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Sokkoló balesetA városé az Árpád fürdô

A vívók új otthona

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata tisztelettel
meghívja a város polgárait

az 1956-os forradalom
és szabadságharc

emlékrendezvényeire.

2008. október 23-án,
csütörtökön 10.00 órakor
KOSZORÚZÁS a Berényi úti

temetôben

11.00 órakor KOSZORÚZÁS
Mány Erzsébet és Farkas Mihály

kivégzésének helyén,
a Kazinczy utcai emléktáblánál

Ünnepi beszédet mond
Köles István alpolgármester

Közremûködnek
a Széchenyi István Két Tanítási

Nyelvû Közgazdasági
Szakközépiskola tanulói

A központi ünnepség programja:

16.00 órakor
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
NAGY IMRE SZOBRÁNÁL

Ünnepi beszédet mond
Vantara Gyula polgármester

„A mi októberünk”
zenés irodalmi mûsor

a Jókai Színház mûvészeinek
közremûködésével

Mécsesgyújtás

„Békéscsaba Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Elismerése”

kitüntetések átadása

A Békéscsabai Vonós
Kamarazenekar

ünnepi hangversenye
a Pheadra Közéleti Központban

Az önkormányzat a legutóbbi
közgyûlésén tárgyalta azt a –
vízmûvek igazgatósága által
jóváhagyott – megállapodás-
tervezetet, amelyben a cég a
hiteltörlesztésen és a tulajdon-
jog átadásának áfáján felül
500millió forint vételárat is kért
volna a fürdôért. Békéscsaba
képviselô-testülete a térítés-
mentes átvétel mellett foglalt

állást. Mint azt dr. Varga Péter,
a vízmûvek igazgatóságának
elnöke elmondta, ôk elsôsor-
ban gazdaságossági szem-
pontokat vettek figyelembe, a
zrt. közgyûlése eltekintett a vé-
telártól, ezt tudomásul vették.
Dr. CsákGyulamegjegyezte: a
fürdô veszteségforrás, viszont
Békéscsaba a korábbiakban
komoly többletbevételt hozott

a cégnek a városi közmûrend-
szer és egy jelentôs ipari szeg-
mens üzemeltetésével. Ez fe-
dezetet nyújtott a fürdôre, és
más településeken kedvezôbb
költségviszonyok kialakításá-
ra. Zsadon Endre, a fürdô ve-
zetôje beszélt arról, hogy álta-
lában minden fürdô vesztesé-
ges, a ráépülô szolgáltatások
hozhatnak pluszbevételeket,
energiaracionalizálással pedig
csökkenthetôk a költségek.
– A Széchenyi-terv kereté-

ben, 2003-ban történt felújítás
után rendezni kellett volna a
tulajdonviszonyokat, ami csak
most történt meg – mondta
Vantara Gyula. – A városhoz
egymilliárdos vagyon kerül
vissza, az átadás-átvétel után
tudunk pontos képet adni ar-
ról, hogymilyenmódon csök-
kenthetôk a veszteségek. A
szerzôdésben szerepel, hogy
800 000 forintért megvásárol-
juk a vízgyógyászati kft.-t,
amely lehetôségeket rejt ma-
gában. Várhatóan lesznek fej-
lesztések az energiatakaré-
kosság miatt, emellett szeret-
nénk a szolgáltatások minô-
ségét javítani.

M. E.

Az önkormányzat és a helyi
védelmi bizottság Közlekedj
biztonságosan alkohol és
drog nélkül címmel szervezett
bemutatót szeptember 26-án,
széles körû civil és intézményi
összefogással, az AllianzHun-
gária Biztosító támogatásá-
val. A Szent István téren hát-
borzongató közelségbôl ta-
pasztalhatták meg a környék-
beli települések nyolcadiko-
sai és a végzôs csabai közép-
iskolások, milyen súlyos kö-
vetkezményekkel járhat, ha al-

kohol vagy drog hatása alatt
ülnek autóba. A Jókai Színház
színitanodájának növendékei
hangeffektekkel és narrációval
kísérve, rendkívül élethûen
mutatták be egy ilyen baleset
következményeit. Megjelent a
rendôrség, jöttek a tûzoltók és
a mentôk, az összetört autók-
ból sérülteket vettek ki.
Csak bemutató és színé-

szek, nem igazi vér – nyugtat-
ták magukat páran, de az ar-
cukra kiült döbbenetet nem
tudták leplezni.

– A csabai vívók 23 éve vették
birtokukba a Kórház utcai „ví-
vógödröt”, amelynek állaga
az évek során romlott, méltat-
lanná vált a sportolókhoz. A
vívók ennek ellenére igen
szép eredményeket értek el,

innen indult többek közt a vi-
lág- és Európa-bajnok Tóth
Hajnalka. Köszönet a terve-
zôknek, a kivitelezôknek, az
elôzô testületnek és minden-
kinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy a vívók új otthonra lelje-

nek Békéscsabán – mondta
köszöntôjében Vantara Gyula
polgármester.
TörökOttómegnyitó beszé-

dében hangsúlyozta, hogy a
sportlétesítmény-fejlesztési
program keretében – komoly
állami szerepvállalással és ön-
kormányzati segítséggel – egy
tradicionális magyar sport
büszkélkedhet új létesítmény-
nyel, edzés- és versenylehetô-
séggel Békéscsabán.

ABékés Megyei Önkor-
mányzat pályázatot

nyújtott be a Norvég Alaphoz
a Jókai Színház melletti épü-
let (a volt közgé) teljes re-
konstrukciójára. A 700 milliós
beruházáshoz 600 millió fo-
rintot nyertek, a fennmaradó
100milliót a megye biztosítja.

A várhatóan 2010-re elkészü-
lô kulturális központ, az Ibsen
Palota kialakításával kapcso-
latos támogatási szerzôdése-
ket szeptember 19-én írták
alá a Vigadóban.
Az aláírási ceremónia a

színház nyílt napján zajlott. A
megjelenteket népes közön-

ség elôtt Fekete Péter igazga-
tó és Domokos László, a me-
gyei közgyûlés elnöke kö-
szöntötte dr. Erdész Ádám, a
levéltár igazgatója és Módi
Annamária, a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség munka-
társa társaságában.
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Ibsen Palota a régi közgében

Makettkiállítás a FEK-ben
Tökéletesen kimunkált,

apró kamionok, vasúti
kocsik, mozdonyok, sok-sok
repülôgép, autók, hajók – va-
lamennyi ámulatra méltó türe-
lemmel, hihetetlen gondos-
sággal elkészítve. Rekordszá-
mú, 354 nevezés érkezett az
ország minden részérôl az

idei, 14. OrszágosMakettkiál-
lítás és Versenyre, s az évrôl
évre igényesebb munkák
mind több látogatót vonzanak
– mondta Fekete László, a
KIT-Makettklub vezetôje.
Tavaly indult, így újdonság-

nak számít a saját építésû
FOLYTATÁS A 2. OLDALON�

A Békés Megyei Vízmûvek Zrt. szeptember 26-án tartott
közgyûlésén a részvényesek többsége úgy döntött, hogy
2009. január 1-jétôl térítésmentesen adja át a városnak aBé-
késcsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdô tulajdonjogát, a
fennálló terhek átvállalásamellett. Az errôl szóló szerzôdést
szeptember 30-án, a fürdôben írta alá VantaraGyula polgár-
mester és dr. Csák Gyula, a vízmûvek vezérigazgatója.

Éjszaka hazafelé menet egy oszlopnak ütközött… Az autót
ittasan vezette egy 18 éves…Nem volt becsatolva, kirepült
a szélvédôn…Az életét már nem tudtákmegmenteni… – ol-
vassuk a rendôrségi hírekben. Szörnyû, lesújtó és hihetet-
len, amikor egy fiatal élet ilyen értelmetlenül ér véget.

A város és a magyar sport életében jeles eseménynek le-
hettünk tanúi szeptember 27-én, amikor olimpiai és világ-
bajnok vívók, sportvezetôk jelenlétében Török Ottó sport-
szakállamtitkár és Vantara Gyula polgármester átadta a
mintegy százmillió forintból megépült új vívócsarnokot
közvetlenül a sportcsarnok mellett.



2 Város és vidéke 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.

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

• AKCIÓS HITELEK – akár jö ve de lem iga zo lás 
és banki költség nél kül – BAR NEM AKADÁLY
• Szocpol.-ügy in té zés, életjáradék

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

A Belvárosi Iskoláért Alapítvány (5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2–4.) 
köszönetét fejezi ki támogatóinak, hogy a 2006. évi szja 1%-át, 1 202 100 Ft-ot, 
az alapítvány részére felajánlották. A kuratórium a fenti összeg jelentôs részét 
a versenyek, a tehetséggondozás, a közösségi programok költségeire, a diákok 
jutalmazására fordította. A megmaradó összeget a 2008/2009-es tanévre kiírandó 
pályázatok támogatására tartalékoljuk. Kérjük, a jövôben is segítsék munkánkat!

Számlaszámunk: 11733003-20101794. 
A Belvárosi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma

Makettkiállítás a FEK-ben

A zsinagóga avatóján
Aholokauszt elôtt Békés-

csabán közel négyezer
zsidó élt, alig pár százan tértek
haza, a negyvenes évek vé-
gén és 1956-ban közülük is
sokan emigráltak. A Széche-
nyi ligetben szeptember utol-
só vasárnapján avatták fel a
zsidó hitközség új zsinagógá-
ját, amely segít a maroknyi kö-
zösségnek hite gyakorlásá-
ban. A boltozatra kettôezer
Dávid-csillagot festettek, min-
den egyes csillag a holo-
kauszt két-két békéscsabai és
környékbeli áldozatára emlé-
keztet.
A zsinagóga avatóján tisz-

teletét tette Feldmajer Péter, a
Magyarországi Zsidó Hitköz-
ségek Szövetségének elnöke,
Markovits Zsolt szegedi fôrab-
bi, Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz
ügyvezetôje, Vantara Gyula
polgármester, de eljöttek a ke-

resztény egyházak, valamint
az aradi zsidó hitközség kép-
viselôi is. Mint azt Moskovits
Sándor, a békéscsabai hitköz-
ség vezetôje elmondta, a zsi-
dóság megjelenése Békés-

csabán az 1800-as évek elejé-
re tehetô. Egy neológ és egy
ortodox zsinagóga mûködött
a városban, a két épületet a

hatvanas években adták el,
ezt követôen egy kis közössé-
gi ház szolgált zsinagógaként.
Korábban ez a városfejlesztés
útjába került, az önkormány-
zat negyvenmillió forintot adott

érte. Részben ebbôl a pénz-
bôl, részben a Mazsihisz tá-
mogatásából készült el az új
épület. M. E.

vasúti jármû modell kategó-
ria, de megcsodálhattak a lá-
togatók többek között fából
készült hajókat, melyeknek
elkészítése sok száz óra mun-
kát igényel, vagy Szakál Ta-

más papírból készült, saját
tervezésû autóit. Lapunk fiatal
olvasója, Szabados Roland a
Kossuth téri hajdani kisállo-
más makettjével kategóriájá-
ban a harmadik helyezést
érte el.
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Szabados Roland harmadik helyezett munkája

Kistérségi nyugdíjasok

Szeptember 19-én kistérsé-
gi baráti nyugdíjastalálko-

zót rendeztek a békéscsabai
Életfa idôsek otthonában, s
ez alkalomból vendégül látták
a kétsopronyi nyugdíjasklub
tagjait. Az eseményre meghí-
vást kaptak a város és a kis-
térség településeinek vezetôi
is. Sokan adományaikkal tá-
mogatták a találkozót.
A vendégek fogadása után

hamarosan jó hangulat kere-
kedett. Elôkerült a tangóhar-
monika, és a jelenlévôk vi-
dám nótázással szórakoztat-
ták egymást. 
A közel száz fôs vendégse-

regnek harmincöt kilogramm
marhahúsból Petrovszki Pál
fôzte a mindenki elismerését
kiérdemlô marhalábszárpör-
költet, és a kétsopronyi asz-
szonyok a helyszínen mutat-
ták be rétesnyújtó tudomá-
nyukat. 

A közösen elfogyasztott
ebéd után Vantara Gyula pol-
gármester, majd dr. Banadics
Attila köszöntötte az egy-
begyûlteket; a nyugdíjasház
egyik lakója, Szalóczi Piroska
szavalatát követôen pedig a
többszörös arany minôsítésû,
kétsopronyi Horenka Szlovák
Hagyományôrzô Népdalkör
mûsorát hallgatta nagy érdek-
lôdéssel a közönség. Szlovák
és magyar népdalokat énekel-
tek, elôadásukat citera és tan-
góharmonika színesítette (ve-
zetôjük Majernyík Istvánné). A
mûsorban vidám, tréfás jele-
neteket adtak elô szlovák és
magyar nyelven. 
A nyugdíjasház lakói apró

ajándékkal köszönték meg a
vendégek produkcióját. A jól
sikerült találkozó bizonyára
sokáig szép emléke marad a
résztvevôknek. 

Szák Kocsis Péter

1988. szeptember 26-án, a
Tégla Közösségi Házban, Le-
zsák Sándor lakossági fóruma
után alakult meg a Magyar
Demokrata Fórum békéscsa-
bai szervezete. Az évforduló
alkalmából a Nagy Imre téri
székházban Takács Péter ala-
pító, az MDF Békés megyei
elnöke emlékezett az elmúlt
húsz évre, majd Hock Zoltán
országos alelnök beszélt ak-
tuális kérdésekrôl.
– Az MDF békéscsabai

szervezete a megye elsô el-
lenzéki csoportosulásaként
jött létre. Az MDF volt talán a
legszervezettebb erô, a rend-
szerváltozást sürgetô vidéki
értelmiség színe-java megje-
lent az alapítók között –
mondta Takács Péter. Az el-
nök beszélt arról, hogy Bé-
késcsabán egyszer választot-
tak MDF-es országgyûlési
képviselôt, a helyi testületben
1990–1994-ig nyolc, majd há-
rom, kettô-kettô és most egy
MDF-es képviselô van jelen.
Az elsô ciklusban alpolgár-
mestert adtak, késôbb Takács
Péter tanácsnokként vett részt
a munkában. Ahogy fogalma-
zott, a közgyûlésben soha
nem azt nézték, melyik olda-
lon ül az elôterjesztô; ha a vá-

ros érdekérôl volt szó, meg-
szavazták. Zászlajukra tûzték
a munkahelyteremtést, támo-
gatták az ipari park megvaló-
sítását. Programjukban min-
dig prioritást kapott a városi
intézmények kiszámítható
mûködése és a közbiztonság,
a polgárôrség támogatása.
Nagy szerepük volt a nyugdí-
jasgarzonház, az ifjúsági gar-
zonok és az Erzsébet lakó-
park létrejöttében. Itt vezették
be elôször a felsôoktatási in-
tézmények rászoruló békés-
csabai hallgatóinak támogatá-
sát, és az MDF szorgalmazta
a közbiztonsági, a civil kerek-
asztal, valamint a gazdasági
kerekasztal létrehozását – ez
utóbbi még várat magára. A
helyi szervezet a Rákóczi Szö-
vetséggel közösen országos
gyûjtést kezdeményezett az
aradi szabadságszobor újra-
állítására, amelyre tízmillió fo-
rint gyûlt össze.
Hock Zoltán megjegyezte,

az évfordulón megkerülhetet-
len a kérdés: Ilyen Magyaror-
szágot akartunk-e? A határon
túl élô magyarok közelebb
kerültek-e az álmaikhoz? A
széthúzást és az eredménye-
ket látva a politikának el kell
gondolkodnia. m. e.

Húszéves az MDF

A Magyar Fájdalom
Keresztje

Szegedrõl Szarvason át ér-
kezett Békéscsabára a

Magyar Fájdalom Keresztje, a
benesi dekrétumok elleni tilta-
kozás szimbóluma, amelyet
eredetileg Komáromból indí-
tottak el. Békés megye szék-
helyén, a városháza udvarán
mintegy negyvenen-ötvenen
érdeklõdtek az esemény iránt.
László Attila szervezõ és Barcs
Józsefné idézte fel a sokak
számára sorsfordító idõket. A
megemlékezésnek különös
hangsúlyt adott, hogy a hölgy
maga is a benesi dekrétumok
áldozata, a Felvidékrõl telepí-
tették a Körösök vidékére. A
békéscsabai ünnepi esemé-
nyen egyházi kórus énekelt,
Hégely László citerázott, s ver-
sek is elhangzottak. 
A keresztet Békéscsabáról

Mezõberénybe, onnan Debre-
cenbe szállították. Mire e so-
rok megjelennek, már a buda-
pesti megemlékezést is meg-
tartották. 
Ismert, hogy a Németor-

szágban élõ Hahn-Seidl Alida
s a Hunnia Baráti Kör kezde-
ményezte a Magyar Fájdalom
Keresztje utaztatását, így tilta-
kozva a benesi dekrétumok
érvényességének meghosz-
szabbítása ellen. F. J. 

A Bartók Béla Mûvészeti 
Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészet-

oktatási Intézmény, Zeneiskola
diákjai és nevelôtestülete köszönetet
mond az 1%-os adófelajánlásokért, 

melyek révén 181 073 forint gyûlt össze 
a Bartók Béla Zenemûvészeti Alapítvány

számláján. Ezen összeget a diákok 
szakmai táborozására és versenyek 

nevezési díjára fordítottuk.

Alapítványunk adószáma:

19058898-1-04.

Cigány gasztronómiai nap volt a FEK-ben

Az Aradi Fotóklub alkotásaiból összeállított kiállítást te-
kinthettünk meg a Lencsési Közösségi Házban

A zene mindenkié
M int arról legutóbbi lapszámunkban tájékoztat-

tuk olvasóinkat, „A zene mindenkié” címet vi-
selô, hagyományteremtô szándékkal indított prog-
ramsorozat elsô elôadása október 15-én, 18 órakor lesz
a Phaedra Közéleti Központ kamaratermében. A Tóth Produkció
és a Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény, Zeneiskola nagyszerû kezdeményezésé-
ben útjára induló elôadás-sorozat máris nemzetközi érdeklôdést
tudhat magáénak, hiszen a nyitó koncertre elfogadta a meghívást
a wittenbergi Musikschule. Az elôadás elsô részében tehát kilenc
német fiatal tehetség mutatkozik majd be, a folytatásban pedig a
Bartók Béla zeneiskola növendékeit hallhatja a közönség.
A pontos mûsortervet a városban kihelyezett plakátokon olvas-

hatják az érdeklôdôk. Ahogy azt már elôre jeleztük, az elôadásso-
rozat megtekintése ingyenes. Minden kedves érdeklôdôt szere-
tettel várnak a szervezôk!



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

3CSA BAI MÉR LEG Sajtótájékoztatók

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu 

Október 13-án, hétfôn 14.30 órától az Alkotó nôk sorozat következô elô-
adása a nyugdíjasklubban: Tóthné Kiss Szilvia és Raffai Mihályné csipke-
készítô népi iparmûvészek a CSIPKEVERÉS TÖRTÉNETÉRÔL beszélnek
és mesterségbemutatót tartanak.

Október 13-án, hétfôn 18 órakor INTIMTORNA-TANFOLYAM indul. 
A tréning 10 órás, a foglalkozások hétfôi napokon 18–19 óráig tartanak.
Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díja 8000 Ft/fô. 
Jelentkezni a helyszínen lehet.                                                         

Október 15-én, szerdán 16–18 óráig a Mesekuckó játszóházban PAPÍR-
HAJTOGATÁSMazán Erzsébet óvónô vezetésével.

Október 17-én, pénteken 17 órai kezdettel kerül sor az Emanuela Suclea,
fiatalon elhunyt aradi alkotó fotóiból összeállított emlékkiállítás megnyitó-
jára. A tárlat október 31-ig, hétköznapokon 8–18 óráig tekinthetô meg;
megnyitja: Bazsó Imre, a Márvány Fotómûhely vezetôje.

Október 18-án, szombaton a természetjáró kör KIRÁNDULÁST szervez 
a Gabonamúzeumhoz, hazafelé séta a Gyulai úton és a parkerdôben. 
Bôvebb felvilágosítás a 456-177-es telefonszámon kérhetô.

Október 20-án, hétfôn 14.30 órakor Kalmár Zsolt diavetítéssel egybekö-
tött elôadása „INDIA – félmondatok a látszólag teljes káosz nyugalmáról”
címmel.

Október 22-én, szerdán 16–18 óráig a Mesekuckó játszóházban 
TERMÉSBÁBOK, GYÉKÉNYJÁTÉKOK készítése Ujj Éva vezetésével.                                                                                       

Nyugdíjas torna: minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti Abonyiné Cseke
Éva gyógytornász-testnevelô.   

Tornák dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezetésével:
Baba-mama torna:minden kedden 10.30–11.30-ig. 
Szülésre felkészítô torna: minden kedden 16 órakor (a várandósság 32.
hetétôl ajánlott).                                                                                                                                   

Kismamatorna:minden kedden 17 órakor (a várandósság 20. hetétôl).

Energetizáló torna:minden héten szerdán 18–19 óráig. Vezeti Zsilinszkiné
Duzs Angéla.

Alakformáló torna: minden héten kedden és csütörtökön 19.00–20.00
óráig. Vezeti Veress-Schlitt Szilvia aerobikoktató.

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

Október 10. (péntek) 20 órától:
METÁL-PÉNTEK: Libra, Mors Silens, Sollen zenekarok

Október 11–12. (szombaton és vasárnap):
Agykontrolltanfolyam a nagyteremben

Október 13-án (hétfôn) 11 és 14 órakor, október 14-én (kedden) 10 órakor:
Gyermekszínház – János vitéz (zenés, játékos tündérmese) a nagyteremben

Október 14. (kedd) 18 órakor:
Bevállalja? Veszedelmes viszonyok – dr. Csernus Imre elôadása

Október 15. (szerda) 8 órától:
Városi Ifjúsági Parlament

Október 17. (péntek) jazz-péntek:
Trió Infúzió és Azcuma zenekarok a Casinóban

Október 18–19. (szombaton és vasárnap):
Agykontrolltanfolyam a nagyteremben

Október 18. (szombat) 22 órakor: örömzene a Casinóban

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

KIÁLLÍTÁSOK:
Október 1. (szerda) 16 órakor: A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény az Urszinyi Andor Utcai Idôskorúak Gondozóházának ellátottai
mûveibôl válogatott kiállításának megnyitója a nagyteremben. Köszöntôt
mond Mészáros Ágnes igazgató

Október 17. (péntek) 14 órakor:
Art Caffé – A magyar festészet napja (békéscsabai rajztanárok kiállítása)
Október 18. (szombat) 14 órától: Mengyán András kamarakiállításának
megnyitása és beszélgetés a mûvésszel a Munkácsy-emlékházban. 
Megnyitja: Szilágyi András mûvészeti író

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Tóth Anetta és Sipiczki Pál, Tamb Eszter és Czene Imre, Pelyhe Nóra
(Szabadkígyós) és Sznida Tamás, Kricsmarik Szilvia (Békés) és Ke-
repeczki Tamás, Pintér Szabina (Kunszentmiklós) és Erdélyi Tibor,
Szénási Irén (Mezôberény) és Komlódi Zoltán Lajos (Mezôberény),
Budai Erika Andrea (Mezôberény) és Gulyás Sándor (Mezôberény),
Bankos Szilvia (Budapest) és Such Gábor (Kunágota), Parag Mari-
ann(Debrecen) és dr. Juhász Ákos (Debrecen), Weisz Ágnes és Ro-
szik Béla Zoltán, Kôvári Krisztina és Szalai Norbert, Benyovszki Anita
és Osgyán Balázs, Tóth Beáta és Darabos Csaba, Szikora Mónika és
Lantos Zsolt, Roszik Ágnes és Krisán János, Nagy Alexandra Niko-
letta (Köröstarcsa) és Szilágyi Ferenc (Dévaványa), Szász Anikó (Me-
zôberény) és Karácson Norbert (Mezôberény), Moka Györgyi (Bé-
késcsaba) és Hegedûs Zsolt (Doboz).

SZÜLETÉSEK
Szelezsán Róbert és Ördög Tünde leánya Szabina Tünde, Kôfalvi At-
tila és Todola Andrea fia Attila Hunor (Mezôberény), Csávás István és
Juhász Adél leánya Emese (Mezôberény), Bogár Károly Imre és Ka-
rasz Éva fia Máté, Balázs Attila és Mezei Klára leánya Noémi, Aszta-
los János és Suga Erzsébet leánya Antónia, Hering Ferenc és Faze-
kas Judit leánya Hanna Noémi, Dehelán Demeter és Járási Tünde fia
Viktor (Kétegyháza), Kôvári Péter és Köteles Etelka Mária leánya Pet-
ra (Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

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

BIZTOS BANKI HÁTTÉRREL!

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

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

Akc
ió!

Akc
ió!

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.

OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK
THE BOLL WEEVIL FOLK 

BLUES GANG
NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
TRIO IN FUSIO,

CSERI & HABISZTI BAND

Elefánt
Sörözô

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: 06-30/85-4444-8Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

ÔSZI KÉPZÉSI AJÁNLATAINK:
Színjátszó rendezôi képzés a Magyar Mûvelôdési Intézettel közös szervezésben
(továbbképzési keret terhére támogatható) • E-ügyintézés, 1 napos (5 órás) kép-
zés • E-önkormányzat, ügyfélkapu, magyarorszag.hu, e-bevallás, e-vásárlás, 
e-bank • Digitális írástudás képzés • A számítógép és az internet alapvetô hasz-
nálata • Nyugdíjasakadémia • Mûvészettörténet; számítógép és az internet (kez-
dô); internethasználat (haladó) • FORRÁS SQL továbbképzések • IT mentor
OKJ-s képzés távoktatással
Bôvebb információ és jelentkezés: Hamar Csabánál, az ifiházban

Lépni kell Otthon, munkahely Gazdaságos mûködés
Két dologban megdôlt a

Fidesz többéves ellenál-
lása; tudomásul vették, hogy
segíteni kell a helyi vállalko-
zókat, és új befektetôi mód-
szereket kell keresni. Azzal vi-
szont súlyos kockázatot vállal
a város, hogy a tényleges
számok és problémák isme-
rete nélkül kívánja átvenni az
Árpád fürdôt – kezdte Tóth
Károly az MSZP közgyûlés
utáni tájékoztatóját. A képvi-
selô hangsúlyozta: a fürdô át-
vételét illetôen nincs kény-
szer, a szennyvízágazatban
pedig pont akkor mondja fel a
szolidaritást a közgyûlés,
amikor az ipari fogyasztók le-
csökkenése miatt egyre ked-
vezôtlenebb a helyzet. Mint
mondta, a stabil ivóvízbázis-
sal rendelkezô Vízmûvek ed-
dig mindent összevetve ered-
ményesen mûködött, a képvi-
selô véleménye szerint azon-
ban a szûken értelmezett ön-
kormányzati érdekek miatt
akár szét is eshet.
Miklós Attila arról beszélt,

hogy a városvezetés többször
kinyilvánította a munkahelyte-
remtés fontosságát, azonban
ez legtöbbször a szavak szint-
jén maradt. Úgy vélte, a fide-
szes dr. Ferenczi Attila felis-
merte, hogy lépni kell, ezért
támogatta Mezei Zsolt elôter-
jesztését, amely a helyi vállal-
kozók munkahelyteremtésé-
nek, technológiai fejlesztésé-
nek és pályázatírásának segí-

tését szolgálja. A képviselô
hangsúlyozta: sürgetô egy
kézikönyv kiadása, amely tar-
talmazza Békéscsaba ingat-
lanportfólióját, ismerteti a vá-
ros elônyeit, használható in-
formációkkal szolgál a befek-
tetôk számára, és ugyanilyen
fontos összehívni egy szak-
mai fórumot e témában. 
Baji Lajos szerint a 2007-es

költségvetés teret adott volna
a vállalkozók támogatásának.
Ez akkor nem történt meg,
most viszont sikerült „kikö-
nyörögni”, hogy ebben az év-
ben 10 milliót, jövôre pedig a
tervek szerint 50 milliót fordít-
son a város ilyen célokra. A
képviselô annak a vélemé-
nyének adott hangot, hogy a
polgármester tanácsadóinak
munkája bôven hagy kívánni-
valót maga után, ezt nem
hagyják szó nélkül. Mind
mondta, ezért hozott létre a
közgyûlés egy munkacsopor-
tot, amely kezeli az anomáliá-
kat és „rendbe teszi” a közbe-
szerzési szabályzatot.

M. E.

Aközgyûlés Kiváló Szociá-
lis Munkáért kitüntetést

adományoz Szabóné dr. Kállai
Klárának, a Magyarországi
Lelkisegély-szolgálatok Szö-
vetsége elnökének, a Telefo-
nos Lelkisegély-szolgálat ve-
zetôjének – ismertette a testü-
let zárt ülésen hozott döntését
Vantara Gyula közgyûlés utáni
tájékoztatóján.
A polgármester a költség-

vetéssel kapcsolatban kiemel-
te, hogy a szûkülô források el-
lenére a város költségvetése
stabil, az intézmények gazdál-
kodása fegyelmezett, mûkö-
dési hitel felvételére nincs
szükség. Beszélt arról, hogy
az önkormányzat részt vesz a
Habitat for Humanity pályáza-
tán, elsô ütemben 15, egyen-
ként 60-80 négyzetméteres la-
kás megépítését tervezik Fé-
nyesen, amelyekhez az 1–1,2
millió forint értékû közmûvesí-
tett telkeket ingyenesen adja a
város. A késôbbiekben újabb
15 lakás építése jöhet szóba.
Vantara Gyula példaér-

tékûnek nevezte azt a kezde-
ményezést, amely pályázati
rendszerben a helyi mikro-,
kis- és középvállalkozások se-
gítését szolgálja. Idén 10 millió

forintot, jövôre a tervek szerint
50 milliót biztosítanak a vállal-
kozóknak munkahelyterem-
tésre, technológiai fejlesztés-
re, vissza nem térítendô forrá-
sok pályázatírásának támoga-
tására. A polgármester hang-
súlyozta: a vállalkozók segíté-
sének másik eleme, hogy
2009-tôl Békéscsabán nem
kell helyi iparûzési adót fizet-
nie annak, akinek az adóalap-
ja nem haladja meg az egymil-
lió forintot. A 3539 vállalkozás-
ból ez a döntés 2407-et érint,
az általuk befizetett helyi adó
jelenleg éves szinten össze-
sen 15 millió forint. 
– A Vízmûvek Zrt.-tôl elvár-

juk, hogy a tulajdonosok va-
gyonát gyarapítsa, hatéko-
nyan mûködjön, és elérhetô
áron biztosítson egészséges
ivóvizet, nyújtson szolgáltatá-
sokat. Az Árpád fürdô tulaj-
donviszonyait a 2003-as felújí-
tást követôen rendezni kellett
volna, ez nem történt meg. Bé-
késcsaba 1997-ben ingyene-
sen adta át a fürdôt az rt.-nek,
most ugyanígy szeretné visz-
szakapni. A strand üzemelte-
tése veszteséges, fontos a
mûködési költségek csökken-
tése – mondta a polgármester.

Hanó Miklós és dr. Fe-
renczi Attila a hulla-

dékgyûjtôk zárt térben történô
elhelyezését említette elsô-
ként a Fidesz közgyûlés utáni
tájékoztatóján. Hangsúlyoz-
ták, hogy a lakosság vélemé-
nyét figyelembe véve született
meg az a javaslat, amely segít
az embereknek. A lakóközös-
ségek ez év december 31-éig
nyilatkozhatnak arról, hogy
egy vagy két éven belül kíván-
ják zárt térben elhelyezni a ku-
kákat. 2009-ben az ingatlanon
belül meglévô szeméttároló
felújítására 100 százalékos tá-
mogatást kaphatnak a közös-
ségek; közterületen, ha benti
zárt tároló kialakítására nincs
lehetôség, 50 százalékos, ha
volna lehetôség, 25 százalé-
kos támogatás adható.
– Köszönetemet fejezem ki

Mezei Zsoltnak, mert csatla-
kozott a városvezetés vállal-
kozásfejlesztési terveihez, és
kidolgozott egy elôterjesztést
a vállalkozások segítésére –
folytatta dr. Ferenczi Attila. A
képviselô hangsúlyozta: a vá-
ros életét elôrevivô, ritka
együttmûködés példája az
egyetértésben elfogadott
program, amelynek értékét

növeli, hogy a kormányzati
szándékok között nem szere-
pel a mikro- és kisvállalkozá -
sok támogatása. 
Hanó Miklós beszélt arról,

hogy az Árpád fürdô tulajdon-
jogát évekkel ezelôtt rendezni

kellett volna, a kérdés most
megoldódhat. A szennyvíz -
ágazatban keresztfinanszíro-
zással vesz részt a város más
települések finanszírozásá-
ban, a szolidaritás itt három év
alatt leépül, ami éves szinten
több tízmilliós megtakarítást
jelenthet. Hanó Miklós kiemel-
te, a fürdô jelenleg vesztesé-
ges, de a megtakarított pénz-
zel, a költségek csökkentésé-
vel és jobb szolgáltatásokkal
a mûködés gazdaságosabb
lehet. 

Mikóczy

Az idôsek világnapján

Mai világunk a látszatot, a felszín csillogását emeli min-
denek fölé. A belsô kiegyensúlyozottság, a lélek szép-

sége helyett a külsôséget, a test fiatalságát hangsúlyozza. Az
értékeinkhez való hûség helyett a felületes újdonságokat tart-
ja fontosnak. A család öröme helyett a magunknak élés örö-
mét kínálja. A felgyorsult, anyagias világ nem az emberi kap-
csolatok fontosságáról szól. Nincs helye a tiszteletnek, a meg-
becsülésnek, pedig nagy szükség lenne rá.
Az idôsek világnapja azonban szép és méltó alkalom arra,

hogy mi, fiatalabbak nagy tisztelettel és szeretettel leüljünk
Önök mellé, hogy köszöntsük, ünnepeljük Önöket, és szá-
mot vessünk önmagunkkal. Számot vessünk azzal, hogy
megtesszük-e ezt hétköznapjainkban is, hogy megadjuk-e
Önöknek a mindennapjainkban is azt a tiszteletet és szere-
tetet, azt a figyelmet és törôdést, amelyre méltóak, és ame-
lyet megérdemelnek.
A városvezetés eddig is és a jövôben is figyel, törôdik, és

lehetôségeihez képest tesz Önökért.
Vantara Gyula polgármesterLátványkonyhát adtak át a Zwack-tagiskolában

Október 16. 19.00
PHAEDRA DUMASZÍNHÁZ. Fellépnek: 
Mognács Dániel és Kovács András Péter

Október 18. 19.00 TÁTRAI TREND

November 10.
Paulinyi Tamás: karma és reinkarnáció
November 13. Kálloy Molnár Péter: Caveman
Átütô Brodway – komédia Békéscsabán!

Jegyek kaphatók a Center Moziban, 
a Tourinform-irodában és a Diáktanyán.
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4 Beruházások, fejlesztések CSA BAI MÉR LEG

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

TTee  llee  ffoonn::  0066--6666//443300--558899,,  0066--3300//22228822--444477
NNyyiitt  vvaa  ttaarr  ttááss::  hhéétt  ffõõ  ttõõll  ppéénn  ttee  kkiigg  77..3300––1177..3300  óórráá  iigg

Hocz és Medvegy Kft.
BBéé  kkééss  ccssaa  bbaa,,  KKaa  zziinn  cczzyy  uu..  3311//BB

TTeell..//ffaaxx::  444422--338800  ••  MMoo  bbiill::  0066--3300//660000--11990000

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

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

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

Válassza a minôséget!
Az alábbi, induló OKJ-s tanfolyamokra 
várjuk a jelentkezéseket:
- mérlegképes könyvelô (okt. 17.)
- pénzügyi-számviteli ügyintézô (okt. 7.)
- munkavédelmi technikus (okt. 3.)
- társadalombiztosítási ügyintézô,
bérügyintézô (okt. 15.)

- számítástechnikai szoftverüzemeltetô (okt. 9.)
- valutapénztáros (nov. 21.)
- biztosításközvetítô (szept. 20.)

További tervezett képzéseink:
- adótanácsadó
- tûzoltó technikus
- tûzvédelmi elôadó (alap) szakképesítés
- minôségbiztosítási auditor

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

További információ www.perfekt.hu (Békés megye)

Bôvebb ajánlatunkat keresse honlapunkon!
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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! 

A vívók új otthona
Az épület elôtt a három fegy-
vernem bajnokai, Jánosi Zsu-
zsa, Kulcsár Gyôzô és dr. Né-
bald György ültetett emlékfát,
majd a Karácsonyi Lajos Bé-
késcsabai Vívó SE sportolói
vették birtokukba a tágas, vi-
lágos csarnokot. Vezetô edzô-
jük, Galli Zsolt megjegyezte,
hogy az öröm mellett felelôs-
ség is az új létesítmény. Sze-
retnének minél több gyerme-
ket és felnôttet megnyerni a ví-
vósportnak, és tervezik a ke-
rekes székes vívás beindítá-

sát. Dr. Gémesi György, a Ma-
gyar Vívószövetség elnöke
szerint a mai, létesítményínsé-
ges idôszakban megható és
fantasztikus élmény egy ilyen
sportbázis átadása.
A vívópalántáknak és a

megjelent vendégeknek Nagy
Tímea olimpiai bajnok, Tóth
Hajnalka és Tóth Annamária
tartott felejthetetlen bemutatót
a pekingi olimpián bronzér-
met szerzett dr. Mincza-Né-
bald Ildikó „bíráskodása”
mellett.

Mikóczy Erika

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

ASzent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközép-

iskola és Kollégiumban, illetve
jogelôdjeiben 1964 óta folyik
nyomdaipari képzés. Az intéz-
ményben folyó szakmai okta-
tás színvonalát mutatja, hogy
a szakmai tanulmányi verse-
nyek helyezettjei gyakran az
iskola tanulói közül kerülnek
ki. Minôségi munka csak mi-
nôségi, korszerû eszközökkel
valósítható meg.
Napjaink fejlett nyomda-

technikája megkívánja, hogy a
szakképzésben végzett fiata-
lok ismerjék a korszerû gépe-
ket, technológiákat. E céltól
vezérelve 2008 elején az isko-
la vezetése úgy döntött, hogy
a tanmûhely fejlesztése elsô-
rendû feladat. A cégektôl ka-
pott szakképzési támogatást
felhasználva, uniós közbe-
szerzéssel négyszínnyomó-
gép megvásárlására nyílt le-
hetôség. A csúcstechnikát

képviselô nyomdagép a mai
kor nyomdaipari mûszaki szín-
vonalának megfelelô. A tanu-
lók az új gép segítségével el-
sajátítják négy szín egy me-
netben történô nyomtatásá-
nak technológiáját, az érintô-
képernyôs, számítógépes
nyomógépvezérlést, a forma-
készítési adatok felhasználá-
sát a festékezés beállításához.   
A gép üzembe helyezésé-

vel a képzés szakmai prog-
ramjában szereplô követel-
ményeknek maximálisan ele-
get tesznek, felkészítve a ta-
nulókat a nyomdaipari vállal-
kozásokban lévô új berende-
zések kezelésére is.
A gyártóval az elmúlt na-

pokban történt a szerzôdés-
kötés a 60 millió forint értékû
beruházásról, így az iskola
nyomdász tanulói elôrelátha-
tólag már januárban birtokba
vehetik a fejlett csúcstechno-
lógiájú eszközt.

A nézôk között ott voltak töb-
bek közt a mûvelôdési intéz-
mények képviselôi, Szabó Já-
nos, az Ibsen Palota tervezô-
je, valamint Köles István al-
polgármester és Varga Zol-
tán, a megyegyûlés elôzô el-
nöke. 
– „Gyönyörû az, ha az em-

ber célba lát, és eléri azt
tûzön-vízen át” – idézte Hen-
rik Ibsen norvég drámaírót
Domokos László. Mint mond-
ta, hosszú út, és sok munka
vezetett odáig, hogy Békés
megye eljutott a szerzôdés
aláírásáig. A pályázatot az
elôzô testület adta be, és
2006 októberében érkezett a
hír: támogatást nyertek a Nor-
vég Alaptól. A Széchenyi Ist-
ván Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskola
Andrássy úti, régi épülete in-
gatlancsere révén került a
megyéhez, most ott válhat va-
lósággá az álom. Az Ibsen
Palota mûvészeti, oktatási és
közmûvelôdési központ lesz,
amely helyet ad többek közt a
Fiatal Színházmûvészeti Tan-
háznak, bábszínháznak, ka-
maraszínháznak, és igazi kul-
turális találkozóhely lehet. 

Domokos László hangsú-
lyozta: a központ a nemzeti
értékek európai színvonalú
közvetítésével fejtheti ki hatá-
sát a megyében és a nemzet-
közi kapcsolatok révén az or-
szághatárokon túl is.
– A norvég kultúra magyar-

országi befogadása kapcsán
a legtöbb embernek nem Bé-
kés megye jut eszébe, pedig
volt idôszak, amikor a Kner
Nyomda szép könyvei hoztak
ismertséget Magyarország-
nak a skandináv államokban,
és norvég írók mûveit jelen-
tették meg magyarul – mond-
ta dr. Erdész Ádám, a Békés
Megyei Levéltár igazgatója.
Megtudtuk, hogy Kner Imre
1922-ban jelentetett meg své-
dül egy kötetet, 1929-ben pe-
dig svéd, majd dán és norvég
prózasorozatot tett közzé ma-
gyar nyelven.
Ahogy dr. Erdész Ádám fo-

galmazott, az Ibsen Palota –
amellett, hogy mûvészeti, ok-
tatási és közmûvelôdési cent-
rumként mûködik majd – új-
jáélesztheti norvég kapcsola-
tainkat, így a mi vidékünkön
másoknál többet tudhatunk
meg Norvégiáról.

Mikóczy 

Az Allianz „segítôcsapata”
és a békéscsabai fiók

munkatársai 1,2 millió forintos
ráfordítással újították fel a Ta-
vasz és a Zsigmond utca sar-
kán lévô játszóteret.
Mint azt Jakusovszki Pál

fiókigazgató elmondta, az Alli-
anz Bank szeptemberben in-
dította „Miben segíthetünk?”
mozgalmát, amelynek kereté-
ben az ország 15 nagyvárosá-
ban teszik rendbe azokat a
parkokat, amelyeket a helyiek
kiválasztanak. Békéscsabán

arra a jaminai játszótérre esett
a választás, amelyen több mint
húsz éve nem történt felújí -
tás. Az elôkészítés és a terep-
rendezés az Allianz-dolgozók
keze munkája, a játékok szak-
szerû, elôírásoknak megfelelô
elhelyezését a Kendra Bt. vé-
gezte. Az önkormányzat nevé-
ben Hanó Miklósmondott kö-
szönetet. Dr. Fábián Ágnes, a
körzet képviselôje örömének
adott hangot, amiért mostantól
biztonságos és szép helyen
játszhatnak a gyerekek.

Átjátszóállomás Jaminában

A legutóbbi közgyûlésen Baji
Lajos beszélt egy korábbi elô-
terjesztésrôl, amelyben arról
is szó volt, hogy a szülôk tá-
mogatják az elképzelést, de
most egészen másról hallani.
Vámos József azt javasolta,
legyen az átjátszóállomás a
városon kívül. Az Erzsébethe-
lyi iskola igazgatónôje Hirka
Tamástól kért segítséget a tár-
gyalásokban, ezért a jaminai
képviselôt kerestük meg,
hogy foglalja össze az eddig
történteket.
– A 3G lehetôvé teszi, hogy

mobillal nagy sebességen ér-
jük el az internetet, emellett
biztosítja nagy sávszélességû
tartalmak, videók megtekinté-
sét, összetett alkalmazások
futtatását, videotelefonos hívá-
sok lebonyolítását. A szolgál-
tatótól megkeresés érkezett,
ezért nyár elején megkérdez-
tük a szülôi munkaközössé-

get, s akkor ôk támogatták a
torony létesítését. Ezután volt
három-négy szülô és pedagó-
gus, aki nemtetszésének adott
hangot. Augusztus 4-én fóru-
mot rendeztünk hatvan-het-
ven szülô részvételével, és el-
jött az érintett szolgáltató mun-
katársa is. Szeptember 15-én
ismét fórum volt ebben a té-
mában, négyszáz meghívó
ment ki, jelen volt Jánossy Gá-
bor sugárbiológus is, de a kör-
nyékrôl csak harmincan jöttek
el. Ugyanazok fogalmazták
meg aggályaikat, akik koráb-
ban, ôket tájékoztattuk arról,
milyen fórumokhoz fordulhat-
nak. A Rózsa utcai intézmény
egyébként évi egymillió forin-
tos bérleti díjat kaphat a toro-
nyért, ezen felül a szolgáltató
egyszeri hárommillió forintos
támogatást nyújtana az iskola
alapítványának, ezt a pénzt a
tornacsarnokra fordíthatnák.

– Mekkora lehet a sugárzás,
és melyek a további lépések?
– Az uniós csatlakozás

elôtt a határérték nálunk 10
mikrowatt volt négyzetcenti-
méterenként, utána emelke-
dett 450-re, az ilyen tornyok-
nál azonban mindössze 0,1
mikrowattot mértek négyzet-
centiméterenként. Ez azt je-
lenti, hogy sokkal károsabb
egy mobiltelefon, mint az
ilyen átjátszóállomás. A szol-
gáltató megvizsgálja a statikai
állapotokat, és még további
harminc szakhatósági enge-
délyre van szüksége.

M. E.

Minôségi munka és eszköz Ibsen Palota a régi közgében Allianz-játszótér

Megye és város:
azonos döntés

Pályázatot írtak ki a közel-
múltban a Békés Megyei

Temetkezési Vállalat igazgatói
állásának betöltésére, amihez
a megye és a város azonos
döntése szükséges. Az új ve-
zetôt személyes meghallga-
tást követôen választották ki.
A döntés értelmében október
1-jétôl a vállalat gazdasági
társasággá történô átalakulá-
sáig, de legfeljebb jövô év
szeptember 30-áig Unya-
tyinszkiné Fazekas Borbála
lesz az igazgató.

RUHAGYÛJTÉS

A Lencsési Nyugdíjasklub
– a szokásokhoz híven – 

ez évben is gyûjtést szervez 
a rászorulóknak. 

A Lencsési Közösségi Házban
október 16-án 13–17 óráig
várják azok jelentkezését, 
akik feleslegessé vált, tiszta,
még használható állapotú 
felnôtt- és gyerekruhákat, 
cipôket, takarót, ágynemût

adományoznának.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Az Erzsébethelyi iskola Rózsa utcai telephelyén 3G-s át-
játszóállomás telepítését tervezi az egyik szolgáltató. A té-
máról Hirka Tamás önkormányzati képviselô nyilatkozott.
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Ú j logóval, megújult arculat-
tal kedveskednek partnere-

iknek. Mi történt a Körös-Völgye
Alapítvánnyal? Egy igen intenzív
munka és médiajelenlét után a
nyáron szinte eltûntek a nyilvá-
nosság szeme elôl. 
– Nem tûntünk el, bár nyílván

mi is voltunk szabadságon,
ahogy még nagyon sokan raj-
tunk kívül, de azért nem tétlen-
kedtünk a nyáron. Készen lett és
elfogadtuk a szervezet új arcula-

ti elemeit. Egy, a tevékenysé-
günket jobban szimbolizáló és a
szellemiségünket jobban kifeje-
zô új logót terveztettünk, ezzel is
kedvében kívánunk járni partne-
reinknek. Nyert a négyéves idô-
tartamra szóló pályázatunk a
gazdasági minisztérium KKC-s
kiírásán. Ugyan a program még
szerzôdéskötés alatt van, de biz-
tosnak látszik, hogy így a vállal-
kozóknak eddig is nyújtott in-
gyenes tanácsadás szolgáltatá-

sunk kiegészül a kezdô, két év-
nél nem régebbi és kezdés elôtt
álló vállalkozók ingyenes oktatá-
sával, hozzátartozó CD biztosítá-
sával és mentorálással. Tovább-
ra is mûködtetjük a Körös-szögi
szarvasi Kistérség Helyi Vidék-
fejlesztési Irodáját, és látjuk el
feladatait, valamint egy igen
nagy munkába kezdtünk. Meg-
szerveztük a „Hungarikum” Élel-
miszeripari és Italgyártó Klasz-
tert, (rövidített nevén a „Hungari-
kum” ELIT Klasztert). E program
keretében igen színvonalas cé-
gek vállalják a jövôben a hálóza-
tos együttmûködést, s a Tesse-
dik Sámuel Fôiskola adja a szer-
vezet szellemi bázisát. E klaszter
menedzsment szervezetének
létrehozására pályáztunk. 

– A hírek szerint az elmúlt idô-
szakban bizonytalanná vált a Mik-
rohitel Plusz Program további
mûködtetése.
– Igen, ez tartott egy bô hét-

végén át, majd visszavonták. Itt
ragadom meg az alkalmat, hogy
ismertessem a hitelek kondícióit.
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. által kidolgozott és mûköd-
tetett Mikrohitel Plusz konstruk-
ció is és az Új Magyarország Kis-
vállalkozói Hitelkonstrukció is
kedvezô feltételekkel, maximum
50 millió forint felsô összeghatá-
rig, forint alapon, két év türelmi
idôvel igényelhetô alapítvá-
nyunknál. 

ÔSZI VÁROSI NAGYTAKARÍTÁS 2008.
Veszélyes hulladékok szervezett begyûjtése Békéscsaba közigazgatási területén 

• Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem veszélyes hulladékok begyûjtésével
kapcsolatban további felvilágosítás a FECO-FERR-FÉM Bt. telephelyén (Békéscsaba, Gyár u. 2.) vagy a
66/435-266 vagy a 06-20/94-28-392 telefonszámon kérhetô.

• A városi takarítással kapcsolatban felvilágosítás a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán, a
66/452-252/2131 vagy a 66/523-818 telefonszámon kérhetô.

Lomtalanítási ütemterv Békéscsaba közigazgatási területén 
Október 11. szombat: a Baross u., Luther u., Illésházi u., Kazinczy u. és a Szarvasi út által határolt terület
– az I. kerület a Bartók Béla útig – a VI. kerület. 
Október 12. vasárnap:Mezômegyer, Fényes, Gerla, Béke-kertek, Oncsa-kertek, Keleti kertek, Borjúréti
kertek, Kastélyszôlôk, Kenderföldek.
Október 18. szombat: Belváros (Bartók–Szabadság tér–Szent István tér–Luther u.–Jókai u.–Andrássy u.–
Temetô sor által határolt terület, a Penza, és a Millennium ltp., a Kazinczy lakótelep és a Lencsési lakótelep

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô, rendszeres hulladékszállítás keretében elszál-
lításra nem kerülô nem veszélyes hulladékokat –  pl. lom –  szállítják el. 
A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot legkorábban a szállításra
megjelölt napon reggel 7 óráig helyezzék ki.
Az ingatlanok elé kihelyezett veszélyes hulladékot a TAPPE Kft. nem szállítja el. Amennyiben a veszélyes
hulladék tulajdonosának személye megállapítható, ellene hatósági eljárás indítható és környezetvédelmi
bírsággal sújtható. 

A lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a TAPPE Kft. ügyfélszolgálati irodáján (Békéscsaba, Irányi u.
4–6.), valamint a 66/447-150 telefonszámon kérhetô.
A városi takarítással kapcsolatban felvilágosítás a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán, illetve
a 66/452-252/2131 vagy a 66/523-818 telefonszámon kérhetô. További információ: www.bekescsaba.hu.

Kolbászfesztivál 2008.
Október 23.
13.00 Térzene (Tótkomlósi Fúvósok)
14.00 A Csabahús Kft. tombolasorsolása
15.00 Kolbász- és töltöttkáposzta-készítés Benke Laci bácsival
16.00 Szórakoztató zene (Stereo Zenekar)
17.00 Közben a Csabai Kolbászklub tombolasorsolása
20.00 Benkó Diexieland Band 

(fesztiválnyitó koncert a Budapest Bank támogatásával)

Október 24.
10.00 Mangalicadisznó-vágás (Csabai Kolbászklub), 

térzene (Gyulai Big Band)
10.30 Békés megyei idôsek világnapja
12.00 Térzene (Gyulai Big Band)
12:30 A Vagyonvédelmi Kamara díjátadó ünnepsége
10.00–18.00-ig Nagy Bandó András és Nagy Natália 

könyvvására gyermekeknek és felnôtteknek
13.00–19.00 Gyomaendrôd ízei

András-napi disznótor a gyomai és endrôdi tanyavilágban (közben a Suttyomba Zenekar játszik),
a Csabahús Kft. tombolasorsolása, ételkészítési bemutató a nagylaposi Birkacsárdával,
könnyûzenei koncert (Akantisz Old Boys), a Sokolaie ének- és táncegyüttes mûsora 
(Lengyelország, Pilzno), népzene és néptánc (Körösmenti Táncegyüttes), 
a Csabai Kolbászklub tombolasorsolása, társastánc-bemutató (Rumba Tánccsoport Egyesület),
Neoton-dalok (Csepregi Éva és Végvári Ádám koncertje), Békés Est. 

20.30 A színpadon játszik az Akantisz Old Boys

Október 25.
10.00 Székely disznóvágás háromszéki módra, térzene (mezôberényi fúvósok)
10.00–18.00 Nagy Bandó András és Nagy Natália könyvvására gyermekeknek és felnôtteknek, 

kolbászkészítô verseny a csarnok küzdôterén és a sátrakban
12.30–22.00 Szórakoztató mûsor a Paksi Atomerômû Zrt. támogatásával

Éneklô Szakácsok, „Borban az igazság, borban a vigasz” 
(operettmûsor, közremûködik: Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor és barátai, zongorán kísér: 
Körmendi Péter), a Csabahús Kft. tombolasorsolása, Sylver Zenekar (lakodalmas zene), 
Elvis Presley-dalok a Menthol zenekartól, a Csabai Kolbászklub tombolasorsolása

18.00 A kolbászkészítô verseny eredményhirdetése
20.00 Mága Zoltán és az Angyalok (koncert)

Október 26.
10.00 Disznóvágás-bemutató (Csabai Kolbászklub)
10.00–14.00 Allianz családi délelôtt

Térzene (a Magyar Honvédség Hódmezôvásárhelyi Helyôrségi Katonazenekara játszik), 
gyermekjátszó (a Bábika Játszóház kézmûves- és a Szájtáti Próbahelyek játékprogramja), 
Nagy Bandó András és Nagy Natália könyvvására gyermekeknek és felnôtteknek, a FitDance
Center SE gyermek mûvészeti csoport bemutatója, gyermeknéptánc (Hétpróbás Néptánciskola),
Tücsök Peti és Hangya Levi zenés gyermekmûsora, így készül a kolbász a Lugosi családnál.

14.00 A Csabahús Kft. tombolasorsolása
14.30 Szalóki Ági népzenei mûsora (közremûködik Ökrös Csaba és Balogh Kálmán)
16.00 Paul Simon dalok a Simon Tributa Band-del 
17.00 A Csabai Kolbászklub tombolasorsolása
18.00 A szárazkolbászverseny eredményhirdetése
19.00 Tánczene, külföldi és magyar slágerek (Docker’s Formáció)

Az alapítvány telefon- 
és faxszáma: 66/44-66-55; 
weboldal: www.korosvolgye.hu; 
e-mail cím: info@korosvolgye.hu. 

A munkatársak telefonszáma:
Rácz Anikó vállalkozási tanácsadó, 
telefon: 30/626-6312, 

Csarnai László HVI-irodavezetô, 
telefon: 70/508-5185, 

Kovács Mátyás ügyvezetô igazgató,
telefon: 30/382-2991. 

Egyéb hitelek közvetítésével is fog-
lalkoznak: forgóeszköz, szabad fel-
használású és lakásvásárlási célú
hitelek – utóbbiakat magánszemé-
lyek részére is!

Ingyenes tanácsadással, tágas bel-
sô parkolóval a Vállalkozók Házá-
ban, Békéscsabán, a Jókai utca 34.
szám alatt várjuk meglévô és leendô
ügyfeleinket.

RÖVIDEN A HITELEKRÔL

A Kisvállalkozói Hitel kondíciói:
Hitel összege: 1–50 millió forint  
Kamata: 3 havi EURIBOR + 4%/év  
Saját erô mértéke: legalább a beruházás 15%-a  
Kezelési költség: nem kerül felszámításra  
Folyósítási jut.: egyszeri 1%  
Projektvizsgálati díj1: egyszeri 25 000 forint + áfa + hitelösszeg  0,1%-a  
Rendelkezésre tartási díj: 0,25%/év  
Elôtörlesztési díj: nem kerül felszámításra  
Kezességvállalás díja: a díjat az ügyfél helyett az MFB Zrt. fizeti meg a

Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány részére.  

Rendelkezésre tartási idô: szerzôdéskötéstôl számított 2 év  
Lejárat: maximum 15 év  
Türelmi idô: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 2 év  
Biztosítékok: adósminôsítéstôl függôen a biztosíték fedezeti

értéke legalább a hitelösszeg és 1 éves kamatá-
nak legalább 100%-a kell, hogy legyen

A Kisvállalkozói Hitelkonstrukciót mikrovállalkozások is igényelhetik.

A Mikrohitel Plusz kondíciói (mikrovállalkozások részére):
Hitel összege: 1-15 millió forint
Kamat: jegybanki alapkamat (jelenleg 8,5%)
Saját erô mértéke: legalább a beruházás 15%-a  
Kezelési költség: nem kerül felszámításra
Folyósítási jutalék: nem kerül felszámításra
Hitelképesség-vizsgálati díj2:15 000 forint + áfa  
Rendelkezésre tartási díj: nem kerül felszámításra  
Elôtörlesztési díj: nem kerül felszámításra
Kezességvállalási díj: a készfizetô kezességvállalási díjat az ügyfél he-

lyett az MFB fizeti meg a Hitelgarancia Zrt. részére  
Rendelkezésre tartási idô: szerzôdéskötéstôl számított 1 év 
Lejárat: maximum 10 év  
Türelmi idô: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 2 év  
Biztosítékok: adósminôsítéstôl függôen a biztosíték fedezeti

értéke legalább a hitelösszeg és 1 éves 
kamatának legalább 120 %-a kell, hogy legyen  

Mindkét hitel mögött a Hitelgarantiqa Hitelgarancia Zrt. vagy az Agrár Vállal-
kozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetô kezessége áll, ezáltal az elvárt fe-
dezet kedvezô. 

Új Magyarország Mikrohitel kondíciói beruházási célra:
Hitel összege: 6 millió forint  
Kamat: referencia kamatláb –1% (jelenleg 6,58%)  
Forgóeszköz-finanszírozás: max. a beruházás 30%-áig  
Saját erô mértéke: legalább a beruházás 20%-a  
Kezelési költség: nem kerül felszámításra  
Folyósítási költség: 20 000 Ft + áfa  
Hitelképesség-vizsgálati díj: 20 000 Ft + áfa  
Rendelkezésre tartási díj: szerzôdéskötéstôl 30 napon túl 0,5%  
Elôtörlesztési díj: nem kerül felszámításra  
Rendelkezésre tartási idô: szerzôdéskötéstôl számított 60 nap  
Lejárat: maximum 5 év  
Türelmi idô: szerzôdéskötéstôl számított legfeljebb 2 év 

Az Új Magyarország hitelt 100%-ban forgóeszközre is lehet igényelni, 6 mil-
lió forint összeghatárig, kamata változó, az érvényes referencia-kamatlábhoz
igazodik (jelenleg 7,58%).
A hitel futamideje 6 hónaptól 12 hónapig terjedhet. A hitel felhasználható a tevé-
kenység bôvítéséhez szükséges forgóeszközök és/vagy szolgáltatások beszer-
zésére, biztosítására.
A forgóeszközhitelhez nem kell önerôt biztosítani! 
Mindhárom hitelkonstrukciót igényelhetik kezdô vállalkozások is. Mezôgazdasá-
gi vállalkozások esetében 5 millió forint összeghatárig a Mikrohitel Plusz kérhetô.

A beruházási hitelek 
felhasználhatók:

� vállalkozási tevékenység vég-
zésére szolgáló ingatlan vásár-
lásához, építéséhez, átalakítá-
sához;

� vállalkozási tevékenység vég-
zéséhez szükséges használt
és új gépek, berendezések,
felszerelések, jármûvek be-
szerzéséhez;

� tárgyi eszköz beszerzéshez,
annak mûködtetéséhez kap-
csolódó szoftver vásárlásához.

Már nem csak ingyenes tanácsadással 
a vállalkozók szolgálatában!

Beszélgetés Kovács Mátyással, a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezetô igazgatójával

Kisvállalkozás az, amely öt-
ven fônél kevesebb alkalma-
zottat foglalkoztat, és mely-
nek éves árbevétele vagy
mérlegfôösszege legfeljebb
tízmillió eurónak megfelelô
forintösszeg.

Kovács Mátyás ügyvezetô igazgató

Begyûjtés 
idôpontja

Helyszín Átvételre kerülô hulladékok

2008. 
október
11.

8–12-ig

1. FECO-FERR-FÉM Bt. 
telephelye

2. Malom tér
3. Lencsési ltp. 
(Lencsési 
Közösségi Ház)

4. Mezômegyer 
(Október 23. tér)

A lakosság mennyiségi korlátozás és átvételi díj nélkül ad-
hatja le a felsorolt hulladékokat:
• Gépjármû-, kerékpár-gumiabroncsok
• Hûtôszekrények
• Ólomakkumulátorok, telefonakkumulátorok
• Fénycsövek, izzók és egyéb higanytartalmú hulladékok
• Szárazelem
• Számítógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók, nyomta-
tók, szkennerek, telefonok, stb.

• TV, rádió, mikro, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô,
elektromos/kombi tûzhely, rezsó stb.

2008. 
október
11.

2008. 
október
18.

8–12-ig

FECO-FERR-FÉM Bt. 
telephelye 
(Békéscsaba, Gyár u. 2.)

A lakosság az alábbi hulladékokat háztartásonként össze-
sen max. 10 kg mennyiségig díjmentesen adhatja le a meg-
adott idôpontokban:
• Festék-, lakkhulladék
• Szerves oldószerek, melyek festékek eltávolításából kelet-
keznek

• Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
• Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók
• Növényvédô szerek
• Olaj és zsír 
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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. november 1. napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 21.
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. október 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. október 6.

A „Trefort Utcai Óvodásokért 
Alapítvány” nevében 
köszönetünket fejezzük ki 
minden támogatónknak, 

aki 2006. évi jövedelemadójának
1%-át (125 264 Ft-ot)

alapítványunknak felajánlotta. 
Az összegbôl gyermekjátékokat 
és könyveket vásároltunk. 

Szeretettel és köszönettel fogadjuk
további felajánlásaikat is.

HITEL – ÔSZI AKCIÓ!
Jelzálogkölcsön, 
lakásvásárlás stb.

NINCS: értékbecslési díj,
közjegyzôi díj, földhivatali

bejegyzési díj
2008. szept. 8-tól visszavonásig

Tel.: 30/363-0781

Sokan érdeklôdtek a „Lencsenap” programjai iránt

Kiváló mesterektôl leshetô el a tudás

– Célunk több mint másfél év-
tizede ugyanaz: a magyar
népmûvészet, a magyar ha-
gyományok ápolása, tovább-
éltetése és tanítása. Diákjaink
népi kézmûves szakmákat ta-
nulhatnak nappali tagozaton
és felnôttképzési formában
egyaránt. Alapfokú mûvészet -
oktatásban már az általános
iskolákban is szeretnénk a
gyermekekben elvetni a ma-
got a magyar népmûvészet
és hagyományok tisztelete,
szeretete iránt – mondta el
Barcsay Andrea.
– Hol és milyen szakokon

zajlik a képzés?
– Jelenleg a város öt általá-

nos iskolájában és Dobozon
van kihelyezett csoportunk,

mintegy 150 tanulóval, fa-
tárgykészítô, kerámia, tex-
tilmûves és kézmûves tan-
szakokon. Az idei tanévben
nappali tagozaton 9–10. évfo-
lyamunk indult. Az alapkép-
zésben a tanulók már elôké-
szítô órákon vesznek részt,
melyek segítenek felkészüli a
késôbbi tanulásra. A 11. évfo-
lyamtól tanulnak a gyere-
kek szakmát, most bôrtárgy-
készítô, kályhás és kosárfo-
nó szakmákat oktatunk, me-
lyekre még várunk jelentke-
zôket.
– Felnôtteknek is van lehe-

tôségük megismerkedni a
népi mesterségekkel?
– A felnôttképzés kereté-

ben is oktatunk kézmûves

szakmákat. Jelenleg csipke-
készítô, fajátékkészítô, fa -
mûves, fazekas, gyékény-,
csuhé-, szalmatárgykészítô,
kályhás, kézi és gépi hím-
zô, kosárfonó és fonottbútor-
készítô, szíjgyártó és nyer-
ges, szônyegszövô és takács
csoportjaink vannak, melyek
közül néhányba még be lehet
kapcsolódni. A kézmûves
szakmák közül jelenleg a
kályhás a legnépszerûbb,
egyre többen gondolják úgy,
hogy a modern lakásokhoz is
illeszkedik a „régimódi” cse-
répkályha és kandalló.
– Kik tanítják meg ezeket a

régi, szép mesterségeket a
fiataloknak, s milyen körbôl
jönnek a diákok?
– Szerencsés helyzetben

van az iskolánk, hiszen a Bé-
kés Megyei Népmûvészeti
Egyesülettel nagyon jó a kap-
csolatunk. Mestereink tagjai
az egyesületnek, kivétel nél-
kül kiváló, országosan is elis-
mert szakemberek, a nép -

mûvészet mesterei, ifjú mes-
terei és népi iparmûvészek.
Méltán lehetünk büszkék a
nálunk oktató szakemberek-
re. Tanulóink jó része békés-
csabai, de a megye egész te-
rületérôl járnak hozzánk, sôt
még a Vajdaságból is van diá-
kunk. A tanulói összetétel
elég vegyes, hiszen van kö-
zöttük érettségizett, de van jó
kézügyességgel rendelkezô,
sajátos nevelési igényû gyer-
mek is.
– Gyakran találkozni a népi

mesterségek mûvelôivel a vá-
rosi rendezvényeken is.
– Pedagógusaink és a ta-

nulóink segítségével játszó-
házakat, kiállításokat is szer-
vezünk, rendezünk, melyek-
kel rendszeresen részt ve-
szünk a békéscsabai rendez-
vényeken, de a megye más
településeire is sokszor hív-
nak bennünket, s mi szívesen
megyünk bemutatni a régi
magyar mesterségeket.

Gajdács Emese

A kézmûves szakiskola a megyei mûvelôdési központ tag-
intézményeként 1993-ban kezdte meg mûködését Békés-
csabán, a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásában.
2007. szeptember 1-je óta a Békés Megyei IBSEN Kht.
fenntartásában, önálló intézményként mûködik. Barcsay
Andreával, az iskola vezetôjével az itt zajló oktatómunká-
ról beszélgettünk.

Békéscsaba önkormány-
zatának meghívására, a

Dél-alföldi Regionális Marke-
ting Igazgatóság közremûkö-
désével több televíziós stáb
kereste fel az elmúlt napok-
ban Békéscsabát. A Duna Te-
levízió Kalandozó címû mûso-
ra a helyi nemzetiségi és kul-
turális örökségre összponto-
sítva mutatott be néhány lát-
nivalót.
A Békéscsabáról készített

anyag a Hazai tájakon címû
rovatban, 2008. október 5-én,
vasárnap 11.15-kor volt látha-
tó. (További információ:
www.dunatv.hu.)
Október közepén az RTL

Klub Menetrend címû ország-
járó mûsorában találkozhat-
nak a kedves nézôk Békés-
csabával. A fiatalos, lendülete-
sebb iramú adás rövid riport-
jaiban a közelgô Csabai Kol-
bászfesztivál mellett más helyi

rendezvények is helyet kap-
nak. Az október 13-án induló
beharangozókat követôen ok-
tóber 17-én, pénteken este ke-
rül adásba a teljes anyag.
Két év után ismét Békés-

csabán forgatott Magyaror-
szág egyik legnépszerûbb or-
szágjáró mûsora, a Fôtér. A
stáb célja elsôdlegesen az
volt, hogy a város és környé-
ke kínálatából összeállított kis
csokorral felcsigázza a ked-
ves vendégek érdeklôdését,
a többit pedig ki-ki maga a
helyszínen fedezheti fel.
A Fôtér Békéscsabát be-

mutató összeállítása 2008.
október 19-én, vasárnap dél-
elôtt kerül adásba. (További
információ: www.mtv.hu.)
Ezúton mondunk köszöne-

tet mindazoknak, akik felaján-
lásaikkal, közremûködésük-
kel segítették a fenti mûsorok
sikeres elkészítését.

Duna, RTL és a Fôtér 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felajánlásaikkal, 
közremûködésükkel segítették a fenti mûsorok sikeres elkészítését:

Dobó Kata filmszínésznô, Fiume Hotel és Étterem Vozár Márton vezérigazgató,
Szlovák Hotel és Étterem, Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Békés
Megyei Szakácsválogatott kapitánya, Munkácsy Mihály Múzeum dr. Szatmári
Imre igazgató, Andó György igazgatóhelyettes, Munkácsy Mihály Emlékház Mé-
száros Zsuzsa mûvészeti vezetô, Szlovák Tájház, Hankó András, Meseház:
Gyucháné Veres Krisztina tagintézmény-vezetô, Németh Mihály evangélikus lel-
kész, Somogyi-Tóth Dániel karmester, orgonamûvész, Szente Béla, az Ifjúsági
Ház és Általános Társaskör igazgatója, Herczeg Tamás, az Ifjúsági Ház és Álta-
lános Társaskör igazgatóhelyettese, Uhrin Zoltán elnök vezetésével a Csabai Kol-
bászklub Egyesület tagjai, dr. Simon Mihály, a Városvédô Egyesület elnöke, Amb-
rus Zoltán, a Csabai Kolbászfesztivál fôszervezôje, az MTA Regionális Kutatások
Központja Alföldi Tudományos Intézete: dr. Nagy Gábor igazgató, Mlinár Pál és
a Balassi Néptáncegyüttes, Kádár Ferenc, Kádár Manni, Fekete Péter színházi-
gazgató és a Jókai Színház színinövendékei, Czepó Pál, Szabadkígyós Wenck-
heim-kastély: Gróf Wenckheim László és felesége, Hankó József helytörténész.

TINIKÖNYVTÁRI NAPOK 
a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban
Október 9-én
10–13 óráig: Megyei irodalmi vetélkedõ
14.30-tól: Szerelem, tinititkok, szórakozás

(Vendégeink a Popcorn címû folyóirat munkatársai. 
Beszélgetõpartner: Köles István Junior)

15–18 óráig: Magánéletünk az írás tükrében
(Vendég: Szikora Lászlóné grafológus)

Október 10-én
9–13 óráig: Könyvtárhasználati vetélkedõ
14.30-tól: Diákszerelem, tinititkok

(Író-olvasó találkozó, vendég: Bosnyák Viktória)

Október 11-én Tiniszombat
15 órától: Tücsök Peti és Hangya Levi zenés gyermekmûsora
16 órától: „Étkezzünk testünk harmóniájáért!”

(Nemzetek salátái – ételbemutatóval egybekötött táplálkozási ta-
nácsadás. Elõadó: Sinyiné Nagy Éva)

17–19 óráig: Az arcod mindent elárul
(Sminktanácsadás és bemutató) 

Október 12-én
14–18 óráig: Könyvesvasárnap 
14 órától: Stílusosan minden korban

(Vendég: Gondos Ramóna stylist)
15–17 óráig: Hogyan írjunk e-mailt unokáinknak?
17 órától: Torres Dani koncertje

Megéri a könyvtárba betérni!

Október 7-étõl 12-éig miden egy évre szóló olvasójegy 25%
kedvezménnyel váltható. Szombaton és vasárnap 0–20 éves 
korig ingyenes a beiratkozás. 

Minden anyuka vagy apuka térítésmentesen lehet könyvtári tag,
ha elhozza és beíratja 0–3 éves korú gyermekét. 

Eltekintünk a késedelmi díjtól lejárt kölcsönzési határidejû könyvek,
CD-k, DVD-k, videók visszajuttatása esetén.

Nyugdíjas- és családi napot tartottak a Csaba-tónál

VVÁÁRROOSSKKEERRTTII  PPAARRTTII

IIII..  BBéékkééssccssaabbaaii  KKeerrttéésszzeettii  KKiiááll llííttááss  ééss  VVáássáárr
9-tôl 16 óráig cserjék, facsemeték, örökzöldek, ôszi virágok széles 
választékával és szórakoztató programokkal várjuk az érdeklôdôket.

10–15 óráig: BÁBIKA JÁTSZÓHÁZ (virágkötészet, termésbábok,
zajkeltô eszközök készítése, népi játékok és körhinta)

10–13 óráig: szájtáti próbahelyek 
– játékos ügyességi és logikai játékok

10.30–11 óráig: a Kemény Gábor Szakközépiskola 
gitárklubjának zenekara játszik

11–11.30-ig: ôszi képek – a gyermekrajzverseny 
eredményhirdetése, a kiállítás megnyitója

11.30-tól: a Kemény Gábor Szakközépiskola 
gitárklubjának zenekara játszik

13.00-tól: a Virágos Békéscsabáért 
környezetszépítô verseny díjainak átadása

13.30-tól: Vitéz László és a Többiek zenekar mûsora

14–15 óráig: virágok hajtogatása lufiból

16 órakor: a rendezvény zárása
A rendezvény támogatói:
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V. Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Konferencia
2008. október 24. – Békéscsaba, Széchenyi ligeti látogatóközpont
Fôvédnök: Dióssy László, a KVVM környezetgazdálkodási szakállamtitkára
Levezetô elnök: Viczián János környezetmérnök

10.00  Megnyitó
(dr. Ferenczi Attila, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfej-
lesztési, Környezetvédelmi és Mezôgazdasági Bizottsága elnökének köszöntôje)

10.10  A KEOP keretében megvalósuló települési szilárdhulladék-lerakók rekulti-
vációja – támogatási lehetôségek, tapasztalatok, aktualitások
(Dióssy László környezetgazdálkodási szakállamtitkár)

10.40  A békéscsabai regionális hulladéklerakó fejlesztése, a felhagyott hulladék-
lerakó rekultivációja
(Dr. Cserei Pál környezetvédelmi szakértô)

11.05  A színesfémhulladék-felvásárlás törvényi elôkészítése
(Dr. Szabó Jenô, a Dél-Alföldi MÉH Rt. elnök-vezérigazgatója)

11.50 A lakossági szelektív gyûjtés jelene és jövôje
(Viszkei György, az ÖKO-PANNON Kht. ügyvezetôje)

12.15  Mûanyag hulladékból villamos energia
(Király György, Sárközi Imre, a Három Plusz Kft. ügyvezetôi)

12.40  A békéscsabai szennyvíziszap elhelyezésének aktuális kérdései
(Goda Sándor, a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. szervizüzemének vezetôje)

13.10  Állófogadás
14.00  Szakmai látogatás a Békéscsabai Regionális Hulladéklerakó II. ütemének

építésén (Gyurkó Csaba, a TAPPE Kft. ügyvezetôje)

A konferencián ingyenes a részvétel. Jelentkezni a czank.dora@korosoknaturpark.hu
e-mailen vagy a 06-70/45-75-928-as telefonon, illetve a viczianj@t-online.hu e-mailen
vagy a 20/3902-292-es telefonon lehet 2008. október 17-éig a cégnév és a résztvevôk
létszámának feltüntetésével.

Figyelem, az állófogadáson csak az elôzetesen regisztrált résztvevôket tudjuk fogadni!

A KIRÁLY AUTÓKOZMETIKA
és KÉZI MOSÓ

20% kedvezménnyel
várja leendô és meglévô ügyfeleit 

EZZEL A HIRDETÉSSEL.

Téli felkészítés:
külsô mosás, belsô takarítás 

+ külsô vaxolás a festés védelmére. 

Bejelentkezés a 06-30/412-7922-es
telefonszámon vagy személyesen, 
Békéscsaba, Luther u. 15/1. sz. alatt.

Botta Tibor vezetésével 

SALSA
Tánctanfolyam KEZDÔK

részére 2008. október 10-tôl
minden pénteken 

19.00 órától a FEK-ben 
(Békéscsaba, Szabadság tér 6.)

PÁROK RÉSZÉRE 20%
kedvezményt  adunk!

www.csabahonved.hu

Bôvebb információ: 
Botta Tibor, (30) 392 2484

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)

Az okmányiroda akadálymentesítése Gazdikeresô
A csabai állatvédôk nagyon ag-
gódnak Josiért, a szép, nagy-
testû fekete fiú kutyáért. Gazdái
adták be a menhelyre, mert a
szomszédba költözött egy szu-
ka kutya, és ettôl fogva Josi
nem bírt magával. Ha szaba-
don volt, kiszökött a kerítésen
keresztül, ha kennelbe zárták,
egész éjjel ugatott, ami zavarta a szomszédokat, ezért ki-
került a menhelyre.
Természetesen egy ilyen kutyának a bezártság kín-

szenvedés. Elôször fedetlen kennelben tartották, ahonnan
kimászott. Azóta fedett kennel a börtöne, ahonnan ki-
mászni ugyan nem tud, de felmászik a kétméteres kennel
tetejéig, majd onnan visszaesik! Szörnyû nézni, ahogy kín-
lódik szegény. Ki tudja, meddig ússza meg ezt komolyabb
sérülés nélkül.
Ha valaki nagy szabad területet tudna biztosítani egy

nyolcéves, ivartalanított, barátságos kutyának, mentse
meg ôt a további szenvedéstôl! G. E.

A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium a beruházást tízmil-
lió forint vissza nem térítendô
támogatásban részesítette. A
támogatásból és az önkor-
mányzat által vállalt saját for-
rásból megvalósult akadály-
mentesítéssel teljeskörûen –
mind fizikai, mind pedig kom-
munikációs és információs ér-
telemben – biztosított az
egyenlô esélyû hozzáférés. A
különbözô fogyatékossággal
élô csoportok – látássérült,
mozgáskorlátozott, hallássé-
rült, értelmi és tanulási problé-
mákkal küzdô, lelki és maga-
tartási zavarokkal élô egész-
ségkárosodott emberek – szá-
mára elérhetôvé vált az ok-

mányiroda szolgáltatásainak
igénybevétele. 
Ma már akadálymentesen

lehet megközelíteni az épüle-
tet – az autóbusz-megállótól
gyalogosan a kiépített járdán,
gépkocsival a kijelölt parkoló-

tól –, a fôbejárathoz korláttal
ellátott rámpa került. Automa-
tizálták a külsô bejárati ajtót,
belül pedig megfelelô tokbel-
méretû, küszöb nélküli ajtók
vannak. A szintkülönbsége-
ket emelôlappal lehet áthidal-

ni, és úgynevezett „térdsza-
bad” ügyfélpultokat alakítot-
tunk ki. Van akadálymentesen
használható WC, a kisgyer-
mekes családok részére pe-
lenkázóhely. A berendezési
tárgyakat kerekes székbôl el-
érhetô magasságba helyeztük
át és hangbemondó eszközö-
ket is felszereltünk. Az infor-
mációs táblák színezett ala-
pon nagyított betûkkel készül-
tek, a rámpa vezetôsávja, a fal-
ra szerelt korlátok, valamint a
helyiségek bejárati ajtóinak
tokja hangsúlyos színeket és
erôsebb megvilágítást kaptak.
A sorszámosztónál Braille-fel-
iratozás készült, hallássérültek
számára pedig indukciós hur-
kot építettünk be. Feltûnôen
vannak jelölve a kiürítési útvo-
nalak, a folyosónál és a portá-
nál, az akadálymentes WC-nél
pedig vészjelzô van beépítve.
A program a Szociális és

Munkaügyi Minisztérium tá-
mogatásával valósult meg. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata „A köz-
szolgáltatásokhoz való egyenlô esélyû hozzáférés biztosí-
tása az önkormányzati tulajdonban lévô okmányirodák, szo-
ciális és/vagy gyermekvédelmi alapellátást nyújtó intézmé-
nyek részére” elnevezésû felhívásra pályázatot nyújtott be.
A pályázat tárgya a Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. szám
alatti okmányiroda akadálymentesítése. 

Százmilliós felújítás
Az intézmények közel 700

milliós felújítási igényt je-
leztek az önkormányzat felé,
ebbôl ebben az évben 100
millió forint értékben valósul-
tak meg beruházások. Tizen-
öt oktatási intézmény karban-
tartására, felújítására 87 mil-
liót költött a város, míg az
egészségügyi ágazatban
(rendelô, bölcsôde) 8,5 mil-
liót, a közmûvelôdési ágazat-
ban 3,5 milliót, a tûzoltóság-
nál egymilliót fordított erre a
célra. A beruházásokat jelké-
pesen a Penza óvodában

adta át Vantara Gyula polgár-
mester és Köles István alpol-
gármester, a körzet képvise-
lôje.
Januárban három pályáza-

tot nyújtott be az önkormány-
zat, összesen 1,2 milliárd fo-
rintból szerették volna felújíta-
ni az Erzsébethelyi, a Szabó
Pál téri és a 2. számú iskolát.
A két utóbbi intézmény pályá-
zata maradt versenyben. Haj-
nal Györgyné óvodavezetô
megjegyezte: jobb lett az épü-
let hô- és hangszigetelése.

m. e.

Mi történt 2008 szeptembe-
réig a „Békéscsaba Megyei
Jogú Város csatornázásá-
nak és szennyvíztisztításá-
nak fejlesztése” címû pro-
jekt során?
Mint arról a közelmúltban

már hírt adtunk, a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség környe-
zetvédelmi programokat irá-
nyító hatósága támogatásra
javasolta Békéscsaba Megyei
Jogú Város csatornázási és
szennyvíztisztítási projektjét. A
magyar állam költségvetése –
az európai uniós kohéziós
alappal társfinanszírozásban –
84,3%-os mértékben támogat-
ja projektünket.

Mi történt a támogatás el-
nyerése óta?
Az Európai Unió hivatalos

lapjában szeptember 9-én
megjelent a projekttel kapcso-
latos mérnökszervezet kivá-
lasztását célzó ajánlati felhívás. 
A szervezet feladata az

lesz, hogy a projekt a pályá-
zatban beadott paraméterek-
kel, a vállalt célértékek eléré-
sével valósuljon meg. A pályá-
zaton kiválasztott mérnök kép-
viseli majd a megrendelôt (Bé-
késcsaba Megyei Jogú Vá-
rost), kapcsolatot teremt a ki-
vitelezôk és a megrendelô kö-
zött. Alkalmazottai segítségé-

vel folyamatosan mûszaki fel-
ügyeletet gyakorol a kivitele-
zési munkálatok során, elvég-
zi a garanciális bejárást, ellen-
ôrzi a bejáráson feltárt hiá-
nyosságok, meghibásodások
helyreállítását.
A felhívásra jelentkezôk

2008. október 31-éig tesznek
ajánlatot, majd 2008. decem-
ber 12-én az önkormányzat
szerzôdést köt a kiválasztott
szervezettel.
Jelenleg a támogatási szer-

zôdés megkötésének elôké-
szítése folyik az önkormányzat
programvégrehajtó egysége
(PIU) és a közremûködô szer-
vezet (Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Fejlesz-
tési Igazgatósága) segítségé-
vel, melynek aláírására elôre-
láthatólag 2008. október ele-
jén kerül majd sor.
Folyamatban van a PR-te-

vékenységet ellátó szervezet
kiválasztása, a régészetre, a
lôszermentesítésre, valamint a
kivitelezésre vonatkozó ajánla-
ti dokumentáció összeállítása. 
Amennyiben a csatorná-

zással kapcsolatban kérdé -
se merül fel, kérem, jelezze az
éjjel-nappal hívható zöldszá-
mon (06-80/922-010) és a
szennyviz@bekescsaba.hu 
e-mail címen. Kérdéseikre há-
rom napon belül válaszolunk.

Szociális és
Munkaügyi
Minisztérium

Elôkészítik a szerzôdést

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése
509/2008. (IX. 18.) közgyûlési határozata értelmében

változtak a hulladékgyûjtô edények 
zárt térben történô elhelyezését támogató

pályázat feltételei:
– bôvült a támogatásban részesíthetô lakóközösségek köre,
– magasabb az adható támogatás mértéke és 
– változtak a határidôk. 

Részletes információ a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osz-
tályán személyesen, vagy a 66/452-252/2131-es telefonszámon kér-
hetô, illetve elérhetô a www.bekescsaba.hu internetes honlapon.

Pályázati támogatásban csak az a lakóközösség részesülhet, amely
2008. december 31-éig nyilatkozik arról, hogy a hulladékgyûjtô edé-
nyek zárható térben történô elhelyezését 2009. június 30-áig vagy
2010. június 30-áig vállalják, és ehhez meglévô helyiséget újítanak fel
vagy közterületen létesítenek tárolót. A 2008. december 31-éig nem
nyilatkozó lakóközösségek a pályázatból kizárhatók.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Városüzemeltetési Osztálya

A TIT Körösök Vidéke Egyesület
2008. évi programjai

Haán Lajos szabadegyetem

Csillagászati és 
ûrkutatási tagozat
November 10-én 17 órakor: 
A mûvészetek és a csillagászat
kapcsolatai
December 8-án 17 órakor: 
Kétszázötvenezer stádiumtól 
tízmilliárd fényévig

Földrajzi tagozat
November 3-án 17 órakor: 
Pillanataim a világból
November 3-án 17.30-kor: 
Félmondatok a látszólag teljes
káosz nyugalmáról
December 15-én 17 órakor: 
Változó világ, változó falvak

Mûvelôdéstörténeti tagozat
November 11-én 17 órakor: 
Az özönvíz elôtt
December 9-én 17 órakor: 
„Amint fent, úgy lent…”

Interaktív relaxációs tréning:
– november 7-én 16–20 óráig
– november 8-án 9–15 óráig

A Békési Úti Közösségi
Házak programjai

FURULYATANFOLYAM
indul a nemzetiségi 
klubházban. Oktató: 

Csordás „Csocsó” Gábor.
Bôvebb felvilágosítás: 

06-30/205-7956.

Október 11-én 9 órától
AGYAGOZÓSZAKKÖR

Rózsa Ibolyával a Meseházban

Október 10-én 18 órától
THURY GÁBOR RETROMOZIJA
a Nemzetiségi Klubházban
(Érdekességek, aktualitások 
és az elmaradhatatlan zsíros-

deszka. Idôutazás).

A Penza óvoda mellett a következô oktatási intézményekben tör-
tént felújítás ebben az évben: a Ligeti óvodában nyílászárókat cse-
réltek; a Kazinczy és Trefort óvodák Tábor utcai telephelyén a baleset-
veszélyes udvari betonfelület átépítésének elsô üteme zajlott; a Becsey
utcai oviban tetôfelújítás történt; a Napsugár óvodában a beton tér-
burkolat újult meg; a Lencsési óvodában parkettáztak, a tornaszoba
padlóburkolatának cseréje és a nyílászárók cseréje történt meg; a 10-
es iskolában nyílászárókat cseréltek és a tornatermet festették ki; a
Szent László utcai intézmény Hajnal utcai óvodájában gázkazáncsere
történt és új a bejárati ajtó; a Belvárosiban nyílászárókat cseréltek; az
Andrássy gimnáziumnál épületbontásra került sor; a Kemény Gábor
szakközépiskolában a nyílászárók cseréjének elsô üteme történt meg;
a Gépészeti fôépületének második emeletén a fa nyílászárókat cserél-
ték; a BÉKSZI Zwack tagiskolájában a tornaterem nyílászáróinak cse-
réjére került sor, a székhely Trefortban pedig a régi épület folyosói ab-
lakait cserélték; a Jankay iskolában külsô nyílászárókat cseréltek; a
Bartók „A” épületében pedig szintén a nyílászárók cseréje történt meg.

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

kubai tánc-
tanfolyam



ww
w.
sz
uc
sik

ing
atl
an
.hu

Tel jes kí ná la tun kat meg te kint he ti a www.szucsikingatlan.hu internetes hon la pon.

LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKiinniizzssii  uuttccáánn 4. emeleti, bruttó 110 nm-es, kétszintes, új-
szerû tetôtéri téglalakás garázzsal eladó (3 szoba + nappali akácfa par-
kettával, 16 nm-es konyha + ebédlô, két fürdôszoba, két külön WC, klí-
ma, beépített szekrények, elektromos garázskapu). ÁÁrr::  1166,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkii uuttccáánn 3. emeleti, 97 nm-es, lifttel szerelt
társasházban lakás két szobával + nappalival, konyha + étkezôvel, klí-
maberendezéssel, terasszal eladó. Csere is lehetséges, gyulai családi
házra, értékegyeztetéssel. ÁÁrr:: 1177,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccáánn,, téglablokkos társasházban 74 nm-
es, két és fél szobás, konyha étkezô, nappalis lakás egyedi fûtéssel, ra-
diátoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa KKiinniizzssii  uuttccáánn,, társasházban 1. emeleti, 108 nm-es brut-
tó (66 nm-es) alapterületû lakás egy nagy szobával + nappalival, kony-
ha + közlekedôvel, konyhai berendezéssel, erkéllyel, kocsibeállóval el-
adó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóótthhyy  uuddvvaarrbbaann,, téglablokkos épületben 1. emeleti,
83 nm-es, két és fél szoba + nagy konyhás lakás kombi kazános egye-
di fûtéssel, nagy konyha + étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1188,,99  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyóónnii GG..  uuttccáábbaann 120 nm-es, tégla építésû, kétszintes,
kilenclakásos társasházban (közös udvari rész) négy szoba + nappali,
egy légtérben konyha + étkezôs lakás (minden szinten fürdôszoba és
WC, terasz + erkély) egyedi kombi kazános fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 2222  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii uuttccáánn, három éve épült társasházban földszinti,
116 nm-es, exkluzív lakás (két szoba, amerikai konyha, nagy nappali
oszlopos elválasztással, klíma, nagy terasz, sarokkádas, tusolós für-
dôszoba, WC, két terasz) eladó. BBeellvváárroossii  kkééttsszzoobbááss  iinnggaattllaanntt  bbeesszzáá--
mmííttaannaakk 11..  eemmeelleettiigg  éérrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn,, az Európa házban 3. emeleti, 96 nm-
es, három szoba + nappalis lakás erkéllyel, kombi kazános egyedi fû-
téssel eladó. Mélygarázs is tartozik az ingatlanhoz, az ára + 2,5 M Ft. 
ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLuutthheerr  uuttccáábbaann 110 nm-es, 1. emeleti, háromszobás,
2008-ban felújított, kitûnô állapotú lakás eladó. Fôzôfülke, étkezô, kam-
ra is tartozik a lakáshoz. Falazata tégla, fûtése központi radiátoros. 
A szobák parkettásak, a konyha hidegburkolatos. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossbbaann,, aa JJóókkaaii  uuttccáábbaann,, téglablokkos épületben
184 nm-es, 2. emeleti, 2006-ban teljes körûen felújított, légkondicionált
lakás eladó (két nappali, három és fél szoba, konyha + étkezô egy lég-
térben, két fürdôszoba WC-vel). Fûtése: padlófûtés + radiátor, a szobák
burkolata: bambuszpadló, illetve szônyeg, a konyhabútor magas szin-
tû mûszaki tartalommal rendelkezik: mikro, hûtô, sütô, páraelszívó, ro-
botgép beépítve. Garázs is tartozik az ingatlanhoz. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaannáálliissii  uuttccáánn,, 350 nm-es telken lévô 170 nm-es, két-
szintes családi ház eladó. A földszinti részen: nappali, konyha + étke-
zô, hálószoba, fürdôszoba külön WC-vel, a fenti részen: két szoba,
fürdôszoba WC-vel, konyha + közlekedôkkel. Fûtés: egyedi kazán.
ÁÁrr:: 3300  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTóó  uuttccáánn,, 450 nm-es telken 200 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház rendezett telekkel, mélygarázzsal eladó (öt szoba + nappali,
konyha + étkezô, fürdôszoba külön WC-vel). A konyha és az étkezô hi-
degburkolatos, a szobák szônyegpadlósak. ÁÁrr:: 3300,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáánn,, 500 nm-es telken 170 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház hat szobával, konyhával, étkezôvel, két erkéllyel, francia kilé-
pôvel, terasszal eladó. ÁÁrr::  3333  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzóójjaa  uuttccáánn,, 807 nm-es telken lévô 164 nm-es, 2001-
ben épült, kétszintes családi házmelléképülettel, garázzsal eladó. Lent:
nappali + egy szoba, elôszoba, konyha + étkezô, kamra. Fent: nappali
+ három szoba. Minden szinten WC, fürdôszoba van. Fûtés: kombi ka-
zánnal. 12 M Ft-ig LAKÁST BESZÁMÍT. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBooggáárrhháázzii  ssééttáánnyyoonn,, 474 nm-es telken 143 nm-es, két-
szintes (fsz. + tetôteres) családi ház kombi kazános fûtéssel, három fé-
rôhelyes garázzsal eladó (három + két fél szoba, nappali, fürdôszoba).
ÁÁrr::  3366,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann,,  600 nm-es telken 180 nm-es, két-
szintes családi ház központi radiátoros fûtéssel, garázzsal, terasszal,
melléképülettel eladó (négy szoba, nappali, elôszoba, két WC, két für-
dôszoba, kamra).. ÁÁrr::  4411,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann,, nyugodt környezetben, 1400 nm-
es telken 146 nm-es, földszintes, szép családi ház felújított állapotban,
parkosított kerttel, két terasszal, kétállásos fûtött garázzsal, automata
kapuval eladó. (Három szoba, fürdôszoba, külön WC, nappali étkezô,
bárpult, külön kis étkezôrész, a szobák kivételével mindenütt padlófû-
tés, a szobákban radiátorok vannak). ÁÁrr:: 4422  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn,, 850 nm-es telken 250 nm-es, kétszintes
családi ház kétállásos garázzsal eladó. A földszinten: elôszoba, háló-
szoba, nappali + amerikai konyha, étkezô, beépített kandalló, az eme-
leten: hat szoba, fürdôszoba külön WC-vel. ÁÁrr::  4444MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn,, 700 nm-es telken 220 nm-es, két kü-
lön bejáratú, kétszintes családi ház eladó. Hat szoba, minden helyiség-
ben légkondicionáló, fürdôszoba, kombi kazán, két garázs + egy dupla
garázs. Belvárosi lakást beszámít értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDiióóffááss  uuttccáábbaann,,  nyugodt környezetben, 1100 nm-es tel-
ken 2002-ben épített, egyszintes, kétgenerációs családi ház teljes köz-
mûvel, külön bejárattal, igényesen kialakított kerttel eladó. (110 nm +
60 nm.) Az egyik rész: három szoba, nagy nappali, amerikai konyha,

étkezô, gardrób. A szobák parkettásak, a nappali padlófûtéses, kiegé-
szítô radiátoros fûtés van. A ház másik fele: két szoba, konyha, gard-
rób. 30 nm-es közös terasz van. Lakást beszámít értékegyeztetéssel..
ÁÁrr:: 4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGaarraayy  uuttccáánn,, 1200 nm-es telken 360 nm-es, kétszintes
családi ház minden szinten klímával, kétállásos garázzsal, melléképü-
lettel, tárolóval eladó. (Nagy étkezô, konyha, fent négy és fél szoba, lent
egy nagy szoba, két WC, két fürdôszoba, terasz.) ÁÁrr:: 5533  MM  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELKEK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBoorrjjúú  uuttccáábbaann,, csendes, nyugodt környezetben 2100
nm-es sarki építési telek szerszámossal, villannyal, gyümölcsfákkal el-
adó. A többi közmû a telek elôtt található. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn 1500 nm-es, körbekerített telek a szenny-
víz kivételével teljes közmûvel, szerszámossal, fúrott kúttal, szivattyú-
val, csendes zöldövezetben a városközponthoz közel eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOmmaasszzttaa  úúttoonn,,  nyugodt, jó környezetben eladó egy
1500 nm-es, körbekerített, gyümölcsfás építési telek (a gázcsonk a tel-
ken belül, víz, villany az utcában, szennyvíz folyamatban). Lakáscsere
is lehetséges, akár egy az egyben is! ÁÁrr:: 88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeessttôô  uuttccáánn 2000 nm-es telek teljesen körbekerítve, ut-
cai kapuval, villannyal, a többi közmûvel a telek elôtt, keskeny utcafronti,
hosszan benyúló elhelyezkedéssel eladó. ÁÁrr:: 1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáábbaann2900 nm-es építési telek (három egy-
beépítve) halastóval, beton medencével, szerszámos kis házzal (hor-
gászházzal) eladó. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn,, frekventált helyen 2600 nm-es építési
telek teljes közmûvel, gyümölcsössel eladó. Áll rajta egy 250 nm-es ház,
amelybôl 120 nm lebontandó. A telek alkalmas társasház építésére is.
ÁÁrr::  2222  MM  FFtt..

IPARI TELEK
SSzzaarrvvaass  kköözzppoonnttjjááhhoozz közel, 517 nm-es telken lévô 240 nm-es, tégla-
blokkos ipari ingatlan közmûvekkel, ipari árammal eladó. A telek telje-
sen körbekerített, éjszaka ôrzött. Autószerelô-, illetve egyéb mûhelyek
számára ideális. ÁÁrr::  1133 440000  000000  FFtt ++  ááffaa..

GARÁZSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, a Haán Lajos tértôl nem messze 15 nm-
es garázs eladó. ÁÁrr::  11,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrzzsseennyyii  uuttccaaii  ggaarráázzssssoorr  eelleejjéénn hôszigetelt garázs el-
adó beépített, lambériázott tetôtérrel. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  a Nemzeti Bank bejárója mellett 16
nm-es garázs saját villanyórával eladó. Szigetelt, be van polcozva, biz-
tonsági záras. ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaannúj építésû, 17 nm-es, földszinti garázs eladó.
ÁÁrr::  22 994400  000000  MM  FFtt..

HÁZRÉSZEK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,, frekventált helyen utcafronti, 82 nm-
es, polgári típusú házrész egy nagy szobával, nagy elôszobával, kony-
ha + étkezôvel, kis telekkel eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzeenntt  IImmrree  uuttccáánn,,  nyugodt környezetben régi stílusú,
100 nm-es parasztház utcai része eladó. (Két szoba, elôszoba, fürdô-
szoba WC-vel, spájz, hosszú folyosó.) ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa úton, az állomástól és a Pennytôl egy per-
ce, 1200 nm-es telken (400 nm-es osztott telken) lévô 85 nm-es csalá-
di ház (házrész), melynek két oldalról van bejárási lehetôsége eladó.
(Két szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC.) Az ingatlan hátsó udva-
rában reklámtábla van elhelyezve egy minden hónapban esedékes ösz-
szegért. ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann  100 nm-es, nem utcafronti, két és
fél szoba étkezôs, nappalis, konvektor fûtésû házrész eladó garzonos
hálórész-kialakítással, közös udvarral, kocsibeállási lehetôséggel. 
ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBáánnáátt  uuttccáábbaann 85 nm-es, másfél szoba + nappalis ud-
vari házrész teljesen felújított állapotban, hidegburkolatos konyha + köz-
lekedôvel, parkettás szobákkal, fürdôszoba külön WC-vel, 36 nm-es ga-
rázzsal, fedett terasszal, nyugodt környezetben eladó. ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann,, közepes méretû telken lévô utcafronti
házrész 112 nm-es hasznos lakótérrel, két szobával, nappalival, kony-
ha + étkezôvel, felújított állapotban eladó. ÁÁrr:: 1166,,55  MM  FFtt..

SORHÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,,  250 nm-es telken 80 nm-es társasház két
garázzsal, villanykályhával eladó (két és fél szoba, konyha, fürdôszoba,
WC). A gáz nincs bevezetve. ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann,, 350 nm-es telken lévô 108 nm-es, két-
szintes családi ház eladó (lent parkettás nappali, külön konyha, étkezô,
WC, fent négy kisebb méretû szoba). ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáábbaann 100 nm-es, tégla építésû, háromszobás
polgári, társas családi ház 300 nm-es, újonnan épített garázzsal, nyu-
godt környezetben eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccáábbaann 104 m-es, kétszintes iikkeerrhháázz tégla
falazattal, egyedi radiátoros fûtéssel, redônyös ablakokkal, elektromos
kapuval eladó (a padlástér nincs beépítve). Háromszobás, parkettás,
fürdôszobás, külön tusolóval, két erkéllyel. ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann,,  négylakásos társasházban 110 nm-es,
kétszintes lakás nagy közös udvarral, kis külön hátsó kerttel eladó. Lent
elôszoba, nagy nappali, konyha, étkezô, tároló, fent két és fél szoba, für-
dôszoba van. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossáábbaann,,  aa  SSzzaarrvvaassii  úúttoonn,,  háromlakásos társas-
házban egy külön bejáratú családi ház,középsô,782 nm-es telken 126
nm-es, 3 szintes, 4 szoba, minden szinten külön fürdôszoba, konyha+
étkezô, erkély, garázzsal, központi, radiátor fûtésû, eladó..  ÁÁrr::  1199MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáábbaann,, 380 nm-es telken 150 nm-es, két-
szintes, 3 szoba+2 fél,+ 2 nagy nappali, házközponti fûtéssel, radiátoros
hôleadókkal, 1 terasz + 2 erkéllyel, nyugodt, csendes eladó. Lakást is be-
számolnak, 3 szobást, 2. emeletig a belváros környékén. ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,, társasházban 90 nm-es, kétszintes lakás új
beépített bútorokkal, padlófûtéssel, illetve radiátoros hôleadókkal, fûtött
garázzsal, konyhával, étkezôvel eladó. (Három szoba, nappali, konyha,
étkezô.) ÁÁrr:: 2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss  kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200 nm-es sorház fúrt
kúttal, két terasszal eladó. (Hét szoba, étkezô, amerikai konyha, beépí-
tett konyhabútor, új elôszobabútor, az emeleten beépített szekrény, két
fürdôszoba, két garázs.) Belvárosi lakást beszámít értékegyeztetéssel.
ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..

VÁLLALKOZÁS JELLEGÛ INGATLANOK
KKéétteeggyyhháázzáánn,, aa  DDaammjjaanniiccss  uuttccáábbaann,, 716 nm-es telken 240 nm-es, az
uniós szabványnak megfelelô, tégla falazatú üzlethelyiség mûködési
engedéllyel, élelmiszerbolti berendezéssel eladó. (Raktár + parkolási
lehetôség van.) ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
GGeerrlláánn  eellaaddóó  aaRRoosseemmaarriiee  ffaarrmm!!  Az igényes kialakítású, 2001-ben épült,
kiváló mûszaki állapotú tanya, mely jelenleg panzióként üzemel, a bé-
kési bekötôúttól 150 m-re, télen-nyáron jól járható út mellett található.
10 000 nm-es telken 300 nm beépített alapterületû + 200 nm tetôtéri
rész még beépíthetô. Saját játszótér, úszómedence, 12 ló számára is-
tálló (7 boksz, 5 beálló), egy nagy apartman és három szoba a fôépü-
letben, mindezek mellett a földszinten további két nagy szoba találha-
tó. Külön nyári étkezô, büfé, parkolóhely van, a melléképületben még

négy szoba kialakítására van lehetôség. Parkosított telek, körbekerített
lovaspálya, karám is tartozik az ingatlanhoz. Az ár magában foglalja a
teljes berendezést, felszereléseket, az összes gépesítést és a lovakat.
ÁÁrr::  7777  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aazz  ÚÚjj  uuttccáánn,,  2970 nm-es telken álló 250
nm nettó alapterületû VVÁÁGGÓÓHHÍÍDD ++  CCSSAALLÁÁDDII  HHÁÁZZ  eellaaddóó.. Négy szoba
+ nappali, külön mosókonyha, nagy terasz, komplett, jól mûködô vá-
góhíd teljes gépesítéssel, berendezéssel tartozik az ingatlanhoz. Fû-
tés: központi gázfûtés rejtett radiátorokkal, hidegburkolatos konyha +
közlekedô, parkettás szobák, redônyös ablakok. A vágóhíd UNIÓS en-
gedélyekkel rendelkezik, és továbbra is ZAVARTALANUL üzemel. ÁÁrr::
112200  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, frekventált helyen, aazz  UUnniivveerrzzáállllaall
sszzeemmbbeenn 1. emeleti, 48 nm-es irodahelyiség vállalkozások számára el-
adó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn, frekventált helyen, közel a rendôrség-
hez 56 nm-es üzlethelyiség vizesblokkal, nagy eladótérrel, szociális he-
lyiségekkel eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..

ÜDÜLÉSI JOG
HHéévvíízzttôôll  660000  mméétteerrrree,,  nnééggyyccssiillllaaggooss  üüddüüllôôbbeenn  kétfôs teljes apartman 99
évig érvényes, négyheti üüddüüllééssii  jjooggaa  eellaaddóó..  Az üdülôben sszauna, úszó-
medence, saját étterem, programok vannak. A jog örökölhetô, helyben
és idôben cserélhetô. ÁÁrr::  440000  000000  FFtt..
HHéévvíízzttôôll  660000  mméétteerrrree,,  nnééggyyccssiillllaaggooss  üüddüüllôôbbeenn  háromfôs teljes apartman
99 évig érvényes, tizennégy heti üdülési joga eladó. Az üdülôben szau-
na, külsô-belsô úszómedence, saját étterem található. A jog örökölhe-
tô, helyben és idôben cserélhetô. ÁÁrr::  990000  000000  FFtt..

ÜDÜLÔ, NYARALÓ
SSzzaarrvvaassoonn,,  aazz  AArrbboorrééttuumm  üüddüüllôôssoorroonn,, 600 nm-es telken 1986-ban épült,
70 nm-es, kétszintes nyaraló fúrott kúttal, hidrofor rendszerrel, szer-
számosmelléképülettel, saját 7 nm-es stéggel eladó. (Földszint + tetô-
tér, három szoba, konyha, fürdôszoba, WC, villannyal, gázbojlerrel.) 
ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK
BBéékkéésseenn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáábbaann teljesen felújított, 56 nm-es, vegyes falazatú
házrész egy parkettás szobával, étkezô és konyha egy légtérben, egye-
di fûtésû kombi kazános radiátoros hôleadókkal, nagy terasszal, redô-
nyös ablakokkal eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann,, 900 nm-es telken 160 nm-es, föld-
szintes családi ház radiátoros fûtéssel, kétállásos garázzsal eladó. (Há-
rom szoba + nappali, konyha + étkezô egy légtérben.) Lakást beszámít
7 M Ft-ig Békéscsabán. ÁÁrr:: 1177  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKöörrööss  úúttoonn,, 693 nm-es telken 148 nm-es, igényes családi ház
elektromos garázskapuval, klímaberendezéssel, udvari kemencével,
külön melléképülettel eladó. (Három szoba, nappali, lakótér, garzonos
kialakítás, két fürdôszoba, két WC.) ÁÁrr::  2233  MM  FFtt..
SSzzeeggeeddeenn,,  aa  CCssaapplláárr  BBeenneeddeekk  uuttccáábbaann,, három éve épült társasházban
1. emeleti, 101 nm-es bruttó (89 nm-es hasznos) alapterületû tégla la-
kás parkettás szobákkal, beépített konyhabútorokkal, tárolószekré-
nyekkel, kombi kazános egyedi radiátoros fûtéssel, két kocsibeállóval,
szép állapotban eladó. (Három szoba, hidegburkolatos konyha + étke-
zô.) ÁÁrr::  2233,,55  MM  FFtt..
KKaallooccssáánn,,  aa  RRáákkóócczzii  úúttoonn,, 1200 nm-es telken központi fûtéses családi
ház úszómedencével, 80 nm-es pincével eladó. (Hét szoba, konyha, ét-
kezô, fürdôszoba külön WC-vel.) Kisebb cserét beszámít. ÁÁrr:: 2255  MM    FFtt..      
FFeellssôôsseeggeessddeenn,,  Somogy megye festôi szépségû vidékén, Marcalitól 20
km-re, aa  BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  uuttccáánn, 1600 nm-es telken két összkomfortos
családi ház három garázzsal eladó. ÁÁrr::  2288  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
KKeeccsskkeemméétt,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  55..  ••  TTeell..::  7766//332211--664400

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, 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

Október 18-án
Frankó Fesztivál 
a sportcsarnokban

Október 11–12-én és 18–19-én
Agykontroll-tanfolyam az ifiházban

Október 16-án 16:30-tól
Mongólia ma – élménybeszámoló
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Október 17-én
Koncert az ificasinoban

Október 18-án
A Magyar Festészet Napja 
a Munkácsy-emlékházban

Október 23–26-áig
Csabai kolbászfesztivál a sport-
csarnokban

Október 23-án
The Boll Wevil Folk Blues koncert
az Elefánt sörözôben

Október 24-én
Idôsek napi gálamûsor a sport-
csarnokban

Október 25-én 10–16 óráig
Mozdonybemutató a MÁV-
állomáson, a vámudvarban

Október 25-én
Országos rejtvényfejtô verseny 
az ifiházban

KIÁLLÍTÁSOK:
Október 23–26-áig
Vasútmodell-kiállítás a Vasutas
Mûvelôdési Házban, illetve 
a vasútállomáson 

Október 30-áig
Schéner Mihály Kossuth-díjas 
képzômûvész jubileumi kiállítása 
a Jankay Galériában

Október 20-áig
Országos Grafikai Biennálé 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Október 1-jétôl november 15-éig
szombatonként
Régi-új játékok – játékkiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

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

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!

Régi idôk CSA BAI MÉR LEG8

Múltidézés régi fotókkal

Lengyelek Békéscsabán

ABékéscsabán élô Kádár
Ferenc úgy hat évvel ez-

elôtt a saját, népzenész déd-
apjáról készített régi fotó alap-
ján adott ki egy képeslapot.
Ekkor kezdôdött az a „szere-
lem”, ami azóta is tart, s mára
már a vásári fotózással is kie-
gészült.
A fényképész szakmával

rendelkezô Kádár Ferenc
azon szerencsések közé tar-
tozik, akiknek munkája egy-
ben a hobbija is, épp ezért
határtalan lelkesedéssel, csil-

logó szemmel beszél a meg-
sárgult, letûnt idôket vissza -
idézô fényképekrôl.
– Ezek a hatvan, hetven év-

vel ezelôtt készült képek ma is
megállják a helyüket  meg-
komponáltságban, mélység-
ben. Látszik, hogy készítôik
igazi mesterei voltak a szak-
mának. Az is leolvasható a fo-
tókról, hogy a fényképezkedés
akkoriban nem volt mindenna-
pi dolog: az emberek csak je-
les alkalmakkor álltak a kame-
ra elé, mint például esküvô, ka-

tonaság. Ilyenkor szép ruhába
öltöztek és nagyon ünnepi arc-
kifejezést öltöttek. Szép anya-
gok találhatók a régi képekbôl
a múzeumokban, de én sokkal
érdekesebbnek találom a csa-
ládi hagyatékok mélyén meg-
búvó fotókat. Rengeteg ilyet
kutattam már fel, melyeket ar-
chiváltam, igyekeztem meg-
menteni az utókornak, a legér-
dekesebbekbôl pedig kiállítá-
sokat, képeslapokat, naptára-
kat készítek – mesél szenve-
délyesen Kádár Ferenc, mi-
közben a 2009-es naptár ké-
peit kommentálja, akár egy tár-
latvezetô.
– A mostani kedvencem

az öreg Kossuth-katonákról
1902-ben készült kép, a Böjt-
más hava. Az ökörfogatos
fotó Csabán, a jelenlegi sport-
csarnok helyén volt Ómaszta
birtokot mutatja, a Nagymo-
sás címû pedig azon kevesek
közé tartozik, melyen asszo-
nyok, lányok éppen minden-
napi munka közben láthatók.
Ezekbôl a ritka fotókból tud-
ható meg a legtöbb informá-
ció az akkori idôk embereirôl,

életérôl, s az adott pillanat
hangulata is visszaidézôdik. 
Talán ezért is kedvelik any-

nyira az emberek ezeket a
nosztalgiára ösztönzô alkotá-
sokat. Kádár Ferenc mostan-
ság 3 x 2 méteresre nagyított
képeivel igényesebb vásá -
rokban, fesztiválokon jelenik
meg, ahol vásári fotózásra in-
vitálja a közönséget. Ilyenkor a
jelentkezôk korhû ruhát öltve
állhatnak be a kép szereplôi
közé, s így örökíttethetik meg
magukat, mondjuk egy disz-
nótor közepette. A csabai
fényképész nemrégiben Bu-
dapesten, a Mesterségek Ün-
nepén a megyei népmûvésze-
ti egyesület felkérésére volt je-
len a vásári fotózással.
Mindezzel – a képeslapok-

kal, kiállításokkal, naptárakkal,
vásári fotózással – elsôsorban
a hagyományôrzés, a múlt ér-
tékeinek megmentése a cél,
de azt sem titkolhatja Kádár
Ferenc, hogy bizony ô maga
is nagy örömét leli a letûnt
idôk fotókon való visszaidézé-
sében. (www.lapozgato.hu)

Gajdács Emese

Az 1848-as európai szabad-
ságharcok elbukását követô
lengyelföldi megtorlások és a
parasztság elszegényedése
nagyarányú elvándorlási hul-
lámot eredményezett. Éveken
keresztül sok család jött Ma-
gyarországra, így Békéscsa-
bára is, ahol új hazára talál-
tak. A legtöbb elvándorlót az

akkori Sáros megye adta,
ahonnan a római katolikus
szlovákok és görög katolikus
ruszinok szegényebb rétegei-
bôl települtek át többen, vég-
legesen vagy ideiglenesen
Csabára. A Sáros megyével
határos, akkor Ausztriához
tartozó Galícia tartományból
is jöttek, sodródtak felénk, fô-

leg ruszin görög katolikusok
és kisebbségben lengyel ró-
mai katolikus vallásúak, zö-
mükben szegények vagy
nincstelenek. A nôk között
feltûnôen sok volt az egyedül-
álló vagy párjával házasságot
nem kötött személy, ami ak-
koriban a vagyontalanságot
és a kivetettséget jelentette. A
házasultak anyakönyvének
tanúsága szerint akkoriban
harminckilenc Galíciából ide-
települt lengyel kötött házas-
ságot. A nevek egy része

még ma is fel-feltûnik környe-
zetünkben, ezért közöljük
azokat származásuk helység-
nevével és házasságkötésük
idejével együtt.
A jelzett években összesen

1867 pár kötött házasságot,
ennek kerek egy százalékát a
betelepült lengyel származá-
súak adták. 7,1 % arányban
görög katolikus hitû ruszin
nemzetiségûek kérték eske-
tésüket az itteni egyház elôtt.

Bielek Gábor, 
Havasi Márton

Az 1800-as évek közepe táján lengyel (akkor még galíciai) te-
rületrôl Békéscsabára települt családok gyermekei, akik ké-
sôbb itt léptek házasságra:
Zsitkov Mihály (származási hely: Tarnów külterület, házasságkötés ideje:
1865), Gres Rozália (Tarnów külterület, 1865), Csiklinszki József (Brzezo-
wa, 1865), Szpulnyik János (Ropa, 1867), Kmiecz Trophinusz (Radocyna,
1868), Okrzer Ágnes (Zmigród, 1868), Leputa János (galíciai területrôl,
1868), Dziamba Anna (galíciai területrôl, 1868), Kvat Moravszki Pál (galíciai
területrôl, 1869), Zajácz József (Ludzmierz, 1870), Zurav Fenna (Dlugie,
1870), Sztanek Balázs (Lipinki, 1870), Króly Marianna (Kobylanka, 1870),
Kordyl Lajos (Ropa, 1871), Dziubina Borbála (Gladyszow, 1871), Karpovics-
Lachmanek (Kobylanka, 1871), Toczki András (Brzezowa, 1872), Halkovics
Feuronia (Bogusza, 1872), Kapanovszki Szaniszló (Osobnica, 1872), Ka-
lács Simon (Draganowa, 1872), Kapel János (Rajcza, 1873), Faszib Jakab
(Kokuszka, 1873), Toczki József (Brzezowa, 1873), Parylák István (Pow-
rozsnik 1873), Motika Ferenc (Konieczna, 1875), Prokop Marianna (Grud-
na Kepska 1875), Levek Simon (Libusza, 1876), Scsúr Timko (galíciai terü-
letrôl, 1876), Lipyán János (Wolowiec, 1877), Sztanek Péter (Wola Dobowi-
eczka, 1877), Wislóczki Marina (Ochotnica, 1885), Mateja András (Dlugo-
pole, 1886), Toczki András (Brzezowa, 1886), Csiklinszki Katalin (Brzezowa,
1886), Jedrzejiczyk Szaniszló (Rozanka, 1887), Csiklinszki Franciska (Brze-
zowa, 1889), Koziel Jakab (Tuchow, 1889), Oecker János (Dolina, 1889),
Król Antal (Szerzyny, 1889).  

A római katolikus házasultak 1864–1889-es anyakönyvi be-
jegyzéseit választottuk most az összefüggô adatgyûjtés le-
hetôségei közül, amely természetesen csak részeredmé-
nyeket adhat, nem teljes körû ismereteket.

A
 r
eg
is
zt
rá
ci
ó

és
 a
 c
ím
ki
ad
ás

in
g
ye
n
es
!

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU



ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2008. november 3-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, autó-
szerelôt, elektromûszerészt 700 Ft-
os bruttó órabérrel gödöllôi munka-
helyre felveszünk. Szállást térítés-
mentesen biztosítunk. Jelentkezés
személyesen: HM ARMCOM ZRt.
2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 63/a.
Postacím: 2101 Gödöllô, Pf.  395.
Telefon: 30/659-7869.

IN GAT LAN
Jaminában, a Rell Lajos utcában új-
jáépített családi ház eladó. Telefon:
30/538-8833.

Két önálló lakrészbôl álló kertes
ház eladó a Berényi úton gáz- és
cserépkályhafûtésssel. Csere is ér-
dekel. Irányár: 14,7 M Ft. Telefon:
06-30/360-0921.

Békéscsabán két kétszobás, egye-
di gázos panellakás eladó 7,9 és
7,2 M Ft-ért. Telefon: 20/937-3063.

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

Belvárosi garázs eladó, földterület-
re is cserélhetô. Érdeklôdni: 
20-390-8293.

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

Újkígyóson 400 négyszögöles tel-
ken lévô, összkomfortos családi
ház eladó. Békéscsabai csere is ér-
dekel. Telefon: 70/587-4857.

Békéscsabán, a Hargita u. 3. sz.
alatt összkomfortos családi ház el-
adó. Tel.: 70/200-9050.

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

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

Gipszkartonozás többéves szak-
mai múlttal, garanciával. Bakla-
card Bt. Telefon: 20/993-9165.

Nôi konditerem. www.elitefittkondi.
lapja.hu.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.

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

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

OKJ-s személy- és vagyonôri tan-
folyamra várunk jelentkezôket.
Részletfizetés lehetséges. Hölgyek
is jelentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá -
zást, szalagparkettázást, homlok-
zatfestést, hõszigetelést, nemesva-
kolatok készítését vállalom! Les-
tyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
30/481-8071.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Telefon:
30/508-6713.

Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemes vakolatok készítése. 
Telefon: 20/432-6098.

OKTATÁS
Történelembôl közép- és emelt
szintû érettségire felkészítés. Tel.:
70/33-29-116.

Matematikából korrepetálás, felké-
szítés. Tel.: 70/228-6377.

Angolnyelv-oktatás. 
Telefon: 70/392-0459.

Matematikakorrepetálás középis-
kolásoknak, fôiskolásoknak. Tel.:
70/392-0459.

EGYÉB
2001-es Ford Focus elsô tulajdo-
nostól eladó (négyajtós, klíma,
szervizkönyv). Tel: 06-30/445-4463.

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 motorke.rékpár ela-
dó. Tel.: 70/311-9461.

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

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

Fiat 126 eladó. Tel.: 70/200-9050.
Egyéves fekete Skoda Superb Style
eladó hitelátvállalással. Telefon: 
30/538-8833.
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240 külföldi és 290 hazai
meghívott vendég képvisel-
tette magát A vásárban, vagy-
is a Dél-alföldi Szlovákok Ta-
lálkozóján, amely szeptember
19. és 21. között zajlott a Szlo-
vák Kultúra Háza környékén
és az ifjúsági házban. Az
esôs, hideg idô ellenére a
rendezvény igazán jó hangu-
latúra sikeredett.
Ahogy István Anna, a talál-

kozó fôszervezôje, a Szlovák
Kultúra Háza vezetôje fogal-
mazott: Magyarországon kí-
vül Horvátország, Szerbia és
Románia szlováksága fogott
össze, hogy tanuljanak egy-
mástól és – turisztikai szem-
pontból izgalmas formában –
megmutassák kultúrájukat,
értékeiket a tágabb lakókö-
zösségnek. A csabai és kör-
nyékbeli látogatókon kívül uk-
rán, cseh és szlovák vendé-

gek is eljöttek a rendezvény-
re. A találkozót többek közt
népmûvészeti kiállítás és vá-
sár kísérte, népdalkörök, nép-
táncegyüttesek léptek fel, a
Vertigo Színház a Pohrebet
(Temetést) mutatta be. Nép-
szerû volt a kóstoló, szilvalek-
várt, komlósi kvaszjenkát, lap-
csánkát, lángost, csörögét,
pogácsát és természetesen
kolbászt kínáltak a vendégek-
nek. Ezúttal a vásár kereté-
ben rendezték meg a sava-
nyúságversenyt, és tapaszta-
latot cserélhettek a „csigacsi-
nálók”, vagyis a csigatészta-
készítôk. A rendezvény vasár-
nap sokakat megérintô isten-
tisztelettel zárult az evangéli-
kus nagytemplomban. 
– Békéscsaba újratelepíté-

sének 290. évfordulójához
méltó volt az ünnep – mondta
István Anna. M. E

Szlovák „vásár”

Segítség a kisgyermekeseknek

A magyar tragédia A Zwack jelöltje gyôzött

Bölcsôdés, óvodás korú
gyerekek mellett nem

könnyû ügyeket intézni, tan-
folyamra járni vagy bevállalni
a túlórát. A szülôknek segíte-
nek a játszóházak, és egy ide-
je „Micimackó otthona” is fo-
gadja az apróságokat.
A Lencsési kanyar után, az

árnyas Diófás utcában áll egy
szép családi ház, „Micimackó
otthona” táblával a kapuján. A
barátságos otthonban Gácsi-
né Gyebrovszki Beatrix várja
nap mint nap a kicsiket. A há-
romgyermekes anyuka nem is
olyan régen még az Erzsébet-
helyi iskolában volt napközis
tanár, most az apróságokkal
rajzol, gyurmázik, játszik kész-
ségfejlesztô játékokat, és so-
kat énekel nekik. A csoport-
szobában van kis konyha, kis
bolt, bábszínház és „tomboló-
sarok”, a legkisebbek pedig

Micimackó odújában érezhetik
jól magukat. Az utca csendes,
a lakótelep zaja nem jut el a
házhoz, a tágas udvaron nyu-
godtan csúszdázhatnak, hin-
tázhatnak, homokozhatnak. A
létesítmény minden szüksé-
ges engedéllyel rendelkezik.
Mint azt Gácsiné Gyebrovszki
Beatrix elmondta, vannak
olyan szülôk, akik a bölcsôdé-
be vagy óvodába szoktatás
elôtt viszik hozzájuk gyerme-
keiket, mert itt egy egészen kis
közösségben szerezhetnek ta-
pasztalatokat. Szívesen látják
azokat is, akiknek ügyintézés
idejére vagy bármilyen más
okból kell egyszeri vagy folya-
matos segítség.
„Micimackó otthona” a Dió-

fás utca 36. szám alatt találha-
tó, információ a 30/356-1733-
as és a 455-990-es telefonszá-
mon kérhetô. m. e.

Kovács György Kerekes
György festômûvészrôl

írott versét idézte Józsa Mi-
hály a rajztanár emléktáblájá-
nak avatásán.
Kerekes György emlékét

1996 óta a Vandháti útról nyí-
ló egyik utca neve ôrzi, és
mostantól egykori lakhelye,
az Urszinyi Dezsôné utca 5.
számú ház falán egy emlék-
tábla is. Az avatóünnepségen
dr. Kerekes Attilával együtt
emlékeztek többek közt Hanó
Miklós alpolgármester, Hri-
csovinyi Tamás képviselô és
az egykori rajztanárt tisztelô
békéscsabaiak.  Banner Zol-
tán mûvészettörténész em-

beri, morális és mûvészi érte-
lemben példaadónak nevezte
az Erdélybôl, Zilahról szárma-
zó Kerekes Györgyöt, aki az
elsô világháború végén tele-
pült át. Bár „nem volt bohém
pajtása a század”, jelen volt a
mûvészeti életben, személye-
sen ismerte Adyt, és rendkívül
jó érzékkel nevelte a fiatalo-
kat. Számos tehetséget fede-
zett fel, mások mellett például
Gaburek Károlyt.
Lírikus, de modern festô

volt, alkotásai különbözô he-
lyekre kerültek. Talán a nem is
olyan távoli jövôben együtt lát-
hatjuk majd életmûvét egy
könyvben.

1919. március 19-én átnyúj-
tották a kormánynak a harma-
dik Vix-jegyzéket, mely a rész-
ben már megszállt ország
újabb nagy mértékû területi
csonkítását jelentette, hiszen
új északi és keleti szomszé-
daink, a csehek és románok
már 1918 végén megkezdték
az elôrenyomulást. Sem a Be-
rinkey-kormány, sem Károlyi
köztársasági elnök nem fo-
gadhatta el a jegyzékben fog-
laltakat. Nehéz helyzetben
voltak, hiszen a jegyzék eluta-
sítása háború kitörését jelen-
tette volna, amihez nem
állt rendelkezésre megfelelô
fegyveres erô. Egyetlen lehet-
séges megoldás volt: már-
cius 21-én Károlyi aláírta a
jegyzéket, és politikai megol-
dás híján a kormánnyal
együtt lemondott. A kommu-
nista hatalom március 24-én
szintén visszautasította a
jegyzék követeléseit. 
A „válasz” nem késett so-

káig. Április 16-án a románok
– a bolsevizmus elleni harc cí-
mén, valójában területrabló-
ként – általános támadást in-
dítottak a tanácsköztársaság
ellen. A Tiszáig akartak eljutni.
Az új állam kénytelen volt vé-
dekezni, felvenni a harcot a
betolakodókkal szemben. Ek-
kor hihetetlen dolog történt,

talán csodának is nevezhet-
nénk: a háborúban kifáradt
országban sikerült ütôképes
sereget szervezni a betolako-
dó területrablók ellen! Az
északi területekrôl való visz-
szavonulásért cserébe azt
ígérték, hogy a románok ha-
sonló nagyságú területet ürí-
tenek ki. 
Megkezdték a gyôztes

északi hadjáratban visszafog-
lalt területek kiürítését. A cse-
hek a kiürítés ellenére táma-
dást indítottak egész front-
szakaszukon, a lefegyverzett,
foglyul ejtett vöröskatonákat
sok helyen megkínozták, ki-
végezték. Kun Béla június 21-
én válaszában közölte Cle-
menceauval: ha nem állítja le
az antant a cseh támadást,
kénytelenek védekezni. De-
moralizáló hatása volt a visz-
szavonulásnak a gyôztes Vö-
rös Hadseregre, ilyen körül-
mények között már kevesebb
lelkesedéssel próbálták a ro-
mánokat visszaszorítani, si-
kertelenül. A katonai vereség
hatására a tanácskormány le-
mondott, a románok pedig
„dicsôségesen” bevonultak
Budapestre is augusztus 4-
én, amibôl ôfelsége, a román
király sem maradhatott ki.

Dr. Budur Lajos
(Folytatjuk)

Az elsô csabai garabon-
ciások a harmincas éve-

ikben járnak, de csaknem biz-
tosra vehetô, hogy nosztal-
giával gondolnak vissza arra
a néhány ôszi napra, amikor
felnôttesen álltak helyt vagy
szurkoltak magával ragadó
lendülettel a saját iskolájuk je-
löltjének. Idén szeptember
22. és 26. között rendezték
meg a Garabonciás Napokat,
a programok és a hangulat
alapján elmondható, hogy
erre is hosszú évekig emlé-
keznek majd.
A hét folyamán a graffititôl

a garaballig, a próza- és vers-
mondástól a tájékozódási fu-
tásig, a mûvészeti alkotáso-
kon keresztül a zenéig szá-
mos területen mérhették ösz-
sze tudásukat a diákok. Ismét
felépült GarabonCity, „termé-
szetesen” a hideg éjszakák
sem tántorították el a legel-

szántabbakat attól, hogy ott
aludjanak. 
Az egész heti kampányo-

lásra a csütörtök délutáni diák-
polgármester-választás tette
fel a koronát. A versengésbôl
kampánystábja aktív köz-
remûködésével Bodóczi Ist-
ván, a BÉKSZI Zwack tagintéz-
ményének tanulója került ki
gyôztesen, ô lett a diákpolgár-
mester. Szente Áron az evan-
gélikus gimibôl az alpolgár-
mesterségig vitte (akárcsak
korábban testvére, Vajk), és
szintén diák-alpolgármester
lett Szarvas Mátyás a Kemény-
bôl. Rajtuk kívül még hatan in-
dultak: Rusznák Attila az And-
rássyból, Andreszjan Péter a
Belvárosiból, Maczkó Ádám a
Gészibôl, Tóth Gergely a Köz-
gébôl, Lukács Viktor a Szent-
Györgyibôl és Kmecz Balázs a
Vásárhelyibôl.

m. e.

Kerekes György emléke
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BAYER REKLÁMÜGYNÖKSÉG

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

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

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

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

HIRDETÉSFELVÉTEL

BÉKÉSCSABA ANNO...

Apponyi utca (2. rész)

Aképviselô-testület az ut-
canyitást követôen miha-

marabb új házakkal szerette
volna beépíttetni a belvárosi pi-
acról az Élôvíz-csatornához
vezetô utcát, melynek végén
már állt a keskeny fahíd. A por-
ták lassan találtak gazdára. Az
adásvételi szerzôdések 1874
ôszére váltak valóssá. Elsô-
ként Udvardy János, Schwartz
Károly, Laczay József gyógy-
szerész, Krcsmarik János jegy-
zô, id. Zsilinszky Mihály volt
bíró és Bartóky József vásárol-
tak portákat – többen közülük
azonban nyereséggel tovább-
adták azokat. Sokáig egyedül
csak a Nônevelde társulat
(Sztraka Ernô tervezte) emele-
tes polgári leányiskolája (felsô
kép) állt az utcában. Majd las-
san kezdtek épülni a földszin-
tes családi házak, fôként ügy-
védek: Thomka Emil, Szeberé-
nyi István, Haasz Béla, Bátta-
széki Lajos és id. Zsilinszky Mi-
hály lettek az utca lakói.
Az utca fôtér felôli sarki

portájára Kugel Sámuel gaz-

dag vaskereskedô épített –
máig álló – szép, emeletes
házat. Az épületbe telepítette
át a külsô Gyulai úti postahi-
vatalát Omazta Gusztáv pos-
tamester.
Az utca 1884-ben kapott

nevet, egykori tulajdonosairól
keresztelték Apponyi utcára.
A lakosság – köznapi elneve-
zéssel – sokáig csak „Nyúzó”
utcaként emlegette az ott lakó
ügyvédek miatt.
(A befejezô rész következik)

Gécs Béla

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

Olimpikonok fogadása
Vantara Gyula polgármes-

ter szeptember végén a
városházán mondott köszö-
netet Böczögô Dorina tor-
násznak és Máté Gábor disz-
koszvetônek az olimpiai helyt-
állásért, valamint Dorina
edzôinek, Bereczkiné Haran-
gozó Ildikónak és Petrovszki
Pálnak a kitartó munkáért.
A Hungarotel TC verseny-

zôje, Böczögô Dorina kilenc-
vennyolc induló közül ugrás-
ban a tizenkettedik, összetett-
ben ötvenkettedik lett Peking-
ben. A harmadik olimpiáján
részt vevô Máté Gábor 62,44
méteres dobásával mindösz-
sze négy centiméterrel ma-
radt le a fináléról, a tizenhar-
madik helyen zárta a versenyt.
Azóta Észtországban 65 mé-
ter felett dobott, sorra verve a
többieket. A sportolók és Pet-
rovszki Pál beszámolójából
megtudtuk, hogy az olimpiai
faluban jó körülmények között
szállásolták el ôket, de nehe-
zen tudták követni a többiek

eredményeit. Nem úgy Be-
reczkiné Harangozó Ildikó, aki
a szurkolóknál lakott, és a Ma-
gyar Televízió olimpiai össze-
foglalóját is mindennap meg
tudta nézni, többek közt olyan
egykori olimpikonok társasá-
gában, mint Czene Attila, Ko-
vács Koko István, Pulai Imre
vagy Magyar Zoltán.  
A 16 éves, tízszeres mester-

fokú bajnok Dorina az olimpia
óta mindössze egy hetet pi-
hent, világkupára készül, fo-
lyamatosan edz. A 29 éves
Gábor az elmúlt pár hétben
Németországban két helyen
versenyzett, járt Bécsben, az-
tán jött az észt verseny és egy
franciaországi rövid kirándu-
lás. A sportolók és az edzôk
folyamatosan keresik a kihívá-
sokat, kitartóan dolgoznak az
eredményekért. Jó volt hall-
gatni ôket, ahogy élmény-
szerûen beszéltek Pekingrôl,
ami a múlt, és lelkesen Lon-
donról, ami a jövô.

M. E.

Egyedüli békéscsabaiként
vettem részt a 2008.

szeptember 19–21-e között a
Gyôrben megrendezett I. Ma-
gyarországi Szenior Sportjá-
tékokon. Összesen nyolc
sportágban (úszás, futás, ke-
rékpározás, tenisz, asztalite-
nisz, sakk, darts és bowling)
hirdettek versenyt az ötven
éven felüli – szenior – amatôr
sportolók részére. Magam az
úszásban indultam, és mind a
hat versenyszámban elhoz-
tam a korcsoportomban az
aranyérmet.

A verseny érdekessége,
hogy a nôi úszás versenyzôi
között a legidôsebb résztvevô
egy nyolcvanéves gyôri hölgy
volt. A férfiak között indult a
nyolcvanéves hölgy kilenc-
venéves férje is.
Bár az idôjárás nem foga-

dott a kegyeibe bennünket,
mégis jól sikerült a verseny,
melynek lebonyolításáért elis-
merés illeti a Nyugdíjasok Or-
szágos Szövetségét és gyôri
sportigazgatóságot.

Práthné Liker Izabella 
szenior úszó  

A85 éves Schéner Mihály
Kossuth-díjas képzô mû -

vész, Békéscsaba díszpolgára
tiszteletére „boldogságbetaka-
rító” ünnepet rendezett az ön-
kormányzat, a Meseház, és a
Jankay. A kortárs galériában a
kiállítást Bajnai Istvánplébános
nyitotta meg, majd a Százszor-
szép Óvoda gyermekei is köz-
remûködtek.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének békéscsabai klubja 
2008. október 25-én (szombaton) 18 órai kezdettel 

idôsek világnapi ünnepséget és évzáró vacsorát rendez.
Az ünnepség helye: Tégla Közösségi Ház (Békéscsaba, Orosházi u. 32.)

Jegyek az egyesület székházában igényelhetôk (Békéscsaba, Kölcsey u. 27.) 
Minden érdeklôdôt szeretettel vár a rendezôség!

Szenior sportjátékok

A Lorántffyban végeztek
1955-ben úgy kezdtük a kö-
zépiskolát, mint a Lorántffy
Zsuzsanna Leánygimnázium
tanulói, majd 1958-ban úgy
végeztünk harmincnyolcan,
mint a Rózsa Ferenc Gimná-
zium 4. C osztályának tanulói.
A csabaiakon kívül MÁV-kol-
légisták is voltak közöttünk,
akik az ország különbözô tá-
jairól jöttek.
Osztályfônökünk, dr. Tibori

János és a tanári kar mindent
megtett azért, hogy jó ered-
ményt érjünk el – boldogul-
tunk is az életben mindany-
nyian. Pedagógus, egészség-
ügyi dolgozó, szociális mun-

kás, orvos, közgazdász, köz-
alkalmazott, külkereskedô,
énekmûvész, kirakatrendezô,
gyógyszerész, üzletasszony
került ki közülünk.

Az eseményre sajnos már
csak harminckét meghívót
kézbesíthetett a postás, s a
találkozón megjelenteknek a
fele özvegy. Elôkerültek régi

fényképek, emlékkönyvek,
még az akkori kötelezô vise-
let, a diáksapka is. Beszélget-
tünk a családunkról, a gyere-
keink elômenetelérôl, akik kö-
zül többen külföldön boldo-
gulnak.
Nem szerveztünk érettségi

találkozót ötévenként, de
most az a döntés született,
hogy három év múlva találko-
zunk Budapesten, hiszen so-
kan közülünk már ott élnek.
Egy év múlva Andalúziába
van meghívásunk.
Jó hangulatban telt az ebéd

és a délutáni beszélgetés. Ja,
és senki sem dohányzott! 

Schéner nyolcvanöt

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

NYILVÁNOS 
ÁRVERÉSEN
kívánja értékesíteni 

Békéscsabán, a régi Csorvási
út mellett található telkét.

Helyrajzi szám: 6287. 
Terület: 6722 m2.

A telek kikiáltási ára: 
bruttó 15 930 000 Ft.
A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlapján 

(www.bekescsaba.hu) megtekinthetô 
az Információk/ajánlati felhívások 

menüpont alatt.

Köles István Révész Sándor emléktábláját koszorúzza

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Közgyûlése 

2008. október 16-án, csütörtökön 
16 órakor 

ÁLTALÁNOS 
KÖZMEGHALLGATÁST

tart a városi vezetôk 
és az önkormányzati képviselôk 

részvételével.

A közmeghallgatás helye: 
a városháza díszterme

A közmeghallgatásra ezúton tiszte-
lettel meghívjuk a város azon polgá-
rait, akik véleményüket, javaslataikat

e fórumon el szeretnék mondani.


