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Ünnepi forgatag Tizenötmilliárdot nyertünk

Új lelátó az Elôre-pályán

Térzenével, zászlófelvo-
nással és ökumenikus

kenyérszenteléssel indult Bé-
késcsabán a program au-
gusztus 20-án, államalapító
királyunk ünnepén. A meleg
nyári idôben már a délelôtti
órákban népes közönség
gyûlt össze a Szent István té-
ren, sokan vettek részt a kato-
likus templomban a szentmi-
sén vagy nézték a néptánc-
bemutatót a városháza elôtti
nagyszínpadon, amely mel-
lett két kisszínpad is állt.

Az új kenyeret Szigeti Antal
katolikus plébános, Kondor
Péter evangélikus lelkész és
Marti Miklós református lel-
kész szentelte meg. A nézôk-
nek Vantara Gyula polgármes-
ter, Hanó Miklós és Köles Ist-
ván alpolgármesterek, dr. Fá-
bián Ágnes és Herczeg Ta-

más tanácsnokok, valamint
dr. Benedek Mária jegyzô
adott kóstolót belôle. Az ün-
nep emlékezetessé tételérôl
az ifjúsági ház gondoskodott,
a programokra ezúttal négy-
millió forintot, a tûzijátékra há-
rommillió forintot fordított a
város.

A nap folyamán a gyerekek
kézmûves-foglalkozáson ve-
hettek részt, egy sátorban
népmûvészeti kiállítás nyílt, és
számos érdeklôdôt vonzottak
a mesterségbemutatók, vala-
mint a népmûvészeti vásár is.
Aki különleges emléket szere-
tett volna, Munkácsy-korabeli
díszletek között, korhû ruhák-
ban fényképezkedhetett. A
forróságban sokan frissítet-
ték fel magukat a tér sarkánál
felállított „vízpermetkapunál”.

Nyert Békéscsaba szenny-
víztisztítás és elvezetés

fejlesztésére benyújtott pályá-
zata. Az elnyert támogatás
mértéke mintegy nettó 15 mil-
liárd forint (fillére pontosan
14 979 304 000 Ft). A pályázat
elsôként nyert a 2007-tôl
2013-ig tartó Környezet és
Energia Operatív Program tá-
mogatási rendszerében.

– Örülünk az eredménynek,
hiszen már közel tíz éve sze-
retné a város megoldani a
csatornázást. Köztudott, hogy
az unió elutasította a város ko-
rábbi pályázatát. Különösen
örülök, hogy az elsôk között
adtuk be a pályázatunkat, és
így sikerült elsôként nyernünk
ebben a pályázati konstruk-
cióban, ami a kiváló szakmai
elôkészítô munkának köszön-
hetô – mondta Vantara Gyula
polgármester.

Várhatóan 2008 szeptem-
berében kerül sor a támoga-
tási szerzôdés aláírására,
amelynek elôkészítését már
megkezdték a város szakem-
berei. Ezt követi majd a kivite-
lezôk közbeszerzési pályáza-
ton történô kiválasztása. Mind-

eközben a pályázat az Euró-
pai Unióhoz kerül bírálatra,
amikor az unió még kérhet
módosításokat, de ez az el-
nyert támogatást már nem
érinti. Ha minden jól megy, az
elsô kapavágás 2009 május–
júniusában várható.

A beruházás keretében
8989 háztartáshoz készül be-

kötôcsatorna, amihez 224 ki-
lométer csatorna és 29 kilo-
méter nyomóvezeték épül. To-
vábbi 29 átemelôt kell megépí-
teni és 37 meglévôt felújítani.
A szennyvíztisztító kapacitása
4,5 millió köbméterrel növek-
szik évente. A teljes beruházás
a próbaüzemekkel elôrelátha-
tólag 2012 októberéig tart.

Hanó Miklós alpolgár-
mester és dr. Benedek

Mária jegyzô közremûködésé-
vel avatták fel augusztus 16-án
a Kórház utcai stadion új, 90
millió forintos beruházásból
megvalósult lelátóját.

Békéscsaba 2003-ban csat-
lakozott a Fidesz-kormány ál-
tal elindított stadionrekonst-
rukciós programhoz, majd el-
készült a pályavilágítás.

Részletes beszámoló a kö-
vetkezô lapszámunkban
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Bank, képzés, munkaügy
ABudapest Bank békés-

csabai bankmûveleti köz-
pontjában jelenleg több mint
négyszázötvenen dolgoznak,
jövôre ez a szám eléri a hét-
százat. A munkatársak kivá-
lasztásában, képzésében a
bank együttmûködik a Békés-
csabai Regionális Képzô Köz-
ponttal (BRKK) és a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Köz-
ponttal. Térségünkben, de ta-
lán az országban is egyedülál-
ló, hogy a belépôk a szakmai
felkészülés elôtt mentálhigié-
nés tréningen vesznek részt. A
partnerség részleteirôl Molnár
György, a BRKK igazgatója,
Tamás Péter, a bankmûveleti
központ vezetôje, Hegedûs-
Selmeci Zsuzsanna, a bank te-
rületi HR-menedzsere és Ga-
ray Éva, a BRKK mentálhigié-
nés programjának fejlesztôje
tájékoztatta lapunkat.

– Intézményünk egyik leg-
fontosabb küldetése – kezdi
Molnár György – a munkáltatói
igényekre történô gyors rea-
gálás. 2006 és 2008 között 650
álláskeresô került banki mun-
kára felkészítô képzéseinkre,
eddig 464 hallgató vizsgázott
sikeren és helyezkedett el a
Budapest Banknál. A szakmai
felkészültségen túl a személyi-
ség állapota is meghatározó a
munkahelyi helytállás szem-
pontjából. Az elmúlt két évben
uniós támogatással fejlesztett,
31 képzési szakirányunk egyi-
ke az akkreditált mentálhigié-
nés tréning, amelyre felfigyelt a
bank. Közös munkánk kedve-

zô tapasztalatai alapján továb-
bi projektekkel folytatjuk az
együttmûködést.

– Békéscsabán a város
mellett a munkaügyi központ
és a BRKK a legfontosabb
partnerünk – folytatja Tamás
Péter. – A régióban nem volt ta-
pasztalatunk, jól jött a segítség
az infrastruktúrában, a munka-
társak kiválasztásában, képzé-
sében. Alkalmazottaink több
mint negyven százaléka a pá-
lyakezdôk vagy a munkanél-
küliek közül kerül ki, sokaknak
ismeretlen a munka világa,
szokatlanok a multinacionális
cég keretei. A BRKK mentálhi-
giénés képzése segítség ne-
kik is.

– Hogyan épül fel a mentál-
higiénés tréning?

– A HEFOP 3.5.1 projekt
keretében fejlesztettünk egy
120 órás képzést pályakez-
dôknek – válaszolja Garay Éva
–, ezt a programot formáltuk a
bank igényeihez. A résztvevôk
10-20 fôs csoportokban, 80
órás képzés keretében tesz-
nek szert nagyobb önismeret-
re, emberismeretre. Fontos a
motiváció, az együttmûködés
és a kapcsolatépítés, a ver-
sengés, a konfliktusok megol-
dása, a stresszoldás. Haté-
kony az együttmûködésünk a
bankkal, csoportvezetôik részt
vesznek a tréningek elsô és
utolsó napján, megválaszolják
a felmerülô kérdéseket, és ta-
pasztalatokat gyûjthetünk a
helyszínen is.
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Ifjúsági parkok
felújítása

Elkészült a Békéscsaba
közterületein lévô szabad-

téri sportlétesítmények szük-
ségszerû felújítási, valamint
középtávú (öt évre szóló) fej-
lesztési terve, melyet a közgyû-
lés 2007. október 18-i ülésén
elfogadott. Ennek nyomán
2008 évben a következô felújí-
tási és beruházási munkák elô-
készítése, megtervezése, ter-
veztetése kezdôdött meg:

A gerlai, Pacsirta utcai ifjú-
sági parkban újrafüvesítik,
hengerelik, labdafogó hálók-
kal látják el az extrémsport-pá-
lyát és világítást építenek ki . A
mezômegyeri, Dohány utcai if-
júsági parknál újraaszfaltozzák
a futballpályát, felfestik a pá-
lyákat, esôfogóval látják el a
sportolói padokat, kihelyez-
nek, rögzítenek szurkolói pa-
dokat, kicserélik a labdafogó
hálókat. Emellett új, a szabá-
lyoknak s az elôírásoknak
megfelelô kapukat helyeznek
ki és rögzítenek, kis méretû,
mozgatható kapukat hoznak,
a pálya mellé világítást építe-
nek ki, pingpongasztalt, hul-
ladékgyûjtôket helyeznek ki.
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Fotó: Kárász Péter



2 Város és világ 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 MASSZÁZSSZALON, BEMUTATÓTEREM ÉS KERESKEDELEM
Békéscsaba, Petôfi u. 2. • Tel.: 66/640-960; 20/476-5862, 20/207-1854.

Nyitva: hétfôtôl péntekig 10.30–19.30-ig, szombaton 10.30–18-ig.

Minden megvásárolt JADE köves masszázságyunk után egy meglepetés ajándékot adunk.
Akció! Akció! Akció!Akció! Akció! Akció!

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 Attila mûsora zárja a fesztivált.

Ajánlattételi felhívás büfék üzemeltetésére
Ajánlatkérô neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., tel.: 452-252, fax: 523-804).
Az ajánlatkérô ajánlatot kér Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármeste-
ri Hivatalában (Békéscsaba, Szent István tér 7. és Békéscsaba, Szabadság
tér 11–17. sz. alatt) mûködô büfék üzemeltetésére.
A teljesítés határideje: 2009. december 31.
Az ajánlat benyújtásának ideje: 2008. szeptember 11., 10 óráig.
A pályázati dokumentáció ügyfélfogadási idôben Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) Városü-
zemeltetési Osztályán vehetô át.
A helyszín elôzetes idôpont-egyeztetést követôen megtekinthetô.
További információ Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Városüzemeltetési Osztályán kérhetô (telefon: 523-818).
Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében a legelônyösebb
ajánlatot fogadjuk el.
A szerzôdéskötés tervezett idôpontja: legkésôbb 2008. szeptember 18.
(az ajánlatelbírálás idôpon.tjának változása esetén az ajánlattevôket írásban
értesítjük).

Dr. Benedek Mária jegyzô

Segítség az iskolakezdéshez Szolidaritás, kárenyhítés

Kerék-Bárczy a Fiuméban

ÖsszefogásMezômegyerért
AFényes és Térsége Egye-

sület 108 fényesi gyer-
meknek adott iskolakezdési
támogatást augusztus 12-én,
a településrész egyetlen „kö-
zösségi épülete”, a Fatornyos
kocsma teraszán. Az utalvá-
nyokat Tímár Ella önkormány-
zati képviselô osztotta ki.

A lehetôségrôl valamennyi
ott lakó tudott, öt helyen kipla-
kátolták, és az egyesület min-
den házhoz szórólapot jutta-
tott el. Igényüket az általános
iskolába, középiskolába vagy
felsôoktatási intézménybe já-
rók szülei adhatták be. A kocs-
ma terasza megtelt, Tolnai Fe-
renc népes közönség elôtt
mondta el, hogy a támogatás
jórészt Vantara Gyula polgár-
mester háromszázezer forin-
tos adományának köszönhe-
tô, amelyet kiegészítettek a ki-
sebbségi, érdekegyeztetô és
külkapcsolati bizottság pályá-

zatán nyert harmincezer forint-
tal és némi saját forrással. Az
egyesület úgy döntött, hogy
ne csak a tagok gyermekei,
hanem valamennyi fényesi
igénylô részesüljön ebbôl, de
különbözô arányban. Az
egyesületi tagok gyermekei
(41 fô) fejenként 5000 forintot,
a nem egyesületi tagok gyer-
mekei (67 fô) fejenként 2000
forintot kaptak. Tolnai Ferenc
megköszönte a polgármester
és a bizottság támogatását,
valamint azt, hogy folyamato-
san számíthatnak a körzet
képviselôjére, Tímár Ellára.

Az egyesület három éve
alakult. Terveik között szerepel,
hogy a vasúti pálya mellett ka-
pott telken pályázati források-
ból végre felépüljön egy kö-
zösségi ház, emellett játszóte-
ret és sportpályát szeretnének
kialakítani.

M. E.

Békés Megye Képviselô-
testülete 2008. március 7-

i ülésén úgy döntött, hogy a
2008. március 1–2-i rendkívü-
li, viharos idôjárás miatt a me-
gye több településén súlyo-
san károsodott magántulajdo-
nú lakások elemi lakhatási fel-
tételeinek helyreállításához a
biztosítással nem rendelkezô
és egyéb támogatással sem
bíró, nehéz anyagi helyzetben
lévô lakástulajdonosok vissza
nem térítendô támogatására
elkülönített számlán „Békés
Megyei Szolidaritási-kárenyhí-
tési Alapot” hoz létre, egymil-
lió forint induló összeggel. A
szolidaritási alaphoz bárki –
magánszemélyek, civil szer-
vezetek, gazdálkodó szerve-
zetek, intézmények, önkor-
mányzatok – bármekkora ösz-
szeggel csatlakozhat, anyagi
alapot teremtve ezzel a kö-
zösségi szolidaritás gyakorla-
ti megnyilvánulásának, a kü-
lönlegesen rászorultak kár-
enyhítésének.

A Békés Megyei Szolidari-
tási-kárenyhítési Alapból azon
kárt szenvedett lakástulajdo-
nos magánszemély részesül-
het kárenyhítésben, aki meg-
felel az alábbi feltételek mind-
egyikének:

– a tulajdonában lévô, álta-
la életvitelszerûen lakott lakás
igazolható módon természeti
vagy más katasztrófa miatt sú-

lyosan károsodott, a lakhatás
elemi feltételei sérültek,

– a káreseményre érvényes
biztosítással nem rendelkezik,
és a károk helyreállításához
kormányzati támogatásban
nem részesül,

– a lakóingatlan helyreállí-
tását, lakhatóvá tételét nehéz
anyagi helyzete miatt saját for-
rásból nem képes megvalósí-
tani.

Az e feltételeknek minden-
ben megfelelô károsultak a
kárenyhítésre vonatkozó írá-
sos kérelmüket, a fenti tények-
re vonatkozó nyilatkozatai-
kat Békéscsaba jegyzôjéhez
nyújthatják be, aki ezen té-
nyek valódiságát igazolja,
egyben nyilatkozik a helyreál-
lítás várható költségérôl is.

A jegyzô a kérelmeket a Bé-
kés Megyei Védelmi Bizott-
sághoz továbbítja, amely a be-
nyújtott igényeket egyedileg
mérlegeli, és – a rendelkezés-
re álló forrásokra is figyelem-
mel – dönt a kárenyhítésben
részesülôkrôl és a kárenyhítés
összegérôl.

A megítélt kárenyhítés ösz-
szegét a megyei önkormány-
zat mint a Békés Megyei Szoli-
daritás-kárenyhítési Alap pénz-
ügyi kezelôje a pénzkezelé-
si szabályok alkalmazásával
juttatja el az érintett károsul-
takhoz.
Dr. Benedek Mária jegyzô

Augusztus 10-én Mezô-
megyeren nagyszabású

parlagfûirtó akció keretei kö-
zött próbálták a lakosok elvi-
selhetôbbé tenni az allergiá-
sok számára a kritikus au-
gusztusi idôszakot. Az Össze-
fogás Mezômegyerért Egye-
sület szervezésében megvaló-
suló rendezvény azonban
nemcsak a kártékony parlagfû
begyûjtésérôl szólt, egy re-
mek hangulatú, bográcsos
gasztroviadal is várta az ér-
deklôdôket. Négy bogrács-
ban rotyogtak a versenymû-
vek, a szervezô egyesület mel-
lett a Békéscsabai Városi Pol-
gárôr Egyesület, a helyi nyug-

díjasklub és a Mezômegyeri
Hagyományôrzô Asszonyklub
csapata forgatták a fakanalat.
A háromtagú zsûri, melynek
elnöki teendôit dr. Ferenczi At-
tila képviselô látta el, végül
nem is hirdetett egyértelmû
gyôztest a versenyzôk között,
minden csapat kisebb juta-
lomban részesült a jóllakott
zsûrinek és a szervezôknek
köszönhetôen.

Hricsovinyi Tamás önkor-
mányzati képviselô, az Ösz-
szefogás Mezômegyerért
Egyesület elnöke lapunknak
elmondta, hogy több mint
2000 tô parlagfüvet sikerült
begyûjteni.

AMagyar Demokrata Fó-
rum által megfogalma-

zott, az egységes nemzetpoli-
tikát meghatározó chartát is-
mertette és népszerûsítette a
közelmúltban Békéscsabán
Kerék-Bárczy Szabolcs, a párt
külügyi kabinetjének vezetôje.

A sajtótájékoztatón részt
vett Takács Péter, az MDF Bé-
kés megyei elnöke is, aki arról
szólt, hogy szûkebb hazánk-
ban is rendkívüli fontosságot
tulajdonítanak a határon túli
magyarsággal való törôdés-
nek. Ennek jó példája, hogy a
békéscsabaiak évek óta tá-
mogatják a rászorulókat, így
például a székelyföldieket az
ôket sújtó árvíz után, a kárpát-
aljaiakat, vagy gondoljunk
csak az aradi Szabadság-szo-
bor érdekében végzett gyûj-
tésre, melynek köszönhetôen
tízmillió forinttal támogatták a
nemes célt.

A „Felelôsséggel a nemze-
tért, felelôsséggel a magyar-
ságért!” címet viselô chartát az
MDF reményei szerint mind az

öt parlamenti párt vezetôje
aláírja majd. – Ezzel vállalják,
hogy visszatérnek a rendszer-
váltáskor kijelölt útra, így nem-
zeti érdekeinket elôtérbe he-
lyezô, ám másokat tisztelet-
ben tartó nemzetpolitikát foly-
tatnak – mondta el Kerék-Bár-
czy Szabolcs.

A charta aláírói emellett vál-
lalnák, hogy a magyarság
nemzetközi képviseletekor fe-
lülemelkednek a belpolitikai vi-
szályokon, és a megosztás
„exportálása” helyett egysé-
gesen lépnek fel, valamint el-
határolódnak a magyar köz-
életben egyre gyakrabban
feltûnô szélsôségektôl, azaz a
magyar érdekeket határozott,
felelôs és megfontolt reálpoli-
tikával juttatják érvényre.

Az MDF külügyi kabinetjé-
nek vezetôje szerint a kiélezô-
dött belpolitikai helyzet határa-
inkon túl is feszültségeket oko-
zott, megosztva ezzel a kör-
nyezô országokban élô ma-
gyarságot.

G. E.

9.00–9.03: A nap ceremóniameste-
rének köszöntôje

9.03–9.05: Fanfárok

9.05–9.10: Köles István alpolgár-
mester köszöntôje

9.10–9.40: „Ide lábam, ne tova…”
(A Hétpróbás Néptánciskola növen-
dékeinek kedvcsináló bemutatója
a Dûvô zenekar talpalávalójára)

9.10–11.45: Szabad az alkotás
Az Evangélikus Gimnázium,
Mûvészeti Szakközépiskola, Kollé-
gium és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanulóinak kreatív
mûvészeti játéka.

Nosztalgiafotózás
Munkácsy Mihály: Kis Jeanne
Munkácsy Mihály: Rôzsehordó nô
Fagylaltozás a századfordulón

Korongozás
Ismerkedés a korongozás fortélyai-
val Prekop János segédletével.

Az én Békéscsabám
Aszfaltrajzra hívunk minden vállal-
kozó kedvû gyereket.

Rímfaragó
A megadott szavakkal rövid versi-
kék fabrikálása Schäffer Erzsébet
író, újságíró vezényletével.

9.50–9.55: Kapualj Galéria
Kiállítás a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola tanulónak,

valamint a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakközépiskola
iparmûvész tagozatos diákjainak
munkáiból.

A kiállítást megnyitja: Schäffer Erzsébet,
író, újságíró

10.00–10.15: Óriáskirakó

10.20–10.50: „Maga is hangszer” –
A Bartók Béla Mûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, Zeneiskola nö-
vendékeinek bemutatkozó elôadása

10.55–11.00: Vers

11.00–11.20: „Legyen dalos mindenik
gyerek”
Öröméneklés a város kórusainak
közremûködésével.

11.30–12.00: „Joó kiss heccc…” –
musical- és dalválogatás a Csabai
Színistúdió elôadásában

A rendezvény napján,
2008. szeptember 6-án (szombaton)

6.30 és 13 óra között
a Szent István téren a József Attila

utcától a Széchenyi utcáig
ÚTLEZÁRÁS LESZ,

az autóbuszok sem erre járnak majd.

Kérjük, hogy szeptember 5-én,
pénteken este ne hagyják autóikat

ezen a területen!

A békéscsabai Jézus szíve katolikus templomban kerül sor
augusztus 30-án a Zenebarát Felebarátok szervezésében
az IFJÚSÁGI GITÁROS ÉNEKKAROK TALÁLKOZÓJÁRA.

A rendezvényre várnak minden gitáros énekkart, zenekart,
énekest, zenészt, elôadót.

Az Istent zenével dicsôítô IGÉT célja az énekkarok, zenekarok
közötti kapcsolatok építése annak érdekében,

hogy ezzel is segítsék egymást az apostolkodásban.
A résztvevôket Bielek Gábor apátplébános

és Kondé Lajos pasztorális helynök köszönti.
Liszkai Tamás „Az ifjúsági énekkarok szerepe az egyházban”

címmel tart elôadást, majd
a Zenebarát Felebarátok énekkar tanúságtétele következik.

Délután kottacserebere, vetélkedô, játék vár az érdeklôdôkre.

Régi ár: 280 000 Ft
Új ár: 229 900 Ft

Régi ár: 399 000 Ft
Új ár: 344 900 Ft

CERAGEM
Régi ár: 650 000 Ft
Új ár: 549 000 Ft

Régi ár: 599 000 Ft
Új ár: 474 900 Ft

1000 HANG BÉKÉSCSABÁN
– mûvészeti tanévnyitó

a Nôk Lapja kulturális fesztivál és mûvészeti tanévnyitó
támogatásával

– 2008. szeptember 6., szombat, Szent István tér –

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. SZEPT. 17. 18.00 Paulinyi Tamás Hol járunk álmainkban címû elôadása
2008. SZEPT. 18. Phaedra Dumaszínház

Fellépnek: Kôhalmi Zoltán és Beliczai Balázs

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

2008. augusztus 30. (szombat) 15.00 órától
A NEW FEELING tánciskola bemutatója
2008. szeptember 1. (hétfô) 19.00 órától

„Elszállt a nyár” – A Csabai Színistúdió nyárbúcsúztató, tanévnyitó
koncertje a Békés Megyei Jókai Színház elôtti kôszínpadon
2008. szeptember 1., 8. (hétfô) 18.30–21.00

„Gazdálkodj okosan” – Internetes kereskedelem és üzleti találkozó
2008. szeptember 5. (péntek) 21.00 órától

DREAD FULL PEACE BAND koncert a Casinóban
2008. szeptember 6. (szombat) 15.00 órától

Író-olvasó találkozó SCHÄFFER ERZSÉBETTEL (Nôk Lapja)
a Munkácsy-emlékház Vörös Szalonjában

2008. szeptember 6. (szombat)
17.00: „Ingyom-bingyom” TÁNC- ÉS JÁTSZÓHÁZ gyerekeknek

Pintér Vikivel és a Berbécs zenekarral
19.00: a CSABA Nemzetiségi Táncegyüttes TOBORZÓ TÁNCHÁZA
2008. szeptember 10. (szerda) 8.00 órától

„Gazdálkodj okosan” – Kedvezményes CIPÔVÁSÁR
2008. szeptember 12. (péntek) 21.00:
NO THANX KONCERT
Minden szombaton 22.00 órától: RETRO BULI a Casinóban

KIÁLLÍTÁSOK:
2008. augusztus 29-tôl október 15-ig:

A magyar fotó napja alkalmából „A diákélet képei”– Fotókiállítás
az A-Team alkotóinak munkáiból az ifiház Art Caffé galériájában
2008. szeptember 4-tôl:

BRÁD ANDRÁS Munkácsy-díjas ruhatervezô idôszaki kiállítása
a Munkácsy-emlékházban

Figyelem! Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy intézményünk
2008. szeptember 8-án, hétfôn szakmai napot tart, nyitás 16.30-kor

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bartók Viktória és Lovas Tamás, Majer Mariann és Kruzslicz Zoltán,
Laurinyecz Zsuzsanna és Szikora András, Porcsin Gabriella (Debre-
cen) és Jancsó Attila, Homoki Tünde (Budapest) és Darabos Pál, Ba-
logh Alina és Varga Gergely (Mályi), Polgár Gyöngyi (Békés) és
Gombkötô Zoltán (Békés), Somogyi Zita (Szombathely) és Zsilkó Nor-
bert (Szombathely), Kovács Erika (Kondoros) és Czifráki Csaba (Bé-
késcsaba), Konyecsni Petra (Üllô) és Pieskó János Mihály (Budapest
III. ker.), Wagner Gabriella (Mezôberény) és Szûcs Zsolt Pál (Mezô-
berény), Hoffmann Éva (Mezôberény) és Kispál Imre (Mezôberény),
Hidvégi Zsuzsanna (Mezôberény) és Várnagy József (Mezôberény),
Fekete Gabriella (Mezôberény) és Toman Zsolt (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Krizsán Péter és Gajdács Krisztina fia Lôrinc Péter, Kraszkó Zoltán és
Simon Hedvig fia Zoltán, Mari Béla és Ambrus Zsuzsanna fia Alex Dá-
niel, Ardelean László és Bánhunyadi Edit fia Balázs, Bozsó Sándor és
Sódar Magdolna fia Xavér Dávid, Szaszák Péter és Petrényi Beáta
Éva leánya Veronika, Tóth Miklós és Prisztavok Veronika fia Levente
Péter, Bazsó Imre Csaba és Jakab Anita fia Máté Csaba, Kenyeres
Csaba és Petrás Ágnes leánya Emma (Békés), Geebelen Christophe
és Zahorecz Judit leánya Laura (Csanádapáca), Földi Mihály és Oláh
Anikó leánya Fanni (Mezôberény), Budai Zoltán és Novák Ágnes Ka-
talin fia Bálint (Újkígyós), Mezei Krisztián és Burai Anasztázia fia Krisz-
tián (Mezôberény), Bánszki Róbert és Pocsai Éva fia Norbert, Vágré-
ti György és Ruszó Annamária leánya Virág, Galovicz Gábor és Kis-
kó Judit fia Gergô, Fábián Tibor és Gráczik Krisztina fia Armand, Si-
pos András és Richweisz Henriett Erzsébet leánya Hanna, Varga Já-
nos Lajos és Csipai Anikó leánya Julianna, Juhász Lajos és Lipták-
Lukácsik Katalin fia Dávid Lajos, Kiss Miklós Albert és Czirják Ilona le-
ánya Arabella, Nagy László és Rajeczki Krisztina fia Tamás (Újkígyós),
Várnagy Attila és Varga Melinda leánya Miléna (Kondoros), Bakó Gá-
bor és Petô Ildikó fia Bence (Köröstarcsa).

HALÁLESETEK
Kiszely Béla (1949, Kondoros), Thurzó Istvánné Tusz Julianna (1926,
Köröstarcsa), Winter Ádám (1925, Mezôberény).

ANYAKÖNYVIHÍREK

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

Ünnepi forgatag ZENIT három napig
Kora délután a Juventus Rádió
élô kívánságmûsorral jelent-
kezett a Szent István térrôl. Ké-
sôbb is szinte folyamatosan
szólt a muzsika, zenélt a Ber-
bécs és a Boleráz zenekar, volt
Szent Istvánt köszöntô ének, a
kicsiket pedig a Tücsök báb-
együttes és a Vargánya együt-
tes varázsolta el. Rengetegen
voltak kíváncsiak a Zenit-gálá-
ra és a Balassi produkciójára a

Dûvô zenekar kíséretében. Az
EDina-koncert és a musical-
válogatás idején, valamint
Vantara Gyula polgármester
ünnepi beszéde alatt megtelt
a Szent István tér.

A tûzijáték káprázatos volt,
a közönség hangos tetszés-
nyilvánítással köszönte meg.
Sokan hazaindultak, mások a
Back II Black szuperkoncertjé-
vel fejezték be ezt a napot.

M. E.

A békéscsabaiakat öröm-
mel tölti el, hogy olyan ran-
gos eseménynek adhatunk
otthont, mint az immár hu-
szonkettedik alkalommal
megrendezett ZENIT –
mondta el köszöntôjében a
Csaba Center elôtt felállított
fesztiválszínpadon Köles
István alpolgármester.

A XXII. Nemzetközi Fúvósze-
nekari Találkozó a Csaba
Center földszintjén látható
hangszerkiállítással vette kez-
detét, amelyre német, osztrák
és hazai cégek is elhozták
legszebb darabjaikat. Köles
István üdvözölte az érdeklô-
dôket, mondván: fontos ez a
kiállítás, hisz a jó zenéhez jó
hangszer is szükséges. A kö-
vetkezôkben a center elôtt
lévô sátorban már felsorako-
zott muzsikusokat és érdeklô-
dô közönséget Herczeg Ta-
más önkormányzati képvise-
lô, a fesztivál fôszervezôje kö-
szöntötte, majd újra az alpol-
gármesternek adta át a szót.
Köles István méltatta a ko-
moly hagyományokra vissza-
tekintô rendezvényt, s mint

mondta: bizonyára ezúttal is a
megszokott remek színvonal
jellemzi majd a kiváló zené-
szek versengését. Az ünnepi
gondolatok után azonnal fel-
csendült a zene, elsôként a
Derecskei Ifjúsági Fúvószene-
kar vette birtokba a színpadot.

Az augusztus 18–20-a kö-
zött zajló ZENIT elsô két nap-
ján a Csaba Center elôtti fesz-
tiválsátorban zajlott a verseny,
augusztus 20-án pedig a váro-
si ünnepség részeként került
sor a gálára és a díjkiosztóra a
városháza elôtti rendezvényté-
ren. A zenekarok sokszínû re-
pertoárral készültek a békés-
csabai fesztiválra, így felcsen-
dültek népzenei, operett, jazz,
könnyûzenei dallamok, indu-
lók, de latin zene és musical is
akadt a kínálatban. A három
napon át muzsikáló bandák
és kísérôik – kilenc fúvószene-
kar, egy big-band formáció és
két mazsorettcsoport – igazi
fesztiválhangulatot teremtet-
tek Békéscsabán, melyet a ze-
neértô közönség hangos
tapssal köszönt meg a „rezes-
bandáknak”.

(gajdács)

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
István király nagy tette

Augusztus 20-án minden szónok felidézi István nagy tettét,
a magyar királyság megalapítását, amellyel a magyaroknak
biztos helyet készített Európában – ennek köszönhetjük
megmaradásunkat. Évrôl évre hallhatjuk István intelmeit
Imre fiához – ennek alaptézisei ma is érvényesek: ôrizzétek
meg az igaz hitet, szeressétek az igazságot, gyakoroljátok a
szeretet erényét, törekedjetek az alázatosságra.

De lefordítja-e valaki ezeket az üzeneteket ama nyelvére?
Melyek azok az alapvetô vonások Szent István egyéniségé-

ben és mûvében, amelyeket
ma kell megértenünk, ame-
lyekre ma van szükségünk?

Beszélünk-e az összefo-
gásról, a közös munkáról, az
egységrôl – akár nemzeti,
akár városi szinten – ma, ami-
kor a hétköznapokat, a köz-
életet a széthúzás, a modor-
talan vitakultúra uralja?

Észrevesszük-e azt a pél-
daértékû öntudatot és önbecsülést, ahogy István fellépett
Európában? Látjuk-e, hogy nem tett hûségesküt a császár-
nak és nem lett vazallusa a pápának, a függetlenséget meg-
ôrizve kapcsolta be Magyarországot Európa gazdasági és
kulturális vérkeringésébe. Felfedezzük-e István munkássá-
gában a befogadókészséget, a nyitottságot, mely értékek
mai világunkban is létfontosságúak? Észrevesszük-e, hogy
István nem években gondolkodott, hanem nemzedékekben,
nem úgy, mint a ma politikai, döntéshozói, akik többsége
négyéves ciklusokban gondolkodik, nem érez felelôsséget
a következô generációk iránt?

Azt gondolom, hiába keressük a válaszokat. A magam-
fajta ember ilyenkor nem tehet mást, mint reménykedik:
elôbb-utóbb mindenki félreteszi az ellenségeskedést,
megszûnik a széthúzásra alapuló politizálás, és rájövünk,
hogy csakis összefogással, közös munkával tehetünk nem-
zetünk, városunk boldogulásáért. A példa itt van a szemünk
elôtt: az ezeréves keresztény magyar állam, amely ezer esz-
tendô összes nemzedékének munkájából, harcából, szen-
vedésébôl, kudarcából, sikerébôl, reményébôl és akarásá-
ból született. Közös alkotás, mindannyiunk tulajdona.

Szent István kitartó munkásságával, bölcsességével, az
igaz út keresésével történelmet írt. A mi nevünket bizonyára
nem jegyzik fel a történelemkönyvek, de talán megjegyzik
majd Önök, a város lakói, hiszen részei vagyunk egymás
életének. Önökkel együtt élünk és dolgozunk szeretett vá-
rosunkért, együtt hagyunk nyomot magunk után gyermeke-
inknek, unokáinknak, és mindazoknak, akik majd követnek
bennünket. Nyomot hagyunk a városon a munkahelyekkel,
amelyeket teremtettünk, az épületekkel, amelyeket építet-
tünk, a megvalósított fejlesztésekkel, a fákkal, amelyeket ül-
tettünk, a sokszínûvé tett kulturális élettel.

Továbbra is kérek és várok mindenkit, aki segíteni sze-
retne nekem, nekünk ebben az építkezésben, aki gyerekei-
nek, unokáinak egy élhetôbb, szebb és jobb Békéscsabát
szeretne örökül hagyni… Vantara Gyula

Szent István napját megün-
nepelték a Békéscsabai

Kistérségi Életfa Idôsek Ott-
honában is. A kenyérszente-
lés után ünnepi szentmisét
tartottak az imateremben,
melyet Szigeti Antal plébános

mutatott be. Ünnepi szónok-
ként Tímár Ella önkormányza-
ti képviselô beszélt, majd
Gaál Zsuzsa mûvésztanár
megnyitotta Wiesznerné
Kvasz Katalin amatôr festô ki-
állítását.

Szentmise az Életfában

ABékéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális In-

tézmény ellátottai augusztus
19-én, a Mokry Utcai Idôsek
Klubjában Új kenyér ünnep-
ség keretében emlékeztek
Szent István királyra.

A vendégeknek Józsa Mi-
hály tolmácsolta a körzet kép-
viselôje, Hanó Miklós jókíván-
ságait, aki budapesti elfoglalt-
sága miatt személyesen nem
tudott eljönni. A megjelenteket

Mészáros Ágnes igazgató kö-
szöntötte, majd dr. Ferenczi
Attila képviselô beszélt elsô
keresztény magyar királyunk-
ról, a magyar állam megalapí-
tójáról, Istvánról, akit az ezred-
fordulón koronáztak királlyá.
István uralkodását példamuta-
tó módon az ország belsô
egységének megteremtése, a
kereszténység elterjesztése
jellemezte 1038. augusztus
15-én bekövetkezett haláláig.
1083. augusztus 19-én avatták
szentté és 20-án Budán oltár-
ra emelték szent ereklyéit.

Az idôsek klubjában Né-
meth Mihály evangélikus lel-
kész szentelte meg az új ke-
nyeret, az ünnepség végén
pedig a Mezômegyeri Asz-
szonykórus és az intézmény
ellátottai adtak rövid mûsort.

m. e.

– Olvasóink jelezték, hogy
nem lehet TAPPE céglogós
zsákokat vásárolni a lapunk-
ban meghirdetett értékesítô
helyeken. A panaszt ilyen mó-
don jelezzük az illetékesek-
nek, abban bízva, hogy meg-
teszik az ilyenkor szükséges
lépéseket.

�

– Részt vettek a Sziget feszti-
válon a Jókai-színház mellett
mûködô színitanház tanulói
is. Gulyás Attila és Rácz Kata-
lin a színpadépítés, díszlet-
gyártás, kosztümtervezés és
kellékkészítés rejtelmeibe ve-
zette be az érdeklôdôket az-
zal a nem titkolt szándékkal,
hogy a legrátermettebbekkel
az iskola hallgatóinak számát
szaporítsák.

– Szlovák–magyar kulturális
est lesz szeptember 9-én a
Löffler Béla Múzeumban, Kas-
sán. Ezüst György festômû-
vész kamarakiállítását Faller
Jenô, a Magyar Köztársaság
Külügyminisztériumának szak-
államtitkára nyitja meg.Grecsó
Krisztián íróval Krasztev Péter,
a Pozsonyi Kulturális Intézet
igazgatója beszélget.

�

– Barabás Ferenc „Csabai fé-
nyek” címû kiállítását nyitja
meg dr. Pap István nyugalma-
zott igazgató a Lencsési Kö-
zösségi Házban szeptember
1-jén, hétfôn 17 órakor. Köz-
remûködik Bartus Gyula
színmûvész. A tárlat szeptem-
ber 15-éig tekinthetô meg,
hétköznap 8-tól 18 óráig.

A békéscsabai Helyôrségi Klub KIT Makettklubja szeretettel meghívja önt, családját és ismerôseit

14. ORSZÁGOS MAKETTKIÁLLÍTÁSÁRA ÉS VERSENYÉRE,
mely 2008. 09. 13-tól 09. 21-ig kerül megrendezésre.

NEVEZÉS: 2008. 09. 13-án (szombaton) 9-tôl 19-ig lehet a helyszínen, Békéscsaba, Szabadság tér 6.
Nevezni a klub honlapjáról letölthetô táblázat segítségével lehet.
(Kérjük, a Békéscsabán még NEM díjazott makettekkel nevezzenek!)
EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJAZÁS:
A verseny eredményhirdetését 2008. SZEPTEMBER 21-én 13.00-kor tartjuk.
Oklevelet kategóriánként az elsô 6 helyezett, díjakat az elsô 3 helyezett kap.
A díjakat Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere, Szabó ”TOPI” Zoltán és Molnár ”BAGIRA” Gábor vadász-
repülô-pilóták adják át. A kiállítás legszebb makettja különdíjat kap a Serlegcentrum támogatásával.

Az új kenyér íze

Fotó: Kárász Péter



4 Bankvilág, munkaügy CSABAI MÉRLEG

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

Válassza a minôséget!
Az alábbi OKJ-s tanfolyamokat 
szervezzük szeptembertôl:
- mérlegképes könyvelô
- pénzügyi-számviteli ügyintézô
- adótanácsadó
- társadalombiztosítási 
és bérügyi szakelôadó (emelt szint)

- társadalombiztosítási ügyintézô,
- bérügyintézô (középfok)
- számítástechnikai szoftverüzemeltetô 
- valutapénztáros
- ingatlanközvetítô
- ingatlanvagyon-értékelô és -közvetítô (emelt szint)

Bank, képzés, munkaügy
– Mi az elvárás egy munka-
társsal szemben, és mennyire
elégedett a bank az ott dolgo-
zókkal?

– Kilenc funkciót lát el a
bankmûveleti központ –
mondja Tamás Péter. – Van-
nak, amelyek telefonos mun-
kavégzéshez kötöttek. Átlag
elvárásunk a jó kommuniká-
ciós készség, fontos, hogy az
ügyintézô egyszerre több do-
logra is tudjon figyelni, legyen
kreatív, gyors gondolkodású,
ügyfélorientált. Speciális terü-
leteinkre csak szakirányú fel-
sôfokú végzettséggel rendel-
kezôket veszünk fel, és azok
közül is csak a legjobbakat. A
bank elvárásai Békéscsabán
minden tekintetben teljesül-
nek, a 2006–2007-ben meg-
kezdett funkciók nyolc hónap

alatt meghaladták a budapes-
ti teljesítményeket.

– Az önöknél dolgozók ho-
gyan vélekednek munkahe -
lyükrôl?

– Békéscsabán februárban
végeztünk dolgozói elége-
dettségi felmérést – jelzi He-
gedûs-Selmeci Zsuzsanna. –
A kérdôív megválaszolása
önkéntesen, név nélkül tör-
tént, ennek ellenére a dolgo-
zók kilencven százaléka töl-
tötte ki. Alig volt olyan pont,
amelynél 80-85 százalék alá
ment az elégedettség, és ki -
emelkedôen magasak voltak
a mutatók a közvetlen veze-
tôk hozzáállását, a jó munka-
helyi légkört és a cég világos
célkitûzéseit illetôen. Ennek
alapján elmondhatom, szeret-
nek a bankmûveleti központ-
ban dolgozni munkatársaink. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

A közvilágítás célja, hogy 
éjszaka biztosítsa a gyalo-
gosan és jármûvel való bale-
setmentes közlekedés feltéte-
leit, javítsa a köz- és vagyon-
biztonságot. 

Ennek érdekében szüksé-
ges a rendszeres, a közvilágí-
tási naptár által meghatáro-
zott idôtartamú közvilágítás,
melynek szakszerû fenntartá-
sát (üzemzavar-elhárítást, hi-
bajavítást, lámpatestcserét)
úgy kell végezni, hogy a köz-
világítási berendezések vilá-
gítástechnikai jellemzôi – a
berendezés tervezett élettar-
tama alatt – folyamatosan, lé-
nyegében azonos szinten
maradjanak, ne romoljanak a
szabványban megengedett
szint alá. 

A város közvilágítási be-
rendezéseinek üzemeltetésé-
re és karbantartására az ön-
kormányzat a Démász Zrt.-vel
kötött szerzôdést. E szerzô-
désben van szabályozva – a
szolgáltatás minôségi jellem-
zôi mellett – többek között a
közvilágítási problémák hiba-
elhárítási ideje. Ennek értel-
mében és a jogszabályban
elôírtaknak megfelelôen a ki-
jelölt gyalogos-átkelôhelye-
ken és a nagy forgalmú 44-
es, 47-es fôútvonalak csomó-
pontjaiban (mint pl. a Gyulai
úti, Dózsa Gy. úti, Petôfi utcai,
ill. a Berényi úti, a Jókai úti
csomópontok esetében) a
bejelentést követôen 48 órán
belül meg kell kezdenie a hi-
baelhárítást a szolgáltatónak.

A 44-es és 47-es országos
közutak várost átívelô szaka-
szain a lámpatestek egyedi
hibái javítására nyolc nap áll
rendelkezésre. 

Egy egész városrészt érin-
tô üzemzavar elhárítását négy
órán belül, a kiemelt útke-
resztezôdésekben (pl. Jókai
út–Andrássy út, Luther utcai,
ill. a Kossuth tér–Széchényi
utca, Gyulai út–Dobozi út,
Szarvasi út–Kazinczy utca,
stb.) pedig 24 órán belül kell a
szolgáltatónak megkezdeni a
hibaelhárítást.

A lakosság vagy a város -
üzemeltetési osztály által be-
jelentett egyedi lámpatesthi-
bák javítását a bejelentéstôl
számított nyolc munkanapon
belül meg kell kezdeni és a
teljesítésrôl az önkormányzat-
nak be kell számolni.

A hatékony hibaelhárítás-
hoz nagyon fontos a lakos-
ság közremûködése, az ész-
lelt hiba konkrét leírása, he-

lyének pontos (utca, ház-
szám, lakótömb stb.) megha-
tározása.
Hibabejelentéseket az aláb-
bi helyeken lehet tenni: 
Démász Zrt.: 06-40/82-20-00

(helyi tarifával hívható kék
szám).

Démász Zrt.: 06-40/82-22-82,
ügyfélszolgálat (helyi tari-
fával hívható kék szám).

Polgármesteri hivatal: 06-66/
523-800.

Polgármesteri hivatal zöld
szám: 06-80/922-008, üze-
netrögzítô.

Polgármesteri hivatal zöld vo-
nal: zoldvonal@
bekescsaba. hu.

Az elmúlt hónapokban oly
sok hibabejelentést „megélt”
Kazinczy-lakótelepen – a Dé-
mász Zrt. tájékoztatása sze-
rint – az elavult közvilágítási
kábelhálózat felújítási munká-
latai augusztus közepén kez-
dôdnek és várhatóan szep -
tember végére elkészülnek. 

Megújuló közvilágítás
Nem akartunk elôresza-

ladni a nyilatkozatokkal,
ezért csak a kormány pozitív
döntését követôen szólunk ar-
ról, hogy immár bizonyos: Bé-
késcsaba megvalósíthatja az
utóbbi évek egyik legnagyobb
beruházását, a szennyvízpro-
jektet – jelentette be Molnár
László szocialista ország gyû -
lési képviselô.

A döntés értelmében a vá-
ros a 17,75 milliárd forint össz-
költségû beruházáshoz 12,7
milliárd forintos uniós támoga-
tást és további 2,3 milliárd fo-
rint kormányzati, költségveté-
si finanszírozás kap. – Ezek a
tények is azt mutatják, hogy
alaptalanok voltak azok az
ijesztgetések, miszerint Bé-

késcsaba magára marad a 65
százalékos uniós támogatott-
sággal, s képtelen lesz végre-
hajtani a programot – emlé-
keztetett a város országgyûlé-
si képviselôje.

A sajtótájékoztatón Baji La-
jos helyi (MSZP) önkormány-
zati képviselô azt hangsúlyoz-
ta, hogy a 2001 végére már el-
készült csatornaprojekt kö-
zös eredménye az akkori és 
a mostani városvezetésnek.
Ugyanakkor arra is figyelmez-
tetett, hogy ennél a nagy beru-
házásnál a végrehajtás során
szigorúan be kell tartani a jog-
szabályi, uniós elôírásokat,
egy-egy baki ugyanis súlyos
szankciókat vonhat maga
után. G. E.

Egy Forma–1-es verseny -
autót láthattak augusztus-

ban a Csaba Center bevásár-
lóközpontba látogatók. A Re-
nault versenyautója az ING
biztosító szervezésében érke-
zett Békéscsabára, hiszen az
ING pénzügyi csoport már
második éve a Renault csapat
fôtámogatója. Az autó dön-
tôen szénszálból és cellulóz
panelekbôl készült, speciális,
ultragyors sebességváltóval
van felszerelve, és a beállítá-
sok terén maximális mozgás-
teret nyújtó felfüggesztések-
kel bír.   

A Csaba Centerben az 
autóbemutató mellett több
Forma–1-es szimulátort is ki
lehetett próbálni, amelyekkel
az érdeklôdôk kedvükre játsz-
hattak. Rendszeres ajándék-
sorsolás is várta a látogatókat

a helyszínen: ING Renault For-
ma–1-es ajándéktárgyakat le-
hetett nyerni, a kicsik pedig
kézmûves-foglalkozáson pró-
bálhatták ki ügyességüket.

Az ING pénzügyi csoport a
világ egyik vezetô biztosítási,
banki és vagyonkezelô szol-
gáltatója, a tavalyi évtôl a Re-
nault Forma–1-es csapat fôtá-
mogatója. Az ING-csoport a
Renault-csapat támogatása
mellett a 18 idei futam közül 13
esetében a pályákon is meg-
jelenik. Újdonság, hogy idén a
magyar futamnak is a cégcso-
port lett a névadó szponzora,
így a futam hivatalos neve For-
ma–1 ING Magyar Nagydíj
volt. 

Az ING biztosító Békés me-
gyei igazgatósága 1992-ben
nyitotta meg kapuit, összesen
80 munkatársnak ad munkát.

Forma–1 a centerben 

Sikeres a szennyvízprojekt

Vantara Gyula polgármes-
ter a napokban megtette

az elsõ hivatalos lépést: je-
lezte a város szándékát az
ITD Hungary-nek, miszerint
Békéscsaba szívesen adna
otthont az Apollo Tyres be-
fektetésének, ha vállalhatóak
a korábban Gyöngyös város
által ígért feltételek. A polgár-
mester a napokban felveszi a
kapcsolatot a beruházó kép-
viselõivel, és felajánlja, hogy
tárgyaljanak a békéscsabai
megvalósítás feltételeirõl,
ugyanakkor rendkívüli egyez-
tetést tart a közgyûlési frakci-

ókkal a teendõk meghatáro-
zása céljából.

– Mérnöki szemmel úgy
vélem, Békéscsaba képes tel-
jesíteni a beruházás infra-
strukturális feltételeit. A nem-
zetközi vasútvonal, a schen-
geni határ közelsége, a vállal-
kozó- és befektetõbarát kör-
nyezet mind elõnyünkre vál-
hat – adott hangot vélemé-
nyének Vantara Gyula.

Lapzártakor érkezett a hír:
Az Apollo Tyres nem Békés-
csabát választotta a Gyön-
gyösön nem kívánt beruhá-
zás új helyszínéül.

Nem fektet be az Apollo

Civil pénzintézet?
Közös sajtótájékoztatón

számolt be a közelmúlt-
ban az MDF civilekkel folyta-
tott egyeztetéseirôl Takács
Péter, a párt megyei elnöke és
Pettkó András országgyûlési
képviselô, a civil munkacso-
port vezetôje.

Az MDF kiemelten fontos-
nak tartja az autonóm civil tár-
sadalom megerôsítését, en-
nek érdekében együttmûkö-
dést ajánlanak mindazon civil
szervezetek számára, ame-
lyek vállalják a partnerséget. A
demokrata fórum a lehetô leg-

szélesebb módon kívánja be-
vonni a társadalmi szerveze-
teket a döntéshozatalba, jog-
alkotásba, s fontosnak tartják
az anyagi függetlenség meg-
teremtését is. Ez utóbbi érde-
kében civil bank létrehozását
sürgetik, mely az utófinanszí-
rozott pályázatok kihasználá-
sában segítené a civileket.

Takács Péter, az MDF me-
gyei elnöke, békéscsabai ön-
kormányzati képviselô jó pél-
daként említette a városban
mûködô civil kerekasztalt.

G. E.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál jelen-
tôs és folyamatos költséget jelent a közvilágítás biztosítá-
sa: a villamos energia évrôl évre emelkedô díjával együtt
ez éves szinten mintegy 145 millió forintos tétel a város
költségvetésében.

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infovonal: (66) 52-00-72, e-mail: bekescsaba@perfekt.hu

További információ www.perfekt.hu (Békés megye)

Bôvebb ajánlatunkat keresse honlapunkon!

perfekt
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Fotó: Kárász Péter
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Gazdikeresô
Nózi egy telepen szol-
gált évekig. A csabai
állatvédôk információ-
ja szerint kilökték on-
nan, nem kívánatos
„személy lett”. Sokan
ismerték a környéken,
sokáig próbálkozott
visszakerülni „otthoná-
ba”, sikertelenül. Nem
volt könnyû befogni, a
kihelyezett csapdát nagy ívben elkerülte.
Sorsát nem kerülhette el; mivel kóbor kutya lett belôle, ki-
került a menhelyre. Hányatott sorsa ellenére, végtelen jó-
indulatú teremtés, mint egy kölyökkutya, úgy bújik az em-
berhez. Szobatiszta, azaz nem piszkol a kennelbe, csak
odakint intézi folyó ügyeit. A sétát imádja, szinte kéri az
okos szemével, hogy mehessen.

Egyébként nyugodt, nagyon kedves, kb. 4-5 éves, skót-
juhász keverék fiú. Reméljük, akad egy másik telep vagy
egy udvar, ahol emberségesebben bánnak majd vele,
mert megérdemli. Nózi a csabai, Kétegyházi úti menhe-
lyen várja új gazdiját. G. E.

Internetakadémia ingyen
A fôvárosban kezdôdött,

majd ezt követôen meg-
határozott program szerint
minden megyében ingyenes
internetoktatást kínált a T-
Online szervezésû Telekom
Internetakadémia. A piacve-
zetô internetszolgáltató 2008
márciusában útjára indított
programjának keretében az
érdeklôdôk megismerkedhet-
tek a világháló elônyeivel és 
a net világának alapfogal -
maival. 

A program célja azon fiatal
és idôs emberek megszólítása
volt, akiknek az életébôl eddig
teljesen kimaradt az internet,
akik nem érzik fontosnak az in-
ternethasználatot, nem tudják

azt, miért lehetne ez nélkülöz-
hetetlen számukra.

Az ingyenes elôadások so-
rán az érdeklôdôk másfél-két
órában számos gyakorlati
példán keresztül ismerked-
hettek meg a számítógéppel
és az internettel, és az elô -
adások után lehetôség nyílt
arra is, hogy a jelenlévôk a
Magyar Telekom munkatár-
sainak segítségével a helyszí-
nen a gyakorlatban is kipró-
bálhatták azokat. Az oktatás
résztvevôi internethasznála-
tot segítô füzetet kaptak aján-
dékba. 

Az internetakadémia bé-
késcsabai helyszíne az ifiház
volt.

Kukakérdés
Figyelembe veszik a lakosság véleményét

Talán egyetlen eddigi la-
kossági fórum sem von-

zott annyi érdeklôdôt a Len-
csési Közösségi Házba, mint
az augusztus 14-én megren-
dezett esemény. A zsúfolásig
telt nagyteremben a hulladék-
tárolók elhelyezésével, a zárt
tárolók kialakításával kapcso-
latosan tették fel egymás után
kérdéseiket a városvezetés-
nek a lakótelepiek.

Elöljáróban dr. Ferenczi At-
tila bizottsági elnök és Csiaki-
Tamás, a városüzemeltetési
osztály vezetôje elmondták,
hogy számos európai uniós
és magyar egészségügyi mi-
niszteri rendelet szabályozza
a kukák elhelyezésének kér-
dését, s a csabai önkormány-
zat által 2005-ben elfogadott
határozat pedig 2008 decem-
beréig ad idôt a szeméttáro-
lók közegészségügyi szem-
pontból megfelelô elhelyezé-
sére. Ennek lényege, hogy
azokban a lakótömböken,
ahol erre alkalmas hely áll
rendelkezésre, ott be kell vin-
ni az épületbe az edényzete-
ket, máshol pedig közterüle-
ten – az önkormányzat szerint
megadott típustervnek meg-
felelô – zárt tárolót kell felépí-
teni. Ezt az önkormányzat 10
millió forintos keret erejéig,

akár 30 százalékban támo-
gathatja.

Többen kifogásolták, hogy
az említett tároló a kiválasztott
vállalkozó költségbecslése
szerint 360 000 forint + áfa.
Sokallották az összeget, s azt
sem értették, miért nem egy
békéscsabai vállalkozóra bíz-
ták a nagy értékû munkát. Dr.
Ferenczi Attila azonnal reagált,
s elmondta: ez a vállalkozó
adta a legolcsóbb ajánlatot,
egyébként pedig ezek egyelô-
re csupán tervek. Éppen azért
tartják az ilyen fórumokat,
hogy az önkormányzati hatá-
rozatok végrehajtása során fi-
gyelembe vehessék a lakos-
ság véleményét.

A hozzászólók között
akadt olyan közös képviselô
is, aki örömmel tájékoztatott
arról, hogy náluk már egy ide-
je épületen belül tartják a ku-
kákat, és ez semmiféle prob-
lémát nem okoz. A lakosok
többsége ugyanakkor aggá-
lyait, félelmeit fogalmazta
meg a bûz, a bogarak, a rág-
csálók, a tárolók feletti laká-
sok értékvesztése miatt. A
kérdések egy részét az illeté-
kesek még a fórumon megvá-
laszolták, mások írásban kap-
nak tájékoztatást.

Gajdács Emese

Ifjúsági parkok felújítása
Megtörténik a pálya melletti
terep rendezése, a szánkó-
domb mellett természetes
elemekbôl extrémkerékpá-
ros-pályát alakítanak ki. Létre-
hoznak egy kosárlabdapályát
palánkokkal, felfestéssel.

Az erzsébethelyi, Rózsa ut-
cai ifjúsági parkban rendbe
hozzák a kapuk mögötti lab-
dafogó hálókat, felújítják a sa-
lakpályát, padokat helyeznek
ki, természetes elemekbôl
extrémsport-pályát alakítanak
ki kerékpárosok részére és
nagy teherbírású (középisko-
lások számára is használha-
tó) játékokat szereznek be.
Emellett rendbe hozzák a ko-
sárlabdapalánkokat

A Tolnai utcában a kosár-
labdagyûrûk rendbehozatala
mellett kijavítják a labdafogó
hálókat, és szemeteskukákat
helyeznek ki.

A Munkácsy téren kijavítják
a labdafogó hálókat, a ping-
pongasztalt, rendbe teszik a
pályát és környezetét, pálya-
csíkokat festenek fel, valamint
felszerelnek kosárlabdapa-
lánkot és gyûrût.

A Vécsey utcában újraasz-
faltozzák a bitumenes pályát,
kihelyeznek rögzített kapukat,
rendbe hozzák a labdafogó
kerítést, pótolják a bejáró for-
góelemét, felfestik a pályacsí-
kokat és kosárlabdapalánko-
kat, gyûrûket helyeznek ki.

A Petôfi utcában (Wlassits
sétány) a pálya melletti fák

gyökereit megmetszik, lefes-
tik a kapukat, kihelyeznek,
rögzítenek kosárlabdapalán-
kokat.

A Lehel utcában (volt 3-as
számú általános iskola sport-
udvara) kijavítják az aszfaltpá-
lyákat, a volt iskolaépületet
kerítéssel választják le, meg-
magasítják és megerôsítik a
Lehel utca felôli kapu labda-
fogó hálóját, és megnyírják a
Lehel utcai kerítés kapuját.
Emellet rendbe hozzák a ko-
sárlabdapalánokat, gyûrûket.

A Bánszky utcán a kapuk
mögötti labdafogó hálót rend-
be hozzák, kosárlabdapalán-
kokat helyeznek ki.

A Lencsési úti ifjúsági park-
ban (a József Attila Általános
Iskola melletti területen) rend-
be hozzák a kosárlabdapálya
aszfaltját, a füves focipályákat,
pingpongasztalokat, padokat,
szemeteskukákat. Esô fogó-
kat helyeznek ki, a szánkó-
domb mellett pedig természe-
tes elemekbôl extrémsport-
pályát alakítanak ki kerékpá-
rosok részére. Rendbe hoz-
zák a kosárlabdapalánkokat,
gyûrûket, további palánkokat
helyeznek ki, megszüntetnek
két pingpongasztalt, és azok
helyére is kosárlabdapályát
építenek.

A sportcsarnok melletti ext-
rémsport-pályánál rögzített
szemeteskukákat helyeznek
ki, rendbe hozzák, illetve kie-
gészítik a figyelmeztetô táb -
lákat.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Kerékpározni jó?
Ö römmel olvastam a Csa-

bai Mérleg XVIII. évfo-
lyamának 15. számában (jú-
lius 31.) a Gajdács Emese által
írt „A kerékpár is jármû” címû
riportot, mellyel teljesen egyet-
értek, s kapcsolódva szeret-
nék én is néhány gondolatot
leírni.

A cikkben említett felhívó
táblák szövege-rajza tényleg
csak ajánlat, mert hogy senki
sem tartja be a felhívásukat, az
biztos. Nap mint nap az And-
rássy úton járok, mindkét ol-
dalon bicikliznek, annak elle-
nére, hogy veszélyes, mert
sok a gyalogos, sôt nyaranta
még szabadtéri vendéglátó-
hely is mûködik, ami csak
még jobban növeli a veszélyt.

De íme, néhány tény a vá-
ros többi részére vonatkozó-
lag is:

Luther utca – mindkét olda-
lon egyirányú, 1-2 méter szé-
les kerékpárút, a behajtani ti-
los tábla ellenére folyamato-
san találkozhatunk szembejö-
vô forgalommal.

Szarvasi út, Gyulai út – kü-
lönösen az utcák páros ol -
dalain (a keskeny gyalogjár-
dán) folyik a kerékpáros köz-
lekedés.

Orosházi út mindkét oldala
– a hídról leérkezve, Jamina
felé, az út kiszélesítése miatt el-
fér két kerékpáros, de a Mezô-
ker után és vele szemben, úgy
a Toldi utca környékén egysá-
vosra szûkül a kerékpárút, ott a
behajtani tilos tábla is, de fi-
gyelembe sem veszi senki.

Franklin utcai vasúti aluljá-
ró, közismert nevén „lyuk” –

elképesztô, ahogy a biciklisek
összevissza lavíroznak. A gya-
logost fél méterre követi egy
kerékpáros, de errôl semmifé-
le jelt nem ad neki, várja, amíg
észreveszi, és hasonló apró
malôrök napról napra.

Ezeken az útvonalakon já-
rok leginkább, s úgy gondo-
lom, talán figyelemre méltó,
amit leírtam. Vulgárisan fogal-
mazok, de amíg a butaság,
nemtörôdömség játssza a do-
mináns szerepet a hétköznapi
átlagember életében, addig a
biciklisek közlekedésén sem
lehet javítani Békéscsabán és
máshol sem.

Nemcsak helyben, megyén
kívül is kerékpározok, túrázok.
Mindenütt divatba jött, szokás-
sá vált, hogy a mechanikus, 
illetve elektromos kerékpár 
áthajt a gyalogátkelôhelyen,
szinte száguld a járdán, ka-
nyarodáskor meg sem nézi,
jön-e jármû mögötte, és nem
jelzi az irányváltoztatási szán-
dékát.

Városunkban feltûnôen sok
idôsebb (hatvan év körüli vagy
még annál is több) ember köz-
lekedik elektromos biciklivel
hajmeresztô módon.

Túrázáskor általában 15-20
km/órával hajtunk, az elektro-
mos-kerékpáros úgy 25-30-
cal teszi mindezt. Mi biciklis si-
sakot viselünk a biztonságunk
érdekében. Az elektromos-ke-
rékpárosnak nem kellene
esetleg ilyen sisak a saját biz-
tonsága védelmében? Nem
elôírás, csak a biztonság
szempontjából.

Takács Mariann

Veteránautó-túra
Remekbeszabott, muzeális

értékû, csillogó-villogó és
ráadásul mûködôképes vete-
ránautókat csodálhattunk meg
augusztus 7-én Békéscsabán.
Az 1900 és 1945 között gyár-
tott automobilok a Magyar Au-
tóklub és az Oldtimer Show
Kft. ötnapos, Dél-alföldi Vete-
ránautó Túrája keretében gör-
dültek be a Korzó térre. A nyi-
tott autók menetéhez három
oldalkocsis katonai motorke-
rékpárral csatlakoztak – korhû
egyenruhákba öltözve – a Bé-
késcsabai Veterán Klub tagjai. 

Ma teljesen természetesnek
vesszük, hogy bepattanunk az
autóba, percek alatt jutunk el a
város egyik pontjáról a másik-
ra, és alig több mint négyórá-
nyira van például a Balaton.

Egy évszázada azonban az
autó csak kevesek kiváltsága,
amolyan „úri huncutság” volt.
Mint azt a túra résztvevôi el-
mondták, Magyarországra
1895-ben érkezett meg az el -
sô automobil, egy Benz Velo,
és egy fôvárosi mûszerész,
Hatschek Béla tulajdonába ke-
rült. A második autót a pezs-
gôgyáros Törley rendelte meg.
Akkoriban a Budapest és Gö-
döllô közötti, mintegy 30 kilo-
méteres utat autóval három
óra alatt tették meg, és ahogy
a hajdani újság lejegyezte, az
út során csak egyszer kellett
„állati vontatóerôt” igénybe
venni. 1910-ben kilencszáz-
negyven, 1928-ban már tízezer
személygépkocsi közlekedett
útjainkon, az autók száma a
hatvanas évek közepére érte el
a százezret, és 1980-ban meg-
haladta az egymilliót. Ma Ma-
gyarországon évente mintegy
160 000 új autó talál gazdára…

Az autómatuzsálemek kö-
zött láthattunk ismerôs márká-
kat: Opelt, Fordot, volt Merce-
des, Bugatti, valamint olyan
különlegességek, mint a Pan-
hard& Levassor, Unic, De Dion
Bouton. Mikóczy E.

Évadnyitó filharmóniai hangverseny
a Szlovák Köztársaság Alkotmány Napja alkalmából
Békéscsabai Evangélikus Nagytemplom, 2008. szeptember 3. 19.30
EUGEN SUCHON CENTENÁRIUMA

Kassai Állami Filharmonikus Zenekar
Közremûködik: Juraj Čižmarovič  hegedû
Vezényel: Jaroslav Kyzlink
Mûsor: Eugen Suchon: Népdalvariációk

Felix Mendelssohn-Bartholdy: e-moll hegedûverseny  op. 64
Bedrich Smetana: Vyšehrad, Moldva, Šarka 
(A Hazám címû cikusból)

A hangverseny a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma 
és Fôkonzulátusa támogatásával valósul meg. 

Fôvédnök: Ján Süli, a Szlovák Köztársaság fôkonzulja
Jegyek, valamint a 2008/2009-es évadra szóló bérletek válthatók a Filharmónia Kht.
Békés megyei irodájában (Békéscsaba, Andrássy út 24/28. Tel./fax: 66/442-120).

SZÜLÉSZET-NÔGYÓGYÁSZAT

MAGÁNRENDELÉS
UTRAHANGOS VIZSGÁLATTAL

Gyula, megyei kórház, 
2. sz. nôgyógyászati szakrendelés

Rendelési idô: szerda 16.30–17.30

Bejelentkezés a 06-30/313-4035-ös 
telefonon a délutáni órákban

Dr. Juhász Lajos László
szülész-nôgyógyász szakorvos

www.tothprodukcio.hu

Képünk illusztráció
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LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, a kanyar elején, négyszintes épületben 4. emele-
ti, 56 nm-es, 1+ 2 fél szobás, felújított, egyedi fûtésû lakás parkettás szobákkal el-
adó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBeerrzzsseennyyii  uuttccáánn,,  aamentôállomás közelében panel építésû, 65 nm-
es, háromszobás, erkélyes, egyedi radiátoros fûtésû lakás (fürdôszoba külön WC-
vel) eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáánn,, téglablokkos épületben földszinti, 49 nm-es, két
szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, erkéllyel eladó. 
ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáánn 4. emeleti, 57 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs
lakás erkéllyel (fürdôszoba külön WC-vel), kombi kazános egyedi fûtéssel eladó.
ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann  fsz.-i, 57 nm-es, két szoba konyhás lakás (fürdôszo-
ba külön WC-vel), központi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziigglliiggeettii  uuttccáábbaann 52 nm-es, 4. emeleti, kétszobás panellakás
(konyha, fürdôszoba, külön WC) egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn, téglablokkos épületben 4. emeleti, 60 nm-es,
két szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel el-
adó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáábbaann 57 nm-es, 1. emeleti panellakás (két szoba, für-
dôszoba, konyha) 15 nm-es erkéllyel, gázbojlerrel eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 3. emeleti, 58 nm-es, két szoba, konyha, fürdô-
szoba, külön WC-s lakás egyedi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn panel építésû, kétszobás, 55 nm-es, 3. emeleti la-
kás négyszintes épületben, egyedi radiátoros fûtéssel, légkondicionálóval eladó.
ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 64 nm-es, két és fél szobás, központi fûtéses, er-
kélyes, padlószônyeges, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáábbaann 56 nm-es, kétszobás lakás (fürdôszoba külön
WC-vel) erkéllyel, konyhabútorokkal, egyedi konvektoros fûtéssel eladó.  
ÁÁrr::  88,,6655  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TToollnnaaii  uuttccáábbaann 3. emeleti. 48 m-es. panel építésû, kétszobás,
egyedi radiátoros fûtésû, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr:: 88,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTiinnóóddii  uuttccáánn  1. emeleti, 52 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs la-
kás egyedi radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  WWllaassssiicchh  ssééttáánnyyoonn,, hôszigetelt panelházban 3. emeleti, 50 nm-
es, kétszobás lakás egyedi fûtéssel, kazánnal, parkettás szobákkal eladó. 
ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn kétszobás, nagy konyhás, egyedi fûtésû, erké-
lyes, konvektoros lakás eladó. A szobák parkettásak. ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn földszinti, 57 nm-es, kétszobás lakás egyedi ra-
diátoros fûtéssel, kombi kazánnal, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKaazziinncczzyy  uuttccáánn 2. emeleti, panel építésû, kétszobás, 50 nm-es,
nagy konyhás, központi radiátoros fûtésû, erkélyes lakás eladó. 
ÁÁrr::  99,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn  eladó egy 62 nm-es, 2. emeleti, kétszobás, nagy
konyhás, egyedi fûtésû lakás téglablokkos épületben. ÁÁrr::  99,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 1. emeleti, 54 nm-es lakás téglablokkos épület-
ben két szobával, konyha + étkezôvel, egyedi konvektoros fûtéssel eladó.
ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, tízemeletes tömbben 3. emeleti, 64 nm-es, két és
fél szoba, konyha + étkezôs lakás központi fûtéssel, felújított állapotban eladó.
ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn kétszobás, 58 nm-es panellakás erkéllyel, közpon-
ti fûtéssel áron alul eladó. Garázs is tartozik az ingatlanhoz, mely közvetlenül a
lépcsôház alatt van. ÁÁrr::  99,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TToollnnaaii  uuttccáánn  56 nm-es, körbefûtött lakás (két szoba, konyha, elô-
szoba) egyedi konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  99,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaayy  uuttccáánn 2. emeleti, 55 nm-es lakás egyedi kombikazános fû-
téssel, új bejárati ajtóval, erkéllyel, klímával eladó. ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabboollccss  uuttccáánn 69 nm-es, háromszobás (konyha, étkezô, WC, für-
dôszoba), központi fûtésû, egyedi órás negyedik emeleti lakás eladó..  
ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, téglablokkos épületben 1. emeleti, 64 nm-es, há-
rom szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, erkéllyel eladó.
ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn 73 nm-es, téglablokkos középsô lakás (három
szoba, étkezô, konyha) egyedi konvektoros fûtéssel, villanybojlerrel eladó.
ÁÁrr::  1100,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,, téglablokkos épületben 4. emeleti, 83 nm-es, há-
romszobás (konyha + étkezôs) lakás a hátsó rétre nézô nagy erkéllyel eladó. 
ÁÁrr::  1100,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáánn 3. emeleti, 58 nm-es, 1+ 2 fél szobás, egyedi
fûtésû lakás kombi kazánnal, beépített konyhabútorokkal, redônyös ablakokkal
eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, három szoba, konyha, ét-
kezôs lakás erkéllyel, két francia kilépôvel, központi fûtéssel eladó. Azonnal köl-
tözhetô. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp.-en 3. emeleti, téglablokkos, 69 nm-es lakás (három
szoba, konyha, étkezô) egyedi konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel eladó.
ÁÁrr:: 1111,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn  68 nm-es, kétszobás, parkettás, tégla falazatú lakás
(konyha, étkezô) egyedi fûtéssel eladó vagy kiadó. Kiadó: 35 000 Ft + rezsi/hó.
ÁÁrr::  1111,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáánn,, a centerhez közel eladó egy 2. emeleti, 68 nm-
es (két szoba, nappali, konyha, étkezôs), központi fûtésû lakás beépített konyha-
bútorral. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaassoonn,,  aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn,, téglablokkos épületben 60 nm-es, 1. emeleti, két
szoba + nappalis lakás egyedi radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáánn,, a centertôl 2 percre, liftes tömbben 68 nm-es,
8. emeleti, háromszobás lakás (konyha, erkély) központi fûtéssel eladó. 
ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,, téglablokkos épületben 4. emeleti, 74 nm-es,
egyedi fûtésû lakás (három szoba, konyha, étkezô, nagy elôszoba) erkéllyel ela-
dó. ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,,  négyszintes, téglablokkos házban 3. emeleti,
egyedi gázos, három szoba, konyha, étkezôs lakás konvektoros hôleadókkal, er-
kéllyel eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrreeffoorrtt  uuttccáánn  3. emeleti, 66 nm-es, háromszobás, konyha + étke-
zôs lakás egyedi radiátoros fûtéssel, kombi kazánnal, redônyös ablakokkal, er-
kéllyel eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeerrkkoovviittss  ssoorroonn,, téglablokkos társasházban 4. emeleti lakás 66
nm hasznos alapterülettel (nappali + hálószoba, konyha + étkezô), 45 nm beé-
píthetô eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn 3. emeleti, 73 nm-es, három szoba, konyha, ét-
kezôs, erkélyes, egyedi fûtésû lakás konvektoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 85 nm-es lakás (nappali + két szoba, nagy kony-
ha + étkezô) garázzsal eladó. Burkolás nélkül kerül értékesítésre. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCsseerreeppeess  uuttccáábbaann,,  400 nm-es telken 90 nm-es, három szoba
konyha + étkezôs társasházi lakás egyedi radiátoros fûtéssel, garázzsal, parko-
sított kerttel eladó. ÁÁrr::  1133,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn 3. emeleti, téglablokkos, négy szoba + konyha +
étkezôs lakás központi radiátoros fûtéssel, két erkéllyel eladó..  ÁÁrr::  1133,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrttóótthhyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 68 nm-es, két és fél szobás, tégla-
blokkos lakás egyedi fûtéssel, konyha + közlekedôvel, elzárt játszótérrel rendel-
kezô belsô udvarral eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn 62 m-es, tégla építésû, 2007-ben felújított, 2. emele-
ti, háromszobás, erkélyes, központi kombi kazános fûtésû, légkondicionált lakás
eladó. ÁÁrr:: 1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,, téglablokkos épületben 4. emeleti, 84 nm-es, há-
rom szoba, konyha + étkezôs lakás (fürdôszoba külön WC-s) egyedi kombi ka-
zános fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1155,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  uuttccáánn,, liftes társasházban 4. emeleti, 53 nm-es lakás
egy szobával + nagy nappalival, amerikai konyhával, beépített konyhabútorokkal
eladó. ÁÁrr::  1166,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy utcán, lifttel szerelt társasházban 3. emeleti, 97 nm-
es, kétszobás lakás nappalival, konyha + étkezôvel, klímaberendezéssel, terasszal
eladó. Csere is lehetséges, gyulai családi házra értékegyeztetéssel. ÁÁrr:: 1177,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáánn,, téglablokkos társasházban 74 nm-es, két és
fél szobás, konyha + étkezô, nappalis lakás egyedi fûtéssel, radiátoros hôlea-
dókkal eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, a KKiinniizzssii  uuttccáánn,, társasházban 1. emeleti, 108 nm bruttó és 66 nm
nettó alapterületû lakás egy nagy szobával + nappalival, konyha + közlekedôvel,
konyhai berendezéssel, erkéllyel, kocsibeállóval eladó. ÁÁrr:: 1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrttóótthhyy  uuddvvaarrbbaann,, téglablokkos épületben 1. emeleti, 83 nm-es,
két és fél szobás lakás kombi kazános egyedi fûtéssel, nagy konyha + étkezôvel
eladó. ÁÁrr::  1188,,99  MMFFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyóónnii GG. uuttccáánn,,  kilenclakásos házban 120 nm-es, tégla építésû,
kétszintes társasház közös udvari résszel, egyedi kombi kazános fûtéssel eladó
(négy szoba + nappali, konyha + étkezô egy légtérben, fürdôszoba, WC minden
szinten, terasz és erkély is van). ÁÁrr:: 2222  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii utcán, három éve épült társasházban földszinti, 116 nm-
es, exkluzív lakás (két szoba, nagy nappali oszlopos elválasztással, amerikai
konyha, klíma, nagy terasz, sarokkádas, tusolós fürdôszoba, WC, két terasz) el-
adó. BBeellvváárroossii  kkééttsszzoobbááss  iinnggaattllaanntt  bbeesszzáámmíítt 11..  eemmeelleettiigg  éérrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell. 
ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn,, az Európa házban 3. emeleti, 96 nm-es, három
szoba + nappalis lakás erkéllyel, kombi kazános egyedi fûtéssel eladó. Mélyga-
rázs is tartozik az ingatlanhoz, melynek ára + 2,5 M Ft. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLáázzáárr  uuttccáánn 1. emeleti, 120 nm-es lakás társasházban két szobá-
val + 30 nm-es nappalival, egyedi fûtéssel, terasszal eladó. Garázs is tartozik az
ingatlanhoz, amelynek az ára + 3 M Ft. ÁÁrr::  2299,,55  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200 nm-es, elôkertes,
polgári típusú, hatszobás családi ház két konyhával, fôzôfülkével, terasszal, há-
rom elôszobával, egyedi gázos konvektoros fûtéssel, gázbojlerrel, eladó (felújí-
tásra szorul). ÁÁrr:: 1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáánn,, 1300 nm-es telken lévô, 2004-ben épült 54 nm-es
+ 54 nm-es beépíthetô tetôterû családi ház (nappali + amerikai konyhával, étke-
zôvel, két szobával, fürdôszoba külön WC-vel) eladó, esetleg albérletbe kiadó
30 000 Ft/hó-ért. Bútorozatlan, 3 hó kauciót kérnek. ÁÁrr:: 1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann,,  500 nm-es telken lévô 155 nm-es, 2001-ben
épített családi ház (két szoba, konyha, nappali, fürdôszoba, WC) egyedi konvek-
toros fûtésû eladó. ÁÁrr:: 1133,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáánn,, 938 nm-es telken 80 nm-es, vegyes falazatú csa-
ládi ház (két és fél szobás, nagy konyhás, fürdôszoba WC egyben) egyedi kon-
vektor fûtéssel eladó. Csere is érdekli: 3. emeletig, egyedi gázos, kétszobás la-
kás. ÁÁrr:: 1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobbooss  IIssttvváánn  uuttccáábbaann, 766 nm-es telken 100 nm-es családi ház
(három szoba, konyha, fürdôszoba, külön WC) garázzsal, egyedi fûtéssel eladó.
ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn  110 nm-es (két szoba, konyha, fürdôszoba, külön
WC-s) családi ház konvektoros hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr:: 1144,,55  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  új építésû EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann  ((JJaammiinnaa)), 200 nm-es telken 75
nm-es családi ház (tetôtér-beépítés, lent nagy nappali, amerikai konyha, WC, fent
két szoba, fürdôszoba, WC) eladó. ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn,, frekventált helyen, kis telken lévô 100 nm-es, há-
romszobás családi ház központi konvektoros fûtéssel, konyha + étkezôvel eladó.
ÁÁrr:: 1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann, 540 nm-es telken 190 nm-es ház
(öt szoba, konyha, étkezô, két fürdôszoba, két WC), mely akár kétszintes is lehet,
központi fûtéssel, garázzsal eladó. Csere is lehetséges, 6,5–7 M Ft-ig, lakás vagy
házrész Békéscsabán, a belvárosban, értékegyeztetéssel. ÁÁrr:: 1166,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáánn,, 700 nm-es telken 100 nm-es, tégla építésû családi
ház 1 + 2 fél szobával, konyhával, fürdôszoba WC-vel, vegyes tüzelésû kazánnal,
konyhával eladó. CCsseerreeiinnggaattllaann  iiss  éérrddeekkllii,,  kkééttsszzoobbááss  ccssaallááddii  hháázz  1100––1122  MM FFtt--iigg..
ÁÁrr:: 1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann 100 nm-es, háromszobás családi ház (vályog épület)
konyhával, fürdôszobával, külön WC-vel, központi fûtéssel, garázzsal, melléké-
pületekkel eladó. ÁÁrr:: 1166,,88  MM  FFtt..
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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
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A regisztráció 

és a címkiadás 

ingyenes!

Szeptember 1-jén 19 órától:
„Elszállt a nyár...” – tanévnyitó-
nyárbúcsúztató utcabál a Jókai-
színház elôtti téren

Szeptember 1-jén 19 órától:
Gulyás Márta, Szabadi Vilmos, 
Galambos Hajnalka kamaraestje 
a Jókai-színházban 

Szeptember 2-án 19 órától:
Luis Fernando Perez Albeniz estje
a Jókai-színházban

Szeptember 3-án 19.30-tól:
a Kassai Állami Filharmonikus 
Zenekar koncertje az evangélikus
nagytemplomban

Szeptember 4-én 19 órától:
a Gulyás Márta zongorakurzus
zongorahangversenye a Jókai-
színházban

Szeptember 6-án:
II. Mezômegyeri Gazdanap az
Arany János Mûvelôdési Házban

Szeptember 6-án 19 óráról:
Toborzó és „Ingyom-bingyom”
táncház az ifiházban

Szeptember 7-én:
Megyei utcai futóbajnokság, orszá-
gos gyaloglóbajnokság a Békés-
csaba Atlétikai Club szervezésében

Szeptember 10-én:
FORG-TECH Kupa országos minô-
sítô bajnokság serdülô ranglista
verseny a Tünde utcai Atlétikai
Centerben

Szeptember 13–14-én:
Kulturális örökség napjai 
a Munkácsy-emlékházban

Szeptember 13-án:
Csabagyöngye – szüreti mulatság
a Békési úti Közösségi Házakban

KIÁLLÍTÁSOK:
Szeptember 7-éig 
Gubis Mihály emlékkiállítása 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Szeptember 15-éig 
Ványai János csabai fazekasmester
emlékkiállítása a Meseházban

Szeptember 25-éig 
Lengyel Péter szobrászmûvész 
kiállítása a Jankay Galériában

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, bekescsaba@mail.globonet.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyári nyitva tartás augusztus 31-éig:
hétfôtôl péntekig: 9.00–18.00, szombaton és vasárnap: 10.00–19.00

Szolgáltatások: • üdülésicsekk-ügyintézés, 
• belépôjegyek árusítása rendezvényekre, helyi rendezvényekre, valamint Inter-

ticket-, Ticket Express- 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

Közélet CSA BAI MÉR LEG6
Adomány a bölcsôdéknek Változások az Életfában
AMondi Packaging Békés-

csaba Kft. jóvoltából vala-
melyest könnyebb dolga lesz
a bölcsikben a gondozónôk-
nek, takarítónôknek, ugyanis
ezután 2–2,5 kilogramm súlyú
ágyakat kell lepakolniuk a dél-
utáni alváshoz, nem pedig a
régi 9–12 kilogrammosakat. A
leginkább tábori vaságyra em-
lékeztetô, „kifeküdt”, nehezeb-
ben tisztán tartható fekhelyek
helyett könnyen mozgatható,
tetszetôs, tartós és higiénikus
Wesco ágyakat adományoz a
városi bölcsôdéknek a cég.
Összesen százhatvan kiságy-
ról van szó, nyolcvanat au-
gusztus elsô hetében adtak át,
a másik nyolcvan ez év de -
cemberében érkezik meg.

A kék-sárga színû kiságyak-
hoz a Frankó Dance Fesztivá-
lon keresztül vezetett az út. Az

egyik ilyen rendezvény üzlet-
ember-találkozóján dr. Fábián
Ágnes tanácsnok felfigyelt a
Mondi prezentációjára, be-
szédbe elegyedett a cég kép-
viselôivel, és szóba került,
hogy hol tudnának segíteni a
városban. Rövid idô múlva Bo-
gár Éva, az Alapellátási Intéz-
mény vezetôje és Majer Zsolt,
a Mondi ügyvezetôje támoga-
tási szerzôdést írtak alá, és
megérkeztek az elsô ágyak.
Néhány nappal ezelôtt Bogár
Éva és dr. Fábián Ágnes a bel-
városi bölcsôdében mondtak
köszönetet a cégnek, amely-
nek képviseletében Szántó Ág-
nes gazdasági igazgató és
Kálmán Anikó marketinges lá-
togatott el az intézménybe.

A bôkezû adományozó ne-
vét tábla jelzi. 

Mikóczy

ACsabai Életfa Nyugdíjas-
ház január óta a Békés-

csaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás önálló költségvetési in-
tézményeként mûködik, ápri-
listól dr. Fodor Iván Hajnalka
vezetése mellett. Az igazgató
asszonyt az elmúlt néhány hó-
nap tapasztalatairól kérdeztük:

– Korábban a körzet fogor-
vosa voltam. Amikor idekerül-
tem, láttam, hogy egy jól bejá-
ratott intézményrôl van szó, de
rövidesen szembesültem a
problémákkal. Nehéz volt az
elsô két hónap, ezután sikerült
egy nagyon jó gazdasági ve-
zetôt találni Szász Istvánné
személyében. Más szakem-
berek segítségét is igénybe
vettük, hogy minden az elôírá-
soknak megfelelôen és a la-
kók megelégedésére történ-
jen. A ház 38 alkalmazottal
mûködött, most a törvényben
elôírt létszámmal, 36 fôvel lát-
juk el a feladatokat. Az intéz-
mény veszteséges volt, a vá-
ros támogatására szorult. Van-
tara Gyula polgármesterként
és a kistérségi társulás elnö-
keként is azt várja el, hogy leg-
alább nullszaldósak legyünk.
Szolgáltatásainkat, program-
jainkat szeretnénk bôvíteni, és
van egy klubunk is, amely idô-
sek napközijeként mûködik.
Ide 8–16 óráig szeretettel vá-
runk minden környékbeli
nyugdíjast, aki társaságra vá-
gyik; ebédet napi 420 forintért
tudunk nekik biztosítani.

– Jelenleg hányan és milyen
szintû szolgáltatást vesznek
igénybe az intézményben?
Mennyi a térítési díj és mennyi
az állami támogatás?

– Lakóink közül 61-en to-
vábbra is az emelt szintû szol-
gáltatást kérik, 16 fô kap álta-
lános és 19 fô demens ellá-
tást. Az intézményi térítési díjat

tavaly óta nem emeltük, ez ha-
vonta 76 400 forint. 29 lakónk
nem tudja fizetni a teljes ösz-
szeget, mert alacsony a nyug-
díja, ez éves szinten 4-5 millió
forint kiesést jelent, amit más-
honnan kell pótolnunk. Az
emelt szint normatívája drasz-
tikusan csökkent: 2005-ben
fejenként évi 769 000 forint,
2006-ban 640 000, 2007-ben
560 000 forint volt. Jelenleg
380 000 forint, míg az általá-
nos szintû normatíva ma évi
700 000 forint, demens lakó-
inkra pedig évi 800 000 forintot
kapunk. A forrásokat pályázat
útján próbáljuk bôvíteni, pá-
lyázunk napkollektorokra a
melegvíz-ellátáshoz, a nap pali
klubhelyiség, kiszolgálóhelyi-
ség fejlesztésére és az udvar
szépítésére.

– Mit szólnak a változások-
hoz a lakók?

– Volt egy elégedettséget
mérô kérdôív, és augusztus 8-
án tartottunk egy lakógyûlést
is. Érkezett néhány panasz a
takarítással és az étkeztetés-
sel kapcsolatban, de ezeket
sikerült megoldanunk. A la-
kógyûlés egy nagyon jó han-
gulatú beszélgetés volt. El-
mondtuk, hogy a színvonal
megtartására törekszünk. A
hozzászólásokból kiderült,
hogy a lakók pozitívan fogad-
ják a változásokat, érzik, hogy
értük dolgozunk.

M. E.

Színészi mesterségre tehetséget érzô és/vagy abban jártassággal 
rendelkezô nôk és férfiak részére a FÉLING SZÍNHÁZI CSOPORT

MEGHALLGATÁST SZERVEZ. 
A meghallgatásra 2008. szeptember 15-ét követôen három alkalommal

kerül sor, amelynek keretében minden jelentkezô számot adhat 
a színészi munkára/feladatokra való alkalmasságáról, tehetségérôl.

A meghallgatáson bárki részt vehet, aki elmúlt 16 éves.

A jelentkezéseket 2008. szeptember 15-én 24 óráig fogadjuk el 
e-mailben, a steinwender.jozsef@mail.datanet.hu címen.

Kérdéseire e-mail címen, illetve a 06-20/938-99-06-os 
telefonszámon kaphat választ.

A jelentkezôt kérjük, adja meg: a nevét, azt az e-mail címet, amelyet 
rendszeresen olvas, azt a telefonszámot, amelyen rendszeresen elérhetô.

A Féling Színházi Csoport gyakorlott, a színház iránt érdeklôdô, a társulat 
operatív ügyeit segítô, szervezésben gyakorlott munkatársat keres.

A csoport mûködésérôl tájékozódhat 
a http://www.szinhaz.hu/sj52/Feling.htm címen vagy 
a steinwender.jozsef@mail.datanet.hu e-mail címen.

A rút kiskacsa mint téma
Négy ország negyven szí-

ninövendéke – együtt!
Nemzetközi együtt mûködés-
re nyert pályázatot a békés-
csabai színházi iskola, amely
az idei évtôl már színháztech-
nikusokat is képez. Negyven
színészhallgatót várnak
szeptember elején, hogy a rút
kiskacsa témakört – a kitaszí-
tottság, a másság, az esély -

egyenlôség témakörét – bon-
colgassák. 

Tíz nap közös munka! Tíz
színinövendék Erdélybôl, a
kolozsvári egyetemrôl, tíz szí-
nészhallgató a Novi Sad-i szí-
niakadémiáról, tíz ifjú színész
pedig Horvátországból érke-
zik majd. Szeptember 12-én
közös bemutatóval, perfor-
mance-szal zárul a workshop. 

Fotó: Kárász Péter



EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK
2008. szeptember 1-jén, 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 állás.
30/843-0496.

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

Munkalehetôség Svájcban alapfokú né-
metnyelv-tudással. Tel.: 70/347-4064.

MUNKÁT KERES
Fûnyírást, gazvágást, parlagfûirtást

vállalok: 30/366-9699, Petri.

ALBÉRLET
Lencsésin elsô emeleti, 2 szobás la-
kásba keresünk albérlôtársat külön be-
járatú szobába. Telefon: 30/478-8700,
30/294-2885.

IN GAT LAN
Egyedi víz-gáz számlázású, belvárosi
garzonlakás eladó. Érdek lôdni:
70/220-6988.

Békéscsabán, a Bajza utcában kertes
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 telken
lévô, összkomfortos családi ház
eladó. Békéscsabai csere is érdekel. 
Telefon: 70/587-4857.

Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. 3000 Ft/m2/hó.
Telefon: 30/938-4240.

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

SZOLGÁLTATÁS
Hûtôgépjavítást, villanyszerelést, klí-
matelepítést, karbantartást, elôcsöve-
zést vállalok garanciával. Telefon:
70/243-8298.

Ajtózárak, ablakzárak cseréje, hibael-
hárítás közületek részére is. 
Tel.: 30/246-4934.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készí-
tése, javítása részletfizetéssel is. 
Nyílászárók javítása. Telefon: 454-171,
70/212-6776.

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

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

Fûkaszálás, gazvágás számlaképesen.
20/470-1483.

Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel. 
Telefon: 20/567-6521.

www.elitefittkondi.lapja.hu.
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 Jó-
zsef.

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

OKJ-s személy- és vagyonôri tanfo-
lyamra várunk jelentkezôket. Részlet-
fizetés lehetséges. Hölgyek is jelent-
kezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készí-
tését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Telefon: 436-226, 30/481-8071.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, 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 ne-
mesvakolatok készítése. 
Telefon: 20/432-6098.

OKTATÁS
Angol- és németnyelv-oktatás. 

Tel.: 70/776-7976.
Általános és középiskolások korrepe-
tálásaminden tárgyból. 
Telefon: 20/933-6828, 30/546-4819.

Angol, német, olasz egyéni nyelvokta-
tás, korrepetálás minden szinten. 
Tel.: 20/933-6828.

EGYÉB
Nôi torna a Közgében 2008. szeptem-
ber 8-tól! Kedd: gerinc és csípô 17.30.
Hétfô, szerda: 17.00, csütörtök: 17.30
alakformáló kondi torna.

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 robogó
eladó. Érd.: 70/588-0808.

Szuperzöld csodaital, lúgosítás! 
Tel.: 30/290-8726.

Két építési telek eladó Békéscsabán, 
a Fürjes-kertekben. 
Irányár: 2,5 M Ft, illetve 2 M Ft. 
Telefon: 66/436-165.

Gyermekfelügyeletet és takarítást vál-
lalok. Tel.: 30/416-0742.
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Balázs kontra Kiss

Balázs József a megyei hír-
lapban élesen kritizálta a
nemzeti oldalt. Erre kívánt
reagálni olvasónk:

Tisztelt Balázs úr!
Mindjárt a levelem elején fo-
gadjon el egy jó tanácsot tô-
lem. Ebben a nagy nyári hô-
ségben ne menjen fedetlen
fôvel a tûzô napra! De talán az
is meglehet, hogy már régóta
nem él köztünk, és most ért
ide valami más bolygóról. Jó
lett volna elôbb tájékozódnia,
és utána megírni a levelét.

Tudatom Önnel, hogy a
legutóbbi közvélemény-kuta-
tások szerint Orbán Viktor és
pártja, a Fidesz toronymaga-
san vezeti a népszerûségi lis-
tát, míg a posztkommunista
kormánypárt csak kullog va-
lahol utánuk a hazug minisz-
terelnökkel és korrupt minisz-
tereivel. Lehet, hogy jelzôim
erôsnek tûnnek, de ezt a mi-
niszterelnök mondta önma-
gukról az ôszödi beszédében
még 2006-ban. „Európában
ilyen böszmeséget még or-
szág nem csinált, mint amit

mi csináltunk.” Lám, és még-
is csinálta tovább. Ez szép és
valós önkritika volt, csak az a
baj, hogy a böszmeség, a lo-
pás, csalás, hazudozás megy
tovább. Ön csodálkozik, hogy
egy ilyen embernek a zagyva
beszédére az országgyûlés-
ben a normálisabbja hátat for-
dít és kimegy? Én viszont
azon csodálkozom, hogy az
ôszödi trágár beszéd után ott
nem állt fel senki, hogy el-
hagyja a termet…

Nem tudom, hogy a Parla-
ment melyik oldalán ülnek az
– önt idézve – „képzetlen, ér-
tetlen, kontár figurák és politi-
kai vigécek”? Csak remélni
tudom, hogy ott ilyenek nin-
csenek.

A levelének utolsó monda-
tával viszont egyetértek, idé-
zem: „és ebben az elanyagia-
sodott, sikerorientált világban
a szép lózungokat az embe-
rek többsége csak maszlag-
nak tartja”.

Igaza van, a többség pedig
mi vagyunk! Az „oszt jóna-
pot!” helyett pedig tisztelettel: 

Kiss László

ABékéscsaba Városi Nyug-
díjas Egyesület klubhá-

zában, a Dózsa György úton
augusztus közepén nyílt meg
Moskál Tibor grafikusmûvész
klasszikus haiga – a japán
versforma szerinti haikuval,
5–7–5 szótagos verssel kísért
képzômûvészeti alkotásokból
álló – kiállítása. A tárlaton Ta-
kács Péter képviselô vázolta
fel a mûvész életútját, és mél-
tatta munkásságát. Moskál Ti-
bor 1930-ban született Buda-
fokon, ifjúkorában vaseszter-
gályosnak tanult, édesanyjá-
tól örökölt mûvészi hajlama
azonban a képzômûvészetek

felé terelte. Kezdetben az
amatôr színjátszás és a bábo-
zás volt a kedvtelése, majd
díszletfestéssel és filmezéssel
foglalkozott.

In memoriam Réthy Dezsô
Egykori angol- és németta-

nárunkról szeretnék
megemlékezni, aki ebben az
évben lenne százéves. Mind-
össze negyvenkét évet élt, s
ötvennyolc éve, 1950-ben, a
Rákosi-korszak felívelô sza-
kaszában távozott tragikus
körülmények között.

Komoly, szinte barátságta-
lan ember volt. Nem hinném,
hogy a diákok kedvencei közé
tartozott, nem úgy, mint pél-
dául a rajztanárunk, Mazán
László, aki viccelôdött velünk.
De egy tanár értékét nem ez
határozza meg, hanem szelle-
mi képessége, tudása. Ötödi-
kes gimnazista korunkban a
jobb tanulóknak lehetôvé tet-
ték, hogy a latin és angol mel-
lett harmadik nyelvként néme-
tet is tanulhassanak, így osz-
tályunk két részre oszlott. Min-
ket Réthy tanár úr kezdett a két
germán nyelvre – az angolra
és a németre – tanítani. Szigo-
rú volt, óráin megkövetelte a
rendet, a füzet és szótár ren-
des vezetését. Amit elôadott,
az értelmes, érthetô volt, ha
valaki rákérdezett, türelmesen
újra elmondta. Noteszbôl felel-
tetett, amit elôre és hátra is le-
hetett lapozni, így bizony szív-
dobogva vártuk, ki lesz a so-
ros. Nem gyôzôdtünk meg
róla, de az a hír járta, hogy az
óra percmutatójának állása
szerint szólított, a noteszbeli
sorszám alapján. De amit ed-
dig leírtam, az más tanárra is
vonatkozhatott, nem újságba
való szenzáció.

Hetedikes gimnazistaként
már elszakadtunk Réthy ta-
nár úrtól, mert az iskola akko-

ri igazgatója, a lelkészbôl 
lett kommunista, Mengyán
György fondorlatos módon rá-
szedte az osztályt az orosz
nyelv tanulására, az angol és
német oktatása megszûnt.
1950 áprilisában megdöb-
benve értesültünk a szörnyû
eseményrôl: korábbi tanárunk
öngyilkos lett. Tettét gyógyít-
hatatlan betegségével indo-
kolta. Tudtuk, hogy a háború
után francia fogságba került, s
a franciák – a szovjetekhez
hasonlóan – gyalázatosan ke-
zelték ôket. Ránézésre is be-
teges külsejû ember volt, így
akkor elfogadtuk a hihetônek
tûnô okot. Két kislánya árván
maradt.

Évtizedekkel késôbb, érett-
ségi találkozónkon szóba ke-
rültek korábbi tanáraink, így
Réthy Dezsô is. Ekkor dr. Sze-
berényi Lajos, a gimnázium
volt igazgatója fellebbentette
a fátylat a titokról. Szó sem
volt betegségrôl, Réthy halá-
lának politikai oka volt. Az ál-
lamvédelmi hatóság ügynök-
nek akarta beszervezni. Vá-
lasztania kellett, és a tanár úr
a jelleme szerint cselekedett:
nem vállalta a gyalázatos
spicliskedést, a halál volt a vá-
lasza. Sokáig gondolkoztunk
rajta, hogy mennyit vívódha-
tott tette elôtt: a családdal el-
töltendô, várhatóan hosszú
éveket választja, de egy nyo-
masztó, pillanatnyi nyugalmat
sem hagyó, óriási teher alatt,
vagy inkább pontot tesz min-
denre. Gyôzött a lelkiismere-
te, jelleme, meghozta a nagy
áldozatot becsületéért. 

Dr. Budur Lajos

Csutáék a Jankayban

A Csuta mûvésztelep a Jankayban tartotta zárókiállítását

Moskál Tibor kiállítása

Békés Mérték

AMentálhigiénés Egyesü-
let által fenntartott Békés

Mérték Közösségi Ház – a
Vasutas Mûvelôdési Házzal
együtt mûködve – színjátszó
találkozót rendez Békés me-
gyei pszichiátriai betegek és
az egészségesek színicso-
portjainak.

A találkozó szervezôje, Ta-
pasztó Jánosné Ágnes el-
mondta, a békéscsabaiak
péntekenként 16–18 óráig
próbálnak a Vasutasban. Egy
éve mûködô integrált csoport-
jukba várják a pszichiátriai be-
tegeket és mindenki mást, a
gyermekektôl a legidôsebbe-
kig. Nyitottak, befogadók, az
érdeklôdôk bármikor bekap-
csolódhatnak munkájukba. A
betegek szocializációjában
segít a rendszeres, közös al-
kotómunka, a színjátszócso-
port kapaszkodót jelenthet
azoknak, akiknek nincs társa-
ságuk. A találkozón az Indul a
bakterházzal lépnek fel, de
már készülnek a folytatásra:
Mátyás királyról szóló történe-
tekbôl rendeznek darabot.
Céljuk, hogy ráébresszék a
depressziós, skizofrén vagy
más pszichiátriai problémával
küzdô embereket és persze az
egészségeseket, hogy milyen
értékesek.

A szeptember 20-án tartan-
dó találkozóra Békéscsabán
kívül Kevermesrôl, Körösla-
dányból és Elekrôl várnak cso-
portokat.

Fotó: Kárász Péter
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BÉKÉSCSABA ANNO...
A csabai búzapiac

Ajándékok
szombaton: 

Vásároljon szept. 1-13 között 
üzleteinkben 1.000,- Ft felett. 

A pénztáraknál sorsjegyet adunk át, 

szeptember 13-án, 13 óráig.
Sorsolás: 

szeptember 13-án, szombaton 14h, 
a parkolóban.

Szeptember
6-án és 13-án, 

szombaton ráadásként mindenki 
azonnali nyereményt 

vihet haza. 

Forgassa meg a Szerencsekeret és 
válasszon a hasznos ajándékok 

közül!

Nyerôakció: 
szept. 1-13.

Az Öné lehet, 
ha nálunk vásárol!

További nyeremények: 10 db TeleTank vásárlási utalvány!

FIAT Grande Puntoaz AUTÓ-Brill támogatásávalRáadás:

szombaton 

+AJÁNDÉK

Békéscsaba, Szarvasi út - a Tesconál

Békéscsaba Bevásárlópark
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szeptember 13-án, 13 óráig.
Sorsolás: 

szeptember 13-án, szombaton 14h, 
a parkolóban.

üzleteinkben 1.000,- Ft felett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajándékok
szombaton

Szeptember
6-án és 13-án, 

szombaton ráadásként mindenki 
azonnali nyereményt 

vihet haza. 

 

 

Ajándékok
szombaton:

Szeptember
6-án és 13-án, 

szombaton ráadásként mindenki 
azonnali nyereményt 

vihet haza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vihet haza. 

Forgassa meg a Szerencsekeret és 
válasszon a hasznos ajándékok 

közül!

 

 

vihet haza. 

Forgassa meg a Szerencsekeret és 
válasszon a hasznos ajándékok 

közül!
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„Figyelje a táblákat és jelezze a hibákat!”

Együtt a biztonságosabb közlekedésért
A megyei rendôr-fôkapitányságon és a kapitányságokon mûködô bal-
eset-megelôzési bizottságok évente több programot is szerveznek an-
nak érdekében, hogy minél többen megismerjék a biztonságos köz-
lekedés szabályait, és minél többen fontosnak érezzék az elôírások
betartását. A legkülönfélébb forgalmi helyzetekben döntô fontosságú
kérdés, hogy a közlekedô betartja-e a szabályokat, mennyire figyel a
saját és mások biztonságára. 

Emellett azonban legalább ennyire fontos, hogy a gyalogosok, kerék-
párosok és más jármûvezetôk a lehetôségekhez képest legjobban ki-
alakított csomópontokban, átkelôkön, keresztezôdésekben közle-
kedhessenek, hiszen a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetle-
nek a megfelelô és jól látható jelzések. 

A Békés Megyei Rendôr-fôkapitányságon mûködô megyei baleset-
megelôzési bizottság szeptemberre meghirdeti a „Figyelje a táblákat
és jelezze a hibákat!” kampányát. Ez idô alatt az alábbiakban megjelölt
elérhetôségeken a rendôrség fogadja a közlekedôk észrevételeit a
balesetveszélyesnek tartott keresztezôdésekrôl, hiányos, meg-
rongálódott vagy éppen felesleges közúti jelzésekrôl. A rendôrség
közlekedési szakemberei rögzítik az észrevételeket és megvizsgálják
a helyszíneket. Ha valóban szükséges bármifajta változtatás, akkor in-
tézkednek arról, hogy az illetékes szakhatósághoz eljusson a telefonáló
vagy levélíró jelzése, és a hatóság – lehetôsége szerint, a rendelkezé-
sére álló eszközökkel – orvosolja is a felvetett problémát. 

A megadott címre küldött leveleikben kérjük, jelöljék meg pontosan
azt a helyszínt, amelyre az észrevételük vonatkozik, és fogalmazzák
meg azt is, hogy miért tartanának szükségesnek azon a helyen vál-
toztatást. A hasznos észrevételeket megfogalmazók között a kampány
végén a megyei baleset-megelôzési bizottság láthatósági pólókat sor-
sol ki. Leveleiket, telefonhívásaikat az alábbi címen és telefonszá-
mon várják 2008. szeptember 1-je és szeptember 30-a között:

Békéscsaba: Kékegyi Zsolt r. hadnagy (5600 Békéscsaba, Bartók B.
út 1–3., 66/523-700 22/20-as mellék, bekescsaba.rk@bekes.police.hu).

Békés: Rostás Zita r. törzsôrmester (5630 Békés, Rákóczi u. 11–13.,
66/411-644, bekes.rk@bekes.police.hu).

Gyula: dr. Tábi Tibor r. alezredes (5700 Gyula, Béke sgt. 51., Pf. 67,
66/361-644, tabi.tibor@bekes.police.hu).

Mezôkovácsháza: Zsótér Attila r. százados (5800 Mezôkovácsháza,
Árpád u. 198., 68/381-255 54-41-es mellék, mezokovacshaza.rk@be-
kes.police.hu).

Orosháza: Kis Rozália r. fôtörzszászlós (5900 Orosháza, Szabadság
tér 2., Pf. 111, 68/411-344, oroshaza.rk@bekes.police.hu).

Sarkad:Ruzsa János r. fôhadnagy (5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 4.,
66/375-622, sarkad.rk@bekes.police.hu).

Szarvas: Pljesovszki György r. fôhadnagy (5540 Szarvas, Szabadság
utca 25–27., 66/312-737, szarvas.rk@bekes.police.hu).

Szeghalom: Kelemen Andrea r. törzsôrmester (5520 Szeghalom, Kos-
suth tér 1. Pf. 3, 66/371-555, szeghalom.rk@bekes.police.hu).

Negyvenéves felvétel örö-
kíti meg a Szabadság

tér felôl a belváros látké pét. Az
idôben a parkosított rész fák
nélkül, jobbára színes virá-
gokkal volt díszített.

A tér egykori elsô neve
Nagy Piac Fô utca, ahol 1867-
tôl tartották a gabonapiacot.
Híres nagy piac volt ez. A teret
betöltötték a lovas szekerek,
megrakva búzával telt zsákok-
kal. 1884-ben hivatalos neve
Gabona tér lett, a csabaiak
népiesen Búzapiac térnek hív-
ták. Búzapiac volt 1910-ben
is, amikor Ferenc Józsefre ke-
resztelték a gránit kockakôvel
burkolt, nagy teret. Kétoldalt

régi, földszintes családi házak
övezték, a fôtéri patinás házak
folytatásaként a tér elején,
mindkét oldalon néhány szép
emeletes épülettel. 1946-tól
viseli mai nevét, s néhány évig
még búzapiacként funkcio-
nált. A városközpont építésze-
ti átrendezése ledöntötte a tér
évszázados földszintes há-
zait, köztük néhány emeletest,
mint a kép bal szélén látható
szép épületet is. Helyükre új
épületeket emeltek.

Az egykori búzapiac ma a
város forgalmas tere, árnyas
fái közt világháborús hôsök és
mártírok emlékmûveivel.

Gécs Béla

Karitatív futás
Schirilla György augusztus

18-án futásnak eredt Gyu-
láról, hogy „Jókedvet és
egészséget viszek a gyere-
keknek” elnevezésû karitatív
akciója keretében olyan he-
lyeket látogasson meg, ahol
beteg vagy nehéz szociális
helyzetû gyermekekkel talál-
kozhat. Békéscsabán az au-

tisták nappali intézményé-
ben, az Aut-Köz-Pontban járt,
ahol Hanó Miklós alpolgár-
mes ter, Szántó Tamás kurató-
riumi elnök, valamint az autis-
ta gyermekek, fiatalok és szü-
leik várták.

Az ismert sportembert a
Békéscsaba táblától a Békés-
csabai Atlétikai Club sportolói
kísérték a központig Tóth
Sándor vezetésével. Amikor
megérkeztek, Schirilla kopja-
fájára Hanó Miklós kötötte fel
a város szalagját. Az autista
gyermekek és fiatalok mûsor-
ral kedveskedtek a vendég-

nek, aki beült közéjük, és
együtt játszott a kis csapattal.
Cseppet sem tûnt fáradtnak,
szívesen mesélt százéves
nagyapjáról és kilencvenes
éveiben járó nagyanyjáról,
akik már több mint hetvenöt
éve házasok. Beszélt arról is,
hogy májusban a Vatikánban
járt, a pápánál, 1250 kilomé-

tert futott a szeretetet, az
egészséget és a békét hirdet-
ve. Gyulától Budapestig tartó
jelenlegi útja során minden in-
tézménybe ajándékot visz a
gyerekeknek, és népszerûsíti
az egészséges életmódot. 

Schirilla György lapzártánk
után, augusztus 26-án érkezik
karitatív futása utolsó állomá-
sára, a budapesti Heim Pál
Gyermekkórházba, ahol a
szalagokkal díszített kopjafát
figyelemfelhívásként átnyújtja
az Egészségügyi Miniszté-
rium képviselôjének.

m. e.

Fotó: Kárász Péter


