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Izgalmas évad a Jókaiban
A Békés megyei kulturális
élet fellegvárának nevezte a
Jókai Színházat az augusz-
tus 26-i, évadnyitó társu-
lati ülésen Farkas Zoltán, a
fenntartó megyei önkor-
mányzat alelnöke, aki meg-
nyitotta az eseményt, majd
Fekete Péter igazgatónak
adta át a szót.

A békéscsabai teátrum veze-
tôje beszédében visszautalt a
nyáron történtekre. A jó dol-
gok között említette a számta-
lan vendégjátékot, a negatí-
vumok között pedig a heves
esôzések okozta beázások, a
kárelhárítás szerepelt. Mint
megtudtuk, az elmúlt hóna-
pokban a kisebb felújítási,
„szépítészeti” beavatkozások
mellett viszonylag kis költség-
vetésbôl kialakítottak egy stú-
diószínházat, amelynek nevét
Fekete Péter pályázat útján kí-
vánja kiválasztani. A Jókai
Színház az elmúlt években az
itt zajló oktató-képzô munká-
ról is elhíresült, idén szeptem-
berben például – az ország-

ban elsôként – itt indul szín-
padtechnika szak.
A 2008–2009-es évad hab-

könnyû darabokat éppúgy kí-

nál, mint komoly, elgondol-
kodtató mûveket. Arisztopha-
nesz–Hamvai–Nádasdy: Lü-
zisztraté címû, erotikával
fûszerezett darabjában pél-
dául a filmszerepeirôl ismert
Dobó Katával is találkozhat a

csabai közönség. Fekete Pé-
ter direktor az évadnyitón
többször kihangsúlyozta: a
színháznak egyre több nézôt

kell vonzania, s ennek érde-
kében szeretnék visszaszok-
tatni az embereket (a bérletes
színházlátogatás mellett) az
egy-egy alkalomra szóló
jegyvételre is.

(mse)

Lecsófesztivál
a centernél

Nemcsak könnyed szóra-
kozást és gasztronó-

miai élményeket ígért az idei
békéscsabai lecsófesztivál,
de komoly és elsô kézbôl
származó információkhoz is
juthattak mindazok, akik rész
vettek augusztus 29-én délu-
tán, a nyitónapon megrende-
zett lakossági fórumon.
Dr. Becsey Zsolt, az Euró-

pai Parlament képviselôje (az
esemény fôvédnöke) és Van-
tara Gyula, Békéscsaba pol-
gármestere (az esemény véd-
nöke) együtt várták a közön-
ség kérdéseit. A helyi hajlék-
talanokat képviselô házaspár
lakáshelyzetük megoldásá-
hoz kért segítséget a jelen
lévô politikusoktól. Dr. Becsey
Zsolt ezzel kapcsolatosan el-
mondta: az unió nem avat-
kozhat szociális kérdésekbe,
ez a nemzeti kompetenciák
körébe tartozik, ugyanakkor
Brüsszelben is fontosnak tart-
ják, hogy egyre kevesebb
ember maradjon munka és
hajlék nélkül.

Mária néni százéves
AMáriássy utca egyik há-

zában nagy volt a sür-
gés-forgás augusztus 24-én
és 25-én. Vasárnap egy ven-
déglôben a család harminc-
két tagja, hétfôn a háznál Van-
tara Gyula polgármester, vala-
mint a hivatal és a sajtó mun-
katársai köszöntötték 100.
születésnapján a békéscsa-
bai születésû Knapcsik Bélá-
né Mihalik Mária nénit.

A házba lépve négy fehér
hajú, irigylésre méltóan szép
arcú, csillogó szemû hölggyel
találkoztunk. Mivel egyikük
sem látszott százévesnek, a
polgármester afelôl érdeklô-
dött, hol az ünnepelt. Kiderült,
hogy négy nôvérrôl van szó,
ötödik testvérüket 66 éves ko-
rában veszítették el. A höl-
gyek 84, 87, 98 és 100 évesek
– úgy látszik, a jó gének örök-
lôdnek, ugyanis az ünneplô
rokonok között ott volt az au-
gusztus 23-i, jaminai Békés-
csaba szépe választás egyik
udvarhölgye is. A legidôsebb
nôvér, Mária néni tortákkal és
virágcsokrokkal körülvéve ült
a szobában, s bár járókeretre
van szüksége, fel-felállva kö-
szöntötte a belépô vendége-

ket. Mindenkivel szívesen be-
szélgetett, frissen és örömmel
mesélt a maga mögött ha-
gyott száz évrôl. Nem volt
könnyû élete, szegény sor-
ban nevelkedett, sokat dolgo-
zott a kötöttárugyárban és ott-
hon is. Nem kerülték el a be-
tegségek, négy évvel ezelôtt
peacemakert kapott. Ahogy
fogalmazott: néha átesik az
ember fájdalmas dolgokon,

de akkor is élni kell. Mária
néni 65 évig élt boldog házas-
ságban férjével, aki 1995-
ben, 90 éves korában hunyt
el. Egy betegség miatt gyer-
mekeik nem születtek, ám
testvérei révén szép család
veszi körül, és ahogymondja,
szomszédai is nagyon kedves
emberek, havonta egyszer
pedig meglátogatja a házi-
orvosa.
Mária néninek az apró

betûk olvasásához szemüveg
kell, és szabadkozik, hogy
nem huszonöt éves már,
gyorsabban fogy az ereje,
mint régen. Közben moso-
lyog, és mindenkit mosolyra
hangol maga körül – így, túl a
tizedik ikszen…

M. E.

Békéscsaba gyôzött!
Jövôre kezdôdhet a szennyvízberuházás

A közelmúltban vált bizonyos-
sá, hogy megyeszékhelyünk
elnyerte a szennyvízprojekt-
hez szükséges uniós és kor-
mányzati támogatást, így
2009-ben megkezdôdhet az
összességében közel 18 mil-
liárd forintos fejlesztés meg-
valósítása. Az örömteli hírrôl,
a többéves munka eredmé-
nyeként elért elvitathatatlan
sikerrôl Vantara Gyula polgár-
mesterrel beszélgettünk.
– Hosszú ideje váratott ma-

gára a megoldás. Sokan két-
kedéssel kommentálták azokat
a híreket, amelyek az egyre kö-
zelgômegvalósulásról szóltak.
Ma már tudjuk, a város pályá-
zata az elsôk között nyert pozi-
tív elbírálást. Minek köszönhe-
tô ön szerint a siker?
– Talán már tíz éve is van

annak, hogy a megoldásra
váró problémák között szere-
pel a csatornahálózat fejlesz-
tése, a szennyvíztisztító telep
megújítása. Az elôzô városve-
zetés is sokat foglalkozott az
üggyel, dolgoztak rajta, de a
pályázat nem nyert, néhány
nagyváros bizony „beelôzte”
Békéscsabát. A gond persze
nemszûntmeg, sôt egyre nyil-
vánvalóbb lett a sürgôs változ-
tatás igénye, hiszen a szik-
kasztás miatt a szennyvíz je-
lentôs része a talajba szivá-
rog. A jelenlegi városvezetés

hosszas, nagy szakértelmet
igénylô csapatmunka ered-
ményeként ez év augusztusá-
ban adta be a kész pályázatot,
amely legnagyobb örömünkre
nyertes lett. Ennek köszönhe-
tôenmegkapja a város a közel
18 milliárd forintos összkölt-
ségû beruházáshoz szüksé-
ges 14 milliárdos uniós, illetve
kormányzati támogatást.
– Miért jelent olyan égetô

problémát a csatornarendszer
jelenlegi állapota?
– Mivel csatorna híján a

szennyvíz jelentôs része elszi-
várgott, a város egész terüle-
tén megemelkedett a talajvíz-
szint. S nem elég, hogy ez
közegészségügyi, környezet-
védelmi szempontból egyér-
telmûen káros, nagyban hoz-
zájárult az épületek, a nem
megfelelôen szigetelt ingatla-
nok állapotromlásához is.
Mindez érthetô módon sok
kellemetlenséget, sôt anyagi-
akbanmérhetô kárt okozott az
itt élô lakosságnak. A szakem-
berek elôrejelzése szerint az
új csatornahálózat kiépítése,
üzembe helyezése után akár
fél méterrel is lejjebb kerülhet
a talajvíz szintje a városban, s
ezt talán azok érzékelhetik
majd a legszembetûnôbben,
akiknek a régi pincéjében ma
még áll a víz.
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Ma már bizonyos, hogy megvalósulhat Békéscsabán az
utóbbi évek, sôt talán a rendszerváltozás óta eltelt idôszak
legjelentôsebb, legtöbb háztartást érintô, legnagyobb ér-
tékû beruházása.

Július 10-étôl november 5-éig Békéscsabán, a Mun-
kácsyMihály Múzeumban lát-
ható a tatárjárásról szóló,
nagy sikerû interaktív régé-
szeti kiállítás.
A Nemzeti Kulturális Alap

(NKA) támogatása tette lehe-
tôvé, hogy a Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságainak Szö-
vetsége a Magyar Nemzeti
Múzeummal együttmûködve
a „Dzsingisz kán és öröksé-
ge” mellé épített, Tatárjárás
címû c hazai leletekbôl ösz-

szeállított c kiállításrészt a
Kárpát-medence hét külön-
bözô városához igazítva ván-
doroltassa.
A kiállítás elôkészítését,

tervezését, kivitelezését, ko-
ordinálását, vándoroltatását a
Békés Megyei Múzeumok
Igazgatósága vállalta magá-
ra, s a bemutatót c más Bé-
kés megyei intézményeket is
bevonva c új módszereket
felhasználva különleges lát-
ványelemekkel gazdagította.
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Tatárjárás a múzeumban

ÔSZI AKCIÓ
szeptember 15-tôl október 15-ig
Kádak, fali- és padlólapok,
csaptelepek, fürdôszobabútorok,
zuhanykabinok

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Tel.: 06-66/529-630

BURKOLÓHÁZ
Minôség, ami(n) jár

Fotó: Kárász Péter

Fotó: A-Team



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

EURO-DRINK HUNGARY KFT.
ital kis- és nagykereskedés
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 20. (a volt Vídia-udvarban, a Tesco mögött)

Vantara Gyula arról tájékoz-
tatta a fórumon jelen lévôket,
hogy városunkban harminc
személy befogadására alkal-
mas hajléktalanszálló mûkö-
dik, s a fedél nélkül élô embe-
rek számát 50-60-ra becsülik.
A polgármester utalt arra is,
hogy a volt „tiszti lakásokat”
megfelelô felújítás után szo-
ciálisan rászorultak számára
is kiutalhatják.

A lecsófesztivál programjai
közé tartoztak még a Réthy
Pál-kórház munkatársai által
végzett szûrések, állapotfel-
mérések, a bûnmegelôzést
szolgáló DADA-program nép-
szerûsítése és az elmaradha-
tatlan véradás. Emellett pedig
három napon át szólt a zene a
CsabaCenter elôtt, s a közön-
ség a szórakozásmellett sorra
kóstolhatta a különbözô le-
csóféléket is. (gajdács)

Lecsófesztivál a centernél
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Testvérvárosunk közelében
Testvérvárosunktól, Szé-

kelyudvarhelytôl alig 80
kilométerre található a Gyime-
sek festôi szépségû vidéke,
ott, ahol a Keleti-Kárpátok-
hoz tartozó Csíki-havasokból
Moldvába fut a habfodros Tat-
ros folyó, és hosszan elnyúló
völgye uralja a tájat. Gyönyörû
a völgy fénylô napsütésben,
amikor a fenyveseken s a rétek

füvén a felhôk árnyai játsza-
nak. Elbûvölô a látvány nyári
zápor után, amikor fehér füst-
ként száll fel a völgybôl a pára,
és felhôfodrai a kósza fuvalla-
tokra szertefoszlanak a kéklô
légben. Rabul ejt a völgy világa
akkor, ha közeleg az alkony, a
Nap bágyadó fényében meg-
nônek az árnyak, s éles tónu-
sokban különül el egymástól
minden, ami a tájban létezik.

Ezen az áradóan szép vi-
déken, a Székelyföld pere-
mén élik romlatlan falusi éle-
tüket a gyimesi csángók, akik
az elmúlt századokban „csán-
gáltak” (mentek, csellengtek)
el a székelyek ôsi honából a
Tatros völgyébe. Fômegélhe-
tésük ma is az állattenyész-
tés, a fakitermelés és a fa-
megmunkálás.

A csángók a kényszerû „el-
különültségben” is hûek ma-
radtak a hagyományokhoz,
római katolikus vallásukhoz
ésmagyarságukhoz. Magyar-
ságtudatukat táplálja, hogy
1990 óta – ha nehézségekkel
is – beindult a magyar nyelvû
oktatás, a helyi sajtó rendsze-
resen beszámol a magyaror-
szági eseményekrôl, és a ká-
beltévé jóvoltából szinte va-

lamennyi magyarországi csa-
torna mûsora nézhetô.
A gyimesi csángók kollek-

tív emlékezete mélyen ôrzi a
Trianon elôtti Magyarország
emlékét – így érthetô, ha se-
bet ütött a szívükön az úgyne-
vezett kettôs állampolgárság-
ról szóló népszavazás ered-
ménye. Bár – mint mondták –
tudják, a szavazás eredmé-

nye nem elsôsorban az egy-
szerû ember erdélyi magya-
rokhoz való viszonyának tük-
re, hanem az érzelmeket is
hatalmi játékszernek tekintô
politika cselszövése volt.
A csángók magyarságtu-

datának ékes bizonyítéka volt
az az áradó öröm, amellyel
pünkösd vasárnapján fogad-
ták a Budapestrôl indított
nosztalgiavonatot Gyimes-

bükkön, a „monarchiabéli”
vasútállomáson. Felemelô ér-
zés volt – mondták –, amikor
az 1930-as években tervezett,
magyar címerrel díszített
NOHABmozdony a Tatros fo-
lyó hídján át a hajdani MÁV-
ôrházhoz érkezett. Az ôrhá-
zat, amely egykor a MÁV leg-
keletibb határállomása volt,
nemrég újították fel külföldi
segítséggel, hogy emléket ál-
lítsanak az eltûnt idônek: a
történelmi Magyarország és
Moldva között húzódó egy-
kori határnak. A több ezer ün-
neplô –mint a résztvevôkme-
sélik – 2008 pünkösdjén úgy
érezte: visszaállt az „ezeréves
határ”.
Az idô, „a nagy feledtetô”

azonban koptatja a múltat. A
Gyimesekbe is egyre na-
gyobb robajjal áramlik be a
zajló külvilág. Információk
áradata zúdul, utak, csator-
nák, fogadók épülnek a ro-
mantikus havasi települése-
ken. És már érezhetôen mo-
corog a vállalkozási kedv is.
Az új nemzedék lelkében ôrzi
még ôseik hagyományait, de
jövôje ábrándjait már „új idôk-
nek új dalaival” szövi. A táj és
a benne élôk „átváltozása”
sorsszerûen halad elôre.
Csak remélhetjük, hogy az át-
alakulások sodrában nem
hunynak ki a lélek tiszta fé-
nyei, és megôrzi páratlan
szépségét a völgy is, ahol a
székelység legjellegzetesebb
népcsoportja, a csángók ott-
honra találtak.

Szemenyei Sándor

„NYÚJTSD SEGÍTÔ KEZED”
ALAPÍTVÁNY

5600 Békéscsaba, Degré u. 59.
Telefon/fax: 66/453-806

ANyújtsd Segítô KezedAlapítvány aTÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0143
számú „Esély amunkához”Alternatív képzési és foglakoztatási
modell Békés megyében élô megváltozott munkaképességû nôk

és értelmi sérült fiatalok számára címû projektjén belül

2009. január 1-tôl 2009. szeptember 30-ig
terjedô idôszakra OKJ-s szakképesítést nyújtó

foglakoztatásba ágyazott

SZÁRAZVIRÁGKÖTÔ ÉS TAKARÍTÓ
képzést szervez

értelmi sérült fiatalok, valamintmegváltozottmunkaképességû
regisztráltmunkanélküli nôk számára.

Az alapítvány a sikeres vizsgázóknak fél év garantált munkalehetôsé-
get biztosít 2010. március 31-ig. A sikeresen pályázók a képzés idején
képzési támogatásban részesülnek, ezt követôen munkabért kapnak.

A képzésekre jelentkezni 2008. szeptember 26-ig lehet
személyesen vagy postai úton feladott önéletrajzzal,

a megváltozott munkaképességet, illetve a fogyatékosságot igazoló
orvosi papírokkal, és a munkaügyi központ álltal kiadott, a regiszt-

rált munkanélküliséget igazoló irattal.

1,5 Kobra energiaital 149 Ft
2/1 Family Star üdítô 17-féle ízben 69 Ft
2/1 Aquasol ásványvíz (dús, mentes) 52 Ft
1,5 Aquasol ásványvíz (dús, mentes) 45 Ft
2/1 Pet-palackos f. édes fehér borok 345 Ft
1/1 Jagermeister 3450 Ft
1/1 Jim Beam 3450 Ft

1/1 Unicum, Vilmoskörte 4100 Ft
1/1 Kommersz szeszes italok 1170 Ft
0,5 Kommersz szeszes italok 650 Ft
0,2 Kommersz szeszes italok 280 Ft
0.05 Kommersz szeszes italok 72 Ft
0,5 Borsodi dobozos sör 149 Ft
0,5 Special Pils 4.2% dob. Sör 95 Ft
0,5 Kôbányai üveges sör 99 Ft

Akciós ajánlatunk:

5000 Ft feletti vásárlás esetén a hirdetés bemutatása után
EGY DOBOZ ENERGIAITALT ADUNK AJÁNDÉKBA.

Nagyobb értékû vásárlás esetén további kedvezményeket biztosítunk.

Vállaljuk lakodalmak, baráti összejövetelek és különféle rendezvények lebonyolítását.

Vantara Gyula, Békéscsa-
ba polgármestere nyitot-

ta meg augusztus 28-án a vá-
rosi tanévnyitó értekezletet a
Békéscsabai Központi Szak-
képzô Iskola és Kollégium
központi képzôhelyén.
Dr. BenedekMária jegyzô a

hatáskörébe tartozó közokta-
tási feladatok ellátása során
tapasztaltakról számolt be a
jelen lévô pedagógusoknak,
Köles István – oktatásért is fe-
lelôs – alpolgármester pedig a
szakképzés átalakításáról szó-
ló törekvésekrôl tájékoztatta a
megjelent érdeklôdôket.
Az értekezleten az Oktatási

és KulturálisMinisztérium köz-
oktatási fôosztályáról érkezô
Dienes Renáta aktualitásokról,

így például az iskolákban ta-
pasztalható agresszióról, a
közoktatási törvénymódosítá-
sairól, illetve az abból adódó
feladatokról szólt.
A helyi közoktatás elmúlt

tanévét Túriné Kovács Márta,
az oktatási, közmûvelôdési és
sportosztály megbízott veze-
tôje értékelte, majd az idei tan-
évre vonatkozó feladatokat is-
mertette.
Az egész napos program

második részében a békés-
csabai pedagógusok ágazati
megbeszéléseket folytattak,
így az óvodapedagógusok, az
általános és középiskolai ta-
nárok egymás között cserél-
hették ki tapasztalataikat.

G. E.

Lengyel Péter békéscsabai
kötôdésû fiatal szob-

rászmûvész alkotásaiból nyílt
kiállítás augusztus 29-én a
Jankay Galériában.
A megjelenteket házigaz-

daként Szegediné Kozák Má-
ria, az intézmény igazgatója
köszöntötte, majd Takács
Géza – ugyancsak békéscsa-
bai kötôdésû – kerami-
kusmûvész méltatta Lengyel
Péter modern alkotásait. A
megnyitóban Takács Géza re-
mekmûveknek nevezte a pé-

csi egyetem adjunktusaként
dolgozó szobrász most kiállí-
tott darabjait, melyek érintés-
re, játékra ösztönzik a nézô-
közönséget. A mágnesessé-
get kihasználó, mozgásba
hozható szobrokat bárki ki-
próbálhatta, így vált interak-
tívvá a tárlat.
Lengyel Péter alkotásait

szeptember 22-éig láthatja a
békéscsabai közönség a
Csaba Center harmadik eme-
letén.

G. E.

Megkezdôdött a tanév

Abékéscsabai szüle-
tésû, jelenleg Pécsen

élô fiatal szobrászmûvész-
nek a Jankay Gyûjtemény
és Kortárs Galéria kortárs
termében 2008. augusztus
29-tôl szeptember 22-ig
megtekinthetô tárlata az
elsô önálló szülôvárosi be-
mutatkozása.
Lengyel Péter a pécsi

Képzômûvészeti Mesteris-
kolában fejezte be tanulmá-
nyait, ahol jelenleg tanít.
Mûveinek visszafogott-

sága és letisztultsága a mi-
nimál art vagy a geometri-
kus mûvészet, a konstrukti-
vizmus gyökereinél kere-
sendô. Nyugalom és ellent-
mondás, szigor és játékos-
ság –mindezek benne van-
nak munkáiban. A nyugal-
mat a szobrok és azok
részleteinek geometrikus
formavilága adja, csakúgy,

mint a szigorúságát is; az
ellentmondást és a játékos-
ságot pedig a transzparen-
cia, a formakombinációk,
valamint a mûvész intellek-
tusa eredményezi.
Egy-egy munkáját már

láthattuk Békéscsabán,
egyetemi évei alatt, csopor-
tos kiállítás keretein belül.
Lengyel Pétertôl nem ide-
gen a klasszikus anyagok
használata, elsôsorban a
kô, de dolgozik újabb, illet-
ve nem kimondottan szob-
rászi anyagokkal is, mint
például plexivel, gumi-
gyûrûvel, bicikliszeleppel,
vízzel, levegôvel vagymág-
nessel.
A kiállítás a mûvész ed-

digi munkáiból mutat be vá-
logatást, vegyesen korábbi
és újabbmunkáiból kiemel-
ve néhányat. Látogasson el
hozzánk!

Lengyel Péter a Jankayban

Szigor és játékosság

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

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

Fotó: Kárász Péter



SZEPTEMBER 17. 18.00 Paulinyi Tamás Hol járunk álmainkban c. elôadása

SZEPTEMBER 18. Phaedra Dumaszínház.
Fellépnek: Kôhalmi Zoltán és Beliczai Balázs

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

3CSABAI MÉRLEG A hely szelleme

Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Jógatanfolyam indul kezdôk számára szeptember 22-én 18 órakor.
A képzés 24 órás, 12 foglalkozásból áll: hétfôi napokon 18–20 óráig.
Részvételi díj 6500 Ft/fô. Jelentkezni a helyszínen lehet a részvételi díj
befizetésével.

Alapfokú és haladó számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasoknak
szeptember 29-én. A képzések 24 órásak, 12 foglalkozásból állnak,
melyek hétfônként 8 órakor (alapfokú) és 10 órakor (haladó) kez-
dôdnek. Részvételi díj: 8500 Ft/fô. Jelentkezni a helyszínen lehet
szeptember 25-éig a részvételi díj befizetésével.

Barabás Ferenc tipográfus „Csabai fények” címû fotókiállítása szeptem-
ber 15-éig hétköznapokon 8–18 óráig tekinthetô meg a közösségi
ház nagytermében.

Szeptember 19-én, pénteken 17 órakor: az aradi fotóklub kiállításának
megnyitója a közösségi ház nagytermében.

Szeptember 22-én, hétfôn 14.30 órától dr. Tóth János fôorvos tart elô-
adást Idôskori mozgásszervi betegségek címmel a nyugdíjasklubban.

Energetizáló torna: szeptember 5-étôl minden pénteken 17–18 óráig
Zsilinszkiné Duzs Angéla vezetésével.

Alakformáló torna: szeptember 16-ától minden héten kedden és csü-
törtökön 19–20 óráig Veress-Schlitt Szilvia aerobikoktató vezetésével.

Nyugdíjastorna: szeptember 16-ától minden kedden 8.15-tôl 9.15-ig
Abonyiné Cseke Éva gyógytornász-testnevelô vezetésével.

Dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezetésével:
Baba-mama torna: szeptember 16-ától minden kedden 10–11 óráig.
Egészségmegôrzô torna (40 éven felülieknek): szeptember 16-átólminden
kedden és csütörtökön 14–15 óráig.

Szülésre felkészítô torna: szeptember 16-ától minden kedden 16 órakor
(a várandósság 32. hetétôl ajánlott).

Kismamatorna: szeptember 16-ától minden kedden 17 órakor (a váran-
dósság 20. hetétôl ajánlott).

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

2008. szeptember 12. (péntek) 21.00 órától
NO THANX KONCERT a nagyteremben

2008. szeptember 13. (szombat) 21 órakor
KRÍZIS koncert a Casinóban

2008. szeptember 16. (kedd) 8–14 óráig áldozatvédelmi konferencia
2008. szeptember 16. (kedd) 18 órától bûvészshow
2008. szeptember 18. (csütörtök) 17.30-tól
„Az emberiség jelentôs változás elôtt áll ez év végétôl.
Mit jelenthet mindez a Föld és hazánk szempontjából?”
Kiss J. Zsolt asztrológus elôadása

2008. szeptember 19., 20., 21. (péntektôl vasárnapig)
CSALÁDI FESZTIVÁL

2008. szeptember 20–21.
A kulturális örökség napjai a Munkácsy-emlékházban

2008. szeptember 19. (péntek) 20 órától
„Watch my dying” koncert a Casinóban

2008. szeptember 22–27. GARABONCIÁS NAPOK
2008. szeptember 26. (péntek) 20 órától
El Ritmo party a Casinóban

2008. szeptember 27. (szombat)
KISCSILLAG koncert a nagyteremben

És ne feledd:minden szombaton 22.00 órától RETRO BULI
a Casinóban a Juventus rádióval!

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

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Finta Éva és Baji Zoltán, Benczúr Emôke és Ezüstszegi Ferenc Ágos-
ton, Fekécs Klaudia és Pelle Róbert, Kolarovszki Erika és Vas Attila,
Szabó Viktória és Lindenberger János, Póda Emese és Latorcai Ger-
gely, Poliák Mária Márta és Bontovics József, Gálik Sára (Budapest
XXII. ker.) és Bottó György (Budapest XXII. ker.), Leszkó Katalin (Két-
soprony) és Paksi György (Budapest), Ciblik Krisztina (Békéscsaba)
és Cservenák Szilveszter Mihály (Mezôberény), Vasas Andrea (Újkí-
gyós) és Kiss László (Újkígyós), Dobroczki Mónika (Újkígyós) és Ma-
jernyik László (Újkígyós), Tóth Anikó (Köröstarcsa) és Bokor Károly
(Köröstarcsa), Wágner Marianna (Köröstarcsa) és Parai Márton (Kö-
röstarcsa), Kóródi Rózsa (Kunágota) és Szabó Sándor Zoltán (Me-
zôberény), Szücs Linda (Mezôberény) és Sándor József Csaba (Bu-
dapest XI. ker.), Nagy Marianna (Budapest) és Harangi Gergely (Bu-
dapest), Chlebik Edina és Sarkadi Csaba, Kôrösi Katalin és Mlinár
Pál, Obetkó Krisztina és Pálfi Péter, Tóth Marianna és Tóth Tibor, Lac-
zó Mariann és Végh Tamás, Friderikusz Henrietta Ibolya és Kaposi
László, Tóth Henrietta (Szombathely) és Karsai Csaba (Telekgeren-
dás), Kovács Vera (Békéscsaba) és Oláh Csaba (Szeged), Szpisjak
Erzsébet Vilma (Kardos) és Molnár Péter (Kondoros), Gyôrfi Linda
(Mezôberény) és Kovács Mihály (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Sisák József és Vincze Anita leánya Réka, Szák András Jenô és Hárs-
hegyi Tímea fia Andor Bánk, Pallag Lajos és Fekete Mónika fia Nán-
dor, Vakarcs Károly és Leszkó Ágnes fia Mátyás, Petrovszki István és
Bíró Ida leánya Sára, Cservenák Szilveszter és Ciblik Krisztina fia Ist-
ván, Gábor László és Kaszanyi Edit leánya Klaudia, Kéri Zoltán és Ba-
lázs Andrea fia Zoltán, Tokaji Béla és Hansági Andrea fia Máté (Sza-
badkígyós), Szász Zoltán és Kerekes Nikoletta fia Roland (Kétsop-
rony), Hôgyes Zoltán és Varju Anita leánya Lilla (Csorvás), Balázs-
házi Tibor és Popovics Éva leánya Dominika (Murony), Vozár Attila és
Szpisjak Edina leánya Flóra (Kondoros), Horváth Mihály és Bimbó
Beáta fia Bence (Békés), Burai Róbert és Duna Adrienn leánya Jáz-
minMária (Mezôberény), Szabó Zoltán és Balog Ivett leánya Ivett (Bé-
kés), Lestyán János és Bóza Edit leánya Luca (Kondoros), Tóth Ár-
pád és Lipták Ilona leánya Viktória Enikô (Mezôberény), Fülöp Sán-
dor és Dombi Ottilia fia Sándor (Mezôberény).

HALÁLESETEK
Szabó Károly Béla (1921), Lengyel Frigyes Sándor (1920, Kondoros),
Jantyik István (1941, Gerendás).

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

BIZTOS BANKI HÁTTÉRREL!

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

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

Nyá
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Szeptember 21-én, vasár-
nap 19 órakor az evangé-

likus kistemplomban ad
hangversenyt Verdissimo –
La Bella Italia címmel, ezúttal
Olaszországra fókuszálva,
Rákász Gergely koncertorgo-
nista.
Rákász Gergely 15 évesen

adta elsô orgonahangver-
senyét, késôbb nagy sikerrel
játszott Ausztriában, Német-
országban, Franciaország-
ban és az Egyesült Államok-
ban. Interaktív, zenetörténeti
kommentárokkal átszôtt estjei
– mint a barokk light, romanti-
ka light és a látványkoncert-
hangversenyek – kedveltek a
közönség körében. Iskola-
programja keretében zenés
elôadásokat tartott diákok-

nak, 1998–2002-ig pedig a
Magyar Rádió Intermezzo
címû mûsorát szerkesztette
és vezette. Munkájára felfi-
gyelt a híres Templomos Lo-
vagrend, amely sorai közé
hívta és lovaggá ütötte.
Rákász Gergely elôadásá-

ban ezúttal hallható lesz Verdi
Szabadság kettôse a Don
Carlos-ból, a Cigánykórus a
Trubadúrból, Mascagni Inter-
mezzója a Parasztbecsület-
bôl, a Nabucco Rabszolgakó-
rusa, Vivaldi Tavasza a Négy
évszakból és az Aida Nagy in-
dulója. Jegyek elôvételben,
az Alexandra Könyváruház-
ban (524-537) és az Alexand-
ra Könyvesboltban (529-560)
válthatók.

m. e.

Amegújult Munkácsy Mi-
hály Múzeumot járták

körbe dr. Szatmári Imre igaz-
gató kalauzolásával a Békés-
csabai Városvédô és Város-
szépítô Egyesület tagjai au-

gusztus utolsó péntekjén, a
Városvédô esték keretében.
Amélyföldszintendr. Cserei

Pál, az egyesület ügyvezetô
alelnöke köszöntette amegje-
lenteket, majd dr. Szatmári
Imre mutatta be a múzeumot.
A természettudományi terem-
ben több mint kétezer literes
akvárium áll, a Körösökben
honos édesvízi halakkal. A te-
remüvegpadlója alatt az egyik
oldalon Békés megye mûhol-
das felvétele látható, a másik
oldalon Békéscsaba madár-
távlatból – itt persze szinte
minden békéscsabai azt kere-
si, hol áll az ô háza. A mozite-
remben a Körösök és a me-
gye természeti szépségeit be-
mutató, háromdimenziós film-
vetítésen vehet részt a látoga-
tó, és még csak az ilyen fil-

meknél megszokott szemü-
veg sem kell hozzá. A régé-
szeti kiállításon a történelmi,
régészeti szempontból legje-
lentôsebb tárgyak tekinthetôk
meg, a terem üvegpadlója

alatt az ásatási területrôl ké-
szült fotók láthatók. A helytör-
téneti kiállításon, egy terep-
asztalonmutatják be a fokgaz-
dálkodást (ártéri földmûvelési
módszer), a gazdaságnépraj-
zi teremben egy mûködô ma-
lom makettje látható és egye-
dülálló a múzeum Munkácsy-
relikvia-gyûjteménye. Mind-
ezek mellett a megye népmû-
vészeti hagyományait kézmû-
vesmûhelyekben is megis-
merhetik az érdeklôdôk.
A Városvédô esték sorozat

újabb állomása ízelítôt adott a
múzeum kínálatából, a kö-
zönségre váró számos külön-
legességbôl. Látnivaló van
bôven, érdemes rászánni az
idôt a megújult Munkácsy Mi-
hály Múzeum felfedezésére.

M. E.

Városvédôk a múzeumban

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.

Andrássy Gyula gróf egyi-
ke volt a legkiválóbbma-

gyar államférfiaknak. Gróf
Andrássy Károly és gróf Sza-
páry Etelka fiaként 1823. már-
cius 8-án született Tôketere-
besen (más adatok szerint
Kassán), s 1890. február 18-
án halt meg a Fiume melletti
Voloscában.
Igen gondos, hazafias ne-

velésben részesült. Jogi ta-
nulmányainak befejezése
után külföldre ment, ahonnan
hazatérve bekapcsolódott a
hazai közéletbe.
Nagy hatással volt rá Szé-

chenyi egyénisége és politi-
kája. Ragyogó tehetségemár
akkor kitûnt; ezt mondta róla
Széchenyi: „Minden lehet be-
lôle, még Magyarország ná-
dora is.”
1847-ben Zemplén várme-

gye országgyûlési követe lett,

és Kossuthhoz csatlakozott. A
világosi fegyverletétel után a
menekültek érdekében tár-
gyalásokat folytatott a török
kormánnyal, majd Párizsban
és Londonban élt. 1851-ben
távollétében halálra ítélték, és
in effigie (jelképesen) kivé-
gezték. 1858-ban amnesztiát
kapott, hazatért, majd Deák
Ferenc köréhez csatlakozott.
Közremûködött a kiegyezés
létrejöttében, 1867. február
17-étôl 1871. november 14-
éig Magyarország miniszter-
elnöke és honvédelmi minisz-
tere volt. Jelentôs tevékeny-
séget fejtett ki a dualista rend-
szer megszervezésében és
megvédésében. 1871 novem-
berében lett Beust utóda a
monarchia külügyminiszteri
székében. A megszállás
okozta pénz- és véráldozat
miatt erôs támadások érték,
melyek megérlelték elhatáro-
zását, hogy 1879. október 8-
án lemondjon.
Visszavonulása után tekin-

télyét inkább társadalmi téren
gyümölcsöztette. Utolsó nyil-
vános szereplése 1889. már-
cius 5-én volt. Ezután kínzó
betegsége mindjobban erôt
vett rajta, de még megérte
népszerûségének visszatéré-
sét. Halálakor általános volt a
gyász a nemzetet, a monar-
chiát és az uralkodót ért vesz-
teség miatt.

A gimnázium névadójaVerdissimo a templomban

Na jarmoku A vásárban
Stretnutie dolnozemskych Slovákov
19–21 september 2008,
Békesska Caba

Dél-alföldi Szlovákok Találkozója
Békéscsaba,
2008. szeptember 9–11.

Szlovák Kultúra Háza és háza tája (Kossuth tér 10.)

A rendezvény Békéscsaba újratelepítésének 290. évfordulója jegyében
kerül lebonyolításra.

Információ:
Szlovák Kultúra Háza, 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 10.

Tel./fax: + 36 66 321 771, +36 66 441 750, +36 30 742 34 21
E-mail: szlovakhaz@globonet.hu, www.slovak.hu

Fotó: Kárász Péter
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LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

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

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

TTee  llee  ffoonn::  0066--6666//443300--558899,,  0066--3300//22228822--444477
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Idén már hetedik alkalom-mal rendezték meg a me-
gyei jogú városok sporttalál-
kozóját, ahol a polgármesteri
hivatalok dolgozói küzdöttek
meg egymással különbözô
„sportágakban”. Volt itt lábte-
nisz, teke, városismereti és
természetvédelmi vetélkedô,
uszodai vetélkedô, vízi ügyes-
ségi vetélkedô, amelyen belül
evezésben, vízibiciklizésben
és jetskizésben kellett reme-
kelni. 
A nagyerdei nomád ötpró-

ba volt az egyik legkedvel-
tebb megmérettetés, hiszen
itt – több-kevesebb sikerrel –
szekeret toltak, kukoricát
morzsoltak, íjászkodtak a hi-
vatali dolgozók.
Fôzésben remekeltek a

csabaiak: éppen hogy lema-
radtak a dobogóról a debre-
ceni étellel, a töltött káposz -
tával!

Pulykakakast is kellett ké-
szítenie minden csapatnak,
hiszen, mint tudjuk, „Debre-
cenbe kéne menni, pulykaka-
kast kéne venni…”.

A versenyt a kaposvári ön-
kormányzat gárdája nyerte,
jövôre mégsem a somogyi
megyeszékhely felé veszi az
irányt a csabai hivatal. A kö-

vetkezô, nyolcadik sporttalál-
kozónak az ezüstérmes
Szombathely, „Savaria fôvá-
rosa” ad majd otthont. 

Kormos Mihály

Ez idáig mindössze hetven
békéscsabai kislány kap-

hatta meg a méhnyakrákot
okozó HPV elleni védôoltást,
bár az elôzetes felmérések
szerint kétszáz család igé-
nyelte az önkormányzat által
támogatott vakcina beadását
– derült ki azon a sajtótájé-
koztatón, melyet dr. Fábián
Ágnes és dr. Ferenczi Attila
tartott szeptember elején a
városházán. 

Az orvosi hivatást gyakorló
önkormányzati képviselôk
arra hívták fel a figyelmet,
hogy a védôoltás óriási lehe-
tôséget jelent a megelôzés-
ben, hiszen tudományosan
bizonyított, hogy a méhnyak-
rákot okozó humán papilloma
vírus elleni védelem csak a
szexuális élet megkezdése
elôtt lehet igazán hatékony.
Ezért döntött úgy a város
közgyûlése, hogy a tizenkét
éves kislányok számára  tá-
mogatást nyújt a (három fá-
zisban beadandó) vakcina

beszerzéséhez, s így jelentô-
sen csökkenti a családok ter-
heit, az oltóanyag ugyanis
igen drága.
– Magyarországon évente

ezerötszáz-kétezer nô hal
meg a méhnyakrák miatt,
ezért kötelességünk hozzájá-
rulni ahhoz, hogy minél több
fiatal lány kaphassa meg az
oltást s nyerjen általa védett-
séget – mondta dr. Ferenczi
Attila, hozzátéve, hogy míg a
kormány egyetlen fillért sem
szán erre, a békéscsabai
közgyûlés kilencmillió forintot
különített el az oltások támo-
gatására az idei költségveté-
sébôl.
Dr. Fábián Ágnes vélemé-

nye szerint a támogatást azért
vették igénybe kevesen, mert
a lehetôséget éppen a tanév
végén ismertették az iskolák-
ban, s vélhetôleg az anyagi
okok is visszatartottak né-
hány családot. – Háromszáz-
öt 12 éves kislány kaphatja
meg Csabán az oltást, s arra
kell törekedni, hogy közülük
minél többen védetté váljanak
a HPV-vel szemben – mondta
dr. Fábián Ágnes.
Mint megtudtuk, a védônôk

mellett a háziorvosok és a pe-
dagógusok segítségére is
számítanak a képviselôk, akik
úgy döntöttek, hogy az eddigi
tapasztalatok alapján a szep-
temberi közgyûlésre egy mó-
dosító javaslatot is beterjesz-
tenek a vakcinák hatékonyabb
felhasználása érdekében.

G. E.

Albert fôherceg 1856. október
27-i döntése alapján a nagy-
váradi helyhatósági osztály
elrendelte, hogy a Fehér-Kö-
rös és a Fekete-Körös Gyulá-
tól Békésig létesítendô új csa-
tornával szabályoztassék. Az
alig két év alatt elkészült csa-
torna, melynek építése a
maga idejében hatalmas
munkának számított, az oszt-
rák császári birodalom legna-
gyobb közmunkájaként vo-
nult be a történelembe. A
munkálatokat 1857 májusá-
ban maga I. Ferenc József és
Erzsébet császárné is megte-
kintette.
Amatôr folyamúszóként, öt

Balaton-átúszás tapasztalatá-
val a hátam mögött elhatároz-
tam, hogy – a víz világéve al-
kalmából is, környezetvédô-
ként is – leúszom ezt a 19,1
km-es távot, megemlékezve
az évfordulóról, és egyben
népszerûsítve a Körösök vi-
dékét, annak szépségét, ter-
mészeti értékeit.
Felkészülésemet az Árpád

fürdôben kezdtem, majd el-
határoztam, hogy csatlako-
zom az „Egy hajóban eve-
zünk” Gyula–Köröstarcsa vízi-
túrához. Kisebb áradás volt a
Fehér-Körösön, 19 Celsius fo-
kos vízben, másfél kilométer
óránkénti vízsebességû, za-
varos, hordalékos folyóban
kezdtem tízkor az elsô 7,5
km-es szakaszt. A kenusok
elôtt, egyedül csobbantam a

habokba, és hamar rájöttem,
nem kis feladatra vállalkoz-
tam. A gyulavári gáttól lega-
lább húsz kenu (ötven fô) in-
dult, ôk a Máriafalvi hídnál el-
hagytak, és úgy húsz perc
elônnyel értek Szanazugba. A
melegítô ital és energiafelvé-
tel után másfél óra pihenés
következett, majd ismét vízre
szálltunk. Motorcsónak vitt a
dobozi hídig, majd onnan
úszva folytattam a maradék
6,5 km legyûrésével Békés-
Dánfokig.
A folyó nagy hullámai a Ba-

latont idézték, közben a víz-
hôfok 20 fokra melegedett.
Egy óra negyven perc eltelté-
vel Dánfoknál a helyi tévé és a
kenusok tapsa kíséretében
szerencsésen partot értem.
Sok fiatal volt közöttük, akik
csodálkoztak teljesítménye-
men korom ismeretében (47
éves vagyok).
Másnap már kenuban ülve

folytattam utamat Köröstar-
csáig a csapattal, bár többen
is kérdezték, miért nem úszok
tovább, biztos bírnám. Meg-
tiszteltetésnek veszem, de
nincsenek úszóhártyáim,
ôseim között pedig nem volt
hal – viccelôdtem. A hangu-
latról Wittmann Tamás olimpiai
bajnok gondoskodott, a tar-
csai halászlérôl és elôtte a
„veszedelmesrôl” pedig a
polgármester. Szeretném, ha
jövôre folytathatnám…
Boros Zoltán, Békéscsaba 

Aklub célja azokat a he-
lyeket felkeresni, ame-

lyek kötôdnek a Békéscsaba
névhez kapcsolódó szemé-
lyek életéhez, munkásságá-
hoz, a csabai emberek életét
az évek során meghatározó
eseményekhez.
Utazásaink során elmen-

tünk Szeberényi Gusztáv
evangélikus püspök szülôfa-
lujába, Adamoskvé Kocha-
nocra (Trencsén mellett, Szlo-
vákia), id. Tessedik Sámuel
evangélikus lelkész szülôfa-
lujába, Puchóra (Szlovákia),
Harruckern János György
városalapító szülôfalujába,
Schen kenfeldenbe (Auszt-
ria), Haan Antal festômûvész 
nyughelyére, Capri szigetére
(Olaszország), Munkácsy Mi-
hály festômûvész szülôváro -
sába, Munkácsra (Kárpátalja,
Ukrajna), Stark Adolf szôlône-
mesítô szülôvárosába, Bártfá-
ra (Szlovákia).
Ebben az évben Witten-

berget jelöltük meg célállo-
másként, ahol Luther Márton
1517-ben a vártemplom ka-
pujára kitûzte 95 tételét.
Célunk az volt, hogy meg-

ismerjük a város nevezetes-
ségeit, és részesei lehessünk
a Luther-fesztivál hangulatá-
nak, annál is inkább, mivel
Békéscsabát evangélikusok
alapították 1718-ban, s a vá-
ros életét meghatározó sze-
mélyiségek Wittenbergben
tanultak, és nem utolsósor-
ban, hogy városaink között tíz
évvel ezelôtt együttmûködési
megállapodás született.
Megérkezésünk után, a Né-

met–Magyar Baráti Társaság-
gal való találkozást követôen
elindultunk felfedezni a más-
napi Luther-fesztivál helyszí-
neit. Wittenberg óvárosa cso-

dálatos rendet mutat, a rene-
szánsz városházát bájos pol-
gárházak övezik, mögöttük
pedig ott magasodik a városi
templom két tornya. A város
tele van reneszánsz házakkal.
A várutcán végighaladva lehet
eljutni a vártemplomhoz, mely-
nek ajtajára tûzte ki Luther
Márton véleményét a pápa ha-
talmáról és a bûnbocsánat
pénzért való árusításáról.
Wittenbergben minden Lu-

ther Mártonhoz kötôdik, külö-
nösen június második hétvé-
géjén. Az ünnepélyes történel-
mi felvonulás sok zenével, mu-
tatványosok produkcióival zaj-
lott. A rendezvények hátterét a
mûemlék házak adták: a Lu-
ther Múzeumot magában fog-
laló Luther-ház (volt Augustko-
lostor), a teológiadoktor segí-
tôtársának, Philipp Melancht-
honnak a háza, az egyetem
épülete – a Leucorea, Lucas
Granach festômûvész és pol-
gármester háza. Egyedülálló
látványosság a Friedensreich
Hundertwasser festô, építész
és ökológus által – az 1970-es
évek kockaházának mûvészi
kreativitású átalakításával –
megalkotott gimnázium.
Mint Wittenberg testvérvá-

rosának képviselôjét nagy
szeretettel fogadtak a rende-
zôk – a felvonuláson a békés-
csabai delegáció Wittenberg
fôpolgármesterét követte. Sôt
a Blasorchester Wittenberg
másnap – a Luther_fesztiváli
fúvószenei programja során –
több számot ajánlott nekünk.
Igaz barátsággal és ked-

vességgel szervezték meg
ottlétünket Jakobi István és
Jakobi Mónika. Köszönjük tá-
mogatónknak, segítôinknek
az élményekkel teli utazást.
„Ôseink nyomában” Klub   

Ôseink nyomábanSporttalálkozó Debrecenben

Még igényelhetô 
a HPV elleni oltás

Gyula–Békés-emlékúszás
Százötven éve, 1858. április 8-án adták át a Gyula  –békési
nagycsatornát, amely a mai Fehér-Körös a gyulavári duz-
zasztótól a békési duzzasztóig, a Kettôs-Körösig tartó 19,1
km-es szakasza. Az esemény közvetlen elôzménye Gyula
történetének egyik legnagyobb árvize volt 1855-ben. A ha-
talmas pusztítás felgyorsította a Fehér-Körös szabályozá-
sával kapcsolatos munkálatokat.

Fotó: Kárász Péter
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A diákhitel nem banki hitel,
hanem egy speciális, csak a
felsôoktatásban tanulók szá-
mára elérhetô kölcsön, ami
bármire elkölthetô. Az igény-
léskor nincs hitelbírálat, mint
ahogy kezest sem kell felmu-
tatni, és a visszafizetésre is
könnyebb szabályok vonat-
koznak. Sem a törlesztôrész-
let nagysága, sem a visszafi-
zetés idôtartama nincs elôre
rögzítve. A tanulmányok alatt
nem kell törleszteni, sem ka-
matot fizetni, s végzés után
még négy hónap türelmi ide-
jük van a hallgatóknak a tör-
lesztés megkezdésére.
A kötelezô törlesztôrészlet

igazodik a pályakezdô diplo-
más jövedelméhez. A végzett
hallgatóknak a tanulmányok
befejezését követô két évben
a minimálbér, a harmadik év-
tôl pedig a két évvel korábbi
jövedelem, de legalább a mi-
nimálbér hat (kivételes eset-
ben nyolc) százalékát kell ha-
vonta kötelezôen törleszte-
niük. A diákhitel törlesztôrész-
lete tehát mindig igazodik az
aktuális anyagi helyzethez,
így nem történhet meg az,
ami más hiteleknél elôfordul,
hogy a jövedelmi viszonyok
megváltozásával az elôírt tör-
lesztôrészlet veszélybe so-
dorja a megszokott életszín-
vonal fenntartását. Mindez
azért lehet így, mert a rend-
szer megalkotóinak célja az
volt, hogy a törlesztés feltéte-
lei mindenki számára vállal-
hatók legyenek, vagyis a
diákhitel tényleges segítség
lehessen a felsôoktatásban
tanulók számára. 
Az állami tulajdonú Diákhi-

tel Központ az állam közre -
mûködésével, készfizetô ke-
zességvállalása mellet ked -
vezô, „olcsó” kölcsönöket
vesz fel és az így bevont for-
rásokat – vagy egysze rûb -
ben: a hitelt – önköltségi el-
ven, üzleti haszon nélkül adja
tovább a diákoknak. Ennek
köszönhetô, hogy a kamat
mértéke a hasonló banki hite-
lek (pl. fedezet nélküli, forint
alapú, pl. személyi kölcsö-
nök) átla gos kamatának a fe-
lét sem éri el.
A tévhittel ellentétben a

diákhitelt igénylô hallgató
számára ez a kölcsön önma-
gában nem jelent akadályt,
hogy egyéb hitelt vegyen fel,
például akár lakásvásárlás-
hoz is. 
A diákhitel felvehetô álla-

milag támogatott és költség-
térítéses képzésben egya-
ránt, akár nappali, akár esti,
akár levelezô tagozaton vagy
távoktatásos formában tanul
a hallgató. Kitételt jelent, hogy
a negyvenedik életévét még
ne töltse be az igénylô és ér-
vényes hallgatói jogviszony-
nyal rendelkezzen.

Újdonság a most induló
tanévben, hogy a hallgatók
havonta 10 ezer forinttal több
diákhitelt igényelhetnek, így a
költségtérítéses diákok maxi-
mum havi 50, az államilag fi-
nanszírozott képzésben tanu-
lók maximum havi 40 ezer fo-
rintot kérhetnek. Továbbra is
választhatják ugyanakkor az
eddig megszokott havi 30,
25, 21 és 15 ezer forintos köl-
csönösszegeket. Egy sze-
meszterre államilag támoga-
tott képzésben így maximum
200 ezer, költségtérítéses
képzésben maximum 250
ezer forint kérhetô, s a diák
választhat, hogy havi részle-
tekben vagy szemeszteren-

ként egy összegben kéri. A
kölcsön akár egy szemeszter-
re is kérhetô.
A kamat sem változik, év

végéig továbbra is 9,5 száza-
lék. Ez a hasonló banki hite-
lek átlagos kamatának felét
sem éri el. 
További újdonság és köny-

nyebbség, hogy a költségtérí-
téses hallgatók tandíjuk köz-
vetlen befizetése nélkül,
azonnal be tudnak iratkozni,
ha hozzájárulnak, „engedmé-
nyezik”, hogy kölcsönük egy
részét vagy az egészet a
Diákhitel Központ közvetlenül
tanintézményüknek utalja.
Erre egyelôre csak abban a
20 felsôoktatási intézmény-
ben lesz lehetôség, amelyek
megállapodtak a Diákhitel
Központtal.       
Az eddigi tapasztalatok azt

mutatják, hogy a diplomások
számára nem jelent gondot a
kölcsön visszafizetése, so-
kaknak az egyébként díjtalan
és közvetlenül a tôketartozást
csökkentô elôtörlesztés is
probléma nélkül megoldható.
A legfrissebb adatok szerint
az igénylôk közel ötöde –
több mint 43 ezren – már visz-
sza is fizették a teljes adóssá-
gukat. A törlesztôk a kötele-
zôen elôírt törlesztôrészlet
(6,7 milliárd forint) csaknem
dupláját (12,8 milliárd) fizették
be az elôzô tanév során – ki-
használva a díjmentes elôtör-
lesztés lehetôségét. 

A diákhitel a szülôk számá-
ra is jelentôs segítséget je-
lenthet. A TÁRKI közelmúlt-
ban készült kutatása szerint a
diákhitelt igénylô hallgatók
kevesebb támogatást kérnek,
illetve kapnak otthonról, mint
a kölcsönnel nem élôk. S mi-
vel az egyetemisták, fôisko-
lások nagy része a tanulás
mellett munkát kénytelen vál-
lalni, a kölcsönt nem igény-
lôknek kétszer annyi idôt kell
átlagosan dolgozniuk, mint a
diákhiteleseknek. Ez pedig je-
lentôs idôt, energiát vehet el
tanulmányaiktól.
A diákhitel nemcsak tandíj-

ra fordítható, hanem bármire
elkölthetô. Sok hallgató így

nyelvet tanul, számítógépet
vásárol, internet-elôfizetésre
fordítja, külföldi tanulmányút-
ra vagy részképzésre utazik a
kölcsönbôl. De sokan van-
nak, akik ebbôl vesznek érté-
kes szakkönyvet vagy egyéb
drága, speciális taneszközt
maguknak.
Talán már közhelyszámba

megy, hogy a diploma jó be-
fektetés. A tények azonban
valóban ezt támasztják alá: ta-
valy a nyilvántartott álláskere-
sôk átlagos száma 427 ezer
volt Magyarországon, közülük
mintegy 40 ezer volt a pálya-
kezdô. A diplomás pályakez-
dô álláskeresôk száma mint-
egy 28 százalékkal csökkent:
2005-ben még 4600 fôt, 2007-
ben már csak 3300 fôt tartot-
tak nyilván. A 2006/2007-es
tanévben egyébként több
mint 111 ezer hallgató végzett
felsôoktatási intézményekben,
vagyis alig három százalékuk
nem talált azonnal munkát.
A diákhitel tehát sokkal in-

kább egy jó befektetés, mint
adósság. A hallgatók a felsô-
fokú végzettséggel megsze-
rezhetô késôbbi jövedelmük
egy részét használják diákhi-
telként, azért, hogy késôbb a
jobb, minôségi tudással
könnyebben elhelyezkedhes-
senek és magasabb kerese-
tük legyen.
Forrás: www.afsz.hu, www.

diakhitel.hu
-al-

FELHÍVÁS
Az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energiamegtakarítást eredményezô korszerûsítéséhez, 
felújításához igényelhetô önkormányzati kamattámogatásról

A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az iparosított technológiával épült lakó -
épületek energiamegtakarítást eredményezô korszerûsítésének, felújításának támogatásáról szóló 31/2008.
(VII. 14.) rendelete alapján a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévô, 1992. július hó
1. napját megelôzôen kiadott építési engedély alapján iparosított technológia felhasználásával épült lakó -
épületek felújításához igényelhetô támogatás, az alábbi munkálatokra:
a) nyílászárók energiamegtakarítást eredményezô felújítása, cseréje;
b) homlokzatok és födémek szigetelése;
c) épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, energiamegtakarítást eredményezô felújítása;
d) a megújuló energia felhasználásának növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiafor-
rásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállí-
tására és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

Támogatás már megkezdett beruházáshoz nem igényelhetô.
Támogatási kérelem csak teljes épületre vagy dilatációval határolt épületrészre nyújtható be.
Önkormányzati kamattámogatás iránti kérelmet azok a társasházak nyújthatnak be, amelyek pályázatot
nyújtanak be 2008. szeptember hó 30. napjáig az illetékes minisztériumhoz az LFP-2008-LA-2 azonosító
számú, „Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményezô korszerûsíté-
sének, felújításának támogatása” címû pályázati felhívásra (közismert nevén: panelprogram).

AZ IGÉNYELHETÔ KAMATTÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A vissza nem térítendô kamattámogatás mértéke lakásonként az LFP-2008-LA-2 azonosító számú pályáza-
ton elnyert állami támogatás kétszeresének megfelelô mértékû önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év
futamidejû pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6%-os mértékû kamata lehet, de nem haladhatja meg lakáson-
ként a 200 000 Ft-ot, azaz kettôszázezer forintot. Az önkormányzati kamattámogatás egyszer megítélt ösz-
szeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttôl eltérô, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok meg-
fizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az önkormányzati kamattámogatás összegét. Ha a beruhá-
zás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költsé-
geknél alacsonyabbak, az önkormányzati kamattámogatás összege ezzel arányosan csökken.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
A kamattámogatásért folyamodó társasház vagy lakásszövetkezet igényét a társasház közös képviselôje
vagy a társasházat üzemeltetô szervezet koordinálja. A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyom-
tatványon nyújtható be 2008. szeptember 30. napjáig személyesen vagy postai úton Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai–fejlesztési Osztálya címére (5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7.). A kérelemhez csatolni kell a közgyûlési, illetve lakógyûlési határozat hiteles jegyzôkönyvi ki-
vonatát a saját erô biztosításáról, illetôleg rendelkezésre állásáról, valamint készpénzben rendelkezésre álló
önrész esetén a számlavezetô bank által kiállított nyilatkozatot.
A kérelem hibás vagy hiányos kitöltése, illetve a szükséges mellékletek hiánya esetén a jelen pályázat kií-
rója 8 nap határidô tûzésével hiánypótlásra, illetve kijavításra szólítja fel a kérelmezôt. A hiánypótlás elmu-
lasztása, illetve a nem teljes körû hiánypótlás a kérelem elbírálásból történô kizárását eredményezi.

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA, A KAMATTÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Elbírálásra azon kérelmezôk kérelmei kerülnek, melyek az LFP-2008-LA-2 azonosító számú pályázaton tá-
mogatásban részesülnek. A támogatás odaítélésérôl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlése dönt a gazdasági, költségvetési és pénzügyi bizottság, valamint a városfejlesztési, mezôgaz-
dasági és környezetvédelmi bizottság véleményének kikérése után.
A kamattámogatásban részesülô társasházakkal az önkormányzat támogatási szerzôdést köt.
A kamattámogatás folyósítása utólag, évente egy alkalommal történik a pénzintézet által kibocsátott köl-
csöntartozás ügyleti évének elszámolása alapján.

A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA
A beruházást a támogatási szerzôdés megkötésétôl számított 3 éven belül meg kell valósítani. A munka el-
végzését az önkormányzat megbízottja bármikor ellenôrizheti. Az önkormányzat a kamattámogatást vissza-
vonja, ha a pályázó a támogatási szerzôdésben foglaltakat nem teljesíti.

INFORMÁCIÓ
További információ kérhetô a stratégiai–fejlesztési osztály munkatársától, Lovas–Bartók Viktóriától a 452-252-
es telefonszám 1222-es mellékén, e-mailen a bartok@bekescsaba.hu címen, illetve személyesen ügy-
félfogadási idôben a Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 122. számú irodában.
A kérelem és a vonatkozó önkormányzati rendelet elérhetô a város internetes oldalán (www.bekescsaba.hu)
vagy igényelhetô a fenti elérhetôségek valamelyikén.

Diákhitel – valami más
Ha szeptember 15-ig kéri, októberben megkaphatja

Noha szeptembertôl már iskoláskorúvá válik a 2001-ben életre hívott diákhitel, mégis,
még mindig, sok felsôoktatásban tanuló diák bizonytalan, éljen-e a lehetôséggel, igé-
nyelje-e a kölcsönt? Pedig aki szeptember 15-éig kéri, októberben már bankszámláján ta-
lálhatja a most akár havi tízezer forinttal magasabb diákhitelt. A diákok – és nem ritkán
szüleik – körében is tapasztalható bizalmatlanság, ódzkodás egyik oka az lehet, hogy sok-
szor a banki hitelekkel azonosítják a diákhitelt, pedig errôl szó sincs! Érdemes tehát nem
a hallomásokra hagyatkozni, hanem inkább alaposan utánaolvasni.

Képünk illusztráció

A Chopin vegyes kar tagfelvételt hirdet!
 • Szeretettel várunk minden énekelni szeretô nôt és férfit, aki szívesen
csatlakozna a Chopin kórushoz.

• Szeptembertôl minden hétfôn és csütörtökön 18.45-tôl 20.45-ig pró-
bálunk az ifiház fúvóstermében.

A Csaba Honvéd
a táncért
Szeptember 11-én 18 órától:
a Mindenki tánciskolája hala-
dó csoportjának elsô ôszi
foglalkozása a Békési út 24.
szám alatt.

Szeptember 12-étôl minden
kedden és pénteken:
a Csaba Táncegyüttes
próbái (új táncosok is 
jelentkezhetnek).

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

nyilvános 
árverésen 
kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, 

Trófea utca–elkerülô út 
sarkán található területet.

Helyrajzi szám: 0374/141

Terület: 2630 m2.

A telek kikiáltási ára: 
bruttó 4 734 000 Ft.

A hirdetés részletes 
szövege megtekinthetô 

a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu), 
az információk/ajánlati 

felhívások menüpont alatt.

Családi fesztivál
Amájusi 100 x szép gyer-

mekfesztiválhoz hason-
lóan ismét közös programra
várja a családokat az ifjúsági
ház. Már megint egy fesztivál
– gondolják sokan. A többna-
pos rendezvényen valójában
a családi szó kap hangsúlyt.
Családi, mert a kisgyerme-

kektôl a nagyszülôkig várjuk
a család tagjait, s családias,
mert az a célunk, hogy szem-
lélôdve, játszva, egymásra fi-
gyelve töltsük el a délutánt,
aktívan pihenjük ki a nyári
szünet utáni iskola- és mun-
kakezdés rohanós napjait. 
Szeptember 19-én, pénte-

ken a Mokry utcán, az Áchim
szobornál, 20-án, szombaton
a Szigligeti utcai játszótéren,
21-én Jaminában, a Batsányi
utcai játszótéren délután 4
órától este 7 óráig kínálunk el-
foglaltságot. 
Lesz tallérgyûjtés, kéz mû -

ves kedés, logikai és ügyessé-

gi játékok, rejtvényfejtés, gi-
tárzene, Csabai Színistúdió,
graffity-, break- és extrém-
sport-bemutató. A védônôi
szolgálat mérésekre és be-
szélgetésre várja az arra járó-
kat, a képviselôk pedig rend-
kívüli fogadóórát tartanak.
S ahogy már megszokhat-

ták játszótéri programjainkon,
nem csábítjuk a gyerekeket
mindenféle árusítással, ehe-
lyett az együttjátszás élmé-
nyét nyújtjuk – ingyen. Min-
den helyszínen megállítótáb-
la hirdeti majd a részletes
programot.
A családi fesztivál része

még a Kulturális Örökség
Napjai rendezvény a Munká-
csy-emlékházban, valamint a
Kultúrházak éjjel-nappal
programjai az ifiházban. Min-
denrôl részletesen olvashat-
nak majd a www.ifihaz.hu
honlapon, a plakátokon és
megállítótáblákon.
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FELKELÔ NAP HÁZA – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévô „FELKELÔ NAP HÁZA” ifjúsági garzonház 
(Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. sz.) földszint 3. és a IV. em. 26. 

lakóegységeiben történô elhelyezésre. 
Az ifjúsági garzonházban történô elhelyezés célja a késôbbi saját tulajdonú lakás megvásárlásához szük-
séges anyagi háttér megteremtésének biztosítása a fiatalok Békéscsabán való letelepedése érdekében.

A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház hatszintes épületében (földszint + négy emelet + tetôtér) a garzonla-
kások átlagos alapterülete 40 m2. A lakások a következô helyiségekbôl állnak: nappali, hálószoba, fürdô-
szoba, konyha, kamra, WC. 

Pályázati feltételek:
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére azok a 35 év alatti házaspárok/élettársak
nyújthatják be pályázatukat, akik:
– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásához és a saját tulajdonú lakás késôbbi megszerzéséhez szük-
séges anyagi háttérrel, keresô tevékenységgel;
– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fô (azaz házaspáronként 20 000 Ft/hó) megtakarítási összegû, minimum
4 év futamidejû lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötését és annak a szerzôdésben foglaltak szerin-
ti folyamatos fizetését;
– vállalják a bérleti szerzôdés megkötése elôtt a 70 000 Ft/lakóegység óvadék megfizetését;
– a szülôktôl, vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázat elbírálásánál
elônyben részesülnek azok a házaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak,
– felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzettségûek, 
– készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal vagy építési telekkel rendelkezôk.

Nem jogosultak ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a pályázaton való részvételre azok a házas-
párok/élettársak, akik:
– a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven belül vagy a pályázat elbírálásának idôpontjában lakóházzal,
lakással rendelkeztek, illetve saját tulajdonukban lévô lakásban vagy fôbérlôként önkormányzati tulajdo-
nú bérlakásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók:
– a bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre szólhat –, amely a bérleti szerzôdésben foglaltak teljesítése
esetén kérelemre meghosszabbítható úgy, hogy a bérlô (házaspár/élettárs) a beköltözéstôl számított ma-
ximum 51 hónapig lakhat az ingatlanban; 
– a lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51 hónap után semmilyen indokkal nem hosszabbítható meg;
– a Fövenyes utcai ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre vonatkozó bérleti jogviszony fennállása ese-
tén a bérlô lakbért nem fizet, de a bérbeadót terhelô üzemeltetési és fenntartási kötelezettségek teljesíté-
sébôl adódó költségek fedezetéhez havi 5088 Ft lakásbérleti díjat fizet, mely összeg évente – a szerzôdé-
sek megújításakor – felülvizsgálatra kerül;
– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági garzonház lakóegységébe a bérlô (házaspár/élettárs) a szer-
zôdés megkötése után született gyermek kivételével más személyt nem fogadhat be;

– a bérleti jogviszony feltétele a keresô tevékenység, 90 napnál hosszabb idôre történô megszûnése esetén
a bérlônek a lakóegységet a keresô tevékenység megszûnésétôl számított 6 hónapon belül el kell hagynia.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 22-én 12 óra (a határidôn túl benyújtott pályázat
érvénytelen).

A pályázatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szociálpolitikai
Osztályára kell benyújtani (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fszt. 21-es iroda). A pályázat benyújtásához
szükséges formanyomtatvány is itt igényelhetô, illetve a formanyomtatvány letölthetô a www.bekescsaba.hu
honlapról is.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2008. október hó. A pályázókat írásban értesítjük az elbírá-
lás eredményérôl. 

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, valamint a lakás-elôtakarékossági szerzôdés meg-
kötésének  és az óvadék befizetésének határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán kérhetô (telefon: 452-252/4022).

Húszéves a Meseház
2008. szeptember 8–12-ig nyitott hét, naponta más-más kézmûves-te-
vékenység elsajátítására várjuk az iskolás és óvodás csoportokat.

Megtekinthetô Ványai János hajdani csabai fazekasmester mûhelye,
illetve a születésének centenáriuma alkalmából rendezett kiállítás,
Schéner Mihály gyûjteményes kiállítása, valamint a Napsugár Bábe-
gyüttes bábjaiból válogatott kiállítás. 

Elôzetes bejelentkezés a 66/326-370-es telefonszámon.

A nyitott héten ingyenes a belépés.

2008. szeptember 13.
14 órától: VII. Csabagyöngye Szüreti Mulatság (kemencés kenyér-
lángos készítése, must préselése, játszóház).
19 órától: születésnapi koncertet ad a Csík zenekar az udvaron, esô
esetén a Békési út 24.-ben (vendég: Ôze Áron).

2008. szeptember 18.
18 órakor:Moskál Tibor grafikusmûvész ex libriseibôl válogatott kiál-
lítás nyílik a Nemzetiségi Klubházban (Békési út 15.).

2008. szeptember 20.
19 órától: a Muzsikáló Udvar vendége a Meseházban az Eichinger 
Tibor Band.

Telefon: 66/326-370 • E-mail: mesehaz@mesehaz.hu.

ABékéscsabai Rendôrka-
pitányság ügyeletére

bejelentés érkezett arról,
hogy robbantással fenyeget-
tek meg egy éttermet. A Sza-
badság téren mûködô ven-
déglátóhely kiszolgálóabla-
kán át valaki egy papírt tett le
a pultra, melyen az állt, hogy
az egyik mellékhelyiségben
robbanóanyagot helyeztek el.
A rendôrség haladéktalanul
megtette a szükséges bizton-
sági intézkedéseket. A me-
gyei fôkapitányság munkatár-
sai meggyôzôdtek arról, hogy
valóban van az épületben egy
olyan szerkezet, amely akár

éles robbanószerkezet is le-
het. Ezért az éttermet és a
mellette mûködô szállodát a
katasztrófavédelem munka-
társainak segítségével kiürí-
tették, a teret lezárták, és ez-
zel egy idôben értesítették a
rendôrség tûzszerészi szol-
gálatát. Az étteremben talált
csomagot megvizsgálta a Bu-
dapestrôl érkezett speciális
egység. Kiderült, hogy nem
tartalmaz robbanószert, rob-
banóanyagot; a téren újra
megindulhatott a forgalom. A
rendôrség nyomozást indított
a fenyegetôzô megtalálása
érdekében. 

Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv részeként

megvalósuló Nemzeti Iskola-
felújítási program pályázatai-
ról a közelmúltban döntött a
kormány. Mint azt Varga Zol-
tán, a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke el-
mondta: a pályázaton Békés

megye 11 településének 13
pályázata nyert összesen 3,3
milliárd forintot. A nyertesek
között nincs békéscsabai in-
tézmény. Régiós szinten to-
vábbi 4,5 milliárdot osztanak
szét, errôl október végén,
november elején várható
döntés.

Böczögô Dorina vala mennyi
szeren tisztességgel helyt-

állt a pekingi olimpián, döntô-
be ugyan nem jutott, de az
élete elsô olimpiáján induló
fiatal tornásztól ez nem is volt
elvárás. Az ugrásban elért 12.
helyével került legközelebb a
fináléhoz.
Nem sikerült ugyanakkor a

fináléba kerülés Máté Gábor-
nak, aki szerencsétlenségére
éppen a 13. helyen zárt, és
négy centiméterrel maradt le
a döntôrôl.

Lisztérzékenyek programjai
Támogatói vacsora:
2008. szeptember 20-án 16 órától a mezômegyeri Arany János
Mûvelôdési Házban.
A Globál – Produkt Kft. tart sütéssel egybekötött termékbemutatót. A
vacsorajegy ára: 1200 Ft, a vacsora marhapörkölt sós burgonyával,
savanyúság, gluténmentes sütemény. Utána zene, tánc és tombola. 
Vacsorajegyet Hrabovszkiné Marikánál lehet vásárolni szeptember 18-
áig, tel.: 06-20/252-8704.

Erdélyi kirándulás:
2008. október 3–5-éig a Boga-völgyébe
Szállás a Flóra panzióban, részvételi díj: 2000 Ft/fô/éjszaka. 
Utazás gépkocsival, az étkezés önellátó. A hozott alapanyagból ké-
szítjük a bográcsost, szalonnasütési, grillezési lehetôség biztosítva. 
A kirándulásra korlátozott létszámban még lehet jelentkezni, bôvebb
felvilágosítást Hrabovszky György elnöktôl lehet kérni, telefonszám: 
06-20/252-8704.

Összejövetel:
2008. október 25-én 15 órától a gyulai Pándy Kálmán-kórház gyer-
mekosztályának ebédlôjében
Vendég: dr. Bódi Piroska gyermek-gasztroenterológus.

A tavalyi sikerre való tekintettel újra meghívtuk a bajai Mester családot,
akik sütéssel egybekötött termékbemutatót tartanak. 
Aki rendelni szeretne tôlük, az 2008. október 21-éig adja le a rendelést,
tel./fax: 06-79/322-040. 
Rizslisztrendelés Simonné Laczó Gabriellánál szeptember 5-éig, tel.:
06-20/216-2858. 

Matematika 
csapatverseny
3–8. osztályosoknak
Idén a fôváros és 13 megye te-
rületén kerül megrendezésre a
BOLYAI MATEMATIKA 
CSAPATVERSENY,

amelyen azonos iskolába járó
3–8. osztályos tanulók évfolya-
monként szervezôdô négyfôs
csapatai vehetnek részt (egy is-
kola több csapatot is indíthat).

A verseny elsô, megyei/körzeti
írásbeli fordulójában a négy
diák közösen dolgozik a fel ada-
tokon, majd a legjobb csapatok
az országos döntôn már írás-
beli és szóbeli feladatokat is
kapnak. 

Az elsô forduló idôpontja:
2008. október 17. (péntek), 

14 óra 30 perc. 

Nevezni szeptember 18-áig 
lehet a www.bolyaiverseny.hu 
internetes oldalon, illetve 
a saját matematikatanárnál. 

A csapatokat szülôk is  bene-
vezhetik. Tavaly összesen tizen -
kétezer diák vett részt a meg-
mérettetésen. 

Bôvebb információ a fenti hon-
lapon és az iskolákban kapható.

Abékéscsabai, szegedi és
makói tagokból álló Vil-

lanások Mentális Színház au-
gusztus 23-án tartott rögtön-
zô színházi elôadást a Helyôr-
ségi Klubban. A különleges
színházban az interaktivitás
áll az elôadás középpontjá-
ban, a nézôk a FEK-ben is
hangulatokat, érzéseket, tör-
téneteket, álmokat meséltek,
amelyeket a társulat improvi-
zálva, sûrítve adott vissza.
A rögtönzô színház egyik

gyökere Jakob Levy Moreno
Stegreiftheatere, amely 1921–
23. között mûködött Bécsben
– Moreno ebbôl fejlesztette ki
aztán a pszichodráma gyó-

gyító módszerét. Jonathan
Fox 1975-ben új életre keltet-
te a rögtönzô színházat, meg-
alapította az elsô playback
színházat. A mûfaj az elmúlt
harminc évben közkedveltté
vált, és 2004 óta Békéscsa-
bán is elérhetô. 
A Sorsfonó Mûhely kereté-

ben, a Mi-Értünk Egyesület
székhelyén (Kazinczy u. 6/1.,
a tûzoltósággal szemben)
tartják összejöveteleiket a
csabai rögtönzôk Szathmári
Kornélia és Novák Magdolna
vezetésével. Legközelebb
szeptember 18-án 17.30 óra-
kor találkoznak, és mindenkit
szívesen látnak. m. e.

EGYÉNI DÍJAK
„Kiváló szólista” díj:
– Sztán Attila, a Körösparti
Vasutas Koncert Fúvós-
zenekar harsonása;
– Csernov Miklós, aki eufó-
niumon zenélt, és szintén a
Körösparti Vasutas 
Koncert Fúvószenekar 
zenésze;

„Kiváló karmester” díj:
– Döge Csaba, a Csökmôi 
Ifjúsági Fúvószenekar
karmestere.

ZENEKARI DÍJAK
„Kortárs magyar zenei 
repertoár” kategóriában:
– a Tótkomlósi Ifjúsági Kon-
cert Fúvószenekar (kar-
mester: Krcsméri János);
– a Körösparti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar (kar-
mester: Szûcs Csaba).

„Egységes hangzás” díj:
– a gyulai Erkel Ferenc 
Ifjúsági Fúvószenekar (kar-
mester: Bogdán Csaba);

„Szórakoztató show-
mûsor” díj:
– a Békési Ifjúsági Fúvósze-
nekar (karmester: Bagoly
László).

Békéscsaba város különdíja:
– a bolgár Targovistei Fúvós-
zenekar (karmester: Kraszi-
mira Kolarova).

„Kiemelkedô tehetséggon-
dozásért” díj:
– a Csökmôi Ifjúsági Fúvós-
zenekar és a Csökmôi 
Tücsökzenekar (karmester:
Döge Csaba). 

A XXII. ZENIT nívódíja:
– a Tótkomlósi Ifjúsági Kon-
cert Fúvószenekar (kar-
mester: Krcsméri János). 

A XXII. ZENIT kiemelt nívó-
díja:
– a békéscsabai Körösparti
Vasutas Koncert Fúvósze-
nekar (karmester: Szûcs
Csaba).

D r. Pálinkás József elô -
adásával vette kezdetét

a megyeháza nagytermében
a megyei matematikatanárok
számára megrendezett konfe-
rencia. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia idén megvá-
lasztott elnöke  „A tanítás tu-
dománya, a tudomány tanítá-
sa” címet adta gondolatéb-
resztô elôadásának.
– Matematikatanáraimra

úgy emlékszem vissza, hogy a
tárgy mellett az emberséget, a
pontos, precíz munkát tanul-
hattuk meg tôlük, s bizony
ezek is fontos elemei voltak az
iskolai munkának. Magam is
egyetértek azzal, hogy a gye-
rekeket elsôsorban gondol-
kodni, írni, olvasni és beszélni
kell megtanítani, a természet-
tudományok oktatása során
pedig elengedhetetlen az ér-
deklôdés, a figyelem felkelté-
se – hallhatta a megye mate-
matikatanáraiból álló közön-
ség az MTA elnökétôl.

Dr. Pálinkás József a követ-
kezôkben arról szólt, hogy a
tudományos gondolkodásnak
evolúciós alapjai is vannak,
melyek mára elhalványultak.
Az emberek tisztelik a tudást,
hisznek a tudósoknak, de a ta-
nok elvontak lettek, a bonyolult
fogalomrendszerek pedig ke-
vesek számára átláthatók. A
tudomány az átlagember szá-
mára eltávolodott a minden-
napoktól, alig érthetô – ezért
kell a természettudományos
tárgyak iránti érdeklôdést újra
felkelteni. Az MTA elnöke a le-
hetséges megoldások között
említette, hogy az érettségin
akár két természettudomá-
nyos tárgyat is kötelezôvé le-
hetne tenni, s megemlített egy
természetismeret nevû esetle-
ges vizsgatárgyat is.
A matematikatanárok bé-

késcsabai konferenciáján
egyebek mellett elôadóként
szerepelt dr. Czeizel Endre or-
vos-genetikus is. G. E.

Rögtönzések színháza

Bombariadó

Pálinkás és Czeizel

Talán októberben

Olimpikonjaink
szereplése

A XXII. Békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozó –
Nemzetközi Fúvószenekari Verseny díjazottjai
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Gazdikeresô
Még tavaly november-
ben fedezték fel állat-
barátok ezt a rendkí-
vül kedves, fekete
anyakutyát pár napos
kölykeivel a békés-
csabai vasútállomás
környékén. Bogár –
mert ezt a nevet kapta
– egy gazos, füves te-
rületen, a hideg, vizes
földön talált csak me-
nedéket kicsinyeivel
együtt.
Megtalálását követôen ideiglenes befogadóhoz került

a kis család, majd a kicsik felnôve gazdira leltek – ma már
csak a mama és egy kölyke vár gazdára. Bogár kedves,
barátságos kutyus, nappal házi kedvenc, éjjel viszont iga-
zi házôrzô, jelzôkutyának kiválóan alkalmas. Jó anya volt,
sok szeretettel gondozta csemetéit, most pedig egy csa-
ládot keres, aki ôt gondozná szeretettel. (Info: www.
csabaiallatvedok.hu).

G. E.

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

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

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

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén

INGYENES
zöldség- és gyümölcs-

kiszállítás.
Rendelés: 06-30/935-7051

PRIMÔR DUÓ KFT.

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

�
A szelektív hulladékról

Meglepve vettem tudomásul, hogy 2008. július 20-án
kelt levelem meghallgatásra talált, legalábbis nem volt

hiábavaló: az augusztus 14-i számban megjelent „A szelek-
tív hulladék kezelése?” címû írás leközlésre került. Ezek sze-
rint fejlôdôfélben vagyunk, s ez örömmel tölt el, annak elle-
nére, hogy a teljes terjedelmet azért mégsem közölték: az
írás egyharmad része lemaradt. Feltételezem, helyhiány mi-
att, vagy azért, mivel a véleményemet és kritikámat nem rej-
tettem véka alá, s igen kemény hangvételû volt. Ôszintén
megvallva az illetékestôl vártam volna elfogadható magyará-
zatot (TAPPE) arra, miért így történnek a dolgok a szelektív
hulladék kezelése  ügyében, ahogy. Bár azért van még ten-
nivaló bôven. A megválaszolatlan kérdések sajnos ugyanúgy
megmaradtak és a kérdôjelek is. Valaki végre tudomásul vet-
te: vannak, akik másként gondolkodnak, és azért a vélemé-
nyük is számíthat néhány esetben, még akkor is, ha nem ép-
pen kellemes. Amennyiben változás nem történik (feltétele-
zem, nem fog), és csak néhány városlakót sikerült kissé fel-
rázni, esetleg az ILLETÉKEST is kicsit – szemétügyben –, már
megérte. 
Sajnos azokra a kérdésekre nem kaptam választ, amelyek

a legjobban foglalkoztatnak. Így jár az, aki kíváncsi s akinek
mindig ott motoszkál a kisördög a  fejében.
Az írásomat építô szándékkal írom, mert ha valamirôl nem

beszélünk (probléma), azért az még létezik. A dolgokat pedig
ne söpörjük a szônyeg alá, mert abból csak baj származik.
Továbbra is várom a válaszokat a kérdéseimre:

egy VII. kerületi lakos

– A pályázat tehát nyert, önök
mégsem dôlhetnek hátra a ka-
rosszékben. Milyen feladatok
várnak most az önkormány -
zatra?
– A pályázati anyagot szi-

gorú szabályok szerint, folya-
matosan nyomon követik,
vizsgálják az Európai Unió
szakemberei, tehát valóban
nem ért véget a másfél éve
tartó megfeszített munka. Ar-
ról már beszámolhatok, hogy
megtörtént a jogi és közbe-
szerzési szakértô kiválasztá-
sa, most keressük a mérnö-
köt, illetve a mûszaki ellenôrt,
valamint a projektet képviselô
kommunikációs szakértôt.
Ezt követôen kerülhet sor a
közbeszerzés rendkívül ösz-
szetett folyamatára, s ha min-
den jól megy, 2009 májusá-
ban-júniusában megkezdôd-

het a munka. A beruházás ter-
vezett befejezése 2011 végé-
re várható, amit még egy év
próbaüzem követ majd.
– Jó ideje zajlanak a város-

ban a csatorna-beruházással
kapcsolatos lakossági fóru-
mok. Miért kezdték meg a tá-
jékoztatást már ilyen korán?
– Ezt a kiemelkedô jelentô-

ségû és értékû beruházást
feltétlenül szükséges széles
körben megismertetni az em-
berekkel, hiszen a munkála-
tok nem kevesebb, mint 8989
háztartást érintenek. A projekt
részeként megépül 250 kilo-
méter csatorna, huszonkilenc
új átemelôt alakítanak ki és
további 37-et felújítanak. Az új
szennyvíztisztító kapacitása
4,5 millió köbméterrel lesz na-
gyobb a jelenleginél. Nagy
volt az érdeklôdés a téma
iránt, hiszen nyolc fórumon

közel ötszáz érdeklôdô vett
részt, ahol pontos információ-
kat kaptak a csatornázásról,
személyesen is találkozhat-
tak, konzultálhattak a szak-
emberekkel, és a számítógé-
pek, térképek segítségével
azt is megtekinthették, ho-
gyan szerepel a saját házuk a
terveken. Emellett kihasznál-
juk a modern technika adta
lehetôségeket: tovább mûkö-
dik az éjjel-nappal ingyene-
sen hívható zöldszám, a „csa-
tornatudakozó”, de igénybe
vehetô az interneten a
szennyviz@bekescsaba.hu
e-mail cím is. Mindemellett a
leggyakrabban felmerülô kér-
déseket és az azokra adott
válaszokat hamarosan meg-
jelentetjük a Csabai Mérleg-
ben is, így minden csabai
háztartásba eljutnak az infor-
mációk.

– Jövôre tehát gôzerôvel indul
a csatornaprojekt, ami komoly
felfordulást, útlezárásokat, for-
galomeltereléseket is jelent
majd a városban. Nem tarta-
nak attól, hogy ez felbosszant-
ja majd a csabaiakat?
– Egy ekkora, az egész vá-

rosra kiterjedô építkezés nem
képzelhetô el idôleges kelle-
metlenség nélkül. Ezt igyek-
szünk a minimálisra csökken-
teni azzal, hogy ahogyan ed-
dig is, idôben és pontosan tá-
jékoztatjuk a lakosságot az
eseményekrôl, az életüket be-
folyásoló lezárásokról, eltere-
lésekrôl. Ezúton is kérem min-
den békéscsabai türelmét és
megértését, hiszen a szenny-
vízhálózat fejlesztése mind-
annyiunk közös érdeke, ami
élhetôbbé, kellemesebb hellyé
teheti városunkat.

Gajdács Emese

Békéscsaba gyôzött!
Jövôre kezdôdhet a szennyvízberuházás

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Kaput nyit a BRKK

Felvidéki, kárpátaljai, par-
tiumi, székelyföldi, vajda-

sági és békéscsabai trénerek
részvételével tartottak képzést
augusztus 13–15-én a Békés-
csabai Regionális Képzô Köz-
pontban (BRKK) a Szülôföld
Alap támogatásával.
Mint azt Molnár György, a

BRKK igazgatója elmondta, a
központ három éve kezdemé-
nyezte a Kárpát-medencében
felnôttképzéssel foglalkozó
szervezetek együttmûködé-
sét, így jött létre a Pannon For-
rás Kárpát-medencei Felnôtt-
képzési és Szolgáltatási Háló-
zat (honlap: www.pannonfor-
ras.hu). Az elmúlt idôszakban
négy munkaközösségük ala-
kult, az egészségügyi és szo-
ciális, a turisztikai, a projekt-
menedzsment és a tréner
szakembereké – ez utóbbiak
képzése zajlott Garay Éva
mentálhigiénés szakember
koordinálásával Békéscsa-
bán. Az igazgató hangsúlyoz-
ta: szeretnék elérni, hogy a há-
lózatépítésbôl kiemelt fejlesz-
tési projekt legyen. Központi
célkitûzésük, hogy az egész
Kárpát-medencében egysé-
ges képzésekre kerüljön sor,

olyan szakirányokban, ame-
lyekre mindenütt szükség van. 
– A térségben akkreditált

szakmai képzések a Pannon
Forrás által kaphatnak egy
olyan diemenziót, amely a
személyiség fejlôdését jeleníti
meg – fogalmazott Kolumbán
Gábor, a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem rek-
torhelyettese. Telman Enikô
Székelyudvarhelyrôl az egysé-
get és a sokszínûséget emelte
ki; fontos az egységes képzé-
si rendszer a helyi sajátossá-
gok megtartásával. Csernik
Ilma a Vajdaságból a közös
gondolkodást, a megszokottól
eltérô megközelítéseket emlí-
tette, a beregszászi Gogola
István pedig úgy vélte, a háló-
zat egyszerre jelenti a bizton-
ságot, az összetartozást és
azt, hogy mindenkinek a véle-
ménye fontos. 
A Kárpát-medencei szak-

emberek beszéltek a trénin-
gek szerepérôl, és azt is körül-
járták, kinek lehet szüksége
személyiségfejlesztésre: a
munkanélkülieknek, segítôk-
nek, pedagógusoknak, egy-
szóval mindenkinek…

M. E.

Új lelátó az Elôre-pályán
Hanó Miklós alpolgár-

mester és dr. Benedek
Mária jegyzô közremûködé-
sével avatták fel nemrégiben
a Kórház utcai stadion új, 90
millió forintos beruházásból
megvalósult lelátóját. 
Békéscsaba 2003-ban

csatlakozott a Fidesz-kormány
által elindított stadionrekonst-
rukciós programhoz. Ennek
keretében építették ki 2004-
ben a pályavilágítást, 2005-
ben kapott mûanyag borítást
az atlétikai pálya, ugyanebben
az évben adták át a mûfüves
focipályát, 2006. és 2007. so-
rán pedig a „Fû 3” pálya rend-
behozatala történt meg.
A most felavatott keresztle-

látó 345 férôhelyes, tervezôje
Fajzi Tamás (Csabai Építész-

iroda Bt.), kivitelezôje az In-
tegrál Építôipari Zrt. A forrá-
sok szûkössége miatt a meg-
valósítás csökkentett mûsza-
ki tartalommal történt, a lelátó
befedésére a késôbbiekben
kerülhet sor, a lelátó alatti „te-
niszbirodalom” (öltözôk, iro-
dák, raktárak) kiépítése pedig
helyi vállalkozók szerepválla-
lásával valósulhat meg.
Hanó Miklós avatóbeszé-

dében azokat a „boldog idô-
ket” idézte vissza, amikor tíz-
húszezer szurkoló népesítet-
te be a csabai stadiont, s ab-
béli reményét fejezte ki, hogy
az önkormányzat tulajdoná-
ban lévô csapat elôbb-utóbb
visszakerül az NB I-be, s ak-
kor ismét megtelnek a lelátók.

(gem)

Ö römmel tapasztalható,
hogy az adó- és járulék-

kedvezménnyel támogatott
üdülési csekket egyre többen
használják szabadidôs sport-
szolgáltatásokra. 
Az üdülési csekk sport célú

felhasználásának növekedé-
se hozzájárul ahhoz, hogy
mind több ember életvitelébe
beépüljön a rendszeres test-
mozgás, sportolás, a szabad-
idô aktív eltöltése. 

A korábban oly elterjedt
munkahelyi sportlétesítmé-
nyek fokozatos leépítésének
kompenzálására is született
meg az a döntés, hogy a
munkáltatók ma már kedvez-
ményesen vásárolhatnak
nemcsak munkavállalóiknak
hanem ezen személyek köze-
li hozzátartozóinak is üdülési
csekket, ezzel segítve ôket a
rendszeres sportolás lehetô-
ségéhez.

Üdülve sportolnak

Nyitva tartás: naponta 
7.00–22.00-ig vagy 3.00-ig
Családi, baráti rendezvények, 

dartsklub.
Kéthetente csütörtökön 
a kultúra jegyében blues, 

népzenei és egyéb koncertek.
NEM DOHÁNYZÓ 
SZAFARI TEREM.

A mûsor kezdete: 21 óra.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Békéscsaba, Illésházi u. 1.
www.elefantsorozo.hu

elefantsorozo@vipmail.hu
Telefon: 06-30/85-4444-8

Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

Szeptember 11., csütörtök 21 óra

MEETING POINT

Forg-Tech Kupa. A 2008. év
Békés megyei nyílt meghívásos
régiós versenye, serdülô és
gyermek egyéni bajnoksága
szeptember 12-én lesz a Tünde
Utcai Atlétikai Centrumban.

2008. elsô hét hónapjára vonatkozó adatok:
1. Üdülési csekk sportszolgáltató elfogadóhelyek száma: sportszol-
gáltatásra közvetlenül: 235 hely, uszoda-, fürdôszolgáltatásra közvet-
lenül: 126 hely, sport-, uszoda-, fürdôszolgáltatásra, szálláshelyhez 
kötôdôen: 2877 hely (legtöbb esetben szálláshely igénybe vétele nél-
kül is).

2. Üdülési csekkel igénybe vett sportszolgáltatások értéke: sportszol-
gáltatásra közvetlenül: 323 millió Ft (az elôzô év hasonló idôszakában
80 millió Ft), uszoda-, fürdôszolgáltatásra közvetlenül: 970 millió Ft (az
elôzô év hasonló idôszakában 530 millió Ft), sport-, uszoda-, fürdô-
szolgáltatásra szálláshelyhez kötôdôen: kb. 1 milliárd Ft (az elôzô év
hasonló idôszakában kb. 700 millió Ft).

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
További információ:
Hammer Teréz, 06-30/445-3499, www.udulesicsekk.hu

Elefánt
Sörözô

Fotó: Kárász Péter
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LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann,,  az állomáshoz közel egyedi gázórás, 1. emeleti, egy-
szobás, fürdôszobás lakás külön WC-vel eladó. ÁÁrr::  66,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llpptt..--eenn 47 nm-es, 3. emeleti, tégla falazatú, egyedi fûté-
sû, konvektoros, egyszobás lakás (konyha, fürdôszoba, kamra) eladó. A szoba
parkettás, a konyha hidegburkolatos. 2006-ban volt felújítva, kábeltévé-beszere-
lési lehetôség is van. ÁÁrr::  66,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp.-en tégla építésû, 40 nm-es, 4. emeleti, egy szoba +
nagy étkezôs, fôzôfülkés, erkélyes (fürdôszoba WC egyben), egyedi konvektoros
fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  66,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáánn 39 nm-es, 2. emeleti lakás egyedi fûtéssel, beépí-
tett konyhabútorral eladó vagy elcserélhetô kétszobás belvárosi lakásra értéke-
gyeztetéssel. ÁÁrr::  66,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, 10 emeletes tömbben 4. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2
fél szobás lakás központi fûtéssel, új konyhabútorokkal, felújított fürdôszobával
eladó. ÁÁrr::  66,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaayy  uuttccáánn 35 nm-es, 4. emeleti, egyszobás lakás (konyha + étke-
zôvel, fürdôszoba külön WC-vel) kombi kazános, egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáánn 49 m-es, 4. emeleti, kétszobás, részben felújított,
légkondicionálóval felszerelt lakás novemberi beköltözéssel eladó (fürdôszoba
külön WC-vel). A fûtés egyedi radiátoros. ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann,, a lila ABC mögött panel építésû, kétszobás, 52
m-es, egyedi radiátoros fûtésû lakás redônyös ablakokkal beköltözhetô állapot-
ban eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann  57 nm-es, 4. emeleti, két szoba, konyha, fürdôszo-
ba, külön WC-s lakás egyedi fûtéssel, áárroonn  aalluull,,  ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó.. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 2. emeleti, egyediesített, 60 nm-es, két szoba, kony-
ha, fürdôszoba, külön WC-s lakás, nagy erkéllyel, konvektoros hôleadókkal áárroonn
aalluull,,  ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, panel épületben 7. emeleti, 49 nm-es, kétszobás
lakás (konyha + étkezôvel), központi radiátoros fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáánn 4. emeleti, 52 nm-es, kétszobás lakás egyedi kon-
vektoros fûtéssel, konyhával, kamrahelyiséggel eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2 fél szobás lakás köz-
ponti radiátoros fûtéssel, beépített konyhabútorokkal eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, négyszintes épületben 3. emeleti, felújított, 52 nm-
es, két szoba konyhás, egyedi fûtésû, kombi kazános, redônyös panellakás ela-
dó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann 3. emeleti, 48 nm-es, kis rezsijû kétszobás pa-
nellakás egyedi fûtéssel, francia kilépôvel eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  uuttccáábbaann panel építésû, 52 nm-es, 4. emeleti
kétszobás (konyha + kamra) lakás központi fûtéssel, beépített bútorokkal eladó.
ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  Lencsési legelején, aa  TTööllggyyffaa  uuttccáánn 3. emeleti, téglablokkos, egye-
di fûtésû, konvektoros, 50 nm-es lakás (két szoba, konyha) galériás háló-kialakí-
tással eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, téglablokkos épületben jó állapotú, középsô, 48
nm-es, másfél szobás, egyedi gázos, légkondicionált lakás eladó..  ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáánn  54 nm-es, tégla építésû, 3. emeleti, kétszobás,
erkélyes, egyedi konvektoros fûtésû lakás eladó..  ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn,,  téglablokkos épületben 50 nm-es, 1 + 2 fél szo-
bás, egyedi fûtésû, erkélyes, felújított lakás (konyha + közlekedô hidegburkolat-
tal) eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáábbaann  2. emeleti, 52 nm-es, kétszobás panellakás
kombi kazános egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, hidegburkolatos konyha
+ közlekedôvel eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, a kanyar elején, négyszintes épületben 4. emele-
ti, 56 nm-es, 1 + 2 fél szobás, egyedi fûtésû lakás parkettás szobákkal, felújított
állapotban eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeennddeerrffööllddeekkeenn  (Csuka utca) 40 nm-es, fsz. + tetôteres hétvégi
ház (szoba, konyha, étkezô) 800 nm-es parkosított kerttel, hidrofor-rendszerrel,
két terasszal eladó. ÁÁrr::  44,,66  MM  FFtt..
GGeerrlláánn,,  aa  FFeeccsskkee  uuttccáánn,, 1031 nm-es telken 105 nm-es, tégla építésû családi ház
(két szoba, konyha, kamra) eladó. A fûtés kályhával, a meleg víz fatüzelésrôl üze-
meltethetô. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn (a Debrecen felé vezetô úton), 1500 nm-es telken
lévô 80 nm-es, fsz. + tetôteres családi ház (két szoba, nappali) központi fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
LLaakkóóppaarrkkbbaann, 200 nm-es telken 84 nm-es, új, fsz. + tetôteres családi ház eladó
(nincs teljesen kész) nappali, amerikai konyha + étkezô, fent WC, fürdôszoba,
plusz két szoba. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáánn,, 1200 nm-es telken 129 nm-es, vegyes falazatú csalá-
di ház (két és fél szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) csempekályhával és
konvektoros hôleadókkal, garázzsal, melléképülettel eladó..  ÁÁrr::  99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLiippttáákk  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200 nm-es, elôkertes,
polgári típusú, felújításra szoruló hatszobás családi ház két konyhával, fôzôfül-
kével, terasszal, három elôszobával, egyedi gázkonvektoros fûtéssel, gázbojler-
rel eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn  eladó egy 70 nm-es, másfél szoba, konyha + ét-
kezôs családi ház 500 nm-es telekkel, központi radiátoros fûtéssel, melléképüle-
tekkel, garázzsal. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn,, 1500 nm-es telken 100 nm-es, háromszobás (ebédlô +
fôzôfülkés), tégla falazatú, félkomfortos, csempekályhás családi ház gondozott
elôkerttel, nyári konyhával, két kamrával, melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyöönnggyyöössii uuttccáánn,, 1088 nm-es telken 100 nm-es, földszintes, két
és fél szoba, konyha + étkezôs családi ház központi radiátoros fûtéssel eladó. 
ÁÁrr::  99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es, polgári típusú
ház két garázzsal eladó (három szoba, konyha, fürdôszoba, WC az udvaron, a
gáz nincs bevezetve). ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáánn,, 1800 nm-es telken 80 nm-es, régi építésû ház
(két szoba, konyha, kamra) konvektoros fûtéssel, áron alul eladó. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn,,  1000 nm-es telken 80 nm-es, polgári jellegû, lebon-
tásra szánt vagy felújítandó családi ház eladó (két szoba, konyha). ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann,, 727 nm-es telken lévô 100 nm-es, vegyes falaza-
tú, konvektoros, felújítandó állapotú családi ház eladó (három szoba, konyha, ét-
kezô, fürdôszoba, WC). ÁÁrr::  1111,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeerreekkii  úúttoonn,, 530 nm-es telken 85 nm-es, kétszobás (konyha, ét-
kezô, kamra, fürdôszoba, WC), tégla falazatú ház radiátoros hôleadókkal, ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann,, 570 nm-es telken 117 nm-es családi ház közpon-
ti fûtéssel eladó (három szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC). ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáánn,, 362 nm-es telken 100 nm-es, tégla falazatú, köz-
ponti fûtésû családi ház (három szoba, konyha, étkezô, WC, fürdôszoba) mellék-
épülettel eladó. ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccáábbaann, 1000 nm-es telken lévô 100 nm-es, vályog-
téglából épült, két szoba, konyha + étkezôs családi ház központi gázfûtéssel ela-
dó, ÁÁrr::  1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn,, 350 nm-es telken lévô 72 nm-es, egy + két fél szo-
bás, konyha + étkezôs családi ház (fürdôszoba külön WC-vel) radiátoros fûtés-
sel, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMaaggyyaarr  uuttccáánn,, 2300 nm-es telken lévô 100 nm-es, két szoba + két
konyha + étkezôs családi ház vegyes falazattal, központi gázfûtéssel eladó.
ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLiippttáákk  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200 nm-es, elôkertes,
polgári típusú, felújításra szoruló, hatszobás családi ház két konyhával + fôzôfül-
kével, terasszal, három elôszobával, egyedi gázos konvektoros fûtéssel, gázboj-
lerrel eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáánn,, 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es (+ 54 nm beépít-
hetô tetôterû), 2004-ben épült családi ház nappali + amerikai konyhával, étkezô-
vel, két szobával, fürdôszoba külön WC-vel eladó vagy albérletbe kiadó 
30 000Ft/hó-ért, bútorozatlanul, 3 hó kaucióval. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáánn,,  500 nm-es telken 155 nm-es, két szoba, kony-
ha, nappali, fürdôszoba, WC-s, egyedi konvektoros fûtésû, 2001-ben épített csa-
ládi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáánn,, 938 nm-es telken 80 nm-es, vegyes falazatú csa-
ládi ház (két + fél szobás, nagy konyhás fürdôszoba WC egyben) egyedi konvek-
tor fûtéssel eladó. Csere is érdekli: 3. emeletig, egyedi gázos, kétszobás lakás.
ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobbooss  IIssttvváánn  uuttccáábbaann, 766 nm-es telken 100 nm-es, egyedi fûté-
sû családi ház (három szoba, konyha, fürdôszoba külön WC-vel) garázzsal ela-
dó. 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 (egy szint + tetôtér-beépítés, lent nagy nappali, amerikai kony-
ha, WC, fent két szoba, fürdôszoba, WC) eladó. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáábbaann,, frekventált helyen, kisméretû telken lévô 100 nm-
es, háromszobás családi ház központi konvektoros fûtéssel, konyha + étkezôvel
eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann, 540 nm-es telken 190 nm-es, öt
szoba, konyha, étkezôs ház két fürdôszobával, két WC-vel, központi fûtéssel, ga-
rázzsal eladó. 6,5–7 M Ft-ig lakást vagy házrészt beszámít Békéscsaba belváro-
sában értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  1166,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáánn,, 700 nm-es telken 100 nm-es, tégla építésû családi
ház eladó egy + két fél szobával, konyhával, fürdôszobával, WC-vel, vegyes tü-
zelésû kazánnal. Csseerreeiinnggaattllaann  iiss  éérrddeekkllii,,  kkééttsszzoobbááss  ccssaallááddii  hháázz  1100––1122  MM  FFtt--iigg..
ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn  kköözzppoonnttjjáábbaann 100 nm-es, háromszobás vályog építésû családi ház
konyhával, fürdôszobával, külön WC-vel, központi fûtéssel, garázzsal, melléké-
pületekkel eladó. ÁÁrr:: 1166,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, 1250 nm-es telken 200 nm-es ház (három szo-
ba, nappali, két konyha, fürdôszoba, WC külön), konvektoros fûtéssel, villanyboj-
lerrel eladó. ÁÁrr::  1177  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann,, 741 nm-es telken lévô 120 nm-es, központi fûté-
sû, kétszintes, tégla falazatú családi ház (konyha + étkezô, lent nappali + háló-
szoba, fent két és fél szoba) eladó. ÁÁrr:: 1177,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann  160 nm-es, konvektoros fûtésû családi ház
garázzsal (három szoba, konyha, fürdôszoba, WC, + külön egy szoba, konyha,
fürdô, WC) eladó. ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..

SORHÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,,  250 nm-es telken 80 nm-es, két és fél szobás társas-
ház (konyha, fürdôszoba, WC) két garázzsal, villanykályhával eladó. A gáz nincs
bevezetve. ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn 70 nm-es, másfél szobás, konyha + étkezôs csa-
ládi ház  500 nm-es telekkel, központi radiátoros fûtéssel, melléképületekkel, ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáánn,, 350 nm-es telken lévô 108 nm-es, kétszintes csalá-
di ház (lent parkettás nappali, külön konyha, étkezô, WC, fent négy kisebb mére-
tû szoba) eladó. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn,, nyugodt környezetben tégla építésû, 100 nm-es, há-
romszobás polgári társas családi ház újonnan épített garázzsal eladó. 
ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRiiggóó  uuttccáábbaann,, 250 nm telken lévô 90 nm-es, kétszintes társasház
(a földszinten elôszoba, konyha + étkezô, nappali, terasz, a fenti szinten két és fél
szoba, fürdôszoba, erkély) kombikazános egyedi fûtéssel, garázzsal eladó. 10 M
Ft-ig lakást beszámít értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  1177,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáánn,,  négylakásos társasházban 110 nm-es, kétszintes
lakás nagy közös udvarral, kis külön hátsó kerttel eladó. (Lent elôszoba, nagy nap-
pali, konyha, étkezô, tárolóhelység, a fenti részben két és fél szoba, fürdôszoba
van.) ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossbbaann,,  aa  SSzzaarrvvaassii  úúttoonn,,  782 nm-es telken, háromlakásos
társasházban külön bejáratú, középsô, 126 nm-es, háromszintes családi ház
(négy szoba, minden szinten külön fürdôszoba, konyha + étkezô, erkély, garázs),
központi radiátoros fûtéssel eladó..  ÁÁrr::  2222,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáánn,, nyugodt, csendes környezetben, 380 nm-es tel-
ken 150 nm-es, kétszintes ház központi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal eladó.
(Három + két fél szobás, + két nagy két nagy nappali, egy terasz + két erkély.) La-
kást is beszámít, háromszobást 2. emeletig, a belváros környékén. ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..

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

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

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

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

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

A regisztráció 

és a címkiadás 

ingyenes!

Szeptember 19-én
Megyeri teaház az Arany János
Mûvelôdési Ház pinceklubjában

Szeptember 19-én 19 órától
Évadnyitó gálaest 
a Jókai-színházban

Szeptember 27-én
II. Bioritmus Fesztivál a Körösök
Völgye Látogatóközpontban

KIÁLLÍTÁSOK:
Szeptember 13–21.
14. Országos Makettkiállítás és
Verseny a Csaba Honvéd Kulturális
Egyesületben (FEK)

Szeptember 25-éig
Lengyel Péter szobrászmûvész 
kiállítása a Jankay-galériában

Szeptember 26.–október 30-áig
Schéner Mihály Kossuth-díjas 
képzômûvész jubileumi kiállítása a
Jankay-galériában

November 5-éig
„Gyermekemet az országért” 
– A tatárjárás – kiállítás 
a Munkácsy-múzeumban

PROGRAMAJÁNLÓ

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás szeptember 1-jétôl hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express és Ticketportal jegyek); ingyenes
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.

A rendezvényszervezôk 
a változtatás jogát fenntartják!

A kecskeméti iroda címe:
Kecskemét, Wesselényi 5.,
telefon: 06-76/321-640
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Tatárjárás a múzeumban
A kiállítás a magyar történelem
kevéssé ismert, viszont sors-
fordító, s napjaink számára is
tanulságokkal szolgáló évszá-
zadát mutatja be. A tatár ha-
dak egyetlen esztendeig tartó
pusztítása a magyarság egész
történelmébe olyan mélyen
bevésôdött, hogy ennek emlé-
kezete a mai napig bennünk
van – ha másban nem is, a
„kutyafejû” tatár képében biz-
tosan. Ezt a történeti emléke-
zetet az utóbbi évek nagysza-
bású régészeti ásatásain elô-
került leletek újabb szenzációs
hagyatékkal egészítik ki. 
A kiállítás Békés megyében

eddig soha nem alkalmazott
újításokkal, érdekes, izgalmas
részletekkel, látványelemekkel
mutatja be a 800 évvel ezelôtti
életet, hadviselést, az újjáépí-
tés sikereit c és Szent Margit
legendáját, akit apja, IV. Béla
király, születésekor Istennek
ajánlott az ország szabadulá-
sáért. (A Margit-sziget róla
kapta a nevét.)
Különleges érdekessége a

kiállításnak az eredeti régé-

szeti leletek mellett például,
hogy egy minden ismeretet
tartalmazó érintôképernyôs
terminál segítségével bárki el-
küldheti saját fényképét a kiál-
lításról bármely megadott 
e-mail címre. 
Elôször mindenki egy tatár

jurtába lép, ahonnan egy sö-
tét helyiségben fény- és hang-
effektek segítenek elképzelni
a tatárok röppenô nyilainak fe-
nyegetését. A Muhi csatát rö-
vidfilm meséli el, a szekértá-
bort pedig életnagyságú, be-
öltöztetett katonák védik. A
pusztulás mértékét jól érzé-
kelteti az egyik felégetett alföl-
di falu kemencéjébe bújt gyer-
mekek és anyjuk ásatáson
elôkerült csontváza, vagy egy
emberi csigolyába fúródott ta-
tár nyílhegy… Láthatjuk az el-
rejtett kincseket, ezüstpénze-
ket, ékszereket. S láthatjuk a
„második honalapító”, IV. Béla
király, országot építô tetteit c
ô helyezte át az ország fôvá-
rosát Esztergomból Budára.
Ujjunkkal a képernyôt érintve
lapozgathatjuk egy digitális
kódex tatárokat ábrázoló, szí-

nes lapjait. A kiállításon min-
denki kipróbálhatja az íj meg-
feszítését, kézbe veheti a kar-
dokat, felpróbálhatja a sod-
ronyinget, a sisakot, s azt is
megtapasztalhatjuk, milyen
nehéz volt egy tatár és egy
magyar harcos teljes fegyver-
zete. A kiállítás mellett rövid,
jól áttekinthetô, közérthetô,
sok képpel illusztrált kiad-
ványt, kiállításvezetôt, CD-t,
pólót stb. kínálnak c s egy kü-
lön erre az alkalomra készült,
a tatárokat és a tatárjárást be-
mutató hosszabb filmet is lát-
hat a közönség Lakatos Iván
rendezésében. S aki jól kitölt
egy játékos tesztlapot, az
ajándékot vihet haza. Egyszó-
val: ezt látni kell, ezt ki kell pró-
bálni c megéri!
A tárlat jellege és látvány -

elemei, valamint közérthetô-
sége miatt mindenki c min-
den kulturális közösség, gyer-
mek, szülô, család, oktató, is-
kola és minden, a magyar tör-
ténelem iránt érdeklôdô em-
ber c számára érdekes és iz-
galmas, hasznos, nem min-
dennapi kikapcsolódást kínál. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Az evangélikus nagytemplom padsorait
megtöltô közönség imponáló létszámát

tavalyi koncertjük egyértelmû elismerésének
érezhettük. Jó volt tapasztalni, mekkora az
igény a jó zenekari produkciókra. A Kassai
Állami Filharmonikus Zenekar kitûnô együt-
tes. Ezúttal a Szlovákiában elsôsorban ope-
rakarmesterként hírnevet szerzett Jaroslav
Kysling vezénylete alatt muzsikáltak.
Mûsoruk elsô számaként Eugen Suchon:

Repül a sólyom népdal-variációit hallhattuk,
és általa megismerhettük a 20. századi szlo-
vák zene legjelentôsebb alkotójának új stí-
lusjegyeit. A romantikus hegedûirodalom
egyik legközkedveltebb ékköve, Mendels-
sohn e-moll hegedûversenye következett. A
hangverseny szólistája, Juraj Cizmarovic
ápolt, meleg tónussal hegedül, dallamívei
szépen formáltak. Az elôadás összességé-
ben mégis visszafogottnak hatott, a szóló-
hegedû hangjának átütô ereje nem mindig
volt elegendô ahhoz, hogy fényesen ra-
gyogjon a zenekari kíséret fölött
A nemzeti-romantikus zenemûvészet ki-

magasló alkotása, SmetanaHazám címû, hat
részbôl álló szimfonikus ciklusa. Befejezô

mûsorszámként
ebbôl hangzott
el az elsô három
tétel. Bár a mû
közismert – kü-
lönösen a má-
sodik tétel, a
Moldova –, az
élô elôadás
pluszélményt je-
lentett a legmo-
dernebb techni-
kával készült tö-
kéletes CD-k -
hez képest is. A
mûvészetben a pillanat ihletettsége izgalma-
sabb lehet, mint a „tökéletesség”.
Akkor történt, amikor a karmester és álta-

la a minden rezdülésére érzékenyen vála-
szoló zenekar meghallotta és lereagálta a
templom különleges akusztikáját: a tempó
egy hajszállal nyugodtabb lett, a tagolások
érzékelhetôbbek, és mi, a közönség, átérez-
tük a most már akadálytalanul hömpölygô
zenei élmény döbbenetes erejét.

Farkas Pál

A cikk szerzôje

A diákélet 
képei

Az elôzô Csabai Garabon-
ciás Napok legjobb pilla-

natait örökítette meg az A-
Team két fotósa, Máté Gergô
és Zentai Péter, akiknek mun-
káiból A diákélet képei címmel
nyílt kiállítás augusztus végén
az ifjúsági ház Art Cafféjában.
A kiállítás megnyitóján Mészá-
ros Zsuzsa, a Munkácsy Mi-
hály Emlékház mûvészeti ve-
zetôje köszöntötte a megje-
lenteket, majd Túriné Kovács
Márta, az oktatási, közmûvelô-
dési és sportosztály megbízott
vezetôje beszélt az „idô és a
tér egy vékony szeletét” meg-
jelenítô képekrôl. A fotók ér-
zelmesek és izgalmasak.

Fotó: Kárász Péter



ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK

2008. október 6-án, 16 órakor 
Békéscsaba, Kinizsi u. 11. szám alatt

Jelentkezni: mindennap 8–16 óráig – Bcs., Berzsenyi u. 6/1.

Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

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

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK!
ELMÉLETBÔL ISMÉT BUKÁS NÉLKÜL 

VIZSGÁZTUNK!

SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

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

Regisztrációs szám: 00635-2008 • Programakkreditációs szám: PLH-245
www.pozsarautosiskola.hu

A P R Ó H I R D E T É S
ÁLLÁS

Lakatosokat, hegesztôket, autószere-
lôt, elektromûszerészt 700 Ft-os bruttó
órabérrel gödöllôi munkahelyre felve-
szünk. Szállást térítésmentesen bizto-
sítunk. Jelentkezés személyesen: HM
ARMCOM ZRt. 2100 Gödöllô, Dózsa
Gy. út 63/a. Postacím: 2101 Gödöllô,
Pf.  395. Telefon: 30/659-7869.

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

IN GAT LAN
Borosgyáni horgásztavaknál horgász-
hely reális áron eladó. Érdeklôdni:
20/550-5109.

Rábai utcában II. emeleti, 2 szobás,
egyedi gázos, fejújított lakás eladó.
Tel.: 70/244-9063.

Békéscsabán 2 szobás, komfortos ház
1084 m2-es telken eladó. Irányár: 10,5 M
Ft. Érd.: 66/437-796, 70/608-3939.

A Lencsésin garázs eladó vagy kiadó.
Tel.: 640-417.

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

Békéscsabán, a Csaba Centerhez kö-
zel, az Andrássy úton 2 és fél szobás,
62 nm-es, egyedis, kéterkélyes, par-
kettás, felújított lakás (hôszigetelôs ab-
lakokkal) eladó vagy belvárosi kisebb,
erkélyes lakásra cserélhetô érték -
egyeztetéssel. Érd.: 30/354-2563.

Békéscsabán, a Bajza utcában kertes
családi ház eladó. Tel.: 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.

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.

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház
eladó. Békéscsabai csere is érdekel. 
Telefon: 70/587-4857.

SZOLGÁLTATÁS
Szobafestést, mázolást, tapétázást vál-
lalok rövid határidôvel. Elérhetô:
20/550-5109.

Elôtetôk gyártása, javítása. Telefon:
30/925-8164.

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

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

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

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

Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard Bt. 
Telefon: 20/993-9165.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Tel.: 20/935-8173, Péter 
József.

Utánfutó-kölcsönzés, akár 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-
mes vakolatok készítése. 
Telefon: 20/432-6098.

Fûkaszálás, gazvágás számlaképesen.
Tel.: 20/470-1483.

OKTATÁS
Angol nyelvvizsgára felkészítés. Tel.:
30/527-7078.

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

Matematikakorrepetálás középiskolá -
soknak, fôiskolásoknak. Telefon:
30/855-7105.

Angolnyelv-oktatás. Tel.: 30/855-7105.
www.olasz-italiano.uw.hu
OKJ-s kozmetikusképzés indul Békés-
csabán szeptembertôl. Szakoktatók:
Kertai Emôke, Jantyik Marianna mes-
terkozmetikusok. Elméleti tanár: 
Matyuska Ferencné. Jelentkezni:
20/423-2721.

OKJ-s felnôtt fodrászképzés indul
szeptembertôl Békéscsabán, Oroshá-
zán. Jelentkezni: 20/423-2721.

Angolnyelv-oktatás. Tel.: 20/959-1924.
Általános és középiskolások korrepe-
tálásaminden tárgyból. 
Telefon: 30/546-4819.

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

EGYÉB
Jógatanfolyam indul kezdôknek és ha-
ladóknak 2008. szeptember 16-án 18
órakor a belvárosi óvodában. Ismerte-
tô 16-án, kezdôk elsô foglalkozása 18-
án 16 órakor.

Pianínó eladó. Érdeklôdni lehet: 30/945-
6440.

Jó állapotú pool biliárdasztal teljes fel-
szereléssel eladó. Érdeklôdni: 
30/592-4811.

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.

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

Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó
eladó. Érd.: 70/588-0808.
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Szavaink 
fénytükrei

Szavaink fénytükrei címmel
jelent meg egy verseket,

prózai írásokat, gyermekiro-
dalmat és aforizmákat tartal-
mazó antológia az Accordia
Kiadó gondozásában. A kiadó
szerzôi pályakezdô alkotók.
A könyv huszonnégy szer-

zôje között ott találjuk Frankó
Attilát, aki a következôképpen
vezeti fel három írását: „…
élünk és egyszer meghalunk,
s nem mindegy, hogy milyen
nyomot hagyunk, élvezzük és
szenvedjük az életet, a miértre
senki nem kap feleletet…”.
Mesél Bücs Mihályról, aki sze-
gény sorból Budapestre került
esztergályos tanulónak, beke-
rült egy NB I-es focicsapatba,
késôbb egy „vidéki megye-
székhelyen” dolgozott a Kner
Nyomdában esztergályos-
ként, és az itteni focistákat erô-
sítette. Megsérült a térde, de
vasakarata révén még így is le-
hetett rá számítani. Ír egy kis-
fiúról, akit kölcsönkérni külde-
nek a szülei, ám nekik a gyer-
mek nem fontos, csak a hozott
pénz. Végül egy kilencven -
éves nô kórházi halála kap-
csán az elmúlt csaknem egy
évszázadról és az élet mulan-
dóságáról fogalmazza meg
gondolatait, a jelen megélésé-
nek fontosságát: „Nehéz lassí-
tani. Eddig is minden egyes
napot ünnepeltem. Ezután
még inkább azt teszem.”

e.

Becsey Zsolt néppárti eu-
rópai parlamenti képvise-

lôt javasolja a 2009-es válasz-
tásokon a Fidesz EP-listájára
a Kisgazda Polgári Szövetség
(KPSZ) – jelentette be Turi-Ko-
vács Béla, a szövetség elnö-
ke nemrégiben. Az elnök
hangsúlyozta: a mezôgazda-
ság jövôjét, a hazai birtok- és
termelési szerkezetet illetôen
Becsey Zsolt nézetei meg -
egyeznek a kisgazda állás-
ponttal.  
A KPSZ jelenleg három vá-

lasztásra készül. Ezek közül az
elsô a népszavazás, amelyen
az emberek határozottan ki-
mondhatják, hogy hosszú tá-
von is meg kívánják ôrizni a
szociális alapon mûködô és
az egymás iránti felelôsség el-

vén nyugvó egészségügyet.
Megindul a felkészülés a
2009-es európai parlamenti
választásra is, de bármikor be-
következhetnek az or-
szággyûlési választások is,
bár erre valószínûleg csak
2010-ben kerül sor – mondta
az elnök.
Becsey Zsolt elmondta: az

elmúlt négy évben a Fidesz
EP-frakcióján belül a dél-alföl-
di régió felelôse volt, és töre-
kedett arra, hogy megjelenítse
a kisgazda értékrendet Brüsz-
szelben.
A képviselô a 2009. június

7-i választásokig hátralévô idô-
szak legfontosabb feladatának
azt tartja, hogy a dél-alföldi ré-
gió önálló képviseleti irodát
hozzon létre Brüsszelben. 

Becsey Zsoltot javasolják

�
Új járdán jó a járás

Az Andrássy út 29–33. számú lakótömb belsô udvarán
lévô 18 méteres járdaszakaszt az alapoktók a bitume-

nezésig felújítottuk. A pingpongasztalt sportolásra alkal-
massá tettük, a környékét leaszfaltoztuk, és a belsô udvar-
ban lévô parkolót egy év alatt felújítottuk Kiss Tibor önkor-
mányzati képviselô segítségével, a képviselôi alapja terhé-
re. Társasházunk nevében ezúton köszönöm a képviselô úr-
nak a segítéségét. 
Köszönettel: 

Sajben János IB-elnök 

�
Elég volt!

Ebben az országban – melyben a korrupció, az államha-
talmi szélhámosság és népbutítás 1100 éve nem ta-

pasztalt méreteket öltött – minden megtörténhet. Akadály-
talanul tobzódik a „liberálbolsevik” harács, az ország pol-
gárainak mindennapos sarcolása. Napjainkban az utolsó fa-
latokat verik ki a szánkból. Mindenünktôl megfosztanak, el-
adják talpunk alól a hazát. Milliárdos panamákra, közpén-
zek elsíbolására derült fény – természetesen nem minde-
gyikre, ami nem véletlen.
A hírhedt Kulcsár-botrány szintén csupán egyike a közja-

vakat „magán- és pártcélokra” erkölcstelenül fosztogató
banditizmusnak. Az önkormányzatokat gyalázatosan kizse-
belô akciósorozat ugyancsak a „liberálbolsevik” hatalom
köreibôl indult ki. Az elvtársurak, éles fordulatot váltva, már
akkor fennhangon hirdették: a nemzeti vagyont csak ma-
gánkézben lehet hatékonyan mûködtetni, ám közben na-
gyon jól tudták: valójában az ország kiárusítását, gyarma-
tosítását készítik elô, privát pecsenyéjüket sütögetik.
Az elvtársurak saját tulajdonuknak tekintették az osztat-

lan állami tulajdont, és politikai hatalmuk megtartása érde-
kében áruba bocsátották, idegeneknek adták azt, ami a mi-
énk, a nemzet tulajdona volt – köztük a nemzetbiztonság
szempontjából döntô fontosságú közüzemeket, ivóvíz- és
energiaszolgáltató rendszereket, kenyérgyárakat stb. (A ter-
môföldek következnek. Van, ahol már a temetôk földje sem
magyar tulajdon.) Fizetségül pedig megkaptuk a munka-
nélküliséget, a nyomort, a kiszolgáltatottságot, a kilátásta-
lan jövôt; a hatalom ellen tüntetôk pedig a könnygázt, a gu-
mibotot, a viperát, a gumilövedéket, a letartóztatást.
Az „ôszödi böszme” erre azt mondta, hogy akinek ez nem

tetszik, el is hagyhatja az országot. Ez lenne a megoldás? Bi-
zonyára nem. Itt már csak egy elôre hozott választás segít-
het. A társadalom minden rétegét magára hagyták, kevés az
egységes, erôs, nemzeti érzelmû érdekvédelmi szervezet. A
diktatúra által kreált, „janicsár lelkületû” szakszervezeti ve-
zetôk lejáratták magukat, hitelüket vesztették. Napjainkban
a hatalom „hazudozása” úgy burjánzik, mint árokparton a
szamárkóró. Ebbôl egyszer s mindenkorra elég volt!
Sajnos, jópáran az MSZP-géniusz Gyurcsánymódszereit

követik. Erkölcstelenül és minden alap nélkül támadják a
jobboldal képviselôit, elsôsorban Vantara Gyula polgármes-
ter urat. Az a véleményünk, hogy ilyen, Békéscsabát szere-
tô és annak érdekeit képviselô, becsületes városvezetôje
nagyon régen volt a városnak.

Botyánszki György
Az FTC Békés Megyei Baráti Kör elnöke,

A Zöld Sas Lovagrend nagymestere

�
Fogjunk össze!

Az elôzô számok egyikében egy olvasó Trianonnal kap-
csolatban felvetette a bal- és jobboldal összefogásá-

nak gondolatát. Sokat gondolkoztam, s bár igaz, egy hoz-
zászóló, Kiss Lászlómegelôzött, ennek ellenére aktuálisnak
érzem mondanivalómat. Tényleg kellene az „összefogás”,
annál is inkább, mert ilyen létezik a környezô országokban
is. Enélkül nincsen fejlôdés.
Trianon kérdése már jól feltárt a történelemtudományban,

igaz, a köztudatban még nem eléggé közismert. A téma
jobb megismerése érdekében javasolnám az alapvetô tör-
ténelmi tények ismertetését – kiindulásként Salamon Kond-
rád: Nemzeti önpusztítás 1918–1920 címû könyvét –, mert
enélkül nehéz vitatkozni a kérdésrôl. Természetesen továb-
bi nagyon sok történész és író mûve foglalkozik a témával,
az interneten is sok mindent meg lehet találni. Egy bizo-
nyos: Trianon kérdése a mai napig nincs a köztudatban he-
lyére rakva, és mintha mindig tabutéma lenne. 
Röviden csak ennyit.
A Csabai Mérleg nemcsak ingyenes városi lap, de igé-

nyes is egyben. Gratulálok hozzá!
Hidvégi Gábor, volt békéscsabai lakos Érdrôl
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BÉKÉSCSABA ANNO...

Egy belvárosi utca (1. rész)

BAYER REKLÁMÜGYNÖKSÉG

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

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

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

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

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

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

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

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

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

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

Csak esti képzés: Biztonságszervezô: 0,5 év 300 óra esti (középfok)
Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, ingyenes képzés, 

diákigazolvány, családi pótlék.

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

ASzabó Pál Téri általános
iskola adott otthont a

nemrégiben megrendezett
Alkotmány Kupa nyílt Békés
megyei shotokan karate baj-
nokságnak. A verseny nem-
zetközivé lett a nagybecske-
reki (zrenjanini) Banatski Cvet
Karate Klub és a temesvári
Daisho Klub versenyzõinek
indulásával. Rajtuk kívül a
Gyulai Karate Egyesület, a
Gyulai Shotokan Karate Klub
és egy nem shotokanos csa-
pat, a Gregor László vezette
Békéscsabai Lakótelepi SE

all-style karate szakosztálya
indult a versenyen, amelyen
kata (formagyakorlat), egyéni
és csapat kumite (küzdelem),
ippon shobu (egy pontra
menõ) versenyszámokat te-
kinthettek meg a nézõk.
A Békés Megyei Sportszö-

vetségek Érdekszövetségi
Egyesületének elnöke, Marik
Lászlóné nyitotta meg a ver-
senyt, majd egy percig né-
mán emlékeztek meg a részt-
vevõk a verseny egyik fõ szer-
vezõjére, a közelmúltban el-
hunyt Andó László mesterre.
A formagyakorlat verseny-
számban különbözõ korosz-
tályok léptek a tatamira, a nap
fénypontja azonban a zrenja-
niniak fekete öves versenyzõ-
je, Dragana Jovanovic csodá-

latos formagyakorlata volt a
haladó nõi kategóriában. A
kata-k után a nõi küzdelmek-
kel folytatódott a nap – nagy
meglepetésre a békéscsabai
all-style karatés Sztarenki An-
géla nyerte a versenyt. A fér-
fiak küzdelme jóval kemé-
nyebbnek bizonyult, nem
unatkozott a versenyorvos. A
legnagyobb csatákat a gyu-
laiak és a temesváriak vívták,
s ugyanez jellemezte a csa-
patversenyt is. Igaz, hogy
úgynevezett „no kontakt”
érintéses szabályrendszerrõl

van szó, de amikor összerob-
ban két képzett és villám-
gyors karatés, ugyan ki tudná
ezeket a technikákat teljes
kontrollal megállítani? Min-
denesetre a bíráskodáson
nem múlott, pedig nem volt
könnyû dolga a Csákvári
László vezette bírói karnak, hi-
szen ahogy a csapatok, úgy a
bírák is több nemzetközi szer-
vezethez (AJKA, SKI, WAKO,
IKA) tartoztak, mégis, korrekt
bíráskodással kézben tartot-
ták a nem könnyû mérkõzé-
seket. Az elsõ Békés megyei
shotokan karate bajnokság
jól sikerült, és folytatása lesz.
Külön köszönet a magyar klu-
boknak, amelyek közös ösz-
szefogással rendezték meg a
versenyt.

Majd száznegyven éve
Csaba község központ-

jában egy összefüggô házsor
húzódott a Körösig terjedô ker-
tekkel az egytornyos katolikus
templomtól a mai Szabadság
tér végéig. A Körösön túli rész
is kezdett beépülni, ahová
csak nagy kerülôvel lehetett el-
jutni. A képviselô-testület 1870-
ben döntött: a házsort megtör-
ve utcát hasít a Körös-csatorna
felé. A mai József Attila utca
helyét találták alkalmasnak az
utcanyitásra, ott azonban az
Apponyi grófok tiszttartóinak
kertes lakásai húzódtak. A köz-
ség megvásárolta és felparcel-
lázta a telkeket. Olcsón árulták
a beltelki házhelyeket, hogy
mielôbb házakkal épüljön be

az új utca. A község elsôként a
Nônevelde Társulatnak bizto-
sított ingyenes telket leányis-
kola építéséhez. Az építkezés
anyagi feltételeinek megte-
remtéséért Zsilinszky Mihály,
Csaba országgyûlési képvise-
lôje, Apponyi György gróf
(1808–1899) konzervatív politi-
kus (akinek családi birtokai a
csabai határ gerendási részé-
ben voltak) és Kemény Mihály
községi mérnök buzgólkod-
tak. Államsegéllyel és a társu-
lat tagjainak anyagi támogatá-
sával 1874. április 14-én alap-
kôletétellel kezdôdött az iskola
építése, és 1875-ben elkezdô-
dött a tanítás Békéscsaba elsô
polgári leányiskolájában. 

Gécs Béla

Alkotmány Kupa

HITELEK MINDENKINEK 
MINDEN CÉLRA!
• Jelzáloghitelek, személyi hitelek 
• Lakás célú hitelek, adósságrendezô hitelek
• Elôzetes költségek:  0 Ft. Banki költségek: 0 Ft. A közjegyzôi díjat visszatérítjük.

Telefon: 20/472-7486. www.komforthitel.hu

Vozár mesterhármasa
Vozár Attila, a Békéscsa-

bai Atlétikai Club ver-
senyzôje újra a régi formáját
hozza: a magaslati edzôtá-
borból hazatérve csodálatos
versenyzéssel, mi több, pá-
lyacsúccsal gyôzött a Csák-
váron megrendezett 12 órás
országos futóbajnokságon.
Négy és fél órán át világ-
csúcsrészidôn belül haladt a
harmincnégy fokos hôség-
ben, s az Ossó Zoltánnal ví-
vott párharcban 138,790 km-
rel rajt-cél gyôzelmet aratott
Vozi. A szoros küzdelmet mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy a második helyezett
Ossó csupán 2 km-rel maradt
a kitûnô békéscsabai ver-

senyzô mögött. Attila célver-
senye a Bécs–Pozsony–
Budapest szupermaraton, ám
addig még nemzetközi meg-
mérettetés is vár rá.
Tóth Sándor mesteredzô

így értékelt: – Maximálisan
elégedett vagyok Attila ered-
ményével. Csak ilyen komoly
munkával, adottságaihoz tu-
datos edzésmunkát társítva
érhet el további sikereket,
szép eredményeket.
Attila versenyzés közben a

feleségéért izgult, aki a spor-
toló számára elengedhetetlen
nyugodt hátteret biztosítja,
ugyanis idôközben közel
négy kilogrammal megszüle-
tett a kislánya, Vozár Tünde.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

10. § (1) bekezdése alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Stratégiai-Fejlesztési Osztályára 

VAGYONKEZELÔ MUNKAKÖR betöltésére

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 9/1995. (II. 3) kormány-
rendelet alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatkör:
az 1. sz. melléklet – II/7. pontjában foglaltak szerint vagyonkezeléssel kap-
csolatos feladatkör.
Ellátandó feladatok:
– az önkormányzati vagyont, vagyoni értékû jogokat, a helyiséggazdálko-
dást érintô döntéshez szükséges információk beszerzése, feldolgozása,
véleményezése, felettesei részére tájékoztatók, a képviselô testület és a
bizottságok részére elôterjesztések elôkészítése;
– önkormányzati tulajdonú, illetve alapítású, egyszemélyes és az önkor-
mányzat többségi részesedésével mûködô gazdasági társaságokkal
kapcsolatos döntések (elôterjesztések) elôkészítésében való részvétel, a
döntések végrehajtásában való közremûködés;
– önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok hasznosításának elô-
készítésében és az ezzel kapcsolatos döntések végrehajtásában való
közremûködés (árverések lebonyolítása, szerzôdések aláírásra történô
elôkészítése, földhivatali nyilvántartási eljárások lefolytatása, stb.);
– az önkormányzat területfejlesztési céljaihoz kapcsolódóan a megszer-
zendô ingatlanokról adatgyûjtés és feldolgozás, a testületi döntések elô-
készítésében és végrehajtásában való közremûködés;
– felettesei részére javaslatok készítése a „vagyonért vagyont” elv érvé-
nyesítéséhez;
– az önkormányzati tulajdonban lévô vagyont hasznosító és üzemeltetô
gazdasági társaságokkal kötött szerzôdések teljesítésének figyelemmel
kisérése, szükség szerinti módosításukban való közremûködés;
– a munkakörével összefüggô vagyoni bevétel és kiadás tervezésében való
közremûködés. A vagyongyarapodás és vagyonhasznosítás, valamint a
kiadások alakulásának figyelemmel kisérése,
– az önkormányzat vagyonrendeletének elôkészítésében közremûködés,
a feladatköréhez tartozó területen a rendeletben foglaltak betartásának fi-
gyelemmel kísérése.

A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: stratégiai-fejlesztési
feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– felsôfokú iskolai végzettség, közgazdasági vagy mûszaki felsôoktatás-
ban szerzett képesítés,
– angol és/vagy német nyelvbôl alapfokú C típusú nyelvvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– gazdasági és/vagy közigazgatásban szerzett tapasztalat (legalább 1–3
év szakmai), 
– a munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: 
vagyonkezelésben, ingatlangazdálkodásban, társasági jog ismeretében
szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget, ké-
pesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör legkorábban 2008. október 1. napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bornné dr. Stefko-
vics Valéria, a stratégiai-fejlesztési osztály osztályvezetôje nyújt a 66/523-
869-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, a jegyzô részére
történô megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni az azonosító számot: XII. 1215/2008., valamint a munka-
kör megnevezését: vagyonkezelési ügyintézô.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 29.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: a jegyzô értékeli a
pályázatot, a pályázati feltételeknek megfelelô pályázók közül az elôérté-
kelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pá-
lyázatról a polgármester egyetértésével a jegyzô dönt. A pályázók a pályá-
zat eredményérôl az elbírálást követô 8 napon belül értesítést kapnak. A
pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elôírá-
soknak megfelelôen kezeljük.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:www.kszk.gov.hu,
2008. szeptember 8.

Jövedelemigazolás nélkül is !


