésnek nézett ki a sérülés, de
kiderült: komolyabb a baj. Golyó ütötte a sebet, s a kutyus
csontja is roncsolódott. 

Ha valaki információt tudna szolgáltatni a tettesrôl, aki
ártatlan állatok lövöldözésével szórakozik, talán érvényt le-
hetne szerezni az állatvédelmi törvényben foglaltaknak. A
történtek ellenére Reál már nagyon jól van, a mûtét után
hamar felépült. Sérült lábát még nem mindig használja, de
csak idô kérdése, hogy teljesen rendbe jöjjön. Így is imád
futkározni, és szeret ölben lenni is. Sajnos az eredeti gaz-
dája nem jelentkezett érte, ezért új otthonra vár az embe-
rekhez nagyon ragaszkodó „kislány”, aki családi ked-
vencnek ajánlott kutyus! (Elérhetôségek: 06-30/3222-776,
www.csabaiallatvedok.hu, csabaiallatvedok@freemail.hu.)

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)

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

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

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

szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.

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

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

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

A közszolgálati jogviszony idôtartama: hatá-
rozatlan idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

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

A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szó-
ló 9/1995. (II. 3.) kormányrendelet alapján a
munkakör betöltôje által ellátandó feladat-
kör:
1. sz. melléklet 21. pontjában foglaltak szerint
területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatkör.

Ellátandó feladatok: pályázatfigyelés, pályá-
zatírás, megvalósíthatósági tanulmányok ki-
dolgozása, a megnyert pályázatok folyamatos
adminisztratív követése, kapcsolattartás a
megrendelôkkel és a közremûködô szerveze-
tekkel, konferenciákon, rendezvényeken törté-
nô aktív részvétel, pályázati nyilvántartások ve-
zetése.

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi
körök: stratégiai-fejlesztési feladatok.

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

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvôképesség,
büntetlen elôélet, felsôfokú iskolai végzettség,
gazdasági és/vagy mûszaki felsôoktatásban
szerzett képesítés, felhasználói szintû számító-
gépes ismeret, szakmai és/vagy közigazgatás-
ban szerzett tapasztalat (legalább 1-3 év szak-
mai tapasztalat), angol nyelvbôl középfokú A
és/vagy B típusú nyelvvizsga megléte, továbbá
az angol nyelvû C típusú középfokú nyelvvizs-
ga bemutatása legkésôbb 2009. február 28.
napjáig, tárgyalási szintû nyelvtudás.
A munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikö-
tésével történik.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: pályá-
zatírásban szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: a végzettséget, képesítést igazoló
okiratok, részletes szakmai önéletrajz, elérhe-
tôség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: a
munkakör legkorábban 2008. szeptember 1.
napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Marik Tibor, a stratégiai-fejlesztési
osztály projektmenedzsment csoportjának ve-
zetôje nyújt a 66/523-816-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala címére, a jegyzô
részére történô megküldésével (5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon
feltüntetni az azonosítószámot: XII. 1215/2008.,
valamint a munkakör megnevezését: pályázati
ügyintézô.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
augusztus 29.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja: a jegyzô értékeli a pályázatot, a pályázati
feltételeknek megfelelô pályázók közül az elôér-
tékelés alapján kiválasztottak személyes meg-
hallgatására is sor kerül. A pályázatról a polgár-
mester egyetértésével a jegyzô dönt. A pályázók
a pályázat eredményérôl az elbírálást követô 8
napon belül értesítést kapnak. A pályázat be-
nyújtásának tényét és annak tartalmát az adat-
védelmi elôírásoknak megfelelôen kezeljük.

A pályázati kiírás további közzétételének he-
lye, ideje:www.kszk.gov.hu, 2008. augusztus 8.

Százhuszonkét megválto-
zott munkaképességû ál-

láskeresô közül hatvanegy ta-
lált munkahelyet annak a
programnak a segítségével,
amelyet az Országos Foglal-
koztatási Közalapítvány támo-
gatásával valósított meg fô
pályázóként a Békéscsabai
Civil Szervezetek Szövetsé-
ge. A projekt záró konferen-
ciáját július 30-án tartották a
megyeházán.

A megjelenteket a szövet-
ség ügyvezetôje, Kissné Zsi-
govics Erzsébet köszöntötte,
majd dr. Novákné Gurzó Mária
szakreferens beszélt a munka-
ügyi központok szerepérôl a
komplex rehabilitáció folyama-
tában. Mint mondta, a rehabili-
tációs járadék bevezetésével a
rehabilitációt szeretnék elôtér-
be állítani a rokkantosítással
szemben, megnézve, hogy

miben jó a megváltozott mun-
kaképességû ember. Me-
gyénkben ma annak sem
könnyû állást találnia, aki
egészséges, ha valaki gon-
dokkal küzd, annak még ne-
hezebb a dolga. A rehabilitá-
ciós foglalkoztatást támogatá-

sokkal igyekeznek segíteni. A
most záruló Komplex munkae-
rô-piaci szolgáltatások Békés
megyében program kapcsán
Szatmári Júliaprojektvezetô ki-
emelte, hogy ezen a meghívá-
sos pályázaton eddigi ered-
ményeiknek köszönhetôen ve-
hettek részt. A gazdaságilag
inaktív, munkaképes korú, fo-
gyatékos, rokkantsági nyugdíj-
ban vagy nyugdíjszerû ellátás-
ban részesülô embereket szó-
lították meg. A Békés Megye
Jobb Jövôért Alapítvánnyal, a
munkaügyi központtal, a Men-
tálhigiénés Egyesülettel, a Mo-
tiváció Alapítvánnyal, valamint
önkormányzatokkal és civil
szervezetekkel együttmûkö-
désben megvalósuló prog-
ramba nyolcvan fôt szerettek
volna bevonni, végül kétszáz-
harminc közül százhuszonkét
embert választottak ki.

A Mentálhigiénés Egyesü-
let képviseletében Zsótér Zita
elmondta, hogy álláskeresési
tréningeken, klubokon is
részt vettek a gyakran önbiza-
lomhiánnyal küszködô, sok
kudarcot megélt emberek. 

Mikóczy Erika

Domokos László, a Bé-
kés Megyei Közgyûlés

fideszes elnöke kifejezte afö-
lötti örömét, hogy Molnár
László is felismerte: az M44-
es út megépítése Békés me-
gye elemi érdeke. Az MSZP-s
képviselô csatlakozott az
M44-es munkacsoport janu-
árban megfogalmazott cél-
kitûzéséhez, hogy a gyorsfor-
galmi út minél hamarabb el-
készüljön. 

– Reméljük, a képviselô úr-
nak sikerül elérnie, hogy a kor-
mány hosszú távú kötelezett-
ségvállalási programjába beil-
lessze az M44-est, és nem já-
runk úgy, mint az országos te-
rületrendezési terv esetében.
Ott ugyanis csak Békéscsa-
báig, nem pedig az országha-
tárig húzták meg az M44-es
nyomvonalát – mondta a me-
gyei közgyûlés elnöke, majd
így folytatta: – Az Arad–Békés
megyei vegyes bizottság ülé-
sén felvetettem, hogy a terve-
zett 44-es út folytatódjon to-
vább Gyulától a Nagyvárad–
Arad kiemelt útig. A román fél
fogadókésznek mutatkozott

az ügy további egyeztetésére,
hiszen számukra is fontos,
hogy román oldalon az M44
kapcsolódjon Aradig. 

Köztudott, hogy az M44-es
munkacsoport Lakitelken jött
létre még 2008 januárjában az-
zal a céllal, hogy elôsegítse az
M44-es gyorsforgalmi út mie-
lôbbi megépítését. A lakitelki
találkozást Lezsák Sándor, az
Országgyûlés alelnöke kezde-
ményezte. A találkozóra meg-
hívást kaptak az érintett tele-
pülések polgármesterei, or-
szággyûlési képviselôi és az út
által kettészelt megyék elnö-
kei. A tanácskozáson elhang-
zott, hogy az M44-es építése
2010-ben vagy egy kicsivel ko-
rábban kezdôdhet meg Kecs-
kemét és Békéscsaba között. 

– Az M44-es út megépíté-
sének csúszása miatt minden
évben 5-10 ezer embert veszít
el Békés megye. Az út mie-
lôbbi megépítése elôsegít heti
a gazdasági pozíciók erôsíté-
sét és a munkahelyterem-
tést – hangoztatta Domokos
László, a Békés Megyei
Közgyûlés elnöke.

M indannyian képesek
vagyunk megállítani az

éghajlatváltozást – állítja a
Greenpeace. Hogy milyen
módon, arra országjáró kam-
pány során adnak ötleteket.
Békéscsabán július 30-án, a
Csaba Center elôtt találkoz-
hattunk velük.

A center elôtt felállítottak
egy szélturbinát, de láthat-
tunk többek közt „naptûzhe-
lyet”, napelemeket, nap- vagy
szélenergiával mûködô esz-
közöket, és tippeket kaptunk
arra, hogyan élhetünk ener-
giatudatosabban. Sok háztar-
tási berendezés kikapcsolt ál-
lapotban is energiát fogyaszt,
tudatos vásárlással és odafi-
gyeléssel az energiatolvaj
megoldások kiküszöbölhe-
tôk. Az éghajlatváltozás ellen
otthonunkban például úgy te-
hetünk valamit, ha energia -
takarékos berendezéseket,
fényforrásokat használunk;

nem hagyjuk készenléti álla-
potban a tévénket, számító-
gépünket; kevesebb szeme-
tet termelünk, és azt szelektí-
ven gyûjtjük; fürdés helyett
zuhanyozunk; nem fûtünk a
kelleténél jobban, és jól szi-
geteljük a lakásokat. A meleg
vizet elôállíthatjuk napkollek-
torokkal: mérsékelt égövben
elég egy két négyzetméteres
napkollektor ahhoz, hogy a
zuhanyozáshoz és mosáshoz
szükséges meleg víz 60 szá-
zalékát megkapjuk (meleg
égövben ez akár 100 száza-
lék lehet).
Rohonyi Péter kampányfe-

lelôs és az aktivisták a meg -
újuló energiatechnológiákról
szóló ismeretterjesztést tekin-
tik küldetésüknek. Magyaror-
szágon minimum 1000 mega-
watt szélenergiát szeretnének
rendszerbe állíttatni 2020-ig a
mai 330 megawattos határ
helyett. M. E.

Az üdülési fôszezonban
jelentôsen nôtt az üdülé-

si csekket felhasználók szá-
ma. Békés megyében ma már
281 belföldi szolgáltató várja
ezen kedvezményes fizetési
eszközzel érkezô vendégeket.
A megyében 2008 elsô félévé-
nek végére már közel tízezer
személy használhatja az üdü-
lési csekket szinte minden, a
szabadidôhöz, kikapcsoló-
dáshoz, pihenéshez kapcso-

lódó szolgáltatáshoz.  A szol-
gáltatók közül egyre többen
az üdülési csekk névértékét
meghaladóan biztosítanak kü-
lönbözô kedvezményeket,
ajándékokat, pluszszolgáltatá-
sokat a vendégek részére.  A
Békés megyei szolgáltatók
2008 elsô felében 357 millió Ft
forgalmat realizáltak az üdülé-
si csekkek révén, ami az el-
múlt évi forgalmat mintegy
11%-kal meghaladja.

Szélturbina a center elôtt

A köz foglalkoztatásáért Az M44-es elemi érdek

Divat az üdülési csekk
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LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáánn 2. emeleti, 60 nm-es, két és fél szobás lakás közle-
kedôvel, központi radiátoros fûtéssel (fürdôszoba külön WC-vel) sürgôsen, áron
alul eladó. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy-llttpp.-en földszinti, 40 nm-es, egy szoba + konyha, étke-
zôs, közlekedôs lakás téglablokkos épületben, egyedi konvektoros fûtéssel ela-
dó. ÁÁrr::  66,,44  MM  FFt.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 39 nm-es, 2. emeleti lakás egyedi fûtéssel, beé-
pített konyhabútorral eladó vagy elcserélhetô kétszobás belvárosi lakásra érték-
egyeztetéssel. ÁÁrr::  66,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy--llttpp.-en 4. emeleti, tégla építésû lakás egyedi fûtéssel,
másfél szobával, nagy konyhával eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn,,  a centertôl egy percre, tízemeletes tömbben föld-
szinti, 39 nm-es, másfél szobás, központis lakás (konyhával, elôszobával) eladó.
ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáábbaann,,  téglablokkos épületben 56 nm-es, 4. emeleti,
egyedi fûtésû lakás két szobával, beépített konyhabútorokkal, kamrahelységgel,
erkéllyel eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy--llaakkóótteelleeppeenn  4. emeleti, tégla építésû, másfél szobás la-
kás egyedi fûtéssel, nagy, hidegburkolatos konyhával, parkettás, illetve szônyeg-
padlós szobákkal eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, tízemeletes tömbben 4. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2
fél szobás lakás központi fûtéssel, új konyhabútorokkal, felújított fürdôszobával
eladó. ÁÁrr::  66,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaayy  uuttccáábbaann 35 nm-es, 4. emeleti lakás egy szobával, konyha
+ étkezôvel, fürdôszoba külön WC-vel, kombi kazános, egyedi fûtéssel eladó. 
ÁÁr::  77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutttteennbbeerrgg  uuttccáábbaann 61 nm-es, vegyes falazatú társasház 80 nm-
es telekkel, 1 szoba + nappali étkezôvel egyben, nagy terasszal, egyedi konvek-
toros fûtéssel eladó. A meleg vizet gázbojler szolgáltatja. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy--llttpp..--eenn,, téglablokkos épületben 3. emeleti, 50 nm-es, két-
szobás, középsô lakás egyedi konvektoros fûtéssel áron alul eladó. ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáánn,,  a lila ABC mögött panel építésû, kétszobás, 52 nm-
es, egyedi radiátoros fûtésû lakás redônyös ablakokkal, beköltözhetô állapotban
eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáánn 57 nm-es, 4. emeleti, két szoba, konyha, fürdôszoba,
külön WC-s lakás egyedi fûtéssel áárroonn  aalluull,,  ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó.. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáánn 2. emeleti, egyediesített, 60 nm-es, két szoba, konyha,
fürdôszoba, külön WC-s lakás nagy erkéllyel, konvektoros hôleadókkal áárroonn  aalluull,,
ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, panel épületben 7. emeleti, 49 nm-es, kétszobás
lakás konyha + étkezôvel, központi radiátoros fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáánn 4. emeleti, 52 nm-es, kétszobás lakás egyedi kon-
vektoros fûtéssel, konyhával, kamrahelységgel eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2 fél szobás lakás köz-
ponti radiátoros fûtéssel, beépített konyhabútorokkal eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  négyszintes panel épületben felújított, 3. emeleti, 52-
es, kétszobás, egyedi fûtésû, kombi kazános, redônyös lakás eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann  3. emeleti, kis rezsijû, 48 nm-es, kétszobás pa-
nellakás egyedi fûtéssel, francia kilépôvel eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, téglablokkos épületben 2. emeleti, 48 nm-es, más-
fél szobás, egyedis, kicsi rezsijû középsô lakás konvektoros hôleadókkal eladó.
ÁÁrr::  77,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  uuttccáábbaann panelépítésû, 52 nm-es, 4. emeleti,
kétszobás lakás konyha + kamrahelyiséggel, központi fûtéssel, beépített búto-
rokkal eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáánn,,  a Lencsési legelején 3. emeleti, téglablokkos, 50
nm-es lakás (két szoba, konyha, galériás háló-kialakítás) egyedi konvektoros fû-
téssel eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, téglablokkos épületben jó állapotú, 48 nm-es, más-
fél szobás, középsô, egyedi gázos, légkondicionált lakás eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn panel építésû, 64 nm-es, 3. emeleti, két és fél szo-
bás, erkélyes (fürdôszoba, WC felújított állapotban), központi fûtéses lakás ela-
dó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy--llttpp..--eenn,, téglablokkos épületben 50 nm-es, másfél szo-
bás, egyedi fûtésû, erkélyes, felújított lakás eladó (a konyha és a közlekedô hi-
degburkolatos). ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáánn 2. emeleti, 52 nm-es, kétszobás panellakás kom-
bi kazános egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, hidegburkolatos konyhával
és közlekedôvel eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy--llttpp..--eenn 1. emeleti, téglablokkos, 50 nm-es, két szoba,
konyha, fürdôszoba, WC-s lakás (padlószônyeges) egyedi, konvektoros fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeennddeerrffööllddeekkeenn (a Csuka utcán) 40 nm-es, fsz. + tetôteres hét-
végi ház szoba, konyha, étkezôvel, 800 nm-es, parkosított kerttel, hidrofor-rend-
szerrel, két terasszal eladó. ÁÁrr:: 44,,66  MM  FFtt..
GGeerrlláánn,,  aa  FFeeccsskkee  uuttccáábbaann,, 1031 nm-es telken 105 nm-es, tégla építésû családi ház
(két szoba, konyha, kamra) eladó. A fûtés kályhával, a meleg víz fatüzelésrôl üze-
meltethetô. ÁÁrr::  66  MM FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn (a Debrecen felé vezetô úton), 1500 nm-es telken
lévô 80 nm-es, fsz + tetôteres családi ház (két szoba, nappali) központi fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
LLaakkóóppaarrkkbbaann, 200 nm-es telken 84 nm-es új, fsz. + tetôteres családi ház (nincs tel-
jesen kész) nappalival, amerikai konyhával + étkezôvel eladó (fent WC, fürdô-
szoba, + 2 szoba). ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáánn,, 1200 nm-es telken 129 nm-es, vegyes falazatú csalá-
di ház (2 és fél szobás, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) csempekályhával és
konvektoros hôleadókkal, garázzsal, melléképülettel eladó. ÁÁrr:: 99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn 70 nm-es, másfél szobás, konyha + étkezôs csa-
ládi ház 500 nm-es telekkel, központi radiátoros fûtéssel, melléképületekkel, ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr:: 1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AAnnddrrááss  uuttccáánn,, 721 nm-es telken 200 nm-es, hatszobás, elô-
kertes, polgári típusú családi ház két konyhával, fôzôfülkével, terasszal, három
elôszobával, egyedi gázkonvektoros fûtéssel, gázbojlerrel eladó (felújításra szo-
rul). ÁÁrr:: 1133,,55  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn,, 1500 nm-es telken 100 nm-es, háromszobás, ebédlô +
fôzôfülkés, tégla falazatú, félkomfortos, csempekályhás 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 szoba, 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  CCoorrvviinn  uuttccáánn,,  1000 nm-es telken 80 nm-es, polgári jellegû lebon-
tandó vagy felújítandó családi ház eladó (két szoba, konyha). ÁÁrr:: 1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann,, 727 nm-es telken lévô 100 nm-es, vegyes falaza-
tú, konvektoros, felújítandó állapotú családi ház (három szoba, konyha, étkezô,
fürdôszoba, WC) eladó. ÁÁrr:: 1111,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeerreekkii  úúttoonn,, 530 nm-es telken 85 nm-es, tégla falazatú ház (két
szoba, 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  uu. 362 nm-es telken, 100 nm-es családi ház, tégla fala-
zatú, 3 szobás, konyha, étkezô, WC, fürdôszoba, központi fûtésû, melléképület-
tel eladó. ÁÁrr:: 1122,,88  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccáábbaann, 1000 nm-es telken lévô 100 nm-es, vályog-
téglából épült ház (két szoba, konyha + étkezô, közlekedô), központi gázfûtéssel
eladó. ÁÁrr::  1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn,, 350 nm-es telken lévô 72 nm-es, egy + két fél szo-
ba, 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 konyha + étkezô) vegyes falazattal, központi gázfûtéssel eladó. 
ÁÁrr:: 1133  MM  FFtt..

SORHÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,,  250 nm-es telken 80 nm-es, két és fél szoba, konyha,
fürdôszoba, WC-s társasház két garázzsal, villanykályhával eladó (a gáz nincs
bevezetve). ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn eladó egy 70 nm-es, másfél szobás, konyha + ét-
kezôs családi ház 500 nm-es telekkel, központi radiátoros fûtéssel, melléképüle-
tekkel, garázzsal. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáánn, 350 nm-es telken lévô 108 nm-es, kétszintes csalá-
di ház eladó (lent parkettás nappali, külön konyha, étkezô, WC, fent négy kisebb
méretû szoba). ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn,, nyugodt környezetben 100 nm-es, tégla építésû, há-
romszobás polgári társas családi ház újonnan épített garázzsal eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRiiggóó  uuttccáánn,, 250 nm 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, kis külön hátsó kerttel eladó (lent elôszoba, nagy nap-
pali, konyha, étkezô, tárolóhelyiség, a fenti részben két és fél szoba, fürdôszoba).
ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,,  aa  SSzzaarrvvaassii  úúttoonn,,  782 nm-es telken, háromlakásos tár-
sasházban külön bejáratú, 126 nm-es, háromszintes, középsô családi ház (négy
szoba, minden szinten külön fürdôszoba, konyha + étkezô, erkély) garázzsal, köz-
ponti radiátorfûtéssel eladó..  ÁÁrr::  2222,,55MM  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELKEK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeelleettii  kkeerrtteekkbbeenn, a Cseresznye-közben 810 nm zártkert faházzal
+ melléképülettel, fúrott kúttal, a gázt kivéve teljes közmûvel (a gáz a telek elôtt
található), ipari árammal eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn 5971 nm-es telek eladó (közmûvek
elôtte). A terület társasház építésére alkalmas. ÁÁrr::  8800  000000  eeuurróó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRookkkkaa  uuttccáánn  ((KKeennddeerrffööllddeekk) 900 nm építési telek fúrott kúttal, szer-
számossal, 16 nm-es téglaépülettel eladó. A villany a telken belül, a többi közmû
az utcában. ÁÁrr::  11,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuuhháásszz  uuttccáánn 800 nm-es építési telek eladó. A közmûvek a telek
elôtt. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeeccsskkee  ssoorroonn,, halastó közelében 882 nm-es, körbekerített építési te-
rület eladó. Víz, gáz lekötve a telken, a villany az utcából bevezethetô. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFéénnyyeesseenn 1500 nm-es építési telek fúrott kúttal, szôlôvel, gyümöl-
csössel eladó. Villany, víz bevezetve. ÁÁrr::  11,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeennddeerrffööllddeekkeenn 963 nm-es telek eladó. Víz, villany bevezetve. 
ÁÁrr::  11,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  FFôô  uuttccáánn  három, egyenként 820 nm-es építési
telek egyben vagy külön eladó. Közmû az utcában. ÁÁrr::  22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  úúttoonn  788 nm-es építési telek fúrott kúttal, szerszámos mel-
léképülettel, gyümölcsfákkal, körbekerítve eladó. A gáz szolgalmi úton a másik ut-
cáról bevihetô, villany bevezetve, a víz bevezetése folyamatban. ÁÁrr::  44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáánn  ((KKeelleettii  kkeerrtteekk)) 808 nm-es, körbekerített építési te-
lek (az utca 70 %-a már be van építve, tehát közmû szempontjából nagyon jól ellá-
tott), a gázcsonk bent van, a többi a telek elôtt, szerszámossal eladó..  ÁÁrr::  44,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáábbaann,, nyugodt környezetben 800 nm-es építési telek
termô gyümölcsfákkal eladó (nem közmûves, minden a telek elôtt található). 
ÁÁrr::  44,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáánn  809 nm-es, fúrott kúttal, villannyal és gázzal el-
látott építési telek kis szerszámos faházzal, az utcában vízzel eladó..  ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..    
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  úúttoonn,,  frekventált helyen 803 nm-es építési telek faházzal,
fúrott kúttal, villannyal eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFéénnyyeesseenn,,  aa  VVeesszzeellyy  úúttoonn 2638 nm erdô építési telekként is eladó.
ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssaabbaaggyyöönnggyyee  ssoorroonn,, nyugodt környezetben 810 nm-es telek kör-
bekerítve, gyümölcsfákkal, szerszámtartó kis házzal eladó. A gáz a telken belül,
a víz az utcában. ÁÁrr::  44,,6699  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  úúttoonn  1615 nm-es, társasház építésére is alkalmas építési
telek fúrott kúttal, villannyal (a többi közmû a telek elôtt) eladó. ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..

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

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

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

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

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

A regisztráció 

és a címkiadás 

ingyenes!

2008. augusztus 28-áig
Mûvésztelepek kiállítása 
a Jankay Galériában

2008. augusztus 28–31. 
Rockszanazug Doboz-Szanazug-
ban (Fater Motel, Remetei u. 35.)

2008. aug. 29.–szeptember 25.
Lengyel Péter szobrászmûvész
kiállítása a Jankay Galériában

2008. augusztus 31.
Díjugrató lovasverseny 
a Pegazus Lovasiskolában 
(Fényesi tanya 1025.)

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 fazekas-
mester 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: békéscsabai Városházi Esték, Szegedi Sza-

badtéri Játékok, Gyulai Várszínház, helyi rendezvények, Interticket-, Ticket Exp-
ress- és Ticketportal-jegyek,

• prospektusok 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.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

A kecskeméti iroda címe:
Kecskemét, Wesselényi 5.,

telefon: 06-76/321-640

A hely szelleme CSA BAI MÉR LEG6

AMagyar Gárda Mozga-
lom örömmel jelenti,

hogy szeptembertôl Békés-
csabán is elindul a Kiszeli Ist-
ván professzor és Vona Gábor
által alapított Atilla Király Nép-
fôiskola.

A népfôiskola magyarság-
központú képzést indít. Célja:
a magyar kultúra megtartása,
ápolása, védelme, a magyar-
ságismeret bôvítése, a törté-
nelmi szemlélet fejlesztése.
öntudatos, önbecsüléssel
rendelkezô, magyarságára
büszke és annak kultúráját
védô emberek nevelése.

Az Atilla Király Népfôiskola
vezetô testületének tagjai cé-
lul tûzték ki, hogy a magyar
emberek szellemi, lelki és fizi-
kai fejlôdésének érdekében
cselekszenek. Erre azért van
szükség, mert a hivatalos is-
kolai képzés súlyos hiányos-
ságokkal küszködik. Tevé-
kenységükben kiemelkedô

szerepet szánnak a magyar-
ságtudat megszilárdításának
és nemzeti kulturális kincse-
ink védelmének. 

�

A tanév két szemeszterbôl
áll. Az elsô szemeszter szep -
tember 15-étôl január 15-éig,
a második szemeszter feb-
ruár 15-étôl június 15-éig tart.
Konzultációs idôpontok: havi
egy alkalommal.

Az elsô szemeszter tantár-
gyai: magyar történelem, ma-
gyar kultúra, keresztény er-
kölcstan, XXI. század.

Teljesítményértékelés: sze-
meszterenkénti beszámoló. A
képzettség igazolása: tanúsít-
vány. Amennyiben tájékozta-
tónk felkeltette érdeklôdését,
örömmel vesszük jelentkezé-
sét, amelyet a beiratkozási
lap kitöltésével, önéletrajzával
és egy 4 x 4-es fénykép bea-
dásával tehet meg. Informá-
ció: 06-20/529-1063.

– Hol tudták ezt a sok embert
egyszerre elhelyezni, foglal-
koztatni?

– A csapat egyik fele a bé-
késcsabai iskolacentrumban
alkotott, ami nem a tábori jelle-
get erôsítette, inkább az okta-
tást. A fafaragók és a kályhás-
mesterség mûvelôi pedig az
idén Vésztôre kaptak meghí-
vást, a helyi településszépítô
egyesület kérte fel ôket az al-
kotásra, így a most rendbe ho-
zott tórendszer környékére ke-
rülhettek ki a fafaragóink által
készített padok, játékok, táb-
lák. A kályhások sem tétlen-
kedtek, ôk egy bel- és egy kül-
téri közösségi kemencét épí-
tettek fel a tábor egy hete alatt.
Örültünk a vésztôiek invitálá-
sának, s annak is, hogy két
nagy civil szervezet együtt mû -
ködésébôl maradandó alkotá-
sokkal gazdagodott a város.
– Milyen újdonságokról

számolhatunk be az idei tábo-
rozás kapcsán?

– Ez évben elôször indítot-
tunk egy ötvöscsoportot, ahol
– természetesen – elsôsorban
a népi ékszerkészítés került 
a figyelem középpontjába.
Ugyancsak újdonságnak szá-
mít, hogy a táborhoz kötô-
dôen „Norvégia és a dél-alföl-
di régió élô népmûvészete”

címmel kiállítás nyílt a Mun -
kácsy Mihály Múzeumban.
Rendkívül érdekes volt szem-
besülni azzal, hogy a sok kü-
lönbözôség mellett bizony ha-
sonlóságok is felfedezhetôk a
különbözô népek paraszti kul-
túráit idézô tárgyakban.
– Miként vonná meg az idei

tábor mérlegét? Mely progra-
mok nyerték el leginkább a
résztvevôk tetszését?

– A táborban készült tárgya-
kat bemutató kiállításon renge-
teg szebbnél szebb darabot
láthattunk, objektív értelemben
tehát kijelenthetjük, hogy sokat
és jól dolgoztak a kézmûvese-
ink. Ami talán még ennél is
fontosabb, hogy a közös prog-
ramokon együtt élvezhettük a
gasztronómiai csodákat, a Ba-
lassi táncegyüttesnek köszön-
hetôen pedig sokat táncolhat-
tunk és énekelhettünk. A leg-
megindítóbb pillanat a vésztôi
táborzárón adódott, amikor is
népdalokat énekelve, kéz a
kézben sétáltunk végig mind-
annyian a fafaragók által készí-
tett padok között, végül pedig
eldaloltuk a Himnuszt. A tábor
sikerét jelzi talán az is, hogy
egyre fiatalabbak jönnek hoz-
zánk, a „derékhadat” idén a
negyvenesek adták, de sok 18
év alatti vendégünk is volt.

Gajdács Emese

Népmûvészeti tábor

Az Andrássy út és az Irá-
nyi utca keresztezôdésé-

ben, az áruház sarkánál álló
díszóra mûködése nem folya-

matos. A Démász Zrt. építtet-
te az órát a közvilágítás jubi-
leuma alkalmából, de sajnos

az elmúlt idôszakban többet
állt, mint járt, ráadásul külön-
bözô idôt mutat a két oldalán.

Békéscsaba önkormányza-
ta felkérte a Démász Partner
Békéscsaba Kft.-t, hogy javít-
sák meg a sétálóutcai „kis ék-
szert”, hogy mûködô óraként
legyen dísze és éke a város
legforgalmasabb utcájának.

A Démász Zrt. beruházási
osztálya, illetve a Démász
Partner Békéscsaba Kft. mun-
katársa ismét felmérte a
mûszaki problémát, és meg-
rendelte a hibaelhárításhoz
szükséges speciális akkumu-
látort.  

A Démász Partner Kft. vál-
lalta, hogy két héten belül, de
legkésôbb augusztus 20-ára
üzemképes lesz a díszóra.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Megjavítják a díszórát

A Berbécs zenekar fellépései
Augusztus 16-án 18 órától:
a Berbécs zenekar és a Békés Banda közös mûsora a Lencsési Kö-
zösségi Ház mögötti szabadtéri színpadon. (A koncert után fellép a Csa-
ba Nemzetiségi Néptáncegyüttes a két zenekar kíséretében.)

Augusztus 20-án 14 órakor:
a Berbécs zenekar önálló mûsora a Szent István-napi városi ünnepsé-
gen, a városháza elôtti téren (Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Ha valakinek nem lenne elég belôlünk, ezen a napon 16 órától Mezô-
megyeren is megtekinthet minket (www.berbecs.hu).

Békéscsaba önkormányza-
ta az Oktatási és Kulturális

Minisztériumhoz benyújtott tá-
mogatási kérelemének pozitív
elbírálásáról kapott értesítést.

A Bartók Béla Mûvészeti
Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény,
Zeneiskola 1 680 555 Ft, majd
2 094 681 Ft támogatásban

részesül, mely keret szeptem-
ber végétôl négy egyenlô
összegben kerül folyósításra. 

Az összeget mûködésre,
fejlesztésre, eszközfejlesztés-
re és -beszerzésre kívánja for-
dítani az önkormányzat, ez-
zel is elôsegítve a zeneiskola 
további eredményes mûkö-
dését.

Pályázaton nyert a város

Atilla Király Népfôiskola



EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK
2008. augusztus 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 átképzés
után magas jövedelem, biztos ál-
lás. 30/843-0496.
Nyugdíjas BM-dolgozók, katonák,
BV-sek részére ingyenes átképzés
után magas jövedelem. Telefon:
70/381-3628.

MUNKÁT KERES
Fûnyírást, gazvágást, parlagfûirtást

vállalok: 30/366-9699, Petri.

IN GAT LAN
Egyedi víz-gáz számlázású, belvá-
rosi garzonlakás eladó. Érdek lôdni:
70/220-6988.
Békéscsabán, a Bajza utcában ker-
tes családi ház eladó. Telefon:
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 családi
ház eladó. Békéscsabai csere is ér-
dekel. Telefon: 70/587-4857.
Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosz-
szú távra kiadó. 3000 Ft/m2/hó.
Telefon: 30/938-4240.
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, há-
romszobás, téglablokkos, 3. eme-
leti, egyedi gázfûtéses lakás eladó.
Irányár: 11,5 millió Ft. Telefon:
20/543-2010.

SZOLGÁLTATÁS
Klímaszerelést, hûtôgépjavítást vál-
lalok. Tel.: 70/243-8298.
Fûkaszálás, gazvágás számlaképe-
sen. 20/470-1483.
Csempézést, hidegburkolást és la-
minált parketta rakását vállalom!
Telefon: 30/273-3191.
Automata mosógépek, háztartási 
gépek javítása. Tel.: 30/304-4622,
66/454-561.
Könyvelés egyéni és társas vállal-
kozóknak, teljes körû ügyintézés-
sel. Telefon: 20/567-6521.
Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard Bt.
Telefon: 20/993-9165.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Tel.: 20/935-8173, Péter
József.

Utánfutó-kölcsönzés, akár vontatás-
sal is! Redôny, szúnyogháló, napel-
lenzô, szalagfüggöny, zárszerelés!
Bé késcsaba, Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.
OKJ-s személy- és vagyonôri tanfo-
lyamra várunk jelentkezôket. Rész-
letfizetés lehetséges. Hölgyek is je-
lentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.
Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, szalagparkettázást, homlok-
zatfestést, hõszigetelést, nemesva-
kolatok készítését vállalom! Lestyán
Pál, Gorkij u. 6. Telefon: 436-226, 
30/481-8071.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békés-

csaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Telefon:
30/508-6713.
Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése. 
Telefon: 20/432-6098.

OKTATÁS
Általános és középiskolások korre-
petálása minden tárgyból. Telefon:
20/933-6828, 30/546-4819.
Angol, német, olasz egyéni nyelvok-
tatás, korrepetálás minden szinten.
Tel.: 20/933-6828.
Középiskolás fiam mellé matema -
tika korrepetitort keresek, elsôsor-
ban fôiskolás vagy pályakezdô pe-
dagógus hölgyet. Telefon:
30/408-8739.

EGYÉB
Méregtelenítés, feltöltés, erôsítés.

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 eladó.

Tel.: 70/311-9461.
Peugeot és Aprilia Scarabeo robo-
gó eladó. Érd.: 70/588-0808.
Szeptemberi adriai kirándulásunkra

szabad helyek kiadók. Telefon:
70/334-0841.
Szuperzöld csodaital, lúgosítás!

Tel.: 30/290-8726.
Két építési telek eladó Békéscsa-
bán, a Fürjes-kertekben. Irányár: 
2,5 M Ft, illetve 2 M Ft. Telefon: 
66/436-165.
Gyermekfelügyeletet és takarítást
vállalok. Tel.: 30/416-0742.
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Egy 49 fôbôl álló norvég
cserkészcsapatot foga-

dott a közelmúltban a város-
házán Köles István alpolgár-
mester. A 14–18 éves fiatalok
a Keresztyén Ifjúsági Egyesü-
let (KIE) testvérszervezetének
képviseletében jártak nálunk,
egy nemzetközi keresztyén
szervezet, az YMCA tagjaként.

A díszteremben Köles Ist-
ván Békéscsaba oktatási,
közmûvelôdési intézményei-
rôl, sportlétesítményeirôl és
számos programról beszélt a
fiataloknak, míg Varga Tamás
ifjúsági referens a Garabon-
ciás Napokról és az ifjúsági
koncepcióról mesélt. A cser-
készek vezetôje, Ragnar Si-
monsen elmondta, hogy egy
Norvégia közép-nyugati ré-
szén található településrôl,
Jolsterbôl érkeztek, az ezer
méter magas hegyek és ezer
méter mély fjordok hazájából.
Európai körúton vesznek részt,
úti céljuk Párizs, Velence, Szlo-
vénia, Békéscsaba és Prága. A
fiatalok nyitottak és fegyelme-

zettek, a vezetô mellett mind-
össze néhány felnôtt kísérôjük
van: Marit Hartvedt, Aase Britt
Oygard, Stian Aardalsbakke,
Terje Erikstadt és Henny Kla-
kegg Borset. Békéscsabán
mindössze egy napot és egy
éjszakát töltöttek a helyi KIE el-
nöke, Szikora István, valamint
csabai és környékbeli fiatalok
társaságában.

A KIE célja az 1855-ös Pári-
zsi Alapnak megfelelôen: „egy
közösségbe gyûjteni azokat a
fiatalokat, akik a Szentírás
alapján Jézus Krisztust Meg-
váltójuknak és Istenüknek tart-
ják, hitükben és életükben az ô
tanítványai akarnak lenni, és az
ô országát terjesztik a fiatalok
között”. A békés, vidám kis
csapat ennek szellemében vá-
gott neki a körútnak, ahogy a
helyi KIE (Kinizsi u. 11., www.
kie.hu/bekescsaba, bcskie@t-
online.hu) is ennek jegyében
várja soraiba, valamint prog-
ramjaira a fiatalokat, fiatal fel-
nôtteket és régebb óta felnôt-
teket. Mikóczy Erika

Ö tven citerás gyûlt össze
Békéscsabán. A megye

kilenc, szlovákok lakta telepü-
lésérôl: Békéscsabáról, Csa-
baszabadiból, Csabacsüdrôl,
Csorvásról, Mezôberénybôl,
Gerendásról, Kétsopronyról,
Szarvasról és Telekgerendás-
ról jöttek azzal a céllal, hogy
bôvítsék játéktechnikai és
szlovák népzenei ismeretei-
ket. Az egyhetes rendezvény-
nek – melyet immár 13. alka-
lommal rendez Békéscsabán
a Csabai Szlovákok Szerve-
zete – a Szlovák Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és

Kollégium adott helyet. A
szakmai táborba 10–18 éves
fiatalok, illetve a népdalkörök
felnôtt citerásai jöttek el. Já-
téktechnikájuk fejlesztésérôl
Borsi Ferenc citeraoktató és
tanítványai: Juhász Kálmán,
Bernát Katalin és Sztvorecz
Renáta gondoskodtak. A
szlovák népdalok megismer-
tetését az idén is, mint min-
den évben e sorok írója vállal-
ta magára, s a dalanyag Bé-

késcsaba újratelepítésének
290. évfordulóját szimbolizál-
ja. Az elsô telepesek 1718-
ban érkeztek Békéscsaba
mai területére a Felvidék há-
rom megyéjébôl (Nyitra, Hont
és Nógrád), ennek emlékére
a tábor záró mûsorában a há-
rom megye és Békéscsaba
népzenéje szólalt meg a cite-
rások és énekesek színvona-
las elôadásában. 

A többnapos csabai tartóz-
kodást szabadidôs progra-
mok tették változatossá cite-
rásaink számára. Alkalmuk
volt különbözô népi kéz -

mûves technikákkal ismer-
kedni, a sport és a strand sem
hiányzott az életükbôl. A fiata-
lok között nagy sikert aratott a
Lustyik István tanítványai által
adott könnyûzenei koncert is.
A citerások nagyszerû élmé-
nyekkel gazdagodva tértek
haza. Köszönjük a lehetôsé-
get a rendezvény szervezôi-
nek, Ancsin Pálnénak és a tá-
mogatóknak.

Ocsovszki Ildikó 

Ványai János békéscsabai
fazekasmesterre emlé-

keztek halálának huszonötö-
dik, születésének századik
évfordulóján július 25-én
mindazok, akik megjelentek a
Szent László utca 10. számú
ház elôtti emléktábla-avatón.

A Békési Úti Közösségi Há-
zak, a Békéscsabai Városvé-
dô és Városszépítô Egyesület,
a Közös Pont Egyesület és a
Ványai család által megrende-
zett ünnepségen a Békéscsa-
bai Városvédô és Városszépí-
tô Egyesület képviseletében
Hankó Andrásméltatta a faze-
kasmestert. Mint mondta, Vá-
nyai János 13 éves korában
inasként ismerkedett meg a
szakmával, majd Mezôtúrra
került, 1932-ben „váltotta ki az
ipart”, 1944-ben pedig mes-
tervizsgát tett. Hosszú éveken
át volt megbecsült mestere a
városnak, akinek edényei
szinte miden háztartásban
megtalálhatók voltak.

Az emléktábla-avatón meg  -
jelent vendégek az egykori
szülôi házban megtekinthették
Ványai János hajdani kemen-
céjét is. Ezt követôen az ese-
mények a Meseházban folyta-
tódtak, ahol Lukács Tünde és

Andó György közremûködésé-
vel kiállítás nyílt a fazekasmes-
ter hagyatékából, majd Békési
István vetítéssel egybekötött
elôadását tekinthették meg az
érdeklôdôk magyarországi és
erdélyi kemencék építésérôl. 

G. E.

Norvég cserkészekNépdalkörök, citerások

�
Amirôl nem beszélünk

Kiegészítô megjegyzés a „Válasz Kiss Lászlónak” címû le-
vél névtelen írójának (csak én az igazam tudatában nem

kérem a névtelenség védelmét, mert ha valaki úgy látja és azt
tényekkel is alátámasztja, hogy nincs igazam, akkor a köszö-
netem nyilvánítása mellett hajlandó vagyok eddigi meggyô-
zôdésemen változtatni. Mert az emberi nagyságot nem a té-
vedhetetlenség, hanem az esetleges tévedések beismerése
jellemzi. Tévedhetetlen ember nincs. Az ilyen nézetkülönbsé-
gek jó szándékú egyeztetése viszi elôbbre a világot. Amihez
elsôsorban szabad véleménynyilvánítás szükségeltetik. 

Mirôl nem beszélünk? Nem beszélünk az 1867-es oszt-
rák–magyar kiegyezésrôl. Pedig ennek a politikai malôrnek
a következménye Trianon. 1848-ban a soknemzetiségû és
a nemzetiségeket elnyomó Habsburg-uralom ellen lázadtak
fel a térség nemzetiségei, köztük a magyar is. Ezt a lázadást
az orosz imperialisták segítségével még leverték a Habs-
burgok, ebben a harcban azonban annyira legyengültek,
hogy egyedül már nem vállalták az uralkodást. Ezért társat
kerestek, míg végre, 1861-ben a magyarokban meg is talál-
ták, és megalkották az Osztrák–Magyar Monarchiát.

Kitört az elsô világháború. Ezután került sor a békekö-
tésre Trianonban, ahol az Osztrák–Magyar Monarchiát és
nem az ezeréves Nagy-Magyarországot – és ez nem mind-
egy – osztották fel nemzetállamokra, vagy ahogy Kiss Lász-
ló mondta: „vágták és darabolták”.
Id. Medovarszky János, a Független Kisgazda Polgári és
Földmunkás Párt egykori békéscsabai ügyvezetô elnöke 

Ványai Jánosra emlékeztek

Tisztelt szerkesztôség! 
Kérem, szíveskedjenek
megjeleníteni levelemet.

Az emléktáblát Édesa-
pánk 100. születésnapjára
és halálának 25. évforduló-
jára helyeztük el a szülôi há-
zon. Sok kedves ismerôs-
nek küldtünk meghívót, és
ismeretlennek is, akik vá-
rosunk sorsát igazgatják.
Ônekik azért küldtük a meg-
hívót, mert a háború után
Édesapánk is mint tanács-
tag dolgozott a környék la-
kossága érdekében. Jó len-
ne, ha sokan tudnák, hogy
milyen érték rejtôzik itt!

Köszönöm azoknak,
akik oly sokan megtisztel-
ték ezt a meghitt ünnepsé-
get, és velünk együtt emlé-
keztek a fazekasmesterre a
Szent László utcában.
Tisztelettel: Ványai Mária

MEGHÍVÓ
A Dél-alföldi Tégla- és Cserépipari Vállalat egykori dolgozói és nyug-
díjasai, valamint a mai Tégla-, Cserép- és Kerámiagyártó Kft. vállala-
toknál dolgozók részére 2008. szeptember 27-én, szombaton 17
órától zenés, vacsorával egybekötött (vacsora 18 órakor) baráti ta-
lálkozót szervezünk a volt Tégla kultúrház nagytermében, az Oros-
házi út 32. szám alatt.
A vacsora ára: 500 Ft/fô.(Vacsorajegyét hozza magával!)
Jelentkezés szeptember 15-ig a gyárakban, valamint az alábbi 
telefonszámokon: Kutiné dr. Stefanovits Katalin 70/389-3553, 321-455
Molnár Lajosné 636-760, Verasztó Jánosné 328-832, Gábor Mihályné
438-496, Várfalvi Gézáné 322-122, Baukó Mihály 321-250, Csávás
Margit 70/949-4102, 635-345.

A találkozóra mindenkit vár a rendezôség!
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BAYER REKLÁMÜGYNÖKSÉG

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

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

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

Idegennyelvi Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Telefon: 99/547-790, 454-262, 70/257-3513
info@ilsszki.hu, www.ilsszki.hu

MIKOR VÁLASZD AZ ILS-T?
• Ha piacképes szakmát akarsz szerezni.
• Ha munka mellett szeretnél, esti képzés keretében, új szakmát szerezni.
• Ha kreditbeszámítást szeretnél a felsôoktatásban.
• Ha érdekel az intenzív nyelvtanulás: emelt óraszámban, egyéni igényeknek megfelelôen –
akár heti 12 órában (angol, német, francia).

Képzések nappali és esti rendszerû oktatás keretében, 2008/2009
Informatika:
Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô: 2 év nappali (felsôfok), kreditbesz.: GDF

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
Kis- és középvállalkozási menedzser: 2 év nappali (felsôfok), kreditbesz.: Szegedi TE Gazd. K.
Üzletviteli szakmenedzser: 2 év nappali (felsôfok), kreditbeszámítás: TSF GFK
Marketing- és reklámügyintézô: 1 év nappali (középfok), 1000 óra esti (középfok)
Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô: 2 év nappali (emelt szint), 2000 óra esti (emelt szint)

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
Intézményi kommunikátor: 2 év nappali (felsôfok), kreditbeszámítás: Egri EK Fôisk.
Újságíró II: 2 év nappali (középfok), 2000 óra esti (középfok)

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
Szociális segítô: 2 év nappali (felsôfok), kreditbeszámítás: TSF Eü. Fakultáns – 2000 óra esti
Gyermekgondozó-nevelô: 2 év nappali (emelt szint), 2000 esti (emelt szint), kreditbesz.: TSF Ped K.
Pedagógiai asszisztens: 1 év nappali/középfok, 1000 óra esti/középfok 
Gyógypedagógiai asszisztens: 2 év nappali (emelt szintû), 2000 óra esti 

Vendéglátás, idegenforgalom:
Vendéglátó szakmenedzser: 2 év nappali (felsôfok), kreditbeszámítás: Kodolányi J. Fôisk.
Idegenforgalmi szakmenedzser: 2 év nappali (felsôfok), kreditbeszámítás: Kodolányi J. Fôisk.
Pincér: 3 év nappali (alapfok), 3000 óra esti (alapfok)
Idegenvezetô: 2 év nappali (emelt szint), 2000 óra esti (emelt szint)
Utazásügyintézô: 1 év nappali (középfok), 1000 óra esti (középfok) 
Protokollügyintézô: 1 év nappali (középfok), 1000 óra esti (középfok)

Csak esti képzés: Biztonságszervezô: 0,5 év 300 óra esti (középfok)

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, ingyenes képzés, 
diákigazolvány, családi pótlék.

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

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

A tábla készítôi a régi nagysá-
gokra emlékezve egy kis idô-
utazásra hívják az érdeklôdô-
ket, így minél többen szerez-
hetnek tudomást arról, milyen
komoly „olimpiai tradíciói”
vannak Békéscsabának. 

Vantara Gyula elmondta,
hogy Békéscsaba büszke él-

sportolóinak és azok edzôinek
kiváló teljesítményére. Az el-
múlt években a város sport -
életének szereplôi világ- és
olimpiai versenyeken, torná-
kon értek el nagy sikereket. Az
önkormányzat eltökélt szándé-
ka a sportolók további támo-
gatása, az egészséges élet-
módra nevelés, az utánpótlás

biztosítása. A város mindent
megtesz annak érdekében,
hogy megfelelô körülménye-
ket biztosítson számukra. A
polgármester reméli, hogy a
nagy elôdökhöz hasonlóan a
most kiutazó csabai sportolók
is eredményesen szerepelnek
ezen a nagy megméretteté-
sen. Elsô ízben 1924-ben, a
párizsi játékokon vett részt
csabai sportoló, Bedô Pál súly -
lökô, ma pedig már a harmin-
cadikat köszönthetjük Böczö-
gô Dorina személyében. 

A tábla segítségével váro -
sunk lakói közelebbrôl is meg-
ismerhetik a pekingi résztve-
vôket és felkészítôiket, vala-
mint azokat az olimpikonokat,
akik valamilyen módon kap-
csolódnak városunkhoz. Kie-
melten szerepelnek a békés-
csabai kötôdésû olimpiai baj-
nokok.

A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfor-
tos, egyedi fogyasztásmérôkkel felszerelt lakó-
egységek, amelyek a következô helyiségekbôl
állnak: kettô szoba, elôszoba, nappali étkezô-
vel, konyha, kamra, fürdôszoba, WC, valamint
fedett tornác. A lakóházat – kerítéssel határolt
– kert övezi.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jo-
gának elnyerésére – életkortól és családi álla-
pottól függetlenül – azok nyújthatják be pályá-
zatukat, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel ren-

delkeznek, vagy a házaspár (élettárs) egyik
tagja legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel
rendelkezik, és ténylegesen a bejelentett la-
kásban laknak;

– békéscsabai lakóhellyel nem rendelkeznek,
de legalább 1 éve békéscsabai tartózkodási
hellyel és munkahellyel rendelkeznek;

– vállalják családonként (egyedülállók eseté-
ben személyenként) legalább havi 10 000 Ft
megtakarítási összegû, minimum 4 év futam -
idejû lakás-elôtakarékossági szerzôdés meg-
kötését és annak a szerzôdésben foglaltak
szerinti folyamatos fizetését;

– vállalják családonként (egyedülállók eseté-
ben személyenként) a bérleti szerzôdés meg-
kötése elôtt 150 000 Ft óvadék megfizetését
a bérleti szerzôdés megszûnésekor esetle-
gesen felmerülô karbantartási költségek fe-
dezetére,

– szülôktôl, vagy valamely közeli hozzátartozó-
tól származó befogadó nyilatkozattal rendel-
keznek;

– közjegyzô elôtt tett nyilatkozatban vállalják,
hogy a bérleti jogviszony bármely okból tör-
ténô megszûnésekor a bérleményt a szerzô-
désben foglalt határidôig önként elhagyják.

Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegysé-
geiben történô elhelyezésre, illetve a pályázat-
ban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idôpontjában, illet-

ve azt megelôzô 5 éven belül saját tulajdonú
lakással rendelkezett, kivéve az ¼-ed tulaj-
doni részt meg nem haladó, haszonélvezet-
tel terhelt résztulajdont;

– fôbérlôként önkormányzati tulajdonú lakás-
ban lakik, kivéve a Békéscsaba, Irányi u. 4–6.
szám alatti átmeneti lakás bérlôje, valamint a
Békéscsaba, Dózsa György út 7. szám alatti
ifjúsági garzonház bérlôje;

– a korábban önkormányzati tulajdonú lakást
bérlôként megvásároló személy, vagy aki
pénzbeli térítés ellenében lemondott bérla-
kásáról az önkormányzat javára.

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK
Az Erzsébet lakóparkban lévô lakás pályázat
útján kiválasztott bérlôjével kötött bérleti szer-
zôdés határozott idôre – 1 évre – szólhat,
amelynek megújítását a határozott idô lejártát
megelôzô 30 napon belül kérheti a bérlô. A
szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe
kell venni azt a tényt, hogy bérlô 
– a beköltözéstôl számított 8 évig lakhat az in-

gatlanban. A bérleti szerzôdés 8 év után sem-
milyen indokból nem hosszabbítható meg.

– A lakásra bérlôtársi szerzôdés nem köthetô,
több bérlô együttesen nem bérelheti, kivéve
a házaspárral, élettárssal kötött szerzôdés,
amely bérlôtársi szerzôdésnek minôsül.

– A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlôk
kötelesek lakbért fizetni. A költségalapon
meghatározott lakbérû (költségelvû) lakóház
bérleti díja a lakás célú állami támogatások-
ról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kormány-
rendelet alapján került megállapításra. A lak-
bér mértéke a pályázat közzétételekor 445

Ft/m2/hó. Bérlô köteles havonta bruttó 26 700
Ft lakbért fizetni. Bérbeadó a lakbér összegét
évente felülvizsgálja. Bérlô a lakóházhoz tar-
tozó kertet térítés nélkül jogosult használni.

– Az Erzsébet lakópark lakóházai 20 évig nem
idegeníthetôk el, azokat az önkormányzatnak
– a 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet
alapján – 20 évig bérlakásként kell üzemel-
tetnie.

– A pályázatokról (a bérlôk kiválasztásáról) –
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlése által elfogadott elbírá-
lási szempontrendszer alkalmazásával – Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyûlésének Egészségügyi, Szociális
és Lakásügyi Bizottsága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
szeptember 1. 12.00 óra.
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.
A pályázat benyújtásának helye: Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociálpolitikai Osztály, Békéscsaba, Szabad-
ság tér 11–17., földszint 21-es iroda.
A pályázat benyújtásához szükséges forma-
nyomtatvány a szociálpolitikai osztályon igé-
nyelhetô, valamint a www.bekescsaba.hu hon-
lapról is letölthetô.
A pályázat elbírálásának várható idôpontja:
2008. szeptember.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írás-
ban értesítjük.
A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idô-
pontját, valamint a lakás-elôtakarékossági
szerzôdés, a közjegyzô elôtti nyilatkozattétel
határidejét és módját.
Bôvebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociál-
politikai Osztályán kérhetô. Telefonszám:
66/452-252/4022-es mellék.

A Békéscsabai Atlétikai Klub sajtótájékoztatót tartott,
amelynek témája a világ- és országos bajnokságokon ki-
válóan teljesített atlétáik és edzôik bemutatása volt

Olimpikonjaink Pekingben Elhunyt Andó
László mester

Életének 41. évében, sú-
lyos betegség következté-
ben elhunyt Andó László
III. DAN shotokan karate
mester, az AJKA magyar-
országi szervezetének és

a Békéscsabai Lakótelepi
SE shotokan karate szak-
osztályának tagja. Andó
László az utóbbi idôben
fiatalok oktatásával foglal-
kozott, Mezômegyeren ok-
tatta, nevelte karatésait.
Mind a shotokan karate,
mind az önvédelem terén
kiváló szakembert vesztett
vele a harcmûvészek nagy
családja. Igazi karatés
volt, aki a sportág elveinek
megfelelôen élt. Óriási op-
timizmussal viselte beteg-
ségét, szinte az utolsó pil-
lanatokig edzôtáborba járt,
edzett, tanított. Emlékét
örökre megôrizzük, és
büszkék vagyunk rá, hogy
hozzánk tartozott.

Békés Megyei
Harcmûvész Szövetség

Tavaly októberi ülésén fo-
gadta el a közgyûlés a

város közterületein lévô sza-
badtéri sportlétesítmények
felújítási és öt évre szóló fej-
lesztési tervét. Ez alapján idén
megkezdôdtek és részben el
is készültek a szükséges elô-
készítési munkák, tervezteté-
sek. A kivitelezôk kiválasztása
közbeszerzési eljárás kereté-
ben történik meg.

Ezek alapján a következô
helyeken felújítják, kosárlab-
dapalánkokkal látják el, illetve
rendbe hozzák a meglévô
streetballpályákat: Dohány ut-
cai ifjúsági park (Mezôme-
gyer), Rózsa utcai ifjúsági
park, Tolnai utca, Munkácsy

tér, Vécsey utca, Petôfi utca,
Lehel utca, Bánszky utca és
Lencsési úti ifjúsági park.

Újrafüvesítik, labdafogó há-
lóval látják el és az extrémpá-
lyánál kivilágítják a gerlai Pa-
csirta utcai ifjúsági park focipá-
lyáját. A sportcsarnok melletti
extrémsport-pályán rögzített
kukákat helyeznek el, és rend-
be teszik a figyelmeztetô táblá-
kat. Emellett a városközpont-
ban kihelyeznek egy, a sza-
badtéri sportlétesítményeket,
illetve az ifjúsági játszótereket
feltüntetô információs táblát és
térképet, a szóban forgó tere-
ken pedig egységes táblák in-
formálnak majd a használati
szabályokról. G. E.

Az FTC Békéscsabai és
Békés Megyei Baráti

Köre a Zöld Sas Lovagrenddel
közösen újból megtárgyalta a
békéscsabai Rózsa Ferenc
gimnáziummal kapcsolatos
névváltoztatást.
A közmûvelôdési, ifjúsági,

oktatási és sportbizottság is
foglalkozott a korábbi névvál-
toztatási elôterjesztésünkkel.
Köszönjük. Örömmel vettük
tudomásul, hogy a bizottság-
ban a többség is azon a véle-
ményen van, hogy a Rózsa
Ferenc név már nem dicsôíti
városunk hírnevét. (Ennél
még a Rózsa Sándor elneve-
zés is jobb.)

Kértük, amennyiben lehet-
séges, békéscsabai kötôdésû
személyrôl nevezzék el a gim-
náziumot. Szerintünk a békés-
csabai 1956-os hôs, Békés-
csaba díszpolgára, Fekete Pál
tanár úr megfelelô személy.
(Mint tanár is „képben” len-
ne.) Mint tudjuk, sok helyen
élô személyekrôl neveztek el
például stadionokat.
Másik alternatívánk gróf

Andrássy Gyula volt. A „Ró-
zsa” név közgyûlésünkön nem
kapott többséget.
Reméljük, hogy városunk

bolsevikokról elnevezett utcáit
is átkeresztelik.

Botyánszki György

Sportpályák és játszóterek

A Rózsa neve

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

MÁTÉ GÁBOR. A Békéscsabai Atlétikai Clubban
kezdett el sportolni, majd a Csabai Atléták Sportegye-
sületében folytatta igen sikeres pályafutását. Jelenleg
is e sportkör tagja. Legnagyobb sikerei: junior világ-
bajnoki 3. hely (1998), U-23-as Európa-bajnoki 4.,
majd 3. hely, kétszeres amerikai egyetemi bajnok,
Amerikában az év atlétája az egyetemisták között
(2000), Magyarországon az év utánpótlás-atlétája
(2001), Európa-kupa 1., illetve 2. helyezett, téli dobó
Európa-kupa 2. helyezett, Universiade 3. helyezett.
Felnôtt világ- és Európa-bajnokságok állandó résztve-
vôje. A 2007-ben Oszakában rendezett világbajnoksá-
gon az elôkelô 5. helyen végzett. A 29 éves sportem-
ber a világversenyeken lépésrôl lépésre halad elôrébb
és elôrébb. Pekingben a harmadik olimpiájára készül.
2000-ben, Sydneyben még csak ismerkedett az olim-
pia légkörével (23. helyen végzett), ám Athénban már
bejutott a döntôbe, ahol végül a 11. helyet szerezte
meg. Pekingben pedig bármi lehetséges…

BÖCZÖGÔ DORINA. A békéscsabai tornászha-
gyományok továbbvivôje: az ötödik nôi tornászolimpi-
kon. Méltó követôje Ónodi Henriettának, Balog Ildikónak,
Nyeste Adriennek és Varga Adriennek. A pekingi magyar
olimpiai csapat legfiatalabb tagja, mindössze 16 esz-
tendôs. Szülôvárosában, Orosházán, óvodásként kez-
dett el tornászni, de ajánlásra bekerült a békéscsabai
tornászmûhelybe. Az elsô pillanattól kezdve Bereczkiné
Harangozó Ildikó keze alatt sportolt, az iskolába kerülve
azután Petrovszki Pál lett a másik edzôje. Ma is ôk készí-
tik fel Dorinát.  Böczögô Dorina eddigi pályafutása során
valamennyi korosztályban országos bajnoki címet tudott
nyerni. 14 évesen már mesterfokú bajnoknak mondhat-
ta magát (ezt azóta „megfejelte” további kilenc mester-
fokú bajnoki arannyal). A nemzetközi színtéren is bemu-
tatkozott már: a junior Európa-bajnokságon, felemás
korláton döntôbe tudott kerülni, ott végül 8. lett. A tava-
lyi kvalifikációs világbajnokságon pedig a legjobb ma-
gyarként kiharcolta a pekingi részvételt. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô,

Békéscsaba, Erzsébet lakópark 49. szám alatti lakóházban történô elhelyezésre

Fotó: Kárász Péter


