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Minôség, ami(n) jár

Népszerû a gasztrofesztiválÜlésezett
a testület

Igaz, ami igaz, ezen a négy na-
pon rengeteg vendég látoga-
tott el a fesztiválra, sokan ér-
keztek hozzánk, hogy „megíz-
leljék” Békéscsabát, egyenek,
igyanak, szórakozzanak. A
csütörtök a nemzeti ünnepre
való tekintettel csendesen telt,
de arra sokan voltak kíván-
csiak, hogyan készít kolbászt

és hogyan fôz töltött káposztát
Benke Laci bácsi. Pénteken
délelôtt a BékésMegyei Nyug-
díjas EgyesületekSzövetségé-
nek tagjai vették birtokukba a
sportcsarnokot az idôsek vi-
lágnapja alkalmából. Délután
Gyomaendrôdmutatkozott be
tanyasi disznóvágással, ze-
nés-táncos programokkal, és

ezen a napon választották ki a
fesztivál csúcsborát, amely a
mádi Koppány–Forgács Pin-
cészet 2000-es évjáratú, hat-
puttonyos Tokaji aszúja lett.
Szombaton szinte mozdul-

ni sem lehetett a sportcsar-
nokban és környékén, a kór-
háztól a fôiskoláig mindenütt
autók parkoltak, és óriási tö-
meg hömpölygött. Több mint
négyszázhúsz csapat vett
részt a kolbászkészítô verse-
nyen a csarnokban, a borvi-
gadalmi és a grillsátorban.
Akadt, aki népviseletben, ro-
hamsisakban, mûtôsmaszk-
ban, cowboykalapban, de
olyan is, aki kolbászlámpával
a fején gyúrt. A többség „cél-
zóvízzel”, az egyik szlovén
csapat emellett egész zene-
karral gondoskodott arról,
hogy ne lankadjon a munka-
kedv. A fesztivál talán legnép-
szerûbb vendége az olimpiai
bajnok vízilabdacsapat szö-
vetségi kapitánya, Kemény
Dénes és a háromszoros olim-
piai bajnok Biros Péter volt.

ABékés Megyei Vízmûvek
Zrt. térítésmentesen adja

át a városnak a Békéscsabai
Árpád Gyógy- és Strandfürdô
tulajdonjogát, a meglévô ter-
hek átvállalása mellett.
A közgyûlés jóváhagyta a

szerzôdést, és döntött arról,
hogy a fürdôt 2009. január 1-
jétôl a Békéscsaba Vagyonke-
zelô Zrt. üzemelteti. Vámos Jó-
zsef hangsúlyozta: nem ért
egyet az átvétellel, és nem lát-
ja, mibôl finanszírozza majd a
város a fürdô veszteségét.
Tóth Károly és Pap János ne-
hezményezte, hogy ennek az
üzemeltetését is a vagyonke-
zelô kapja, Takács Péter sze-
rint ilyen alapon az Agóra akár
szintén hozzájuk kerülhet
majd. Dr. Ferenczi Attila part-
nerséget kért a képviselôktôl,
és felhívta a figyelmet arra,
hogy a szennyvízszolgáltatás-
nál megszûnik a szolidaritás,
Békéscsaba nem segít be
más településeknek, viszont
így a fürdôt nekünk kell fenn-
tartanunk. m. e.

Békés, az ünnephez méltó
megemlékezések zajlot-

tak városunkban október 23-
án. Az emlékezôk a Berényi
úti temetôben megkoszorúz-
ták Zsíros Mihály, Mány Erzsé-
bet és Farkas Mihály sírját,
majd Mány Erzsébet és Far-
kas Mihály kivégzésének he-
lyén, a Kazinczy utcán gyüle-
keztek. – Hazánk ma a világ
egyik legsebezhetôbb orszá-

ga, pénzügyi, gazdasági, szo-
ciális, egészségügyi válság, a
vidék Magyarországának vál-
sága, az értékek válsága sújt-
ja. Közös pont az ’56-os fiatal
mártírok és a mai helyzet kö-
zött az akkori és a mostani
hatalom, és hogy sem akkor,
a fiatalok megöléséért, sem
ma, az ország tönkretételéért
felelôsséget nem vállal senki
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A magyar gasztronómiai fesztiválok sorában a békéscsa-
bai a legnagyobb és a legnépszerûbb – jelentette ki a XII.
Csabai KolbászfesztiválonMents András, a Gasztronómiai
Fesztiválok Szövetségének egyesületi elnöke, a kolbász-
gyúró verseny zsûrielnöke.

Mi újság a Réthy Pál-kórházban?
(Folytatás az elôzô számból)

Dr. Becsei László az SZDSZ-
es minisztérium által meghir-
detett egészségügyi reform
kellôs közepén vette át a
Réthy Pál-kórház irányítását.
A közel egy éve kinevezett fô-
igazgató fôorvost egyebek
mellett arról kérdeztük, mi-
lyen hatással voltak a reform-
intézkedések az intézményre,
hol tart most, merre kíván ha-
ladni a békéscsabai kórház.

– Közel egyéves fôigazga-
tói tevékenysége során mely
eredményekre a legbüsz-
kébb?
– Úgy gondolom, a legfon-

tosabb, hogy évente mintegy
huszonötezer fekvôbeteg és
többmint hatszázezer járóbe-
teg ellátása történik folyama-
tosan, a szakmai elvárások-
nakmegfelelô szinten. Zökke-
nômentesen lezajlott a bel-
gyógyászati tömb több ciklus
óta húzódó, közel egymilliár-

dos beruházása. Sok szak-
rendelés és fekvôbetegosz-
tály korszerû körülmények kö-
zött folytathatja munkáját
mind a betegek, mind a dol-
gozókmegelégedésére. A re-
habilitációs tömbben is sike-
rült építészeti fejlesztést vég-
rehajtanunk, így az év végére
többmint 70 százalékkal több
krónikus és rehabilitációs
ágyat tudunkmajd elhelyezni.
A 2008-as évtôl a traumatoló-
giai és a gyerekgyógyászati

osztályon kinevezett osztály-
vezetôk irányítják a szakmai
munkát. A megszûnô szemé-
szeti osztály tevékenységé-
nek pótlására egynapos sze-
mészeti mûtéteket vezettünk
be, s ezzel több mint százöt-
ven betegnek sikerült vissza-
adni a látását. A traumatológiai
és az ortopédiai osztályon kö-
zös ápolási egységet alakítot-
tunk ki. A betegszállításba is
bekapcsolódott az intézmény.
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Vasúttörténeti jubileum

Százötven éve, 1858. októ-
ber 25-én adták át a Sza-

jol–Arad-vasútvonalat. Az év-
forduló kapcsán Békéscsa-
bán több esemény is zajlott a
vasúttörténet jegyében.
A Munkácsy Mihály Múze-

umban vándorkiállítás mutat-
ta be amúlt relikviáit. A Közle-
kedési Múzeum szakemberei
által összeállított anyag fel-
idézte azt a kort, amikor a „se-
rény gôzparipák” átvették a
lovas szekerek helyét. A Ti-
szavidéki Vasút 1857 novem-
berében nyitotta meg Szol-
nok–Debrecen közötti elsô fô-
vonalát. A Pest–Szolnok-vas-
útvonalat még a Magyar Kö-
zépponti Vasút Társaság épí-
tette 1847-ben, de a folytatást
már a Tiszavidéki Vasút való-
sította meg.
A vasút vonzáskörzetében

fejlôdésnek indult a gazdaság.

A vonal ma is fontos része a
magyar és európai törzsháló-
zatnak. Napjainkban ismét fel-
gyorsultak a pálya rekonstruk-
ciós munkálatai. A vasútvonal
uniós folyosó, ennekmegfele-
lôen 160 kilométer/óra sebes-
ségû, kétvágányú villamosított
pálya kiépítése a cél.
A békéscsabai kiállításon

egyebek mellett a Pest nevû
mozdony modellje is látható
volt, de az az udvari kocsi is,
melyben Ferenc József és Er-
zsébet királyné is utazott egy-
koron. Ugyancsak kiállították
a Közlekedési Múzeum világ-
hírû, 1:5 méretarányúmodell-
jeinek azon darabjait, melyek
a Tiszavidéki Vasúton „szol-
gáltak”, így egy marhava-
gont, egy teherkocsit és egy –
elsô látásra ûrjármûnek tûnô
– hóeke modelljét is.

(gem)

Október lángjai,
méltó megemlékezés
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2 Testületi ülésen történt 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.

A Csaba Honvéd Kulturális Egyesület
(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6., adószám: 18376988-2-04)
köszönetet mond az 1% felajánlásáért, mely 48 555 Ft volt.

Ezen összeget közhasznú kulturális tevékenységre fordítottuk.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

ÁRVERÉSEN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI
a Békéscsaba, Mezômegyer, Fô utca végén található

3 db építési telkét:
11966/1 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 785 m2.
11966/2 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 783 m2.
11966/3 hrsz.-ú 1 db építési telek, terület 793 m2.
A telkek kikiáltási ára: bruttó 2000 Ft/ m2.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) megtekinthetô

az információk/ajánlati felhívások menüpont alatt.

Díszdiplomások köszöntése
Gyémánt- és aranydiplo-

másokat, valamint nyug-
díjas intézményvezetôket kö-
szöntött október 21-én a vá-
rosháza dísztermében dr. Be-
nedekMária jegyzô, Köles Ist-
ván alpolgármester és Túriné
Kovács Márta, az oktatási,
közmûvelôdési és sportosz-
tály megbízott vezetôje.
Ahogy Köles István fogal-

mazott, csodálatos ívû pályát
megélt, köztiszteletben álló
pedagógusok jöttek el a dísz-
terembe, olyanok, akik ötven-
hatvan éve szereztek diplo-
mát, vagy néhány éve még
Békéscsaba intézményeiért
feleltek. Az alpolgármester
képet adott az oktatás mai
helyzetérôl, megjegyezve,
hogy a kis iskolák igen nehéz
helyzetben vannak, megma-

radásukat veszély fenyegeti.
Úgy vélte, nem szabadna kö-
tött osztálylétszámokhoz ra-
gaszkodni, ott kellene segít-
séget adni az embereknek,
ahol élnek. Mint mondta, a
törvények miatt létrehozott
hatalmas szakképzési köz-
pontok, „közoktatási kolho-
zok” jelenleg kísérleti üzem-
módban mûködnek, hogy
mennyire eredményesen, az a
jövôben derül ki. Beszélt arról,
hogy a változó személyi és
politikai széljárás súlyos káro-
kat okozott a hajdan magas
színvonalú közoktatásnak.
Méltatta az igazi pedagógu-
sok emberformáló, „lélekfor-
máló” munkáját, amelyre ma,
az internet és az értékek válsá-
ga közepette talán a korábbi-
nál is nagyobb szükség van.

A díszteremben a követke-
zô aranydiplomásokat kö-
szöntötték: Ardayné Kincses
Márta, Csicsely Jánosné, dr.
Kovács Lászlóné, Kóti Imréné,
Sándor Ferenc, Such Sándor,
Szatmári Lászlóné, Uhrin Já-
nos, Uhrin Jánosné.
A gyémántdiplomások:

Bartyik Istvánné, Deák Fe-
rencné, dr. Faluhelyi László-
né, dr. Kaba Tivadarné, End-
rész Lászlóné, Hagymási Sán-
dorné, Maczák András, Mac-
zák János, Mácsik Sándor,
Nagy Jánosné Sitkei Erzsébet,
Nánási Imre és Rucz Lajosné.
Az ünnepség a Körösök

Völgye Látogatóközpontban
közös ebéddel, beszélgetés-
sel, a régi idôk felidézésével
zárult.

Mikóczy

Elismerések az ünnepen
Három kitüntetett az évfordulón

A forradalom évfordulóján,
a városi ünnepség kereté-
ben adta át Vantara Gyula
polgármester a Békéscsaba
Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének Elismerése elneve-
zésû kitüntetést a Phaedra
Közéleti Központban Ban-
ner Zoltánnak, dr. Simon
Fiala Jánosnak és a Len-
csési Nyugdíjas Klubnak.

Banner Zoltán 1932-ban szü-
letett Szatmárnémetiben. A
Bolyai Tudományegyetem el-
végzése után a kolozsvári
egyetemen dolgozott tanár-
segédként, 1957-tôl pedig a
bukaresti Oktatási és Mûvelô-
désügyi MinisztériumNemze-
tiségi Fôosztályán fôelôadó-
ként. 1958-tól 1987-ig a ko-
lozsvári Utunk címû hetilap
mûvészeti rovatának vezetôje
volt. 1988-ban lett a békés-
csabai Munkácsy Mihály Mú-
zeum osztályvezetôje, ké-
sôbb az Új Auróra és a Sod-
rás címû folyóiratok szerkesz-
tôje. 1994–1997-ig dolgozott
a csabai fôiskola tanszékve-
zetô tanáraként.
Harminckilenc önálló köte-

te jelent meg, ezer fölé tehetô
különbözô mûfajú írásainak
száma, és 1964 óta tart iro-
dalmi elôadóesteket. Szak-
mai kitüntetései mellett 2004-
ben megkapta a Magyar

Köztársasági Arany Érdemke-
resztet.
Dr. Simon Fiala János 1953-

ban született Békéscsabán.
A Szegedi Orvostudományi
Egyetemen „summa cum lau-
de” minôsítéssel kapott diplo-
mát 1978-ban. Harminc éve
dolgozik a Réthy Pál-kórház-
ban; három szakvizsgát szer-
zett, köztük a szájsebészetit.
Ezt követôen kezdôdhetett el
Békéscsabán a szájsebészeti
járó- és fekvôbeteg-ellátás. Tu-
dományos tevékenysége so-
rán elsôsorban az arckopo-
nya-sérülések ellátásával fog-
lalkozott. Több hazai egyete-
men oktatott, 2001-ben me-
gyei szakfelügyelô fôorvos
lett. Szájsebészeti osztálya
akkreditált, részt vesz az egye-
temi hallgatók és rezidens or-
vosok képzésében.

A Lencsési Közösségi Ház
nyugdíjasklubja huszonöt éve
alakult. Kezdetben harminc
taggal mûködött, ma a város
egyik legaktívabb klubjaként
170-180 tagot számlálnak.
Hagyományos ünnepi meg-
emlékezéseik mellett az el-
múlt években ismeretterjesztô
elôadás-sorozatokat szervez-
tek, és a közösség tagjai kez-
deményezték Békéscsabán a
nyugdíjasok számítógépes
alapképzését. A klubtagok
rendszeresen gondozzák a
város egy-egy kiemelkedô
alakjának sírját, valamint a
második világháborúban ele-
sett két honvéd nyughelyét a
Kastély úti temetôben. A kö-
zösség karitatív tevékenysé-
get is folytat: karácsony elôtt
játékot és ruhát gyûjtenek a
rászorulóknak. m.

– hangzott Köles István alpol-
gármester beszéde. A Kazin-
czy utcán a Széchenyi közép-
iskola diákjai megindítóan
mutatták be 1956 történéseit
Tóth Jánosné és Kovács Nap-
sugár összeállításában, hang-
súlyozva: „Nehéz minékünk
méltónak lenni ennyi áldozat-
ra, de meg kell kísérelnünk,
feledve vitáinkat, revideálva
tévedéseinket, megsokszo-
rozva erôfeszítéseinket, szoli-
daritásunkat.”
– Mondjuk ki bátran, 1956.

október 23-án a világ örökre
megváltozott. Ez a kis ország
megmutatta a világnak, hogy
élmég a szabadságvágy. Akik
tenni mertek azokban a vész-
terhes idôkben, hittekmaguk-

ban, hittek az összefogásban
és a hazaszeretet mindent le-
gyôzô erejében. Nekünk, utó-
doknak is hinnünk kell, ha-
zánk és városunk jövôjéért –
mondta Vantara Gyula polgár-
mester aNagy Imre szobránál
tartott megemlékezésen, ahol
a város polgárai mellett jelen
volt többek közt Fekete Pál,
Békéscsaba díszpolgára, Ju-
raj Migas szlovák nagykövet,
Jan Süli fôkonzul és Mikkeli
delegációja.
A békés ünnepségen a Jó-

kai Színház mûvészei idézték
fel az 52 évvel ezelôtti Békés-
csabát, egészen a hangos
sortûzig, ami megdöbbentet-
te, szíven ütötte a Nagy Imre
téri emlékezôket.

M. E.
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Október lángjai,
méltó megemlékezés

Phaedra, ahová jó bemenni
A mindennapi élet taposó-
malmából jólesik elmenekülni
egy keveset. Olykor muszáj
látni, hallani szívet-lelket gyö-
nyörködtetô dolgokat, s elfe-
ledni a mindennapi nehézsé-
geket.
Egy éve nyitotta meg újra

kapuit városunk egyik legpa-
tinásabb épülete, az Irányi ut-
cában található Phaedra Köz-
életi Központ. Az elsô ízben
a XX. század elején átadott
épület a mai kor igényeinek
megfelelôen van felújítva,
mégis megôrizte a századelô
hangulatát.
Az elmúlt idôszakban szá-

mos rendezvénynek adott ott-
hont a ház. A kulturális ese-
mények mellett sok céges
rendezvényt, bált és esküvôt
rendeztek a Phaedrában.
Pintér Viktória, az épület

házigazdája elmondta: az idei
évben már csak egy-két idô-

pont szabad, de a 2009-es év
báli, farsangi szezonjáramost
kezdenek jelentkezni a külön-
bözô szervezetek, cégek. Aki
egy igazán színvonalas es-
télyt szeretne adni, annak
még van esélye egy-egy jobb
idôpontot lefoglalni. A terem-
bérleti lehetôség mellett szín-
vonalas ételekkel, versenyké-
pes árakkal, teljes körû ren-
dezvényszervezéssel várják a
vendégeket.
November és december

hónapokra nagyon érdekes
és izgalmas elôadásokat tar-
togatnak az idelátogatók szá-
mára. Megtekinthetik a Cave-
mant, a nagy sikerû Brodway-
komédiát Kálloy Molnár Péter
elôadásában, de a Phaedra
színpadára áll Palya Bea és
Szentpéteri Csilla, valamint
folytatódik a nagy sikerû Du-
maszínház is.

(X)

A Gépészeti és Számítástechnikai
Szakközépiskola és Kollégium
(5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.) állást hirdet

kollégiumi intézményegység-vezetô állás betöltésére.
Amunkavégzés helye: Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium
(5600 Békéscsaba, Trefort u. 2.).

Amunkakör betöltésének kezdete: 2009. január 1.
Jogviszony: határozatlan idôtartamú közalkalmazotti.
Vezetôi megbízás idôtartama: határozott (5 év), 2009. január 1-jétôl 2014. augusztus 1-jéig.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs.

Elvárások: fôiskola szintû pedagógiai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elôélet.

Elônyt jelent:MSOffice (felhasználói szintû) ismerete.
Elônyt jelentô végzettség: egyetem, közoktatás-vezetô.
Elônyt jelentô tapasztalat: minimum 3 év kollégiumi nevelôtanári.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
– vezetési program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstôl
számított 30 napon belül (postai úton vagy személyesen).

További információt ad:Maczik Mihály igazgató a 66/324-163-as és Fekete Csilla iskola-
titkár a 66/441-004-es telefonszámon.

Tisztelt Adózók! ABékéscsabai József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
az elmúlt évben 375 987 Ft-tal részesült az Önök felajánlásaiból. Akapott összeget az alap-
szabályban rögzített célok (kirándulások, táborozások támogatása, versenyeken való rész-
vétel stb.) megvalósítására fordítottuk. Felajánlásaikat köszönjük, kérjük, a jövôben is tá-
mogassanak bennünket! Adószámunk: 18377350-1-04.

Tisztelt Adózók! ABékéscsabai Kosárlabda Klub az elmúlt évben 173 671 Ft-tal részesült
az Önök felajánlásaiból. A kapott összeget az alapszabályban rögzített célok (felszerelések
vásárlása, utazás, játékvezetôi díjak, versenyeken való részvétel stb.) megvalósítására for-
dítottuk. Felajánlásaikat köszönjük, kérjük a jövôben is támogassanak bennünket!
Adószámunk: 18373473-1-04.

AKözép-békési Települé-
sekVízvédelmi Egyesüle-

te partnerségben a Körös-vi-
déki Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatósággal, a Temes–
Maros-vidéki Vízügyi Igazga-
tósággal és a Zerge Ifjúsági
Túrasport Egyesülettel 387
millió forintot nyert uniós for-
rásból az Élôvíz-csatorna víz-
minôségének javítását szolgá-
ló Ökovíz projektre.
A pénzbôl torkolati gereb,

vízpótló szivornya, csónakát-
emelôk, uszadékkiszedô he-
lyek létesültek. A víz tisztítását

szolgálják még a szivattyúk,
valamint egy különleges kotró,
nád- és vízinövényvágó hajó.
A létesítmények üzemelte-

téséhez az egyesület az érin-
tett településekhez fordult tá-
mogatásért, Békéscsabától
éves szintenmintegy 8,4millió
forintot kérnek. A képviselôk
2009-remegszavazták a támo-
gatást, és szóba került az is,
hogy az errôl szóló szerzôdést
az ügy ökológiai és turisztikai
fontosságára való tekintettel
ünnepélyes keretek között ír-
ják alá a városházán.

A temetôkért
A közgyûlés támogatja az
egyházi temetôk fenntartását.
A mûködô evangélikus teme-
tôk közül az Alsóvégi 665 000,
a Tabáni 910 000, a Felsôvé-
gi 770 000, a Tompa utcai
245 000, a megyeri 35 000, a
fényesi 35 000 forintot kap. A
Széchenyi ligeti katolikus te-
metôt 245 000, a Szarvasi útit
315 000, a Zsigmond utcait
140 000, a Mokry utcai refor-
mátus temetôt 105 000, a
Csendes utcai izraelita temetôt
35 000 forinttal támogatják.

A legutóbbi közgyûlésen több
szocialista képviselô elége-
detlenségének adott hangot a
Békéscsaba közbeszerzései-
vel foglalkozó és a szennyvíz-
csatornázás közbeszerzési
feladatait is ellátó budapesti
ügyvédi iroda tevékenységét
illetôen. Mint mondták, a telje-
sítések elmaradása miatt
azonnali hatállyal fel kell mon-
dani a velük kötött szerzôdést.

Ez most nem történt meg, de
vizsgálat folyik, amelynek
eredményét a következô
közgyûlésen tárják a képvise-
lôk elé.
Herczeg Tamás bejelentet-

te, hogy lemond az önkor-
mányzati közbeszerzési dön-
tôbizottságban betöltött elnö-
ki tisztérôl, Szente Béla pedig
az Agórával kapcsolatos és
egyéb feladatai miatt nem kí-
ván a szennyvízprojekt köz-
beszerzési bizottságának el-
nöke lenni. Az MSZP-frakció
nevében Mezei Zsolt közölte,
hogy képviselôik lemonda-
nak közbeszerzési bizottsági
tagságukról, és így tett az
SZDSZ-es Pap János és Vá-
mos József is.
A hivatal részérôl aláírták a

szennyvízprogram támogatá-
si szerzôdését.

Aláírták a szerzôdést

Tisztább lesz a „Körös”



2008. november 10. (hétfô):PÓDIUMSZÍNHÁZ
Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból

Szereplôk: Détár Enikô és Rékasi Károly. Belépôjegy: 2500 Ft

PHAEDRA KÖZÉLETI
KÖZPONT
5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.

3CSABAI MÉRLEG Testületi ülésen történt

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

November 8-án, szombaton 10–16 óráig a közösségi ház JÓGAKLUBJA
fennállásának 15 éves évfordulója tiszteletére szervezett egész napos ren-
dezvény programjai:
10.00:Gyakorlatok (ászanák) végzése Kollár József debreceni jógaoktató

vezetésével
12.00: A 15 éves klub tagjait köszönti Takács Péter, a közösségi ház

igazgatója
12.15: Vegetáriánus ételbemutató és kóstoló
13.00: „A jóga hazája – negyven nap Indiában” címû film vetítése
14.30: Kollár József elôadása „Az egészséges életmód ôsi hagyományai”

címmel; az elôadást kötetlen beszélgetés követi

November 15-én, szombaton 17.30 órai kezdettel kerül sor Wojciech
Wandzel lengyel fotómûvész kiállításának megnyitójára a nagyteremben.
Megtekinthetô november 29-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Egész hetes rendezvénysorozat a NYUGDÍJASKLUB megalakulása 25
éves évfordulójának tiszteletére. Programok:

November 17-én, hétfôn 14.30-kor a sorozat megnyitója. A nyugdíjas-
klub tagjait köszönti dr. Ferenczi Attila, a lakótelepi részönkormányzat ve-
zetôje. Ünnepi mûsort adnak a József Attila iskola diákjai.

November 18-án, kedden 15 órakor Szelekovszky László Kastélyok és
kúriák Békésben címû könyvének vetítéssel egybekötött bemutatója.

November 19-én, szerdán 16–18 óráig nagymama–unoka játszóház.
Karácsonyi vendégváró ajtódísz készítése. A foglalkozást Ujj Éva vezeti.

November 20-án, csütörtökön 15 órakor „A boldog öregkor” címmel dr.
Csereiné Árgyelán Anna, a Családsegítô Szolgálat igazgatója tart elôadást.

November 21-én, pénteken 17-tôl 22 óráig Erzsébet–Katalin napi bál a
közösségi ház összes termében. Fellép a nyugdíjasklub színjátszó köre,
közremûködnek a Csaba Néptáncegyüttes táncosai.

November 22-én, szombaton 16 órai kezdettel a Lencsési Pódium Es-
tek sorozat keretén belülNagy Szilvia, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem másodéves hallgatója elsô önálló elôadóestje.

November 23-án, vasárnap látogatás Csorvásra, Hudák Marianna vise-
letkészítô mûhelyébe. Kirándulás a Rudolf- és Károly-majorba.

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

2008. november 7–8. (péntek–szombat):
Múzeumok ôszi fesztiválja a Munkácsy-emlékházban

2008. november 7. (péntek):
Cool Head Klan-koncert a Casinóban

2008. november 8. (szombat): Guzsalyas táncház

2008. november 8–9. (szombat–vasárnap):
Gyermekagykontroll-tanfolyam 7–10 éveseknek
és villámolvasás 14 év fölött

2008. november 13. (csütörtök) 8–14 óráig:
Kedvezményes cipôvásár

2008. november 15. (szombat) 17 órakor:
A Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar 60 éves jubileumi
hangversenye

2008. november 15. (szombat) 20 órakor:
Ludas kocsma – táncház

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

KIÁLLÍTÁSOK:
November 19-éig: Amagyar festészet napja alkalmából békéscsabai
rajztanárok kiállítása az Art Caffé galériában

November 6-a 14 órától november 22-éig: „A reneszánsz festészet
bélyegeken” – kiállítás a Munkácsy-emlékház vörös szalonjában

November 19-éig:Mengyán András kamara-kiállítása a Munkácsy-
emlékházban.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Marti Zsuzsanna ás Kállai József, Kiss Villô és Kárász Péter, Klapka
Anikó és Dalmadi Ferenc, MokosMariann ésMayer Zsolt, Szabó Edi-
na Csilla és Onódi János, Vámos Csilla Katalin (Mezôberény) és Pe-
cze Attila (Mezôberény), Gazsó Szabina Eszter (Újkígyós) és Balázs
György (Szabadkígyós), Botta Klára Borbála és Farkas Krisztián, dr.
Pusztai Kincsô (Gerendás) és Szalontai Tamás (Nyíregyháza), Rusz-
nák Ágnes (Békéscsaba) és Stuber Géza József (Kétsoprony).

SZÜLETÉSEK
Hegedûs Sándor és Gulyás Mária Szilvia leánya Boglárka, Fülöp Zol-
tán és Tóth Márta leánya Nóra, Harmati Sándor és Erdei Éva leánya
Viktória (Dévaványa), Kovács Csaba Lajos és Korán Tünde fia Csaba
Elek (Dévaványa), Horváth Ferenc és Perza Gyöngyi fia Ferenc (Sza-
badkígyós), Hugyik Mihály és Szabó Ildikó fia Zsombor Mihály, Tú-
róczy József és Kis Edina leánya Patrícia, Gergely János és Kola-
rovszki Tímea leánya Diána, Szöllôsi Zoltán és Molnár Henrietta leá-
nya Dóra, Madera Luna Fermin és Domokos Mariann leánya Patricia
Elizabeth, Stephán András és Gömöri Judit leánya Réka (Kondoros),
Juhász Csaba és Molnár Magdolna fia Csaba Bence (Dévaványa),
Csajbok Gyula és Gyôrfi Judit leánya Csenge (Telekgerendás).

HALÁLESETEK
Lestyán Mihályné (1921), Nagy László Ferenc (1954, Mezôberény),
Dombi Istvánné Nagy Julianna (1923, Mezôberény).

ANYAKÖNYVIHÍREK

TEREMBÉRLETI
LEHETÔSÉG

Impozáns, elegáns,
minden igényt kielégítô nagyterem.

Lakodalmakra, családi és céges
rendezvényekre, konferenciákra,

állófogadásokra és VIP fogadásokra
is kiválóan alkalmas.

Érdeklôdni Pintér Viktóriánál
a 30/577-8759-es telefonszámon lehet.

NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
TRIO IN FUSIO +

CSERI & HABISZTI BAND
NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

VITÉZ LÁSZLÓ ÉS A TÖBBIEK +
ROUTE 44

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

Jegyek kaphatók a Tourinform-irodában,
a Diáktanyán és a Center Mozi jegypénztárában.

November 10., hétfô 18.00 Karma és reinkarnáció
a parapszichológia tükrében – Paulinyi Tamás
elôadása
November 13., csütörtök 19.00 Caveman – Átütô
Brodway-komédia Kálloy Molnár Péter elôadásában
November 20., csütörtök 19.00 Phaedra Dumaszín-
ház, fellépnek: Litkai Gergely és Hadházi László
November 22., szombat 22.00 Axe party

Ú j kezdeményezés jött
létre a déli egyházkerü-

letben az egyházközösségek
és a települési önkormány-
zatok közötti kapcsolaterôsí-
tés és a szorosabb együtt-
mûködés szándékával. A ke-
rület elnöksége találkozóra
hívta az egyházkerületbôl
azoknak a városoknak és fal-

vaknak a polgármestereit,
ahol evangélikus gyülekezet
is van, mely részt vesz a hely-
ség életében. Ameghívást el-
fogadó településvezetôket
október 17-én a püspöki hiva-
tal budapesti tanácstermében
fogadtaGáncs Péter püspök.
A püspök beszélt arról,

hogy a gyülekezetek a társa-

dalmi felemelkedést segítô
„oázisok” lehetnek. A tanács-
kozás egyik legfontosabb té-
mája a közös pályázatok fon-
tosságának kiemelése volt. A
találkozón szó esett a szoro-
sabb együttmûködésrôl és az
ünnepek közös megszerve-
zésérôl is.

Vantara Gyula

Evangélikus polgármesterek

Itt járt az indiai nagykövet

Vantara Gyula polgármester
meghívására október 21-én
Békéscsabára látogatott Ran-
jit Rae, India rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete.
A találkozó elôzménye,

hogy Békéscsaba az elsôk
között jelezte, szívesen adna

otthont az Apollo Tyres Ltd.
beruházásának, majd elsô-
ként készített befektetési port-
fóliót. Az autópálya hiányami-
att a város kiesett a szóba jö-
hetô helyszínek közül, de a
kapcsolatfelvétel más terüle-
ten esélyt jelenthet. Vantara
Gyula tájékoztatta a nagykö-
vetet Békéscsaba befektetô-
barát politikájáról és a befek-
tetési lehetôségekrôl. Hang-
súlyozta, a város a gyors,
pontos hivatali ügyintézéssel
segíti a mûködô vállalkozáso-
kat és a befektetôket, s azzal,
hogy nem kíván adót emelni,
és hogy közvetlenül támogat-
ja a munkahelyteremtést. A
négyszemközti egyeztetést

követôen a nagykövet meg-
látogatta a Budapest Bank
Nyrt. bankmûveleti központját
és a Linamar Hungary Nyrt.-t,
ahol személyesen is meggyô-
zôdhetett minderrôl.
Ranjit Rae hasznosnak ne-

vezte a találkozót. Mint mond-
ta, jó lehetôségeket lát az élel-
miszer-feldolgozás fejleszté-
se területén, különösen, hogy
az élelmiszerek világpiaci ára
folyamatosan emelkedik. Ha-
marosan sor kerülhet konkrét
lépésekre, hiszen a nagykö-
vet és a polgármester megál-
lapodtak abban, hogy Békés-
csaba bemutatkozási lehetô-
séget kap az indiai befekte-
tôk felé.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
2008. november 10-én (hétfô) 10 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Békéscsaba,

Szabadság tér 11–17. II/8. sz. tárgyaló

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
2008. november 18-án (kedd) 16 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Magyar–Lengyel Baráti Kulturális

Egyesület székhelye
Békéscsaba, Szent I. tér 8.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Román Kisebbségi Önkormányzata
2008. november 17-én (hétfô) 15 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Békéscsaba,

Szabadság tér 11–17. II/8. sz. tárgyaló

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata
2008. november 12-én (szerda) 14 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Mezômegyer,

Arany János Mûvelôdési Ház

A zene mindenkié!

A Phaedra Közéleti Központban immár második alkalommal jelentke-
zik zenei estekkel a Tóth Produkció. 2008. november 19-én 18 órától
a Kemény Gábor szakközépiskola GITÁRKLUBJAmutatja bemûsorát.
Az I. részben a haladó csoport mûsorát láthatják, a II. részben a ZRB
a Beatles-dalok világába kalauzol, majd blues és rock mûfajban lép a
közönség elé. A rendezvény ingyenes.

Több napirend is foglalko-
zott az október 30-i

közgyûlésen a Dél-alföldi Re-
gionális Hulladékgazdálkodá-
si Rendszerrel (DAREH) kap-
csolatos témákkal, ezért az
ülésen jelen voltMolnár Béla,
a DAREH elnöke is.
Mint ismeretes, a DAREH

önkormányzati társulása a
települési szilárd hulladék
begyûjtésére, elhelyezésére,
ártalmatlanítására szolgáló lé-
tesítmények létrehozásával
foglalkozik. A benne szereplô
önkormányzatok célul tûzték
ki, hogy különféle pályázatok

útján uniós forrásokat igye-
keznek megszerezni össze-
függô feladatok megoldásá-
val és a környezetvédelmi
elôírásoknak megfelelôen.

Az egyik napirend a telepü-
lési szilárdhulladék-gazdálko-
dási rendszerek fejlesztését
célzó pályázat koncepcióját
tartalmazta, mely a legtöbb
kérdést vetette fel. Molnár Bé-
lának nem sikerült meggyôz-
nie a békéscsabai közgyû-
lést. Többen kidolgozatlan-
nak ítélték a koncepciót, nem
értettek egyet a hosszú távú
célokkal, s a mérlegelésre
rendelkezésre álló idôt is rö-
vidnek találták. Ezért a testü-
let határozata szerint a dön-
tést elhalasztották.

Gajdács Emese

Acsabai közgyûlés júliusi
ülésén ez a kérdés, illet-

ve javaslat hangzott el: „Az
egészségügyi, szociális és la-
kásügyi bizottság járjon utána
a jegyzô közremûködésével,
hogy a kórház miért nem tud-
ja lehívni a havi negyvennyolc-
millió forintos kapacitást és
emiatt évi ötszázmillió forint hi-
ánnyal küzd!”
A legutóbbi képviselô-tes-

tületi ülésen ennek kapcsán
részletes tájékoztatót kaptak a
jelenlévôk a békéscsabai
Réthy Pál-kórház gazdálkodá-
sáról. Kiderült egyebek mel-
lett, hogy az intézmény lehetô-
ségeit jelentôsen leszûkíti a
teljesítményvolumen-korlát
(TVK). „Nincs szó arról, hogy a
kórház a bevételeit közvetle-
nül tudná befolyásolni, le tud-
na hívni bevételeket. Ellátjuk
a betegeinket, az ellátásért
pontszámot kapunk, és ennek
alapján kifizetik a teljesítményt
a mindenkori TVK határáig” –
áll a tájékoztatóban. Az anyag
szerint, ha a gazdasági érde-
keket nézzük, a forgalmat le
kellene csökkenteni a finanszí-

rozott TVK szintjére, ezt azon-
ban nem teszik lehetôvé a
szakmai szempontok és a be-
tegellátás igényei, így ezen a
területen a finanszírozatlan
betegek miatt folyamatosan
veszteség keletkezik.
Két év alatt 17 millió forint/

hó bevételt nem tudott reali-
zálni a kórház, mivel a járóbe-
teg-ellátás teljesítménye nem
érte el a maximumot. A króni-
kus betegellátás területén havi
szinten közel 13 millió forint
bevételkiesést okozott a csök-
kent ágykihasználtság. Ez az a
potenciális, „le nemhívott” be-
vétel, amelyet nem szerzett
meg a kórház, ennek a meg-
szerzése azonban nem is volt
realitás. A kórház teljesítmé-
nyei nem növekedhettek any-
nyival, amennyi többletteljesít-
mény lehetôségét a finanszí-
rozó a TVK által biztosította.
Ennek a feltételei sem a be-
tegforgalom oldaláról, sem a
kórházi kapacitások oldalán
nem voltak meg – állt a tájé-
koztatásban, melyet a testület
többsége elfogadott.

(gem)

A közgyûlés szeptemberi ülé-
sén Bokros Mátyás képviselô
a mezôgazdasági termelôk
helyzetével kapcsolatosan tett
észrevételt, és jelezte, hogy
írásban kívánja továbbítani a
Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériumnak a fel-
vetett panaszokat.
A Békéscsabán és vonzás-

körzetében élô lakosság je-
lentôs része a mezôgazda-
ságból, illetve a termékek fel-
dolgozásából biztosítja meg-
élhetését. 2000 óta számos
feldolgozóipari cég szüntette
meg tevékenységét a város-
ban, így többek között a ba-
romfifeldolgozó, a tejüzem, az
István malom. Ezek a munka-
helyek több ezer családnak
nyújtottakmegélhetést – hívta
fel a figyelmet a képviselô.
A mostani képviselô-testü-

leti ülésen újra napirendre ke-
rült a téma, hosszas vitát ki-
váltva. A határozati javaslatot
a testület többsége elfogadta
azzal a kiegészítéssel, hogy
hívják meg a minisztert egy
békéscsabai agrárfórumra.

G. E.

Elnapolták a döntéstAgrárosok levele
a miniszternekEllátják a betegeket



4 Gazdasági élet, egészségügy CSABAI MÉRLEG

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

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

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

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

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

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

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

SZAKJAINK A FELNÔTTKÉPZÉSBEN:
(Igény esetén kihelyezett tanfolyam is!)

Gyógypedagógiai asszisztens 
(OKJ-szám: 54 140 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Rehabilitációs nevelô, segítô 
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 01)

Szociális asszisztens 
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 02)

Szociális, gyermek- 
és ifjúságvédelmi ügyintézô  
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 03)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Gyermekgondozó-nevelô – óvodai, 
bölcsôdei dajka (OKJ-szám: 54 761 02) 
Képzési idô: 10-12 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Pszichológus asszisztens
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Biztosításközvetítô
(OKJ-szám: 52 343 02)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati 
szakügyintézô (OKJ-szám: 54 347 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Marketing- és reklámügyintézô
(OKJ-szám: 52 342 01)
Képzési idô: 3-6 hónap, 
oktatás heti 1-3 alkalommal 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Protokollügyintézô
(OKJ-szám: 54 812 02) 
Képzési idô: 3-4 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Bolti eladó – mûszakicikk-eladó
(OKJ-szám: 33 7862 04)
Képzési idô: 3-5 hónap, 
oktatás heti 2-3 alkalommal

Pincér – sommelier (borpincér) 
és mixerképzés is! (OKJ-szám: 33 811 02)
Szint: középszintû szakképesítés
Képzési idô: 10-12 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Idegenvezetô
(OKJ-szám: 54 812 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

ECDL vizsgára való felkészítés
Képzési idô: 3-6 hónap, 
oktatás heti 1-3 alkalommal

Nyelvtanfolyam: angol, német
Képzési idô: 3-5 hónap, heti 1-2 alkalom
Alapfokú, középfokú, felsôfokú 
nyelvvizsgára felkészítô

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

Ôket vastapssal köszöntötték
a kolbászgyúrók, miközben
zengett, hogy „Szép volt,
fiúk!”. Jöttek versenyzôk töb-
bek közt Erdélybôl, Szlová-
kiából, Finnországból, Fran-
ciaországból, Németország-
ból, de Szardínia szigetérôl is.
Kolbászt készített például
Wichmann Tamás, Palotai Ká-
roly, a Hooligens, Márió, Do-
mokos László, Hanó Miklós,
dr. Fábián Ágnes, Velkey Gá-
bor, Baji Lajos, itt volt Dorogi
Gabriella, Fásy Ádám, és

gyúrtak cégek, vállalkozások,
pénzintézetek. A gyôztes ez-
úttal a Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület csapata lett,
ôket Szaszák András és Bozó
József csapata követte.
A kolbászfesztivál vasár-

nap családi programokkal,
majd késô délután a száraz-
kolbászok versenyével zárult,
ahol Huszárné Sándor Katalin
„alkotása” bizonyult a leg-
jobbnak. A második Varga Já-
nos, a harmadik Balázs Ta-
más lett.

Mikóczy Erika

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Energiaínség, szélmalomharc

A szélenergiában van fantá-
zia. Érdemes volna egyre
több szélerômûvet telepíteni.
Szerintem fôként a kisebb,
egy-két háztartást ellátó turbi-
nák elterjedésének volna jö-
vôje. A kis gépek széles körû
használatával megszûnhetne
a kisfogyasztók kiszolgálta-
tottsága az energiamonopó-
liumok kapzsi áramdíjszabá-
sával szemben. Nyilvánvaló,
hogy elsôsorban a tanyák, ta-
nyacsoportok, farmok jöhet-
nének szóba mint az egyedi
turbinák tulajdonosai. 
Az energiaínség és a kör-

nyezetszennyezés leküzdésé-
re fent vázolt elképzelés azon-
ban ebben a kifosztott társa-
dalomban nem realizálódhat
a kormány olyan, hathatós tá-
mogatása nélkül, amely nem

akad fenn a bürokrácia, a
bankok és a nagytôke hálóján
– az EU-s pályázati pénzek-
hez hasonlóan. Merthogy ez
történik! 
Úgy egy évvel ezelôtt meg-

hirdette a kormány, hogy ta-
nyasi szélgépek létesítéséhez
is pályázni lehet valamilyen
uniós támogatásra, majd egy-
éves lapítás után kiderült,
hogy a hír csak a sikerpropa-
ganda része volt, mert a pénzt
már lenyelte az államgépezet.
Ha maradt is valamennyi, azt
a baráti nagytôkések pályáza-
taira osztogatták, mert a milli-
árdosok megérdemlik a támo-
gatást. Majd esetleg lesz egy
multicég, amelyik talán tíz-
húsz millióért elad néhány
szélgépet a hátrányos hely-
zetû tanyasiaknak.

Aligha várhatunk segítsé-
get a szélenergia nagyarányú
felhasználásához. Személyes
tapasztalataim alapján vilá-
gossá vált, hogy ha a kor-
mány támogatásáért ácsingó-
zunk, abból legfeljebb „szél-
malomharc” lesz és nem mi-
niszélerômû-projekt. Vagyis
konstruálás helyett amolyan
modern Don Quijotékként, fö-
löslegesen megírt kérvények
tömegével nap mint nap ost-
romolhatjuk a nukleáris ener-
giával klimatizált luxus iroda-
házakat.

Csernus Pál

A szerzôdés
módosított határideje
A Környezetvédelmi és Víz -
ügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósága a „Békéscsaba
Megyei Jogú Város szenny-
víztisztításának és csatorná-
zásának fejlesztése” tárgyú
projekt támogatási szerzôdé-
se megkötésének végsô ha-
táridejét 2008. november 24-
ére módosította.
A minisztérium fejlesztési

igazgatósága a támogatási
szerzôdés megkötéséhez tá-
masztott feltételeket elfoga-
dásra javasolta a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökségnek, ahol
a javaslatokat elfogadták, így
minden akadály elhárult a tá-
mogatási szerzôdés megkö-
tése elôl.

Mi újság a Réthy Pál-kórházban?
Ezzel sikerült enyhítenünk az
év elején kialakult áldatlan ál-
lapotot, amit a betegszállítás
és a mentés szétválasztása
okozott. Tavaly százhuszon-
hat millió forint értékben sike-
rült a radiológiai eszközpar-
kot fejleszteni, így az egyik
legkorszerûbb digitális mam-
mográfot tudhatja magáénak
az intézmény. Idén további
nyolcvanhatmillió forint ér-
tékû pályázat elnyerésével
nyílt lehetôség a sürgôsségi
ellátás színvonalának növelé-
sére. Nagyon sok lépést tet-
tünk a gazdasági egyensúly
elérésének irányába, számot-
tevô eredményeket értünk el,
de további feladatok várnak
ránk ezen a téren.
– Melyek azok a gondok,

problémák, amelyek a leg-

több fejtörést okozzák a kór-
házi menedzsmentnek?
– Az E-alap tartalékának az

év utolsó felében-harmadá-
ban történô, ad hoc jellegû el-
osztása miatt nem lehet ter-
vezni az amúgy is feszes költ-
ségvetést. Más kérdés, hogy
a maradvány elosztásának al-
goritmusa sem ismeretes, és
nem a valós igényeknek
megfelelôen történik. Egyre
nehezebb a humánerôforrás-
gazdálkodás és a szakember-
utánpótlás, de növekszik a
pályaelhagyók száma is. Még
magasabb a frissen végzett
orvosok pályaelhagyási ará-
nya, ami egyes felmérések
szerint az ötven százalékot is
eléri. Nem megfelelô és ezért
sürgôs változtatást igényel a
rezidensképzés rendszere. A
szakember-utánpótlás mellett

meg kell állítani az elvándor-
lást, és meg kell teremteni a
jól képzett orvosok és szak-
dolgozók magyarországi, az
ágazatban történô elhelyez-
kedésének feltételeit. Az
egészségügyi dolgozók meg-
becsülése helyett tovább foly-
tatódott, talán még inkább fo-
kozódott az egészségügyi
szféra alaptalan lejáratása
mind a médiumokban, mind
egyes politikai megnyilvánu-
lásokban.
– A megbízatásából alig

több mint egy év telt el. Ho-
gyan tovább, merre tart az 
elkövetkezendô idôkben a
Réthy Pál-kórház, melyek a fô
stratégiai elképzelések a jövô-
re nézve?
– A kórház és általában az

egészségügyi szolgáltatók
számára nem cél, hanem

alapfeltétel kell legyen a gaz-
daságos és hatékony mûköd-
tetés. Továbbra is elsôrendû
fontosságú, hogy az egész-
ségügyi ellátás elégítse ki a
lakossági szükségleteket és
igényeket, feleljen meg a tu-
lajdonos elvárásainak, vala-
mint a szakmai követelmé-
nyeknek is, teljesítve a szak-
mai protokollokat és irányel-
veket, egyúttal pedig minôsé-
gében mindig garantált ellá-
tást kell nyújtanunk az elkö-
vetkezô idôszakban is. Fon-
tos terület az egészséges
életmód, a preventív egész-
ségmegôrzés, ezért nagyobb
mértékben kívánunk hozzájá-
rulni ezek tudatosításához is.
Ilyen szellemben kívánjuk a
további stratégiánkat kialakí-
tani. 

Gajdács Emese

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

A „Mûvészetoktatásért” Alapítvány
köszönettel és tisztelettel tájékoztatja 
támogatóit, hogy a 2006. évi szja 

1%-ának felajánlása 264 926 Ft volt. 
A befolyt összeget tehetséges tanulóink
támogatására, mûvészeti rendezvények
lebonyolítására és az oktatást segítô
eszközök üzemeltetésére fordítottuk. 

A további felajánlásokat is 
köszönettel vesszük!

Adószámunk: 18382471-1-04.
Az alapítvány kuratóriuma

A környezetvédelemért
Környezetvédelmi szak-

emberek és önkormány-
zati vezetôk részvételével tar-
tották meg a közelmúltban az
V. Békéscsabai Hulladékgaz-
dálkodási Konferenciát.
A Széchenyi ligeti látogató-

központban a békéscsabai
önkormányzat nevében dr.
Ferenczi Attila képviselô be-
számolt a városban zajló kör-
nyezetvédelmi programokról.
Megemlítette egyebek mel-
lett a 17,5 milliárd forintos
szennyvízberuházást, a hulla-
dékkezelô mû folyamatos fej-
lesztését. Mint mondta, a me-
gyeszékhelyen most 62 sze-
lektív gyûjtésre szolgáló szi-
get van, ám a lakosság köré-
ben még nem elég elterjedt a
környezettudatos szemlélet. 
Dióssy László, a környezet-

védelmi minisztérium szakál-
lamtitkára a települési hulla-

déklerakók megszüntetésé-
hez igénybe vehetô európai
uniós támogatásokról tájé-
koztatott. Elmondása szerint
az önkormányzatok által be-
adott pályázatok közel fele
nem felelt meg az elvárások-
nak. Az elsô fordulóban 257
pályázat közül 132 nyert, köz-
tük nyolc Békés megyei tele-
pülés. 
Dr. Cserei Pál környezetvé-

delmi szakértô a békéscsabai
regionális hulladéklerakó je-
lenleg is zajló fejlesztésérôl s
a régi környezetének helyreál-
lításáról tartott elôadást. Az
ÖKO-Pannon Kht. Magyaror-
szágon a legnagyobb a cso-
magolási hulladékok keze -
lését koordináló szerveze -
tek közül. Nevükben Viszkei
György ügyvezetô igazgató
tartott elôadást. 

G. E.

A szelet nem kell megvásárolni, ingyen fúj, házhoz jön, és
ha van egy szélturbina meg egy akkumulátortelep, drága
tankolás nélkül áram, azaz fény és meleg keletkezik, a vil-
lanybicikli pedig csendesen suhan. A szélturbina nem su-
gároz és nem robban fel, mint az atomreaktor, és fôként
nem termeli vissza – rövid évtizedek alatt – a légkörbe azt
a szén-dioxidot, amit több száz millió éven keresztül az élô-
világ kivont az atmoszférából.

2008. november 11-én, kedden 18 órakor a SZÜ-NET INTERNET KÁVÉZÓBAN
a KÖZÖS PONT TEAHÁZ vendége lesz MEGYERI ANNA szociológus.

Az elôadás és beszélgetés témája: Álompénzek, keleti kristályok. 
Házigazda: Kovács Mihály.

Népszerû a gasztrofesztivál
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ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

FILHARMÓNIAI HANGVERSENY OROSHÁZÁN
a Filharmónia Kelet-Magyarország Kht. és a Petôfi Kulturális Kht. szervezésében.

A Gyôri Filharmonikus Zenekar ad koncertet 
a Petôfi Kulturális Központban
2008. november 11-én, kedden, este 7 órai kezdettel. 
Mûsor: Erkel Ferenc: Ünnepi nyitány

Kodály Zoltán: Marosszéki táncok
Bartók Béla: Concerto

Vezényel: Gál Tamás
A belépôjegy ára: 1500 Ft. Békéscsabán jegyek válthatók 
a Filharmónia irodájában. (Andrássy út 24–28., tel.: 66/442-120)

Egy professzionális zenekar – élén egy kiemelkedô karmester 
egyéniséggel – remek mûsort kínál. Miért ne lenne ott Ön is?

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

Gazdikeresô rovatunkban
idôrôl idôre bemutatunk egy-
egy olyan árva kutyát, melyet
a Csabai Állatvédôk vettek
gondozásba. 
A civil szervezet 2006 óta

üzemelteti az önkormányzati
tulajdonban lévô Kétegyházi
úti menhelyet, ahol sok pozi-
tív változás történt az utóbbi
idôben is. Errôl bárki saját
szemével meggyôzôdhet, ha
kilátogat hozzánk – invitált
dr. Árusné dr. Juhász Györgyi
elnök, miközben az egyesület
aktuális örömeirôl és gondjai-
ról beszélgettünk.
– Békéscsabán nyolc évvel

ezelôtt, tíz lelkes taggal hoz-
tuk létre az állatvédô egyesü-
letet, amely azóta is mûködik,
s nagy örömünkre 2006 óta a
városi kutyamenhely üzemel-
tetését is a gondjainkra bízta

az önkormányzat – mondta el
elöljáróban dr. Árusné dr. Ju-
hász Györgyi, aki korábban
titkára, ez év tavaszától pedig
elnöke az egyesületnek. 
Mint megtudtuk, a csabai

állatvédôket több nagyválla-
lat, áldozatkész helyi vállalko-
zók is rendszeresen támogat-
ják, legutóbb pedig Vantara
Gyula polgármester ajánlott
fel számukra jutalmából há-
romszázezer forintot. Ezek -
re a támogatásokra bizony
szükség is van, hiszen a men-
hely fenntartása mellett az
egyesület sok más feladatot
is felvállal. Idôrôl idôre meg-
próbálnak gazdát találni a
„kis árváknak”, de szükség
esetén bajban lévô, kínzást
elszenvedô állatokon is segí-
tenek. (Folytatjuk)

Gajdács Emese

A Szabó Pál Téri Általános Iskola
Alapítványa köszönetét fejezi ki 

támogatóinak, akik az szja 1%-ával,
822 680 Ft-tal hozzájárultak céljaink
megvalósításához. A kuratórium 
a befolyt összeget kiemelkedô 
eredményeket elért tanulóink 

jutalmazására, valamint oktatást segítô
eszközök fejlesztésére fordította.

Tisztelettel kérjük, hogy felajánlásaikkal
a jövôben is segítsék munkánkat!

A Békéscsabai Városvédô és Város-
szépítô Egyesület ezúton mond kö-
szönetet azon kedves városlakóknak,
akik a befizetett adójuk 1%-át egye-
sületünk támogatására felajánlották.
A 76 331 Ft összeget egyesületünk
mûködésére fordítottuk.

Több évtizedes múlttal rendelkezô
egyesületünk 2009-ben is várja ado-
mányaikat az 19052122-1-04-es
adószámunkra.  

Ôszi zsongás az Életfában
Immár hetedszer rendeztékmeg a zene világnapja és
az idôsek napja alkalmából az
Ôszi zsongás egészségmeg-
ôrzô hét programsorozatát az
„Életfa” idôsek otthonában a
nyugdíjasház munkatársai. 
A megnyitó ünnepségen

dr. Ferenczi Attila önkormány-
zati képviselô méltatta az idôs
kor értékeit. Ezt követôen Gu-
lyás Miklós társastáncos nö-
vendékei szórakoztatták a kö-
zönséget. 
Az idei program a rene-

szánsz jegyében telt, a szerve-
zôk egész héten korhû viselet-
ben voltak, az otthon lakói na-
ponta reggeli tornával kezd-

tek, majd különbözô játékos
versenyeken vettek részt. Ka-
rikadobásban, lengôtekében,
horgászatban, malom játék-
ban, römizésben, keresztrejt-

vényfejtésben és kockadobó
versenyben mérték össze tu-
dásukat, majd irodalommal és
zenével foglalkoztak.

Szák Kocsis Péter

Csabai állatvédôk

Európa 
az Andrássyban

Az Európai Bizottság Magyar-
országi Képviselete huszon-
két magyarországi középisko-
lában szervez egy, az Euró-
pai Uniót népszerûsítô road-
show-t Középiskolai Európa-
túra 2007–2008 címmel 2007
szeptembere és 2008 decem-
bere között. A túra 16. állomá-
sa Békéscsaba volt, ahol az
iskolai, tanításmentes nap
adott otthont az Európa Sziget
által kínált programoknak. Az
iskolai napon közel 700 diák
vett részt. Minden állomáson
egy európai uniós tagállam
mutatkozik be. A békéscsabai
állomáson Lengyelország volt
a hangsúlyos ország. 

Emléktábla Lôcsei Pálnak?
Az idén jelenhetett meg a

békéscsabai zsidó ere-
detû magyar kispolgári csa-
ládban született, 2007. május
16-án a fôvárosban elhunyt, a
Rákoskeresztúri temetô 300-
as parcellájában eltemetett,
Nagy Imre-érdemrenddel ki-
tüntetett újságíró, szociológus,
Lôcsei (Lerner) Pál Emberpár
és család az államszocializ-
musban, 1945–1985 cí mû elsô
önálló, posztumusz könyve
(Gondolat Könyvkiadó). 
Az evangélikus Rudolf

Reálgimnáziumba járt Lôcsei
felelôs szerkesztôje volt a Bé-
késcsabán 1945. május 23-

án indult Békés vármegyei
koalíciós napilapnak, a Vihar-
saroknak, 1956. október 23-
án, a forradalom és szabad-
ságharc kitörésének napján a
Magyar Dolgozók Pártjának
(MDP) Akadémia utcai szék-
házában a Szabad Nép 103
tagú párt-alapszervezete kül-
döttségének Nagy Imre-vo-
nalas tagjaként, az elméleti
rovat leváltott vezetôjeként
egyedül szállt szembe az
MDP Politikai Bizottságának
jelen lévô tagjaival.
Soha nem bocsátott meg

neki a Kádár-rendszer. A bör-
tönévek után családszocioló-

gusként dolgozhatott, elôször
1988-ban mehetett külföldre
Mark Palmer amerikai nagy-
követ közbenjárásának kö-
szönhetôen, hogy beszédet
mondjon Nagy Imre párizsi
emlékmûvénél. Pontosan egy
év múlva, 1989. június 16-án
ô emlékezett a Történelmi
Igazságtétel Bizottság képvi-
seletében a mártírhalált halt
miniszterelnökre a budapesti
újratemetésen.
Mind a Magyar Újság -

írók Országos Szövetsége 
(MÚOSZ), Eötvös Pál elnök,
mind a szociológiai kutatóin-
tézet (Rozgonyi Tamás kutató -

mûhely-vezetô) felkarolta azt
a Békéscsabáról érkezett
kezdeményezést, hogy jövô-
re emléktábla létesüljön a
MÚOSZ örökös, Aranytoll-dí-
jas tagjának tiszteletére a szü-
lôvárosában annak az Irányi
u. 2. számú épületnek a falán,
amely helyet adott a Viharsa-
rok szerkesztôségének. A 
békéscsabai önkormányzat
képviselô-testülete várhatóan
a novemberi ülésén tárgyalja
a Herczeg Tamás fideszes
képviselô, szociális tanács-
nok, szociológus támogatá-
sát is elnyert beadványt.

Dányi László

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. )

az alábbi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKAT teszi közzé.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:
I. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelô, 
szolgáltató szektorban 2008
1.1 A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkezô helyi mikro- 

és kisvállalkozások jövedelemtermelô képességének növelése 
technológiai korszerûsítésen keresztül

1.2 Támogatás formája: vissza nem térítendô
1.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50%-a, de maximum 

1 000 000 Ft
1.4 Támogatási összeg: 200 000–1 000 000 Ft
1.5 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók

II. + 1 munkahely, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán 2008
2.1 A pályázat célja: vállalkozásonként + 1 új munkahely létrehozása, 

a helyi mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése 
Békéscsaba megyei jogú város területén 

2.2 Támogatás formája: vissza nem térítendô járuléktámogatás
2.3 Támogatási összeg: 300 000–600 000 Ft
2.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, 

egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek
2.5 A támogatás csökkent és megváltozott munkaképességû emberek 

foglalkoztatására is kiterjed

A pályázat beadásának határideje: 2008. december 15.
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város honlapján
megjelenô pályázati dokumentáció szerinti változatlan formátumban nyújtható
be. A pályázatot 3 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a dokumentációban
szereplô címre. A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az
elôírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változtatására a be-
nyújtást követôen nincs lehetôség. 

További információ kérhetô a polgármesteri hivatal stratégiai–fejlesztési 
osztályának munkatársától, Kis Lászlótól a 452-252-es telefonszám 1221-es
mellékén, e-mailen a kisl@bekescsaba.hu címen, valamint Sztankó Jánostól 
a 442-720-as telefonszámon vagy a sztanko@bvc.hu címen, illetve személye-
sen ügyfélfogadási idôben a Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 122. szá-
mú irodában. A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldaláról tölt-
hetô le (www.bekescsaba.hu/Hírek/Pályázati hírek).

„AZ A DICSÔSÉGES TIZENHÁROM NAP!”
A Politikai Foglyok Országos Szövetsége Békés megyei szervezete, 

Hricsovinyi Tamás, Mezômegyer önkormányzati képviselôje 
és az Arany János Mûvelôdési Ház kiállítást és elôadás-sorozatot szervez 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulójára.
AZ ELÔADÁSSOROZAT PROGRAMJA:
November 12.: Magyarország lángokban – filmvetítés, majd beszélgetés
November 13.: Statárium (kulákperek) – filmvetítés, majd beszélgetés
November 19.: Recski rabok a kövek árnyékában 

– filmvetítés, majd beszélgetés
November 20.: Gulag – filmvetítés, majd beszélgetés
November 26.: Tóth Ilona emléke – filmvetítés, majd beszélgetés
November 27.: Mansfeld Péter – filmvetítés, majd beszélgetés
December 3.: A Mány Erzsébet-per – filmvetítés, majd beszélgetés
December 4.: Elôadás a megtorlásokról (a salgótarjáni és a mosonmagyar-

óvári sortûz) – elôadó: dr. Erdmann Gyula történész
Az elôadások 17 órakor kezdôdnek az Arany János Mûvelôdési Házban 

(Békéscsaba VII. ker. Kossuth u. 1.). A részvétel ingyenese!
Tekintettel a viszonylag késôi kezdési idôpontra, iskolai csoportok jelentkezése ese-
tén az alkalmakat meg tudjuk szervezni az iskolák által megfelelônek vélt napon és
kezdési idôpontban is. Kérjük, hogy amennyiben szeretne csoportjával részt venni
valamelyik elôadáson, elôre jelezze igényét a 431-552-es telefonszámon vagy az
info@ajmh.hu e-mail címre küldött levelében.

Boros László emlékezete
Október 27-én volt egy

éve annak, hogy meg-
halt Boros László kertészmér-
nök, aki megalapítója és halá-
láig vezetôje volt a Stark Adolf
Kertbarát Körnek. Halálának
egyéves érfordulója alkalmá-
ból kegyelettel emlékezünk rá
és munkásságára.
Egész életét a kertészetnek

és ezen keresztül a természet-
védelemnek szentelte, békés-
csabai és Békés megyei hiva-
tali tevékenysége is ehhez
kapcsolódott. Munkássága
nemcsak abban állt, hogy ô
maga kertészkedett, de meg-
tanította az egyszerû, kertsze-
retô embereket a kertmûvelés
fortélyaira. A kertbarát kört is
azért alapította, hogy az em-
berek hasznosan töltsék el a
szabadidejüket.
A szôlônemesítô Stark

Adolf volt a példaképe, az ô
munkásságát vitte tovább, hi-

szen maga is megszállottja
volt a szôlôtermesztésnek és
a szôlônemesítésnek.
Boros László fáradhatatla-

nul munkálkodott azon, hogy
nemes szôlôfajtákkal lássa el
a kertszeretô embereket, en-
nek érdekében génbankot lé-
tesített, s ezzel méltó utódja
lett a nagy hírû békéscsabai
kertésznek.
Emlékét kegyelettel ôrizzük: 

a Stark Adolf 
Kertbarát Kör tagjai  

Régi idôket idéztek
Régi idôket idézünk címmel nyílt kiállítás az idôsek világnapja
alkalmából október 21-én, a Békéscsaba Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény Orosházi Úti Idôskorúak Gondozóháza és
Idôsek Klubjában. A saját gyûjtésû régiségek megtekintése
mellett a megnyitón régi idôk dalait énekelték a Jamina Nyug-
díjas Klub Orgován népdalkörének tagjai, és a nosztalgiázás-
hoz hozzá tartozott a kukoricakása-kóstolás is. e.

A Békési Úti Közösségi Házak 

ÖTLETADÓ KÉZMÛVESMÛHELYT indít 
a népi kultúra, a kézmûvesség iránt érdeklôdôknek. A 40 órás továbbképzés
jellegû programsorozat az évszakokhoz, ünnepi szokásokhoz igazodva 

ötletekkel, néprajzi érdekességekkel bôvítve segítséget nyújt a munkában, 
az otthon díszítésében.

A foglalkozások 2008. novembertôl 2009. májusig tartanak, havonta egy pénteki
napon, 10–15 óráig. Decemberben két alkalommal tartunk foglalkozást.

Elsô összejövetel november 14-én (pénteken) 10 órakor.
Részvételi díj: 25 000 Ft, mely tartalmazza az anyagköltséget. 

Részt lehet venni egy-egy foglalkozáson is. Részvételi díj alkalmanként 3000 Ft.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN 
kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, 

Kolozsvári utca 60. szám
alatt található telkét.

Helyrajzi szám: 7544/1
Terület: 902 m2.

A telek kikiáltási ára: 
bruttó 5 900 000 Ft.

A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) 

megtekinthetô az információk/ 
ajánlati felhívások menüpont alatt.

A JAMINA KEREKASZTAL
EGYESÜLET

köszöni támogatóinak 
a 2007. évi szja 1%-ának 

felajánlását. 
A 24 000 Ft-otmûködési 
költségekre használtuk fel.
Köszönettel fogadjuk további

támogatásaikat! 
Adószámunk: 
18378131-1-04.
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LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  uu.. 57 nm-es, 1. emeleti, 2 szobás,
erkélyes lakás eladó. Falazata panel, fûtése egyedi radiá-
toros, kábeltévével felszerelt, felújítandó..  ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uu..--bbaann 2003-ban felújított, panel építésû, 3.
emeleti, 57 nm-es, kétszobás, parkettás (konyha, kamra hi-
degburkolatos), erkélyes, központi radiátoros fûtésû, kábel-
tévés, telefonos, légkondicionált lakás eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérr, téglablokkos épületben 4.
emeleti, 60 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs lakás
egyedi konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel eladó. 
ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁcchhiimm  llttpp. 57 nm-es, 2. emeleti, 1 + 2 fél szo-
bás, erkélyes lakás eladó. A szobák parkettásak, a konyha
mozaiklapos, fürdôszoba külön WC-vel. Falazata tégla,
konvektoros fûtésû, telefonnal és kábeltévével felszerelt,
2000-ben volt felújítva. CCsseerree  iiss  sszzóóbbaa  jjööhheett,,  eeggyy  vvaaggyy  mmááss--
ffééll szobás lakásra, akár a Lencsési ltp.-n is. (Panel nem.)
ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,, VVééccsseeyy  uu. 3. emeleti, 58 nm-es, 2 szoba, kony-
ha, fürdôszoba, külön WC-s lakás egyedi fûtéssel, erkéllyel
eladó. ÁÁrr:: 88,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 10 emeleti, 64 nm-es, két és fél
szobás, központi fûtésû, erkélyes, 2007-ben felújított, pad-
lószônyeges, klímás lakás radiátor hôleadókkal eladó.
ÁÁrr:: 88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  PPaarróócczzaayy  uu.. panel építésû, központi radiáto-
ros fûtésû, felújított, földszinti, kétszobás, 57 nm-es lakás
rácsos erkéllyel (konyha, kamra, elôszoba hidegburkola-
tos, fürdôszoba zuhanyzós, WC külön) eladó. ÁÁrr::  88,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  FFöövveennyyeess  uuttccaa 56 nm-es, kétszobás, erkélyes
lakás egyedi konvektoros fûtéssel, konyhabútorokkal ela-
dó (a fürdôszoba külön WC-vel). ÁÁrr:: 88,,6655  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TToollnnaaii  uu.. 3 emeleti, 48 nm-es, panel építésû,
kétszobás, egyedi radiátoros fûtésû, erkélyes lakás eladó..
ÁÁrr:: 88,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn eladó egy igényes, földszinti, 56
nm-es, kétszobás, 2001-ben felújított, tégla falazatú, egye-
di konvektoros fûtésû, redônyös, erkélyes lakás. Konyha +
étkezô, fürdôszoba külön WC-vel. A konyha hidegburkola-
tos, a szobák parkettásak. Telefon, kábeltévé, garázsvá-
sárlási lehetôség. ÁÁrr::  88,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁcchhiimm  llttpp--eenn,, kétemeletes tömbben, földszin-
ten 60 nm-es, 1 + 2 fél szobás, nagy konyhás, erkélyes,
tégla falazatú, egyedi gázos, konvektoros fûtésû, pincés la-
kás eladó. ÁÁrr:: 88,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy  llttpp..  kétszobás, nagy konyhás, erké-
lyes, egyedi fûtésû, konvektoros lakás eladó. Aszobák par-
kettásak. ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn földszinti, 57 nm-es, kétszo-
bás lakás egyedi radiátoros fûtéssel, kombi kazánnal, er-
kéllyel eladó. ÁÁrr::  99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKaazziinncczzyy  uuttccáánn 2. emeleti, panel építésû,
kétszobás, 50 nm-es, nagy konyhás, központi  radiátoros
fûtésû, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  99,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiinniizzssii utcán 3 éve épült társasházban föld-
szinti, 116 nm-es, exkluzív lakás eladó. (Két szoba, nagy
nappali oszlopos elválasztással, amerikai konyha, klíma,
két nagy terasz, sarokkádas, tusolós fürdôszoba, WC.) 

BBeellvváárroossii  kkééttsszzoobbááss  iinnggaattllaanntt  bbeesszzáámmííttaannaakk 11..  eemmeelleettiigg,,
éérrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn,, az Európa házban 3. emele-
ti, 96 nm-es, három szoba + nappalis lakás erkéllyel, kom-
bi kazános egyedi fûtéssel eladó. Mélygarázs is tartozik az
ingatlanhoz, az ára + 2,5 M Ft. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLuutthheerr  uu.. 110 nm-es, 1. emeleti, háromszobás,
2008-ban felújított, kitûnô állapotú lakás eladó. Fôzôfülke,
étkezô, kamra is tartozik a lakáshoz. Falazata tégla, a fû-
tés központi radiátoros. A szobák parkettásak, a konyha hi-
degburkolatos. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,,  aa JJóókkaaii  uuttccáánn,, téglablokkos épü-
letben 184 nm-es, 2. emeleti, 2006-ban teljes körûen felú-
jított lakás eladó. 2 nappali, 3 szoba + 1 fél szoba, konyha
+ étkezô egy légtérben, 2 fürdôszoba WC-vel egyben. Pad-
lófûtés + radiátor, a szobák burkolata bambuszpadló, illet-
ve szônyeges, légkondicionált, konyhabútor magas szintû
mûszaki tartalommal rendelkezik: mikro, hûtô, sütô, pára-
elszívó, robotgép, beépítve. Garázs is tartozik az ingatlan-
hoz. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBoorrjjúúrréétt  uuttccáábbaann,, 2488 nm-es telken 125 nm-
es, 1 + 5 fél szobás, kétszintes családi ház lent padlófû-
téssel, fent radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1188,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóóssiikkaa  uu..  160 nm-es, szinteltolásos családi ház
5 szobával, konyha + étkezôvel, fürdôszoba + 2 WC, kony-
ha + elôszobával, kombi kazánnal, 2 garázzsal eladó.
ÁÁrr::  1199,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  AArraannyy  JJáánnooss  uu.. 160 nm-es, 3 szoba, konyha,
fürdôszoba, WC-s, konvektor fûtésû családi ház garázzsal
+ külön 1 szoba, konyha, fürdô, WC eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzeeggffûû  uu..,, 900 nm-es telken lévô 110 nm-es
családi ház 2 + 2 fél szobával, konyha + étkezô + nappali-
val, radiátoros hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  2200  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn,, 970 nm-es telken lévô 180 nm-
es, kétszintes családi ház két garázzsal, négy szoba, kony-
ha, étkezô, nappali amerikai konyhával, központi fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  RRáákkóócczzii  uu.. kétgenerációs, 150 nm-es családi
ház (4 szoba, 2 konyha, 2 külön fürdôszoba, üvegezett fo-
lyosó, 2 garázs) központi fûtéssel eladó..  ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken lévô 120
nm-es, kétszintes családi ház 4 + 2 szobával, radiátoros
hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKoolloozzssvváárrii  uu..,, 892 nm-es telken 240 nm-es, két-
szintes, központi fûtéses családi ház eladó. Alsó szinten:
3 szoba, konyha, étkezô, nappali, WC, fürdôszoba. Felsô
szinten: 3 szoba, nappali, fôzôfülke, WC..  ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzôôllôô  uu..,,  479 nm-es telken lévô 200 nm-es,
kétszintes családi ház 4 szobával, nappalival, lent fürdô-

szoba külön WC-vel, fent fürdô + WC-vel, központi fûtés-
sel eladó. ÁÁrr::  2277,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMaaggyyaarr  uu..,,  2160 nm-es telken lévô 150 nm-es,
kétszintes, gázfûtéses családi ház kétállásos garázzsal el-
adó. Lent: két szoba konyha, étkezô, fürdôszoba, WC, az
emeleten: két szoba. ÁÁrr:: 2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm
családi ház központi fûtéssel, konyhával, étkezôvel, ga-
rázzsal, eladó. Két épület, 100 + 100 nm-esek, az új rész-
ben 1+ 2 fél szoba, konyha, fürdôszoba, WC. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccáábbaann,, 460 nm-es telken 145 nm-
es ikerház radiátoros központi fûtéssel, kombi kazánnal el-
adó. Négy szoba, konyha, étkezô. ÁÁrr::  2288  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn,, 800 nm-es telken lévô 120 nm-
es, kétszintes családi ház eladó. Lent: elôszoba, konyha,
étkezô, nappali  + 4 szoba, 2 kisebb, 2 nagyobb.
ÁÁrr::  2288,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaannáálliissii  uu..  350 nm-es telken 170 nm-es, két-
szintes családi ház eladó. A földszinten: nappali, konyha
étkezôvel, fürdôszoba külön WC-vel, hálószobával, fent két
szoba, konyha + közlekedôk, egyedi kazán. ÁÁrr::  3300  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TTóó  uuttccáánn,,  445500  nnmm--eess  tteellkkeenn 200 nm-es, két-
szintes családi ház (5 szoba + nappali, konyha étkezôvel,
fürdôszoba külön WC-vel) mélygarázzsal eladó. 
ÁÁrr::  3300,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzíívv  uuttccaa,, 500 nm-es telken 170 nm-es, két-
szintes családi ház hat szobával, konyha étkezôvel, két er-
kéllyel, terasszal eladó. ÁÁrr::  3333  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzóójjaa  uuttccáánn,, 807 nm-es telken 164 nm-es,
2001-ben épült, kétszintes családi ház kombi kazánnal el-
adó (lent: nappali + 1 szoba, fürdôszoba, elôszoba, kony-
ha + étkezô, kamra, fent: nappali + 3 szoba, fürdôszoba).
ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBooggáárrhháázzii  ssééttáánnyyoonn,, 474 nm-es telken 143
nm-es, kétszintes, fsz. + tetôteres családi ház (3 egész + 2
fél szoba + nappalival, kombi kazános fûtéssel, fürdôszo-
bával, 3 férôhelyes garázzsal eladó. ÁÁrr::  3366,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn,, 850 nm-es telken 250 nm-es, két-
szintes családi ház kétállásos garázzsal eladó (a földszin-
ten: elôszoba, hálószoba, nappali + amerikai konyha, ét-
kezô, beépített kandalló, az emeleten hat szoba, fürdô-
szoba külön WC-vel). ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK
DDoobboozzoonn,,  aa  SSáámmssoonn  uuttccáábbaann,, a fôút mellett 60 nm-es, két-
szobás családi ház eladó. Konyha, fürdôszoba, étkezô, sá-
tortetôs,,  falazata vegyes, egyedi konvektoros fûtésû. 
ÁÁrr:: 66,,11  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn,, Szanazughoz közel 120 nm-
es családi ház felújított állapotban, két szobával, konyha +
étkezôvel eladó. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..

GGeerreennddáássoonn,,  aa  DDaammjjaanniiccss  uuttccáábbaann 100 nm-es, tégla fala-
zatú, egyedi konvektor fûtésû családi ház eladó. (2 szoba
+ nappali, konyha + étkezô, fürdôszoba, külön WC).
ÁÁrr::  66,,22  MM  FFtt..
KKoonnddoorroossoonn,,  aa  CCssaabbaaii  úúttoonn,, 1999 nm-es telken 116 nm-es,
vegyes falazatú családi ház három szobával, konyhával,
étkezôvel, vegyes tüzeléssel, fúrott kúttal, háromfázisú
árammal eladó. ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  úúttoonn,, 1600 nm-es telken 110 nm-es,
kétszobás, fôzôfülkés, ebédlôs, vegyes falazatú, egyedi
konvektor fûtésû családi ház eladó. ÁÁrr:: 66,,99  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 150 nm-es ingatlan vegyes fa-
lazattal, egyedi radiátoros fûtéssel eladó. Három szoba, két
konyha, terasz, melléképület. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn,, 1070 nm-es telken 186 nm-
es, kétszintes családi ház garázzsal eladó. (Lent: elôszo-
ba, nappali, konyha + étkezô, egy hálószoba, fürdôszoba,
fent: három szoba, fürdôszoba. Lent padlófûtés, fent ra-
diátoros hôleadók.) ÁÁrr:: 1166,,55  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann,, 900 nm-es telken 160
nm-es, földszintes családi ház radiátoros fûtéssel, kétállá-
sú garázzsal eladó. (3 szoba + nappali, konyha + étkezô
egy légtérben. ÁÁrr:: 1177  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKöörrööss  úúttoonn,, 693 nm-es telken 148 nm-es, igé-
nyes családi ház külön melléképülettel eladó. (3 szoba,
nappali, lakótér, garzonos kialakítás, két fürdôszoba, két
WC.) ÁÁrr:: 2233  MM  FFtt..
SSzzeeggeeddeenn,,  aa  CCssaapplláárr  BBeenneeddeekk  uuttccáánn, társasházban 1. eme-
leti, 101 nm bruttó és 89 nm hasznos alapterületû tégla la-
kás parkettás szobákkal, beépített konyhabútorokkal, kom-
bi kazános egyedi radiátoros fûtéssel eladó. (3 szoba,
konyha + étkezô.) ÁÁrr:: 2211,,55  MM  FFtt..
KKaallooccssáánn,,  aa  RRáákkóócczzii  úúttoonn,, 1200 nm-es telken központi fûté-
ses családi ház eladó. Hét szoba, konyha, étkezô, fürdô-
szoba, 80 nm-es pince. ÁÁrr:: 2255  MM  FFtt..
FFeellssôôsseeggeessddeenn,,  Somogy megye festôi szépségû vidékén,
Marcalitól 20 km-re, aa  BBaajjccssyy  ZZssiilliinnsszzkkii  uuttccáánn, 1600 nm-es
telken álló két összkomfortos családi ház három garázzsal
eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
CCssáárrddaasszzáálllláássoonn,,  aa  FFeellsszzaabbaadduullááss  uuttccáánn,, 1180 nm-es tel-
ken 240 nm-es, kétszintes családi ház az alsó szinten jól
mûködô vállalkozással, a felsô szinten a lakórészel: két-
szoba,étkezô,amerikai konyha,kombi kazánnal,padlófû-
téssel,lent melegkonyhás étterem mûködik,teljes konyhai
felszereléssel ,nnaaggyy  ááttmmeennôô  ffoorrggaallmmúú  helyen eladó. 
ÁÁrr:: 4499  MM  FFtt..
AArraadd  sszzíívvéébbeenn,,  aa  RRóómmaaii  úúttoonn,, 430 nm-es telken 130 nm-es,
háromszobás, nappali elôteres, konyhás, WC, két fürdô-
szobás, központi radiátor fûtésû családi ház eladó. 
ÁÁrr::  220000 000000  EEuurroo,,  5500  000000  000000  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 1-jétôl november 15-ig
szombatonként
Régi-új játékok – játékkiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Október 1-jétôl november 30-ig
Ôszi Mûvészeti Hetek – 
„A zene világnapjától ádvent elsô
vasárnapjáig”Békéscsaba több
pontján

Október 25-tôl 2009. január 18-ig
150 éves a Tisza-vidéki vasút – 
kiállítás a Munkácsy Mihály 
Múzeumban

Október 30-tól november 15-ig
„Maros színei” – gyermekrajz-
kiállítás a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtárban

Október 30-tól 2009. február 28-ig
A fekete halál – kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeum 
kistermében

Október 30-tól február 1-jéig
Démoni ragály: a pestis – kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Október 31-tôl december 4-ig
Megyeri Horváth Gábor festô-
mûvész kiállítása a Jankayban

November 12-tôl január 10-ig
Batthyány Lajos emlékkiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

November 14-én 14–17 óráig
Márton-napi játszóház a Munkácsy
Mihály Múzeumban

November 14-én 19 órakor
Ákos koncert a sportcsarnokban

November 14-én
Koncert az Ificasinóban

November 15–16-án
Békéscsabai UFC Nemzetközi
Gyermeklabdarúgó Torna 
a sportcsarnokban

November 17-én 19 órától
Tanítás az énen túl – a jóga 
pszichológiája a tudat evolúciója 
– elôadás a Diáktanyán

November 20-án
Vitéz László és a többiek + Route
44 koncert az Elefánt Sörözôben 

November 22-én
A Civil Szervezetek Szövetsége
„Civil börzéje” az ifiházban

November 22-én
Sziluett táncverseny 
a sportcsarnokban

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Nyitva tartás 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!

Zene, irodalom, képzômûvészet CSA BAI MÉR LEG6
MUZSIKUSOK ARCKÉPCSARNOKA

A Békés Banda
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Barbócz Sándort, az együttes
vezetôjét kérdezem a zenekar
múltjáról és jelenérôl, sikereik-
rôl, jövôbeli terveikrôl.
– Hallhatunk valamit a kez-

detekrôl és a zenekar mai ösz-
szetételérôl?
– Debrecenben, diákko-

romban érintett meg elôször
az új népzenei mozgalom
szele. A ma már neves népze-
nei együttesek közül nem egy
akkor bontogatta szárnyait. A
’70-es évek második felében
jöttem Békés megyébe. Ha-
marosan összehoztunk egy
háromtagú csapatot, ketten
ma is a Békés Banda tagjai
vagyunk: Csepregi András,
aki „civilben” pszichológus és
gyógypedagógus, ô nagybô-
gôn, gardonon, néha nádsí-
pon játszik, magam pedig he-
gedülök, esetleg cimbalmo-
zok. János Hajnalka Székely-
földrôl származik, gyönyörû
hangjára már csabai fôisko-
lás korában felfigyeltünk. Je-

lenlegi brácsásunk, Nagy Gá-
bor nemrég szerezte máso-
dik diplomáját, Lipták Dániel,
egykori tanítványom pedig
hegedûsként erôsíti zeneka-
runkat.

– Biztosított a mûködésetek?
– Békéscsaba önkormány-

zata biztosítja számunkra a
próbatermet. Felkérésre válla-
lunk önálló színpadi szerep-
lést, táncházban is muzsiká-
lunk és ellátjuk színpadra állí-
tott néptánc-koreográfiák ze-
nekari kíséretét. Szereztünk
már kísérôzenét bábjátékok-
hoz, és gyakran mûködünk
közre ismeretterjesztô elôadá-
sokon is.
– Elôadásaitok roppant vál-

tozatosak. Mi ennek a titka?
– Soprontól a Gyimesig, a

Felvidéktôl Bácskáig tájegysé-
genként, sôt falvanként más-
képp muzsikálnak. Mindenütt
a közösség igénye alakítja ki a
rá jellemzô stílust, s mi arra tö-
rekszünk, hogy ezt érintetlenül

vegyük át. Csak színpadra
rendezzük a különbözô ritmu-
sú, tempójú dallamokat, de
teljes mértékben követjük az
adott helységre jellemzô elô -
adásmódot.
– Sikeresek vagytok, bejár-

tátok a fél világot. Hogyan fo-
gadják külföldön a magyar
népzenét?
– A siker a táncosoké is,

pontosabban az egész, álta-
lunk képviselt népi kultúrának
szól. Japánban vagy az Egye-
sült Államokban számtalan-
szor elôfordult, hogy a mint-
egy kétezer fôs közönség áll-
va tapsolt még negyedórával
az elôadás után is…
– A népzenei antológia le-

mezek majd mindegyikén sze-
repeltek. Ha jól tudom, most
dolgoztok harmadik önálló le-
mezeteken.
– Ezen méhkeréki román

népzenét muzsikálunk, ami
nagyon izgalmas feladat, vir-
tuóz zene. Kezdetben nem
volt több a kapcsolat ezzel a
muzsikával „egzotikus” kíván-
csiságnál, aztán elmélyedtünk
benne, s mára már komoly
szenvedély lett, melynek ered-
ménye ez a lemezfelvétel.
– Hogyan látod a népi kultú-

ra, a népzene jövôjét?
– Változik a világ körülöt-

tünk, és ez természetes. Ne fe-
ledjük, hogy az emberek több-
sége nem feltétlenül a maga-
sabb jelentéstartalmat keresi a
kultúrában, inkább csak befo-
gadja azt, mert szórakoztatja.
Ez nem baj, fontos funkciója
ez a mûvészetnek. A külön -
bözô népek kultúrája sok-
színûséget hoz a világba, a
sokszínûség pedig érdekes.

Farkas Pál

Bartók szerint népzene az, amit sokan és sokáig énekeltek,
játszottak, mûveltek. Úgy alakult, ahogy a közösségi igény
formálta. Évszázadokon keresztül érlelôdött, csiszolódott:
lekoptak róla a sallangok, s ami maradt, az maga a szép-
ség. E sallangmentes szépség tolmácsolására és megôr-
zésére szegôdött közel harminc éve a Békés Banda.

Orosz, 
a versmondó

A békéscsabai Orosz Sándor a
nyáron megkapta a Vasutas
Nyugdíjasklubok Országos
Szövetsége elismerését a vas-
utasok érdekében kifejtett te-
vékenységéért, ôsszel pedig
több szavalóversenyen is
eredményesen szerepelt. Elsô
helyezést ért el Buda pesten,
az Ôszikék nyugdíjas vers-
mondó versenyen, és az
MSZP Békés megyei nyugdí-
jas tagozata által szervezett re-
gionális vers- és prózamondó
versenyen. Dunakeszin, a Pe-
tôfi Sándor szavalóversenyen
arany fokozattal minôsítették
kiváló szereplését.

A festészet ünnepe
AMagyar Festészet Napját

2002-ben rendezték meg
elôször civil kezdeményezés-
ként, idén városunkban is több
kiállítás nyílt meg ennek jegyé-
ben. Az élô festészet ünnepét
október 18-án, Szent Lukács, a
festôk védôszentje napján tart-
ják évszázadok óta.
Az Ifjúsági Ház és Általános

Társaskör Art Caffé Galériájá-
ban a békéscsabai rajztanár-
ok közösségének éves kiállítá-
sán gyönyörködhetünk a fé-
nyekben, színekben, formák-
ban, ritmusokban. 
A Munkácsy Mihály Emlék-

házban Mengyán AndrásMun-

kácsy-díjas képzômûvész ka-
marakiállítása látható. Men-
gyán András az 1960-as évek
végén indult magyar neoa-
vantgárd mesterek második
generációjához tartozik. Kuta-
tással, kísérletezéssel kidolgo-
zott egy olyan formatant,
amely új utakat nyitott meg a
festészet és általában a vizuá-
lis mûvészetek területén. Fest-
ményeinek alkotóelemei egye-
nesek és görbék, amelyeknek
kombinációi különbözô soro-
kat hoznak létre.
A kiállítások november 19-

éig tekinthetôk meg az ifjúsági
házban és az emlékházban.

Kis mûvészek
A Magyar Festészet Napja al-
kalmából a Jankay-galéria
nyári képzômûvészeti táborá-
ban készült alkotásokból nyílt
kiállítás október 15-én a Csa-
ba Center harmadik emeleti
folyosóján.
A mesés képek alkotóit és

szüleiket Szegediné Kozák
Mária, a galéria vezetôje és
Csiernik Lajosné Varga Edina,
az oktatási osztály munkatár-
sa köszöntötte. Az egy hétig
tartó táborban húsz gyermek
vett részt, Braun Nikolett és
Berki Zita vezetésével készí-
tettek izgalmas alkotásokat.

m.

BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁffoonnyyaa  uuttccáábbaann 884 nm-es telken 194 nm-
es, igényes, exkluzív, világos, délkeleti fekvésû tetôtér-
beépítéses családi ház eladó. Földszinti helyiségei: elô-
tér, étkezô, konyha, kamra, nappali lépcsôtérrel, közle-
kedô, fürdôszoba, WC, félszoba, kazánház + 33 nm-es
kétállásos garázs. Tetôtéri szint helyiségei: közlekedô,
nappali + egy légteres konyha, 1 + fél szoba, fürdôszo-
ba, tároló + tetôterasz. Az épület kívülrôl hôszigetelés-
sel van ellátva. Kívül-belül riasztó, aut. garázskapu.
Fûtése: sarokkandalló, gázkazán, vegyes kazán + nap-
kollektor. Mindenütt krómarany csapok, két konyhában
beépített konyhaszekrények. A szobák, illetve nappalik
parkettásak. ÁÁrr::  4499  MM  FFtt..



ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2008. december 1-jén, 16 órakor 
Békéscsaba, Kinizsi u. 11. szám alatt

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

Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

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

A SIKER TITKA NÁLUNK VAN!
A BUKÁS ISMERETLEN!

NE KERESSEN MÁSIK ISKOLÁT!

GYORSABBAT, OLCSÓBBAT, EREDMÉNYESEBBET ÚGYSE TALÁL!
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
MUNKA

Ingatlanközvetítô magas keresettel
munkatársat keres, nem ügynöki
munkára. Telefon: 30/640-1180,
30/520-4512.

IN GAT LAN
Békéscsabai, belvárosi másfél szo-
bás, alacsony rezsijû lakás eladó.
Tel.: 30/433-2087.
2007-ben újjáépített családi ház Ja-
minában – félkész, különálló lakással
– áron alul, sürgôsen eladó. Tel.:
30/538-8833.
A Rábayn kétszobás, egyedis lakás
eladó nyári költözéssel, fizetés-
könnnyítéssel. Tel.: 20/423-2721.
Békéscsabán félkész családi ház a
Magyar utca 52. szám alatt sürgôsen
eladó. Tel.: 20/324-5347.
Békéscsabán, a Dózsa György úton
1. emeleti lakás eladó. Érdeklôdni:
70/612-5693.
Békéscsabán kertes ház eladó. Érd.:
440-546.
Békéscsabán két kétszobás, egyedi
gázos panellakás eladó 7,9 és 7,2 M
Ft-ért. Telefon: 20/937-3063.
Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. 3000 Ft/m2/hó.
Telefon: 30/938-4240.
Belvárosi garázs eladó, földterületre
is cserélhetô. Érd.: 20/390-8293.
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, három-
szobás, téglablokkos, 3. emeleti,
egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irány-
ár: 11,5 millió Ft. Tel.: 20/543-2010.
Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház el-
adó. Békéscsabai csere is érdekel.
Telefon: 70/587-4857.

JÁRMÛ
2007-es Skoda Superb Style családi
okok miatt sürgôsen eladó. Telefon:
30/538-8833.
2001-es Ford Focus elsô tulajdonostól
eladó (négyajtós, klíma, szerviz -
könyv). Tel: 06-30/445-4463.
250-es MZ ETZ motorkerékpár el adó.
Tel.: 70/311-9461.
Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó
eladó. Érd.: 70/588-0808.

SZOLGÁLTATÁS
OKJ-s személy- és vagyonôri tan -
folyamra várunk jelentkezôket.
Részletfizetés lehetséges. Hölgyek
is jelentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.
Csempézést, hidegburkolást és la-
minált parketta rakását vállalom! 
Telefon: 30/273-3191.

Kamatadó- és örökösödési illeték
mentes nyugdíj-elôtakarékossági ta-
nácsadás. www.unitlinkedinfo.hu.
Automata mosógépek, háztartási gé-
pek javítása. Telefon: 30/304-4622,
66/454-561.
Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak, teljes körû ügyintézéssel.
Telefon: 20/567-6521.
Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard Bt.
Telefon: 20/993-9165.
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 Bé-
késcsabán. Tel.: 20/935-8173, Péter
József.
Utánfutó-kölcsönzés, akár vontatás-
sal is! Redôny, szúnyogháló, napel-
lenzô, szalagfüggöny, zárszerelés!
Bé késcsaba, Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.
Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfes-
tést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál, Gor-
kij 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
Kövéren sorsom-e a betegség?
270 órás testi-lelki egészségtudatos-
ság program indul Békéscsabán. 
Telefon: 30/231-9216, e-mail cím:
sorsfono2@gmail.com.
Hajhosszabbító tanfolyam Békés csa -
bán, elérhetô áron! Tel.: 20/423-2721.
OKJ-s kozmetikusképzés indul no -
vember 5-én. Tel.: 20/423-2711.
Történelemkorrepetálás, felkészítés
olcsón! Tel.: 20/424-2706.
Angol nyelvvizsgára felkészítés. 
Tel.: 30/527-7478.
Angolnyelv-oktatás. Telefon:
20/959-1924.
www.olasz-italiano.uw.hu

EGYÉB
Kérdôívezés. 30/843-0496.
Méregtelenítés, feltöltés, erôsítés.
Tel.: 30/290-8726.
Tiszta levegô. Tel.: 30/290-8726.
Mágnesszipka. Tel.: 30/290-8726.
Egészség savtalanítással. 
Telefon: 30/290-8726.
Szuperzöld csodaital, lúgosítás! 
Tel.: 30/290-8726.
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1920. január 16-án Párizsban,
a békekonferencián, a külügy-
miniszter szobájában Apponyi
nagy hatású, ötnegyed órás
beszédben válaszolt a magyar
békedelegációnak adott felté-
telekre. Megrázó érveket han-
goztatott a feldarabolás ellen.
A történelmi Magyarország te-
rületén sehol sem húzható ter-
mészetes határ anélkül, hogy
a többi elszakított rész meg ne
szenvedje – mondta. Többek
mellett jelen volt Clemenceau
(az elnök), Lloyd George és
Nitti olasz miniszterelnök. Az
elnök felajánlotta Apponyinak,
hogy ülve adjon elô, de ô ezt a
parlamenti szereplések meg-
szokottságára hivatkozva ud-
variasan elhárította. Beszédét
franciául kezdte, majd tíz perc
múlva angolul is megismétel-

te, 4–5 részletben, mindkét
nyelven. Mondandóját jól át-
gondolta, de nem írta le. A vé-
gén olaszul is megszólalt,
hogy kifejezze tiszteletét az
olasz nemzet iránt, mert volt
olyan idô is, amikor egy célért
harcoltak, együtt ömlött vérük
a szabadságért. 
Az elnök felhívta a figyel-

mét, hogy csak elôadást tart-
hat, nem pedig szóbeli tárgya-
lást. Lloyd George-nak kö-
szönhetôen azonban az ülés
szerencsére nem ért véget.
„Mennyi magyart kapcsolnak
el?” – kérdezte Apponyitól, aki
arra hivatkozva, hogy távolról
nem jól érti, leült vele szem-
ben. Elôvette a „vörös térké-
pet”, amelyen Teleki megraj-
zolta a javasolt határokat,
ezen mutatta meg, milyen sok

magyar kerül idegen uralom
alá. A térképen világosan lát-
ható volt, hogy a tervezett ha-
tár magyar sávokat vág le. A
fôtanács hatalmasságai Lloyd
George is Apponyi köré se-
reglettek, és komoly érdeklô-
déssel nézték az ábrát. Még
Clemenceau is oda méltózta-
tott menni!    
1920. május 16-án a Szö-

vetséges és Társult Hatalmak
Legfôbb Tanácsa elnökének,
Millerandnak jegyzékben je-
lentette be lemondását a ma-
gyar békedelegáció azzal az
indokkal, hogy az elôterjesz-
tett formában nem írhatják alá
a békeszerzôdést. Az elnök
nem fogadta el a magyar ja-
vaslatokat.

(Folytatjuk)
Dr. Budur Lajos 

Hosszadalmas lenne
megszámolni, hányszor

jut eszünkbe, hogy „ez már a
világ vége”, hogy „ennyi go-
noszság már nem is igaz”,
hogy „a sátán két lábon jár kö-
zöttünk”, és az emberiség
pusztulását szeretné. Aztán
kiderül, hogy nem is olyan
egyszerû ez az egész, a pusz-
tításra, katasztrófákra mégis
számtalan a példa. Jó lenne
tenni ellene, jó lenne lefogni
az ôrültek kezét, jó lenne az
emberibb jövô felé fordítani az
akaratot, és bizony, mindezt
elkezdeni kora gyermekkor-
ban. Ahogy a bábszínházak is
teszik szerte a világon, már
ahol divat ilyenekbe járni. Ná-
lunk divat, hiszen itt Vitéz
Lászlónak legalább olyan
múltja van, mint az olasz Pul-
cinellának, a török Karagôz-
nek vagy a cseh Hurvineknek,
Békéscsabán pedig Lenkefi
Konrád Hüvelyk Matyijának,
akit annyiszor hívott vissza a
bábjátékot szeretô gyermek-
közönség. Nos, velük találko-
zott megint a Napsugár Báb-
színház, hogy évadnyitó elô -
adásán arra tanítsa az apró-
népet, miért is kell a barátság,
a szeretet, hogyan lehet le-
gyôzni a minden emberi szép-
séget elpusztítani akaró feke-
te mágusokat, Lidérczy Belze-
bubokat, Vampiria boszorká-

nyokat, és legfôképpen az Ör-
dögöt, akinek az emberi jaj-
szó a legkedvesebb muzsika.
Gimesi Dóra írt egy errôl

szóló bábjátékot Michael End-
remeseregényébôl és címez-
te meg Ármányos puncs-
pancsnak, ezt választották a
2008-as bábszínházi évad
elsô darabjának a napsuga-
rasok –Kovács Géza rendezé-
sében, Alpár Balázs zenéjével.
A színházi Vigadóban felállított
forgószínpados (!) játéktéren
kezdôdött a nagy varázslat, Li-
dérczy Belzebub kotyvasztó
„laboratóriumában” készült a
világot elpusztító puncspancs,
de nem messze onnan kötött
harci szövetséget Macska úr
és a Holló, hogy a világot
megmentsék.
Érdekes az elôadás, a má-

gus és a boszorkány szere-

pében a bábszínészek jel-
mezben és maszkban lépnek
színre (Czipott Gábor, Törô-
csik Eszter), az Ördögnek,
Balázs Csongornak csak a
feje, hosszú nyaka és tucatnyi
keze látszik, míg a macska és
a holló igazi bábszínházi figu-
ra, akik a leginkább egy para-
vánnak kinevezett macska-
kuckó vagy egy várfal oldalán
érzik jól magukat. Érdekes,
hogy a gyereksereg is a „régi -
módi” jeleneteknél figyelt job-
ban, és akkor, amikor megló-
dult a cselekmény, de hát ez
régi tanulság.
Tényleg érdekes elôadás

volt, egyszerû eszközökkel
tanított arra, hogy sokfélekép-
pen lehetne mérgezni az em-
berek lelkét, ha nem lenné-
nek a jóra törekvôk is sokan.

Sass Ervin

Lengyelek Békéscsabán (2. rész)

Csabára településük után,
az 1860-as évek máso-

dik felétôl a családra érett fia-
taloknak nemzetükön belül,
de késôbb már vegyes há-
zasságokban is születtek
gyermekeik. A megszületett
kicsinyek élete viszont csak
ritkán volt örömteli. Hason-
lóan az itteni szegényebb ré-
tegekben élôkhöz, nagyon
sok volt a gyermekhalál. 
Eleinte a lakókörülménye-

ikben látta a fôbb okokat a vá-
ros fôorvosa, dr. Réthy Pál:
nedves, kicsi, szellôzetlen,
fénytelen, fûtetlen helyiségek,
alultápláltság, világítási és
tisztálkodási lehetôségek hiá-
nya és a segítségkérés elmu-
lasztása. Népmozgalmi kimu-
tatásában (statisztikai jelen-
tés) olvasható, hogy például
az 1874-es esztendôben
1864 gyermek született, kö-
zülük 32 törvénytelen (házas-
ságon kívüli, fôleg cseléd-
lányok gyermekei) és 23 iker.
Abban az évben ötéves ko-

ráig meghalt 314 kisgyer-
mek. (A mostani Magyaror-
szá gon a 0–5 éves korosz-
tálynál ezerbôl átlagosan
nyolc gyermek hal meg.) A
halálok közvetlen leírásában
legtöbbször az alábbi kórok
voltak feljegyezve: vétlenség
(ez halva születést jelentett),
idétlenség (koraszülést jelen-
tett), született gyöngeség,
rángógörcs, álgörcs, gümô-
kór, bélhurut, tüdôlob, torok-
gyík, szélhûdés, vízkór, hagy-
máz, agyguta, kelevény, szer-
vi szívbaj, kanyaró, vörheny,
vérhas.
E népcsoport katolikus hit-

ben élô családjai az alábbi
névre keresztelt gyermekei-
ket veszítették el valamely
fenti okból:
Motika Ferenc és János,

Prisztács Mátyás és Mária,
Leputa Ágnes, Szaniszló
Anna, Kapel János, Chomjak
Ilona, Szmerek Erzsébet, Pál-
csok György, Dubisziewicz
Rozália, Oriszczák János,

Wapenszki Magdolna, Halus-
tyák Katalin és János, Levek
Mária, Fabisz Márton, Galasz
András, Csiklinszki János,
Kurilló Mihály, Tocki Ilona,
Kaczmarik Anna, Bavolyák
Ferenc. 
A születésszabályozás ak-

kor még nem volt közismert,
ezért sok családban 4–8
gyermek is nevelkedett. A ko-
rán elhaltak neveit nem ritkán
a késôbb születettek viselték,
így feltételezhetô, hogy a csa-
ládnevek mégis továbbéltek. 
Társadalmi berendezkedé-

sünk jótékonysági, alapítvá-
nyi, de fôleg városi költségbôl
azért segítette is a nehéz sor-
súakat. Mûködött, bár igazi
megoldást nem adott a Sze-
gényalap pénztár, az Ínség -
alap pénztár és a Cselédalap
pénztár is. A megyei levéltár-
ban ôrzött korabeli iratokon, a
segélyek átvételi lajstromá-
ban legtöbbször x jelek voltak
láthatók névaláírások helyett. 

Havasi Márton

A magyar tragédia Ármányos puncspancs
Bábszínházi évadnyitás a Vigadóban

Zöldülj! Fordulj! 
Komplex környezet- és termé-
szetvédelmi programsorozat
vette kezdetét a közelmúltban
a Széchenyi ligetben, a Körö-
sök Völgye Látógatóközpont-
ban. Az elsô rendezvény egy
szakmai nap volt, melynek té-
máját a hulladékgazdálko-
dás, a komposztálás adta. A
résztvevôk arra keresték a vá-
laszt, miként lehetne csök-
kenteni a hulladék mennyisé-
gét, s milyen módon lehet a
legkevésbé ártó módon ke-
zelni a keletkezett szemetet. 
A látógatóközpontban ez al-
kalomból összeállítottak egy
kiállítást is, amely ugyancsak
arra hívja fel a figyelmet, mi-
lyen sok környezetromboló
anyag van körülöttünk.

A 13. Coca-Cola Testébresztô
Nôi Futógálán a megyei indu-
lók közül a legjobb helyezést
a békéscsabai Zsilák Laura
érte el, aki az 52. lett.

TestébresztôWWW.TOTHPRODUKCIO.HU
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Apponyiból József Attila

A rövid, szûk utca zömmel tel-
jesen beépült földszintes há-
zakkal. Egykor földes útját ké-
sôbb zúzott kôvel, majd vég-
legesen kiskockakôvel bur-
kolták.
A csendes belvárosi utcá-

ban a kereskedôk emelték az
elsô jelentôs épületet, akik ér-
dekvédelemre tömörülve itt
választottak helyet székhá-
zuknak. 1929-ben egy régi
ház helyén Münnich Aladár
budapesti mûépítész tervei
alapján felépült a Kereskedel-
mi Csarnok háza. A szép bolt-
ívekkel díszített, látványos,
kétemeletes épületet a csabai
Lipták János építô vállalata ki-
vitelezte. Benne klubhelyiség,
vendéglô és modern beren-
dezésû szálloda nyílt. A han-
gulatos, parkosított belsô ud-
varral rendelkezô kereskedôk
házát dr. Bud János akkori
pénzügyminiszter, Csaba or-
szággyûlési képviselôje avat-
ta fel.

Az egykori fahíd helyén
1936-ban épült fel a beton-
oszlopokon álló, csôkorlátos
gyaloghíd, amely máig szol-
gálja az átkelést az Élôvíz-
csatorna felett. 1949-ben az
utca neve József Attilára vál-
tozott. Egyetlen új épülete az
irodaház nevet viselte – ma a
megyeháza része. Vele szem-
ben, a lebontott házak helyén
kialakított parkoló beépült.
Most hatalmas, látványos
épület gazdagítja a belváros
1870-ben nyitott utcáját.

Gécs Béla

Haditorna 
Fürjesen

Nápolyban, az eddigi leg-
nagyobb junior és ka-

dett kick-box világbajnoksá-
gon 47 ország több mint ezer
versenyzôje között ott volt a
Békéscsabai Lakótelepi SE
tíz versenyzôje is. A csabaiak
az elmúlt évek teljesítményé-
hez méltóan szerepeltek, hi-
szen Kádas Adrienn és Andó
Bettina világbajnoki címet
szerezetek, Erdei Dóra, Jan-
tyik Lili és Szabó László világ-
bajnoki ezüstéremmel lettek
gazdagabbak, Hanicz Nelly
két bronzérmet vitt haza, de
a harmadik legértékesebb
éremmel lett gazdagabb
Andó László, Vizsnyiczai Vivi -

ána, Kádas Adrienn és Jan-
tyik Lili is. 
A csabai küldöttséget Gre-

gor László vezette, aki Hankó
Katalinnal együtt mint a szövet-

ség versenybírája vett részt a
világbajnokságon. A verseny-
zôknek Haba József edzô és
Debreczeni Dezsô, az újkígyó-
siak edzôje segített. 

A22-es radarszázad adott
otthont Fürjesen a Ma-

gyar tartalékosok Szövetsége
(Matasz) Békés megyei és bé-
késcsabai szervezete által ren-
dezett, immár hagyományos
haditornának. A rendezvényt
Vantara Gyula polgármester
nyitotta meg, aki maga is Ma-
tasz-tag, és a szervezet önzet-
len támogatója. 
Ez a hagyományos hadi-

torna az országos szervezet
egyik kiemelt és patinás ren-
dezvénye, amelyet annak ide-
jén a Matasz egyik fô célja, a
katonai hivatás népszerûsíté-
se hívott életre. Most soha
nem látott létszámú résztvevô,
21 csapat mérte össze tudá-
sát elméleti és gyakorlati ver-
senyszámokban, s a bajoror-
szági Oberpfalz megyei Bun-
deswehr tartalékos küldöttsé-
gével nemzetközivé bôvült a
mezôny. A békéscsabaiakon
kívül Orosháza, Gyula, Kon-
doros és Mezôhegyes is csa-
patokkal képviseltette magát.
A terepfutás, a lövészet lég-

puskával, a lövészet íjjal, a ké-
zigránátdobás és az AK-47-es
géppisztoly szét- és összesze-
relése mellett nem maradt el a
nap csúcspontjának számító
egyenes kieséses kötélhúzás
sem, melyet nagy csatában a
német katonák nyertek, de volt
nagy sikerû önvédelmi bemu-
tató is Széll Gábor 5. fokozatú
Wing-Tsun mesterrel és de-
recskei szakközépiskolás ta-
nítványaival.

Laduver Ferenc egykori
igazgató kezdeményezé-

sére október 6-án immár ki-
lencedik alkalommal rendez-
te meg az Arany János Kö-
zépiskolai Tehetséggondozó

Kollégium a kegyeleti váltófu-
tást az aradi vértanúk emléké-
re, amely természetesen a
kollégiumtól indul és az ifjú-
sági ház elôtti ligetben, a hô-
sök tiszteletére felállított 13

kopjafánál ér véget. A sor-
rend a következôképpen ala-
kult: Fiúk: 1. Vásárhelyi Pál
Szakközépiskola és Kollé-
gium, 2. Jankay Tibor Két Ta-
nítási Nyelvû Általános Iskola
és Diákotthon, 3. Arany János
Középiskolai Kollégium. Lá-
nyok: 1. Vásárhelyi Pál Szak-
középiskola és Kollégium, 2.
Németh László Kollégium
(Békés), 3. Arany János Kö-
zépiskolai Kollégium. A díja-
kat Mekisné Szilágyi Mária, a
tehetséggondozó kollégium
igazgatója és Tóth Sándor, a
Békés Megyei Atlétikai Szö-
vetség fôtitkára adta át. 

Nagy Tünde Edit

Kegyeleti váltófutás 

Andó és Kádas világbajnok


