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Pár nap múlva karácsony

Minden kedves olvasónknak békés, áldott karácsonyt és boldog új évet
kívánunk! Lapunk legközelebbi száma 2009. január 15-én jelenik meg.

A fesztivál a néptáncmozga-
lom szólistáinak kétévente is-
métlôdô rangos eseménye,
amely 1974-ben jött létre Vá-
sárhelyi László koreográfus
kezdeményezésére. A ren-
dezvény házigazdája a kez-
detektôl a Balassi Táncegyüt-
tes volt a megyei közmûvelô-
dési intézménnyel, Born Mik-
lós, majd Mlinár Pál szakmai
irányításával.

A verseny évtizedek óta fó-
rumot teremt a néptáncosok-
nak arra, hogy számot adja-
nak eredeti néptáncismere-
tükrôl, egyéni elôadásmód-
jukról. Nevezhet minden 17.
életévet betöltött amatôr vagy
hivatásos, magyar állampol-
gárságú, valamint határon túl
élô, magyar nemzetiségû tán-
cos. A megmérettetésre az el-

múlt évekhez hasonlóan sok
– százhetven – táncos jelent-
kezett, akik az elôdöntôn elért
eredményük alapján kerülhet-
nek a döntôbe. Akik koráb-
ban aranysarkantyús, illetve
aranygyöngyös címet nyer-
tek, egyenes ági bejutói a ver-
senynek, csakúgy, mint a ju-
nior díjat nyert vagy ifjúsági
szólón a zsûri által továbbju-
tásra javasolt versenyzôk.

A fesztivál zsûrijének tag-
jai: Béres Anikó táncmûvész,
Demarcsek Zsuzsa örökös
aranygyöngyös táncos, Ko-
vács Norbert örökös arany-
sarkantyús táncos, Kökény
Richárd örökös aranysar-
kantyús táncos és Szûcs Gá-
bor örökös aranysarkantyús
táncos.

Mikóczy Erika

Orbán Viktor
közrendért kiált

December elején Békés
megye székhelyére, Bé-

késcsabára látogatott Orbán
Viktor, a legnagyobb ellenzé-
ki párt vezetôje. Ebbôl az al-
kalomból rövid interjút kért és
kapott tôle a Csabai Mérleg
szerkesztôsége.
– Országjárása során Eger-

ben a Markhot Ferenc kórház
jövôje adott témát. Békéscsa-
bai látogatásán mi az apropó?
– kérdeztem Orbán Viktort, a
Fidesz – Magyar Polgári Szö-
vetség elnökét.

– A jövô évi költségvetés
alapvetôen határozza meg az
ország helyzetét. Homályos
kormányzati dolgozószobák-
ban köttetett alkuk után olyan
költségvetés készült, amely je-
lentôs kockázatot jelent Ma-
gyarország számára. A kor-
mány nem tesz lépéseket a
munkahelyek megvédése ér-
dekében, és egyáltalán nem
támogatja azokat a magyar kis-
és közepes vállalkozásokat,
amelyek segítség nélkül nem
lesznek képesek munkát adni
annyi embernek, mint eddig.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

Advent a várakozás ideje, fel-
készülés az ünnepre, a Meg-
váltó születésére. A készülô-
dés mindig hosszabb, össze-
tettebb, mint maga az öröm-
nap, de szeretteink szép ün-

nepéért tevékenykedni, dol-
gozni felemelô érzés, még ha
fárasztó is – mondta Vantara
Gyula polgármester, amikor a
városháza elôtt felállított kará-
csonyfán kigyulladtak a fé-

nyek. A fát Ivanov Zsuzsa
ajándékozta a városnak gerlai
kertjébôl. Advent elsô vasár-
napján a Százszorszép Óvo-
da, a Jókai Színház és a Bar-
tók Béla Vegyeskar szerepelt.

XIX. Országos
Szólótáncfesztivál

Nemzetiségek napja
Volt idô, amikor sokan bizony-
talankodtak, ha valaki a nem-
zetiségük felôl érdeklôdött.
1990 után történtek lépések a

helyzet javítására, 1995-ben
pedig a kisebbségbarát légkör
megteremtésére és fenntartá-
sára, az ENSZ nemzeti, etni-
kai, vallási és nyelvi kisebb-
séghez tartozó személyek jo-
gairól szóló nyilatkozata elfo-

gadásának napját, december
18-át a magyar kormány a ki-
sebbségek napjává nyilvání-
totta – mondta a szlovákságát

büszkén vállaló Paulik Antal, a
Miniszterelnöki Hivatal Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségi Fô-
osztályának fôigazgató-he-
lyettese a Phaedra Közéleti
Központban megtartott ün-
nepségen, december 8-án.

A nemzetiségek napján Bé-
késcsaba Cigányságáért ki-
tüntetésben részesültReszelô
István, aki három ciklusban
volt a cigány önkormányzat
képviselôje, és zenészként is
szívügye a cigány kultúra. A
lengyel önkormányzat kitünte-
tését a 2006-ban alakult és az-
óta szép eredményeket elért
Chopin-kórus kaptaRázga Jó-
zsefné karnagy vezetésével. A
Békéscsaba Románságáért
díjatMárk Tivadar, a román or-
todox egyház lelkipásztora ve-
hette át, aki rendkívül sokat
dolgozott azért, hogy az emlé-
kezetes tûzeset után a templo-
mot újra használhassák. Bé-
késcsaba Szlovákságáért elis-
merésben részesült az óvodá-
sokat szlovákul tanító Bohus
Pálné Áchim Zsófia, a Mackó-
Kuckó Óvoda vezetôje és a
szlovák hagyományokat ápo-
ló jaminai Orgován Népdalkör.

M. E.

Digiporámások
a Lencsésin

Ebben az évben immár har-
madik alkalommal hirdet-

te meg országos digiporáma-
fesztiválját a Lencsési Közös-
ségi Ház, a Csaba TV és a Már-
vány Fotómûhely. Egy alko-
tótól három munkát fogadtak
el, melyek idôtartama nem ha-
ladhatta meg az öt percet. Az
idén elôször választották a
szervezôk a nyilvános zsûrizés
lehetôségét, melynek – és az
ünnepélyes eredményhirde-
tésnek – december 6-án a Len-
csési Közösségi Ház nagyter-
me adott otthont. Az idei III. Di-
giporáma-fesztiválra 29 alkotó
59 pályamûvel nevezett.

A ház igazgatója, Takács
Péter üdvözölte a megjelent
alkotókat, érdeklôdôket, s be-
mutatta a zsûri tagjait: Gyôri
Lajost, a Magyar Fotómûvé-
szeti Alkotócsoportok Orszá-
gos Szövetségének elnökét,
Szôke János fotómûvészt,Gál
Csabát, a Csaba TV szerkesz-
tôjét. A díjkiosztó ünnepségen
szép számmal jelentek meg
az ország minden pontjáról ér-
kezett pályázók, érdeklôdôk,
elsôsorban békéscsabai és
gyulai fotósok. Az elsô Korhut
Lili (Budapest) Csepel Mûvek
2008., a második Kerekes Ist-
ván (Mosonmagyaróvár) In
Balkan…, a harmadik Balogh-
né dr. Kovács Matild (Nyíregy-
háza) Titkos kert címû digipo-
rámája lett. Különdíjban része-
sült dr. Perényi János (Buda-
pest) Élet a Gangesz partján
címû összeállításával.

V. A.

Esély, egyenlôség
Az oktatási és kulturális mi-

niszter „Az esélyegyen-
lôséget és felzárkóztatást se-
gítô támogatások igénylésé-
nek, döntési rendszerének, fo-
lyósításának, elszámolásának
és ellenôrzésének részletes
szabályairól” címmel rendele-
tet bocsátott ki, amely alapján
pályázatot lehetett benyújta-
ni pedagógiai szakszolgála-
tok támogatására. Békéscsa-
ba önkormányzata – mint in-

tézményfenntartó – pályázatot
nyújtott be:

a) a beilleszkedési, maga-
tartási, tanulási zavarral küz-
dô gyermekek segítésére;

b) a sajátos nevelési igé-
nyû gyermekek, tanulók óvo-
dai, iskolai, kollégiumi ellátá-
sának segítésére.

Az elnyert összeg 806 500
forint. A feladat ellátását
az Esély Pedagógiai Központ
végzi.

A székesfehérvári és jászberényi elôdöntôket követôen,
2009. január 16–18-án Békéscsabán az ifjúsági ház ad ott-
hont a XIX. Országos Szólótáncfesztivál döntôjének. A
fesztivál meghirdetôi a Balassi Táncegyüttes Mûködteté-
sére Alapítvány, valamint a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár kulturális irodája.
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Nívósabb munkát vár az SZDSZ
Békéscsaba Kiváló Peda-

gógusának tekinti az
SZDSZ Duray Miklósnét, aki
1972-tôl a speciális iskolában
dolgozott, majd az Esély igaz-
gatójaként is elévülhetetlen
érdemeket szerzett. Indoko-
latlannak és méltatlannak tart-
juk, hogy az oktatási bizott-
ság többségi szavazata elle-
nére az ô elismerését a Fi-
desz nem támogatta. A két ki-
tüntetettnek gratulálunk –
kezdte Vámos József az
SZDSZ tájékoztatóját.

A képviselô szerint dr. Be-
nedek Mária egybehangzó
döntés alapján történô felfüg-
gesztése a bizonyítéka an-
nak, hogy gond volt és van a
polgármesteri hivatal mûkö-
désével. Reméli, olyan kiváló
jegyzôje lesz majd a város-
nak, akinek az irányításával
hatékonyabbá válik a hivatal
mûködése, a közgyûlések
elôkészítettsége pedig ismét
megközelíti a dr. Simon Mi-
hály címzetes fôjegyzô idejé-
ben megszokott nívót. Vámos

József hangsúlyozta, az
SZDSZ nem támogatja az ifjú-
sági tábor egy részének ér-
tékesítését. Részben azért
nem, mert a terület egyben a
város egyik legértékesebb in-
gatlanja, részben pedig azért
nem, mert az ott létesítendô
egészségcentrum néhány
szolgáltatása konkurenciát je-
lent a kórháznak. A nettó 7,8
millió forintért készült Integrált
Városfejlesztési Stratégiával
kapcsolatban elmondta: a
közgyûlésben minden hozzá-

szóló hosszasan sorolta az
abban lévô téves adatokat,
koncepcionális hibákat. A bu-
dapesti cég munkatársa erre
cinikusan csak annyit vála-
szolt, hogy a közgyûlési jegy-
zôkönyv alapján majd kijavít-
ják a hibákat. A képviselô fel-
tette a kérdést, ki a felelôs
ezért, és megjegyezte, van
Békéscsabán olyan szellemi
mûhely, amely az IVS-t mesz-
sze magasabb színvonalon
készítette volna el.

M. E.

Mennyi lesz a normatíva?
S tabil, a város mûködését

biztosító, takarékos költ-
ségvetést tervezünk. Munkán-
kat megnehezíti, hogy az or-
szággyûlés már a harmadik
költségvetést tárgyalja, nem
tudni, mennyi lesz az állami
normatíva, de valószínûleg
csökkennek a támogatások –
mondta Hanó Miklós a Fidesz
közgyûlés utáni tájékoztatóján.

Hangsúlyozta, hogy 2006-
ig a város felélte a vagyon je-
lentôs részét, néhány olyan in-
gatlan maradt, amely egyálta-
lán nem vagy nagyon nehe-

zen értékesíthetô. A fejleszté-
sek nem maradnak el, a hat-
éves járdafelújítási program is
folytatódik, és mindent meg-
tesznek azért, hogy a kiszá-
míthatatlan környezet ellené-
re további munkahelyteremtô,
vagyont gyarapító beruházá-
sokkal gazdagodjon a város.
Dr. Ferenczi Attila hozzátette,
hogy az országos trendeket
(energiaárak, adók, szociális
ellátások) követnünk kell ak-
kor is, ha azokkal nem min-
denben értünk egyet. Álsá-
gosnak nevezte, hogy lakos-

ságbarátnak tüntetik fel magu-
kat azok, akik megszavazzák
a megszorításokat. Példaként
említette, hogy az állam folya-
matosan csökkentette az idô-
sek emelt szintû ellátásának
normatíváját, ez volt a fô oka
az Életfa Nyugdíjasház átmi-
nôsítésének. Dr. Ferenczi Atti-
la beszélt arról is, hogy 2009-
ben elvonják a közalkalmazot-
tak és köztisztviselôk 13. havi
juttatását, ezért a várható
többletbevételek beérkezésé-
vel a közgyûlés megvizsgálja
a béren kívüli juttatás lehetô-

ségét. Megemlítették, hogy 50
milliós vállalkozásélénkítési
programmal támogatja a vá-
ros a helyi vállalkozók fejlesz-
téseit, munkahelyteremtését.

A Fidesz álláspontja sze-
rint nincs szükség külön fej-
lesztési tanácsra, amikor vá-
lasztott képviselôi vannak a
városnak, szerintük a szocia-
listák ezzel a döntés jogát
szerették volna kivenni a je-
lenlegi vezetés kezébôl. Mint
mondták, ha az MSZP nyeri a
választásokat, bármilyen ta-
nácsot létrehozhat.

Fontos a stabilitás
Prioritása van a 2009-es

költségvetési koncepció-
ban a mûködési kiadásoknak,
a korábban vállalt kötelezett-
ségek teljesítésének, az inflá-
ció hatásait is ellensúlyozó
tartalékképzésnek és a folya-
matban levô beruházások-
nak, köztük a hatéves járda-
felújítási programnak. Egy
stabil Békéscsaba képét vá-
zolja fel a koncepció, amely
a gazdasági programunkkal
összhangban a vagyoni bevé-
teleket fokozó fejlesztéseket
és a munkahelyteremtést is
célul tûzi ki – kezdte közgyû-
lés utáni tájékoztatóját Vanta-
ra Gyula. Az ez évi költségve-
tés idôarányos teljesítésével
kapcsolatban kiemelte, hogy
az intézményvezetôk rendkí-
vül fegyelmezetten gazdál-
kodnak, jövôre is ilyen szigo-
rú és takarékos mûködést vár
tôlük az önkormányzat.

A jegyzô felfüggesztésével
kapcsolatban a polgármester
elmondta, szakértôk vélemé-
nyezik a rendelkezésre álló
dokumentumokat. Amíg az
ügy le nem zárul, dr. Szver-
csák Szilvia aljegyzô helyette-
síti dr. Benedek Máriát, a pol-
gármesteri hivatal zavartala-
nul mûködik. Beszélt arról,

hogy a pályázatok beadásá-
hoz csatolni kell az Integrált
Városfejlesztési Stratégiát
(IVS), amely 15-20 évre meg-
határozza Békéscsaba straté-
giai céljait. Az IVS átfogó
elemzést tartalmaz városré-
szenként és a teljes városra
vonatkozólag, és kijelöli a fej-
lesztés irányait. A polgármes-
ter megjegyezte, ez egy olyan,
felülrôl nyitott dokumentum,
amely tartalmában módosít-
ható. Az önkormányzat pályá-
zatot nyújt be a belváros re-
habilitációjára, ehhez már kell
az IVS. Ami a pályázatot illeti,
az elsô ütem a Szent István
tér, Szabadság tér, Posta köz,
Munkácsy utca, Irányi utca ál-
tal körbehatárolt terület rend-
betételét célozza meg, a
Szent István téren – a korábbi
tervekkel ellentétben – esze-
rint nem lesz aluljáró. Vantara
Gyula hozzátette, az András-
sy út Szent István tér és Irányi
utca közti szakaszán is sze-
retnének változtatni, a gyalo-
gos és kerékpáros forgalom
szétválasztása, a vendéglátó-
helyek, az épülô Ibsen Palota
miatt valószínûleg hozzá kell
nyúlni a pergolás, csobogós
részhez.

m. e.

A jegyzô egyhangú felfüg-
gesztésével igazolta a

közgyûlés, amit frakciónk már
több alkalommal is jelzett,
hogy a hivatalban nincs min-
den rendben. Három egybe-
hangzó szakértôi vélemény
szerint is törvénysértés tör-
tént. Politikailag és a gazdál-
kodás szempontjából izgal-
mas, hogyan vehetett fel a
jegyzô szokatlanul magas ju-
talmat „kiemelkedô” munká-
jáért – kezdte az MSZP
közgyûlés utáni tájékoztatóját
Hrabovszki György.
Miklós Attila nehezményez-

te, hogy az elôzetes egyezte-
tések ellenére az általuk java-
solt fejlesztési tanács létreho-
zását a többség nem támo-
gatta. Ebben valamennyi frak-
ció képviseltette volna magát,
hogy a bizottsági és közgyû-
lési viták elôtt konszenzusra
jussanak a kiemelt fejleszté-
sek megvalósítását illetôen.
A belváros rehabilitációjával
kapcsolatban megjegyezte:
kezdeményezésükre nem
lesz alagút a Szent István té-
ren. Hrabovszki György sze-
rint az Integrált Városfejleszté-
si Stratégia 260 oldalából
csak mintegy 10 oldal és a tér-
képek hibátlanok, a többség

mégis elvetette azt a javasla-
tát, hogy a „silány” munkáért
kevesebbet fizessenek nettó
7,8 millió forintnál. Az adóren-
deletekkel kapcsolatban a
frakcióvezetô úgy vélte, „fari-
zeus magatartás” az, amely
egyrészt azt mondja, hogy a
300 milliós vagyoni bevétel
nem teljesíthetô, arról le-
mond, azonban összesen
mintegy 20 millió forint bevé-
telért „megsarcolja” a vállal-
kozókat. Hangsúlyozta, hogy
szerették volna bevezetni, a
magánszemélyek kommuná-
lis adóját, amellyel szerintük
8%-kal csökkenhetett volna a
szemétszállítás díja. A testület
hatályon kívül helyezte ezt a
rendeletet, így a díj nettó 315
forint lesz, a számításaik sze-
rinti bruttó 288 helyett.

– Mást mond és mást tesz
a városvezetés. Az ifjúsági tá-
bor területébôl eladtak egy tu-
risztikai célokra alkalmas
részt, szerettük volna, ha az
ebbôl befolyó összeget a bá-
nyatavakon a horgászturiz-
mus feltételeinek megterem-
tésére fordítják a vagyonért
vagyont elv alapján. Ezt elve-
tette a többség – tette hozzá
Mezei Zsolt.

m.

Távolról kecses kézmoz-
dulatokkal átszôtt indiai

táncnak, esetleg pantomim-
nak tûnt, ami valójában a Bó-
bita megzenésített változa-
tának jeltolmácsolása volt a
Fogyatékosságtörténeti ván-
dorkiállítás megnyitóján, a
Békés Megyei Tudásház és
Könyvtárban, november vé-
gén. A nézôk beszédes arcá-
ról öröm sugárzott a zene hal-
latán, láttán.

A különleges tárlatot dr.
Könczei György, az ELTE
Gyógypedagógiai Fôiskolai
Karának tanára, Herczeg Ta-
más tanácsnok és Havasi Zol-
tán, a Siketek és Nagyothal-

lók Országos Szövetsége
megyei szervezetének titkára
nyitotta meg. A fogyatékos-
ság teljes körû számbavétele
ilyen formában, 27 óriás tab-
lón, a világon elôször volt lát-
ható e vándorkiállítás kereté-
ben. A fotókkal és leírásokkal
illusztrált bemutató új képet
festett a témáról az érintet-
teket önérvényesítésre, az
egészségeseket más gondol-
kodásmódra sarkallva. Meg-
kapó volt a „sokarcú különbö-
zôség” hangsúlyozása, a fo-
gyatékosság pozitív elfoga-
dása, elfogadtatása. Sokat
kell még tanulnunk tôlük.

Mikóczy

Csabaiként járt már igazi gyu-
lai étteremben? Nem csoda,
ha nem, mert eddig nem volt
olyan vendéglô a városban,
mely a Gyulára és környékére
jellemzô ételeket tálalná. Tud-
ja, milyen a gyulai kolbászle-
ves, vagy evett már szürke-
marhapörköltet? Megkóstol-
ná a Jagelló Zsigmond udva-
rát idézô grillezett pisztrángot
fokhagymás kaprimártással,
vagy a szarvasvetrecét? Ha a
rántott hús helyett néha vala-
mi különlegesre vágyik, elér-
hetô áron, nyugodt szívvel
ajánljuk a Patrióta Gyulai Kis-
vendéglôt.

Érdemes megkóstolnia a
vasalt bélszínjavát vörösbo-
ros, erdei gyümölcsmártás-
sal. Gyulai vendégeink egyik
kedvence a szûzpecsenye,
gyulai kolbásszal töltve. A kü-
lönleges ízek kedvelôi mellett
nem feledkeztük meg a ha-
gyományos, családias ízek
kedvelôirôl sem. A házilag
füstölt halakból készült Körö-
si halászlé után roston sült
csirkecombfilét vagy rántott
jércemellet kínálunk. A bátrak

megküzdhetnek a méretes
füstölt csülökkel, melyet pá-
rolt káposztával tálalunk.

Az ínyencek válogathatnak
Gyula testvérvárosainak az
ételkínálatából. Itáliából a
gyömbérgôzben puhított vaj-
halat, Germániából posírozott
kacsamellet, Lengyelország-
ból kapros, tejfölös salátát,
Székelyföldrôl pedig igazi, Jó-
kai Mór által már 1862-ben a
hungaricumok közé sorolt
lucskos káposztát kínáljuk.

A gyerekeket játszósarok-
kal és külön menüvel várjuk.
Desszertként az országszerte
ismert Szávéves cukrászda
valamely remekével vagy Uni-
cum-mártásos túrós rétessel
kedveskedünk. Boraink kö-
zött megtalálhatók a legne-
mesebb és az idei szüret leg-
frissebb nedûi. Ha szeretné
megkóstolni ételeinket és itala-
inkat, megtalál minket Gyulán,
a Kossuth utca 3. szám alatt,
vagy a 20/221-7477-es telefon-
számon.

A régmúlt bôségét kínáljuk
gyulai módra a Patriótában

Várják önöket Gyulán, a Patrióta kisvendéglôben a tulaj-
donosok, Nyári Katalin és Csiszér Árpád

Patrióta Gyulai Kisvendéglô,
Gyula, Kossuth utca 3.

Tel.: 20/221-7477

A Tóth Produkció megköszöni a segítséget mindazoknak,
akik a Korzó téri ételosztást támogatták: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Édenkert étterem,
Primôr Duó Kft., Lökösházi Kenyér, EURO-DRINK Hungary
Kft., Elefánt Sörözô, Kopirex-Ker Kft., Csabai Csípôs Blues
Klub, Opauszki Tamás, Kelemen László, Fekete László,
Csabai Mérleg, Dupla Kávé Kft.

Tanuljunk tôlük

A Gadara Házban december
ötödikén év végi „örömdélu-
tánt” tartottak az Európai Ön-
kéntesség Napja alkalmából.

Számot adtak az év során
elvégzett munkáról, majd Kö-
les István alpolgármester és
Szilágyi Katalin programve-
zetô Scholtz Endre egy-egy
festményét adta át a kiemel-

kedô munkát végzett követ-
kezô önkénteseknek: Eitelné
László Zsuzsanna, Gálik Ildi-
kó, Gyebrovszki Györgyné,
Kellner Oszkárné, Nagy Já-
nosné, Sziklai Nóra és Takács
Mariann.

A délután évbúcsúztatóval
és vidám vetélkedôvel zárult.

E.

Örömdélután a Gadarában

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

December 22., hétfô 14.30 óra: karácsonyi koncert és ünnepség a nyugdíjas-
klubban. Közremûködnek: Hajtman Ildikó (ének) és Szák Kocsis Péter (gitár).
Január 5., hétfô 14.30 óra: „Az Andrássy út régi és mai képei” címû fotókiállítást
Gécs Béla tipográfus, helytörténeti kutató nyitja meg.
Január 12., hétfô 17 óra: gyakorlati bemutatóval egybekötött elôadást tart dr.
Sicz György kertészmérnök „Madárvédelem” címmel a kertbarátkörben. A fog-
lalkozáson új tagok jelentkezésére is számítanak.

TORNÁK:
Baba-mama torna: január 13-tól minden kedden 9.30-tól 11.30-ig.
Egészségmegôrzô torna (40 éven felülieknek): január 6-tól minden kedden és

csütörtökön 14–15 óráig.
Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): január 6-tól min-

den kedden 16 órakor.
Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): január 6-tól minden kedden 17 órakor.

A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.
Nyugdíjastorna: január 13-tól minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti Abonyiné
Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.
Energetizáló torna: január 7-tôl minden héten szerdán 18–19 óráig. Vezeti Zsi-
linszkiné Duzs Angéla.
Alakformáló torna: január 6-tól minden héten kedden és csütörtökön 19.00-tôl

20.00 óráig. Vezeti Veress-Schlitt Szilvia aerobikoktató.

KISKÖZÖSSÉGEK, EGYESÜLETEK ÖSSZEJÖVETELEI:
Nyugdíjasklub: január 5-tôl hetente, hétfôi napokon 14–17 óráig.
Kertbarátkör: január 12-én, hétfôn 17 órakor.
Ifjúsági horgászklub: január 6-tól minden héten kedden 16–17 óráig.
Lakótelepi Tömegsport Egyesület: január 6-tól fogadóórák keddi napokon

17–19 óráig.
Márvány Fotómûhely: január 6-tól minden kedden 18–20 óráig.
Mesekuckó: január 28-tól játszóházi foglalkozások, minden szerdán 16–18 óráig.
Városi Polgárôr Egyesület: szolgálati beosztás január 28-án, szerdán 18–20-ig.
Csipkeverô klub: január 22-én, csütörtökön 15–18 óráig.
Baba-mama klub: január 29-én, csütörtökön 16–18 óráig.
Meditációs klub: január 8-tól minden héten csütörtökön 18–20 óráig.
Jógaklub: január 9-tôl minden pénteken 18–20 óráig.

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

2008. december 19. (péntek) 19 órakor
A Csabai Színistúdió karácsonyi koncertje a nagyteremben
(Vendégek: a FitDance Center tánckara, Komlósi Kata, Szente Évi,
Balázs Csongor)

2008. december 20. (szombat) 15 órakor
Nagycsaládos karácsony a Csupaszív Egyesület szervezésében

2008. december 25. (csütörtök)
El Ritmo-party a Casinóban

2008. december 27. (szombat) 21 órakor
Kispál és a Borz – csendes, ülôs koncert a nagyteremben

2008. december 31. (szerda)
Szilveszteri buli

2009. január 9. (péntek) 20 órakor
Honeyball koncert a Casinóban

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

KIÁLLÍTÁSOK:

Bácsfalvi Zoltán festômûvész kiállítása az Art Caffé Galériában
Megtekinthetô: 2008. december 20-ig

Házi Tibor üvegtervezô iparmûvész kiállítása a Munkácsy-emlék-
házban. Megtekinthetô: 2009. január 20-ig

Az ifiház 2009. január 1–4-ig zárva!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kelle Veronika és Magyari Zsolt, Marton Paula és Piszter Henrik Ró-
bert, Csatári Adrienn (Budapest XII. ker.) és Fábián Gergely Bence
(Budapest XIV. ker.).

SZÜLETÉSEK
Stefanits Gábor és Majernyik Márta Adél fia Márk Gábor, Uhrin Tamás
és Gyôrfi Szilvia leánya Luca, Majoros Attila és Oláh Ildikó fia Ajtony,
Králik István János és Vári Mariann leánya Nóra Gyöngyi, Eitel Sán-
dor és Ábelovszki Anita Erika leánya Zsófi Lili, Tarczali Viktor és Szi-
lágyi Gabriella leánya Viktória, Viczián Róbert és Fabisz Melinda fia
Márk (Gerendás), Lakatos Emil és Bereczki Ágnes leánya Ágnes és
fia Emil (Mezôberény), Gyarmati Tamás és Tûri Zsanett leánya Betti-
na, Dalmadi Ferenc és Klapka Anikó leánya Emma, Szegedi Sándor
és Zagyva Edit leánya Kitti.

HALÁLESETEK
Trifa Emil Sándor (1947), Maláta Mihályné Kovács Ilona (1930), Tóth
Lászlóné Nagy Róza Magdolna (1930, Köröstarcsa), Horváth László
István (1955, Mezôberény), Csendes István (1949, Kondoros), Janis
György (1929, Kondoros), Balogh Lajosné Madarász Eszter (1915,
Mezôberény), Kótai András Lajos (1936, 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.

DECEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
21.00 ÓRA

GITÁRPÁRBAJ III.

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.

December 20. 22.00 DISCO
December 22. 18.00 KARÁCSONYI
HANGULATBAN – zenés-verses mûsor

December 25. 22.00 DISCO
December 28. 22.00 DISCO
– Bárány, Junior, Hamvai

December 31. SZILVESZTERI PARTI

Orbán Viktor közrendért kiált
Mindenhol, így Békéscsabán
is arra kérem az önkormány-
zati vezetôket, hogy amennyi-
re csak lehet, próbálják meg
ellensúlyozni a kormány al-
kalmatlanságát és a költség-
vetés hibáit. Sok önkormány-
zat már eddig is megmutatta,
hogy a rossz kormányzati po-
litikának van helyben alterna-
tívája. Ugyanakkor a gazda-
sági válság közepette sem fe-
ledkezhetünk el arról, hogy
Magyarországon immár tart-
hatatlanná vált a közbizton-
ság állapota. A bûnözés
olyan méreteket öltött, olyan
brutálissá vált, hogy ez így
nem mehet tovább. A véde-
lem joga mindenkit megillet,
és a védelem jogának biztosí-
tása az állam kötelessége.
Ma azonban az állam nem lát-
ja el a kötelességét, mond-
hatni, elhagyta a szolgálati ôr-

helyét. Nem fizeti meg tisztes-
ségesen a rendôröket, leépíti
a rendôrséget. A Fidesz ezért
módosító indítványt nyújtott

be a költségvetéshez, mely-
ben azt javasoljuk, hogy há-
rommilliárd forintból jöjjenek
létre új rendôrôrsök, és tölt-
sünk be minél több körzeti
megbízotti álláshelyet.
– A Körösök vidékén szép

számmal élnek szlovák gyö-
kerû magyarok, akik érthetô
okokból reagálnak az átlagos-

nál talán érzékenyebben az
olyasféle történésekre, mint a
dunaszerdahelyi rendôrattak a
védtelen szurkolókra vagy az
ezzel nem összehasonlítha-
tó táblafirkálás. Mint a legna-
gyobb ellenzéki párt vezetôje
mit üzenne ezeknek az embe-
reknek?

– Békésben a magyarok és
a szlovákok háromszáz évig
jól megvoltak egymással,
egymás mellett. Azt kérem tô-
lük, hogy ne változtassanak e
jó szokásukon! A békés egy-
más mellett élésnek elôfelté-
tele, hogy mindenki adja meg
a másiknak azt, ami jár, vagy-
is a kölcsönös tiszteletet.
– Hamarosan átlépünk

2009-be, minden valószínû-
ség szerint élénkül a közélet,
különös tekintettel a közel-
gô választásokra. A Fidesz kö-
rül kialakult szövetség mikor
nevezi meg jelöltjeit? Gondo-

lok itt az EP-választásra és az
országgyûlésire, helyhatósá-
gira.

– Országos választmá-
nyunk január tizenhetedikén
dönt majd arról, hogy kik al-
kotják a szövetség európai
parlamenti listáját, így a Dél-
Alföld sem marad tovább bi-
zonytalanságban. Egy nap-
pal korábban pedig útjára in-
dítottunk egy konferenciaso-
rozatot, amelynek keretében
kívánjuk megalkotni az euró-
pai választási programunkat.
A magyar parlamenti válasz-
tás ügyében pedig éppen az
európai parlamenti választá-
son elért eredmény függvé-
nyében hozunk majd döntést.
Hiszen egy ilyen választás ki-
válóan alkalmas annak felmé-
résére is, hogy a helyi vezetôk
milyen minôségû munkát vé-
geztek ez idáig.

Fehér József

IV. Alföld Kongresszus
November végén rende-

zik meg Békéscsabán,
a Phaedra Közéleti Központ-
ban a Magyar Tudományos
Akadémia Regionális Kutatá-
sok Központja Alföldi Tudo-
mányos Intézetének Békés-
csabai Osztálya által szerve-
zett kongresszust. Az elôadá-
sok és szakmai viták közép-
pontjában ezúttal az Alföldet
is érintô európai és globalizá-
ciós folyamatok álltak.

A neves elôadók – többek
között Horváth Gyula, az MTA
Regionális Kutatások Intézete
fôigazgatója és Ladányi János
szociológus, egyetemi tanár –
a globalizáció hatásait és az
azzal összefüggô konfliktuso-
kat elemezték egy olyan tér-
ségben, amely földrajzilag és
a hagyományos (gazdasági,
infrastrukturális) fejlettségi
mutatókat tekintve is „távol”
esik a világgazdaság dinami-
kus régióitól. A szakértôk az

Alföld helyét, lehetséges sze-
repét keresték a globalizálódó
nemzetközi kapcsolatrend-
szerekben, amelyekhez csak
olyan városok tudnak ered-
ményesen kapcsolódni, ame-
lyek olyan gazdasági, pénz-
ügyi és infrastrukturális szintet
érnek el, melynek segítségé-
vel biztosíthatók a hatékony
termelés feltételei. E tekintet-
ben sokat kell még fejlôdnie
az alföldi városoknak.

A kongresszust Vantara
Gyula polgármester és Nagy
Imre, az MTA Regionális Kuta-
tások Központja Alföldi Tudo-
mányos Intézete békéscsabai
osztályvezetôjének köszöntô-
je nyitotta meg. Nagy Imre
osztályvezetô és Domokos
László, a megyegyûlés elnöke
az akadémia regionális békés-
csabai központja és Békés
Megye Önkormányzata közöt-
ti együttmûködési megállapo-
dást írt alá.

Minden esztendôben eljön aMegváltó születésének napja,
amelyet évszázadok óta ünneplünk mindannyian – mi, ke-
resztények és a hitüket másként megélôk, szegények és
gazdagok, kicsik és nagyok, fiatalok és idôsek egyaránt.
Talán emlékeznek tavaly karácsonyi köszöntômre. Akkor

kérdéseket tettem fel magamnak, magunknak – olyan kér-
déseket, amelyekre nagyon nehéz vagy lehetetlen ôszinte
válaszokat adni. Sokat töprengtem, a feleletek azonban el-
maradtak, de elôjöttek újabb kérdések, amelyeket most
Önöknek is felteszek. Kérem, gondolkozzanak el rajtuk!
Ilyenkor, karácsony tájékán megjelenik a segítô, adako-

zó kéz, a megértô lélek, a szeretet. De vajon hol van egész
esztendôben, miért nem tart ki egyik karácsonytól a mási-
kig a lélek nemessége? Vajon bevilágítja-e életünket az
örömhír, a fény, amely 2008 évvel ezelôtt megjelent abban
a szegény betlehemi istállóban? Vagy csak földi, anyagi ja-
vak labirintusában ünnepelünk? Megadjuk-e egész évben
családunk minden tagjának, környezetünknek mindazt a
szeretetet, amelyre szükségük van, s amelynek természe-
tesnek kellene lennie? Kikerüljük-e, vagy ha ez nem sikerül,
megoldjuk-e a lélek- és emberölô konfliktusokat? Nyújtunk-
e segítséget a rászorulóknak, meghallgatjuk-e a panaszko-
dókat, s van-e vigasztaló szavunk? Elegendô idôt szente-
lünk a közöttünk élô elesettekre, a betegekre, az idôsekre,
a magányosokra? Vezetjük-e kézen fogva, rájuk figyelve a
gyermekeket? Adunk-e életre való tanácsokat a világban
bolyongó, helyüket keresô fiataloknak?
Sok-sok kérdés – s válasz továbbra sincs.
Jómagamegy tanáccsal tudok szolgálni: próbáljanakmeg

szeretni és örülni egész évben. Mindennap keressenek apró
örömöket, szeressék párjukat, gyermekeiket, szüleiket. Tisz-
teljék szomszédaikat, munkatársaikat, a sarki virágárust. Ne
tekintsék ellenségnek az ellenfeleiket. Ha ezeket megfogad-
ják, jövôre talán kevesebb lesz a megválaszolatlan kérdés.
Mindannyiunknak meg kell tanulnunk tiszta szívvel sze-

retni, örülni. De az igazi öröm csak akkor és úgy születhetik
meg szívünkben, ha másokat, embertársainkat is örvende-
ni látjuk. Ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a mi arcun-
kat világítják meg, hanem mindenkiét.
Újra egy nehéz esztendô elôtt állunk, én azonban opti-

mista vagyok, mert jól ismerem a békéscsabai embereket.
Tudom, hogy ha összefogunk, akkor van esélyünk rá, hogy
szeretett városunk meginduljon egy olyan úton, amelyre
már oly régóta várunk.
A fentiek szellemében szeretetteljes, áldott, békés kará-

csonyt kívánok Békéscsaba valamennyi polgárának!
Vantara Gyula polgármestere

Közös a történelem
Amár meglévô testvérvá-

rosi kapcsolatok bôvíté-
se és újak létesítése a szlová-
kiai településekkel – ez a lé-
nyege annak az önkormány-
zatokhoz szóló felhívásnak,
amelyet dr. Turi-Kovács Béla,
a Kisgazda Polgári Egyesület
– Kisgazda Polgári Szövet-
ségpárt országos elnöke
adott át Vantara Gyula polgár-
mesternek az Erôs vidék, erôs
Magyarország – Fórum az új

vidék- és mezôgazdaság-po-
litikáról címû vidékfejlesztési
konferencián Békéscsabán, a
Phaedra Közéleti Központ-
ban. A Békés megyébôl indu-
ló mozgalom célja a szlovák–
magyar közös történelem Kár-
pát-medencei tudatosítása és
elfogadtatása. Vantara Gyula
polgármester kérdésünkre el-
mondta: a város büszkén áll a
kezdeményezés élére.

K. K. P.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Tisztelt Békéscsabai Polgárok!
Kedves Újságolvasók!
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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

WWW.TOTHPRODUKCIO.HU

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!

„Praktikus” megnyitó Brüsszel kezében a döntés Téli 
foglalkoztatás

A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium közmunkapályáza-
tot hirdetett a téli hónapokra,
mert a munkaerôpiacon rosz-
szabbak az elhelyezkedési
esélyek, szûkülnek az alkalmi
munka lehetôségei, a háztar-
tásokban növekednek a kia-
dások, így nehezebb a megél-
hetés a munkanélküliek és
családjuk számára.

A pályázatot a Békéscsaba
és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás
nyújtotta be, miután a tagön-
kormányzatok (Békéscsaba,
Csabaszabadi, Újkígyós, Sza-
badkígyós) jelezték ez irányú
szándékukat. 

A pályázat támogatásának
összege: 11 219 796 Ft, ebbôl
az összegbôl 56 fô nyolcórás
foglalkoztatása válik lehetôvé
két hónapra, természetesen
kistérségi szinten. Az ellátan-
dó feladatok: településüze-
meltetés, házi segítségnyúj-
tás, önkormányzati ingatlanok
felújítása. Ezzel több szociális
segélyben részesülô kaphat
munkát.

Kulcs a munkába 
álláshoz

Tizenkét megváltozott mun-
kaképességû álláskeresô ve-
hette át az Álláskulcs orszá-
gos rehabilitációs program
keretében elvégzett képzés
tanúsítványát a Mozgáskorlá-
tozottak Békés Megyei Egye-
sületének Kölcsey utcai szék-
házában a közelmúltban.

Mint azt Vágvölgyiné Panyi
Márta elmondta, a 60 órás
képzésben részt vevôk kivá-
lasztásában a munkaügyi
központ is segítségükre volt.
A 12 fôs csoport tagjai önis-
meretre tettek szert, megis-
merték a sorstársak problé-
máit, képességeik és hiá-
nyosságaik ismeretében tu-
datosabban döntenek arról,
hogy mivel szeretnének fog-
lalkozni. Elsajátították, ho-
gyan kell önéletrajzot, motivá-
ciós levelet írni, hogyan kell
felkészülni egy állásinterjúra. 

ANemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség ellenjegyezte Bé-

késcsaba csatornázásának és
szennyvíztisztításának támo-
gatási szerzôdését, az anyag
Brüsszelben van, vagyis újabb
döntô lépésekkel kerültünk 
közelebb a megvalósításhoz.
Sztankó Ilona PIU-vezetôt arra
kértük, foglalja össze az elmúlt
hetekben történteket.

– Október 30-án a köz gyû -
lés megismerte a csatornázás
és szennyvíztisztítás támoga-
tási szerzôdését, amelyet Van-
tara Gyulapolgármester aznap
alá is írt. Ezt követôen meg-
küldtük a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Fejleszté-

si Igazgatósága részére,
amely közremûködô szerve-
zetként vesz részt a munká-
ban. Ôk szintén aláírták a szer-
zôdést, amelyet ellenjegyzés-
re átadtak a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökségnek (NFÜ). No -
vember 20-án a fôigazgató
asszony ellenjegyezte, vagyis
gyakorlatilag valamennyi ma-
gyar fél aláírta a támogatási
szerzôdést. Ezzel egy idôben
az NFÜ kiküldte Brüsszelbe az
angol nyelvû támogatási kérel-
met és mellékleteit. Brüsszel-
bôl tisztázó kérdéseket tettek
fel, jórészt mûszaki vonatko-
zásban, illetve be kellett sze-
rezni néhány dokumentumot

a hatóságoktól. A kérdések
megválaszolása folyamatban
van, az NFÜ ezeket is továbbít-
ja Brüsszelbe.
– Mikorra várható döntés,

mikor kezdôdhet és mikor feje-
zôdik be a beruházás?

– Reményeink szerint Brüsz-
szelben legkésôbb januárban
ráteszik a pecsétet a pályáza-
tunkra. Azt követôen szeret-
nénk mihamarabb elkezdeni a
lakosság számára is látható
munkát, amit 2012. december
31-éig kell befejeznünk, hogy
a 2013. május 31-i határidôig
lezárhassuk a pénzügyi elszá-
molást.

Mikóczy Erika

December 10-én kapcsolták
össze a második magyar–ro-
mán villamosenergia-kapcso-
latot biztosító Békéscsaba–or-
szághatár 400 kV-os új távve-
zetékszakaszt. Tari Gábor, a
Mavir Zrt. vezérigazgatója az
ünnepélyes üzembe helyezés
elôtt elmondta: a Békéscsa-
ba–Arad összeköttetés meg-
valósítása kiemelt fontosságú
a regionális ellátásbiztonság
növelésének szempontjából,
sôt az európai villamosener-
gia-rendszeren (UCTE) belüli
hálózati kapcsolatokat is erô-
síti, így európai szinten is nö-
velve a rendszerbiztonságot.
A magyar oldalról mintegy 4,2

milliárd forintos beruházás ke-
retei között a hazai 38,8 km
hosszú távvezetékszakasz ki-
építése mellett a békéscsabai
400/120 kV-os alállomást is ki-

bôvítették. Tari Gábor külön
hangsúlyozta, hogy a távveze-
ték létesítésével jó kapcsolatot
sikerült kiépíteni.

k. k. p.

Újabb jelentôs mérföldkô
Az ötszázadik munkatárs

csatlakozott a Budapest
Bank folyamatosan bôvülô
Békéscsabai Bankmûveleti
Központjához. A központ a 
jelentôs fejlesztések révén
mára a régió egyik legna-
gyobb foglalkoztatójává vált. 

A Budapest Bank (GE Mo-
ney Bank), növekedési straté-
giájával összhangban, életé-
nek egy újabb jelentôs mér-
földkövéhez érkezett: novem-

berben köszöntötte ötszáza-
dik munkavállalóját. A GE ér-
dekeltségébe tartozó Buda-
pest Bank a Békéscsabai
Bankmûveleti Központ két év-
vel ezelôtti megnyitásával, mi-
nôségi munkahelyek teremté-
sével nagymértékben hozzá-
járult Békéscsaba és a régió
fejlôdéséhez. 

– Központunk a régió lehe-
tôségeire építve olyan modern
munkahelyeket kínál a város-

ban és a régióban, amelyek
nemcsak a bank hatékony és
eredményes üzletvitelét segí-
tik elô, de hozzájárulnak a kör-
nyék gazdasági fejlôdéséhez
is. Felelôs munkaadóként kor-
szerû munkahelyi feltételeket,
valamint a sokszínûség elvé-
nek megfelelôen lehetôséget
és egyenlô esélyeket biztosí-
tunk mindenkinek – mondta
Tamás Péter, a Bankmûveleti
Központ vezetôje.

A hazai kiskereskedelem
egyik legkorszerûbb áruházát
nyitotta meg Békéscsabán a
Praktiker. A békési megye-
székhely keleti részén, a Gyu-
lai úton megnyitott üzletegy-
ség a Praktiker 18. magyaror-
szági áruháza, amely 4200
négyzetméteren 45 ezer fajta
árucikket kínál a régió vásár-
lóinak, miközben 74 ember-
nek ad munkát. A Praktiker
választása azért esett Békés-
csabára, mert felméréseik azt
mutatták, hogy a legfôbb bar-
kácspiaci konkurens itteni je-
lenléte ellenére is jó befekte-
tésnek ígérkezik a viharsarki

üzletnyitás. Köles István alpol-
gármester az ünnepélyes
megnyitón – miután örömét
fejezte ki az új békéscsabai
áruház megnyitása kapcsán –
arra kérte a Praktiker AG je-
lenlévô vezetôit és a hazai
csoport irányítóit, hogy ne
csak a térség vásárlóerejébôl,
hanem munkaerejébôl is
igyekezzenek minél többet
meríteni. A Praktiker idén
még nyit egy áruházat Ma-
gyarországon: Székesfehér-
váron még karácsony elôtt
megnyitja kapuit az új, ott már
a második Praktiker-üzlet. 

K. K. P.

Drogprevenció Gerlán
Rendhagyó elôadói stílus,

több mint kétszáz általá-
nos iskolás dr. Klobusitzky
György, a Rendôrtiszti Fôis-
kola adjunktusának drogpre-
venciós elôadásán a Gerlai
Általános Mûvelôdési Köz-
pont Általános Iskolájában. A
program az intézmény egész-
ségvédelmi hetének egyik ki-
emelt eseménye volt. Már a
megérkezés pillanatában úgy
érezhette az ember, hogy 
eltévesztette a házszámot.
Hangos zene, diszkófények,
igazi „bulihangulat” fogadta
az érkezôket. Nem véletlenül,
hiszen a fôként hetedik osztá-
lyos általános iskolásokból
álló közönség már az elôadás
elôtt feszülten figyelte, hogy
mi következik. Ilyen fogadta-

tás után furcsa lett volna egy
tudományos jellegû, a száraz
statisztikai alapokra építô
hosszú és – valljuk be – egy
idô után unalmas elôadás.
Nem ez történt. Dr. Klobu-
sitzky György lendületessé-
ge, az elôadást folyamatosan
kiegészítô zenei és (olykor
sokkoló) képi illusztrációk
gyakorlatilag a székekbe szö-
gezték a fiatalokat. A könnyed
stílus nem akadályozta az iga-
zán fontos és tanulságos in-
formációk közlését. A szakér-
tô beszélt a diszkóbalesetek-
rôl, a legális (gyógyszer, alko-
hol, nikotin, koffein) és nem
legális drogok hatásairól, a
függôség veszélyeirôl és a
segítség kérésének és nyújtá-
sának lehetôségeirôl is.

BÉKÉSCSABÁN, 
a REZEDA UTCÁBAN téglaépítésû,
2006-ban teljeskörûen felújított, 
84 m2-es lakás eladó, sürgôsen, 
most 2,5 M Ft ÁRENGEDMÉNNYEL

eladó. 
Telefon: 06-30/768-2763.

MEGNYITOTTUNK!
Szeretettel várjuk kedves megren-
delôinket a Békéscsaba, Kinizsi u.
5. szám alatti, újonnan nyílt üzle-
tünkben, ahol vállalunk:

– színes és fekete-fehér 
fénymásolást,

– színes és fekete-fehér 
nyomtatást,

– bélyegzôkészítést,
– névjegy-, szórólap-, 

plakát- és meghívókészítést,
– spirálkötést, laminálást,
– gravírozást, egyedi 

ajándéktárgy-készítést,
– teljes körû nyomdai 

szolgáltatást.

Elérhetôségeink:
STEMPLI Kft.
5600 Békéscsaba, 
Kinizsi u. 5.
Tel.: 06 66 430 620 
Mobil: 06 30 730 1404
E-mail: stemplikft@invitel.hu

TÁRSKERESÉS 
hatékonyan!

Soha nem késô 
megtalálni az Igazit!
Itt az álmai valóra válnak!

♥Gyors   ♥ Személyre szabott
♥ Fényképes   ♥ Igényes   ♥Diszkrét

Telefon: 20/809-7825, 20/809-7839

Iroda: Békéscsaba, Petôfi u. 16.
www.bekescsaba.ctk.hu

Dr. Józsa Zoltán 
háziorvos 

(Békéscsaba, Mednyánszky u. 4–6.) 
értesíti betegeit, hogy 

mobiltelefonszáma megváltozott!

Elérhetôségei: 66/454-826, 
mobil: 06-30/628-42-88.

RENDELÉSI IDÔ: 
de. 8.30–11-ig, du. 14–15-ig 

(pénteken csak délelôtt). 

Összekapcsolták az energiát

Korcsolyázzon a város szívében!
A Korzó téren felállított jégpályára szeretettel várunk

mindenkit naponta 10-tôl az esti órákig.
Korcsolyabérlés a helyszínen.
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A menhelyi „kutyavilág”
soha nem örömteli, de a
hosszú, sötét, hideg téli es-
ték, éjszakák még szomo-
rúbbá teszik. Az állatvédô
aktivisták a sötétedés beáll-
tával kénytelenek magukra
hagyni védenceiket, s a kö-
rülmények itt közel sem
ideálisak. De amit igazán
szeretnének az állatvédôk,
hogy minden kidobott, elhagyott, elcsavargott, és eredeti
gazdájának nem hiányzó kutyának újra otthona és lehetô-
leg az elôzônél jobb gazdája legyen!

A közel százötven menhelylakó mind-mind gazdira vár
– köztük Szôlô is, aki fél éve tengeti napjait a menhelyen.
Közepes testû, szép, fekete bundájú fiú kutya, aki bekerü-
lése után nem sokkal elég csúnyán megsérült a nyakán.
Valahogy „átkeveredett” a szomszéd kennelbe, ahol egy
nagyobb kutyával találta szembe magát, és ô húzta a rö-
videbbet. A nyakán sérült meg. A gondos orvosi ellátás-
nak és a hosszas kezelésnek köszönhetôen lassan meg-
gyógyult: már nyoma sincs a mély sebnek. De van mara-
dandó következmény, azóta nem lehet nyakörvet tenni rá,
csak hámmal sétáltatható. Kizárólag egyedüli kutyának
ajánljuk!

Egy szeretô család, egy udvar, egy meleg kutyaház – ez
minden vágya. Nagyon barátságos, szeretetre vágyó. Úgy
4-5 éves lehet, és nagyon várja az új gazdit!

(A menhely címe: Békéscsaba, Kétegyházi út 30., tel.:
06-30/322-2776, www.csabaiallatvedok.hu)

G. E.

GAZDIKERESÔ

A TAPPE Kft. felhívja a tisztelt békéscsabai lakosság 
figyelmét, hogy 

a zöldhulladék-szállítást a társaság
2008. december 1-jétôl szünetelteti.

A 2009. évi elsô zöldhulladék-szállítás napjáról külön értesítjük
önöket a médián keresztül. Kérjük, hogy 2008. december 1-je
után a közterületekre már ne helyezzenek ki zöldhulladékot. 

Együttmûködésüket köszönjük.

A TÓTH PRODUKCIÓ

Karácsonyi hangulatban tiszta szívvel, víg örömmel
címmel ZENÉS-VERSES MÛSORT szervez

a Phaedra Közéleti Központban (Békéscsaba, Irányi u. 10.) 
2008. december 22-én 18 órakor.

Karácsony egyik elôestéjén a fellépôk különbözô zenei mûfajokból 
válogatott dalokkal, hangszeres zenével, versekkel, közös énekléssel
szeretnék megajándékozni az érdeklôdôket.

Közremûködnek: 
Turbucz Mária – vers, Hodozsó György – zongora,
Albertó, népdalegyüttes, Bukvainé Turbucz Ilona – ének.

A belépés díjtalan!

Az ifjúsági garzonban történô elhelyezés célja a ké-
sôbbi saját tulajdonú lakás megvásárlásához szük-
séges anyagi háttér megteremtésének biztosítása a
fiatalok Békéscsabán való letelepedése érdekében.

A Wlassics sétány 19. IV. 15. szám alatti lakás 48
m2, a Tolnai u. 2. B. IV. 3. szám alatti lakás 57 m2

alapterületû. 

A lakások a következô helyiségekbôl állnak: két szo-
ba, elôszoba, fürdôszoba, konyha. 

Pályázati feltételek:

Az ifjúsági garzon lakóegység bérleti jogának elnye-
résére azok a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújt-
hatják be pályázatukat, akik:

– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásához és
a saját tulajdonú lakás késôbbi megszerzésé -
hez szükséges anyagi háttérrel, keresô tevékeny-
séggel;

– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fô/hó (azaz há-
zaspáronként 20 000 Ft/hó) megtakarítási összegû,
minimum 4 év futamidejû lakás-elôtakarékossági
szerzôdés megkötését és annak a szerzôdésben
foglaltak szerinti folyamatos fizetését;

– vállalják a bérleti szerzôdés megkötése elôtt a
70 000 Ft/lakóegység óvadék megfizetését;

– a szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól
származó befogadónyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbe adása nem szociális rá-
szorultság alapján történik. A pályázat elbírálásá-
nál elônyben részesülnek azok a házaspárok,
akik:

– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkez-
nek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak;

– felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzettségûek; 

– készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal vagy építé-
si telekkel rendelkeznek.

Nem jogosultak ifjúsági garzonlakásban történô
elhelyezésre, illetve a pályázaton való részvételre
azok a házaspárok/élettársak, akik:

a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven belül,
vagy a pályázat elbírálásának idôpontjában lakóház-
zal, lakással rendelkeztek, illetve saját tulajdonukban
lévô lakásban vagy fôbérlôként önkormányzati tulaj-
donú bérlakásban laknak.

Egyéb fontos tudnivalók:

– a bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre – szól-
hat, amely a bérleti szerzôdésben foglaltak teljesí-
tése esetén kérelemre meghosszabbítható úgy,
hogy a bérlô (házaspár/élettárs) a beköltözéstôl
számított maximum 51 hónapig lakhat az ingatlan-
ban;

– a lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51 hónap
után semmilyen indokkal nem hosszabbítható
meg;

– az ifjúsági garzonra vonatkozó bérleti jogviszony
fennállása esetén havi 5088 Ft lakásbérleti díjat fi-
zet, mely összeg évente – a szerzôdések megújítá-
sakor – felülvizsgálatra kerül;

– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági garzon
lakóegységbe a bérlô (házaspár/élettárs) a szerzô-
dés megkötése után született gyermek kivételével
más személyt nem fogadhat be;

– a bérleti jogviszony feltétele a keresô tevékeny-
ség, annak 90 napnál hosszabb idôre történô
megszûnése esetén a bérlônek a lakóegységet a
keresô tevékenység megszûnésétôl számított 6 hó-
napon belül el kell hagyni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január
5-e 12 óra.

(A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpoli-
tikai Osztály (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fszt.
21-es iroda).

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtat-
vány is itt igényelhetô, vagy letölthetô internetrôl, a
www.bekescsaba.hu/pályázatok menüpontról is.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2009.
január. A pályázókat az elbírálás eredményérôl írás-
ban értesítjük. 

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idô-
pontját, valamint

– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötésének,
– az óvadék befizetésének határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosításBékéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán
kérhetô (telefonszám: 452-252/4022-es mellék).

Helyreigazítás 
A Csabai Mérleg XVIII. évfolyam 24. számának 7. oldalán
megjelent „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyûlésének 46/2008. (XI. 24.) önk. rendelete a köz-
tisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kö-
telezô igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról” címszó alatt közzétett
rendelet 1. sz. mellékletében tévesen került a fejlécben fel-
tüntetésre a „A szemétszállítás díjainak változásai 2009. ja-
nuár 1-jétôl”. 

A szöveg helyesen a következô: „Az 1. sz. melléklet
2009. április 1-jén lép hatályba”. 

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

árverésen kívánja
értékesíteni 

a Békéscsaba-Gerla, 
Hámán Kató utcában 

található 

8 db építési telkét.
Helyrajzi számok:

18525, terület 1038 m2, 
kikiáltási ár: bruttó 1 038 000 Ft

18526, terület 1047 m2, 
kikiáltási ár: bruttó 1 047 000 Ft

18528, terület 1061 m2, 
kikiáltási ár: bruttó 1 061 000 Ft

18529, terület 1076 m2, 
kikiáltási ár: bruttó 1 076 000 Ft

18530, terület 1085 m2, 
kikiáltási ár: bruttó 1 085 000 Ft

18531, terület 1094 m2, 
kikiáltási ár: bruttó 1 094 000 Ft

18532, terület 1104 m2, 
kikiáltási ár: bruttó 1 104 000 Ft

18535, terület 1132 m2, 
kikiáltási ár: bruttó 1 132 000 Ft

A hirdetés részletes szövege
a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) megte-
kint hetô az önkormányzat/aján-
lati felhívások/pályázatok menü-
pont alatt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata 

Közgyûlésének 509/2008. 
(IX. 18.) közgy. határozata 

értelmében 

VÁLTOZTAK 
a hulladékgyûjtô edények 
zárt térben történô 

elhelyezését támogató 
pályázat feltételei:

– bôvült a támogatásban része-
síthetô lakóközösségek köre;

– magasabb az adható támoga-
tás mértéke; 

– változtak a határidôk. 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 
a polgármesteri hivatal 

városüzemeltetési osztályán 
kérhetô személyesen vagy 
a 66/452-252/2131-es 

telefonszámon, illetve elérhetô 
a www.bekescsaba.hu internetes

honlapon.

Pályázati támogatásban csak az 
a lakóközösség részesülhet, amely
2008. december 31-éig nyilatkozik
arról, hogy a hulladékgyûjtô edények
zárható térben történô elhelyezését
2009. június 30-áig vagy 2010. jú-
nius 30-áig vállalja, és ehhez meglé-
vô helyiséget újít fel, vagy közterüle-
ten létesít tárolót. A 2008. december
31-éig nem nyilatkozó lakóközössé-
gek a pályázatból kizárhatók.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városüze-

meltetési Osztálya

Még képzômûvészeti egyete-
mista volt Megyeri-Horváth
Gábor, amikor egyetemista
és fôiskolás társaival együtt
kiállított a megyei könyvtár
emeletén. Ifjú mûvészjelöltek
tették le ott a „nagy ígéret”
névjegyeit, Megyeri-Horváth
legújabb önálló kiállítása a
Jankay-galéria kortárs termé-
ben már az ígéret beváltását
jelzi. 

Tizenkilenc olajképet ho-
zott ide, közöttük hat aktot,
három szobrászmûtermi pilla-
natot, csabai látványt is ket-
tôt-hármat, néhány portrét,
ezek közül az Önarckép a
legjobb, a tekintetében ott
van a festô egyénisége, a ke-
resô-kutató ember, a mûvész
gondolatsokasága arról, hogy
merre, hogyan igazítsa útját-
pályáját tovább.

A kiállítás megnyitójában
Szepesi Hédi mûvészettörté-
nész megemlíti és sokszoro-
san aláhúzza, hogy Megyeri-
Horváth „nem modernkedik,
mégis korszerû”. Lehetne
hosszan elemezni, mit is
mond ezzel, de hát a képek

adják a legjobb választ. A rea-
lista hangulatú portrék, a kiál-
lítás legjobbja, Niki, egy kis-
lány csupa élet, csupa gyer-
meki tisztaság és öröm arca
gyönyörû kék ég elôtt, aztán
a két csabai utcakép, a Tél és
a Tavasz a színházzal és a
Fiume-sarok kisvárosi hangu-
latával, az aktok közül pedig

(talán) a Fekvô akt fényben
a legizgalmasabb, a legsike-
rültebb.

Hogy merre lesz igazi útja
Megyeri-Horváth Gábornak,
nem könnyû megjósolni. Ér-
zékeny, kifejezô erejû mûvész
máris, ha majd rátalál, nagy
jövô várja.

Sass Ervin

A közelmúltban jelent meg
a fenti címmel az Accordia Ki-
adó legújabb antológiája,
amelyben a békéscsabai Ró-
zsa Ibolya versei is olvasha-
tók. A költônô immár tizedik
éve publikálja írásait. Az elsô,
nyomtatásban megjelent ver-
se Gubis Mihály képzô mû -
vész „20 x 20-as kisképek
fesztiválja” címû katalógusá-
ban látott napvilágot, ezt kö-

vetôen – az ô biztatására –
egyre több kiadónak elküldte
mûveit. 2006-ban elsô díjas
lett a Világóceán Kiadó pályá-
zatán, ahol a zsûri tagjai Csu-
kás István, Nemere István és
Veress József voltak. Az akko-
ri kritikákban méltatói dicsér-
ték jó ritmus- és rímérzékét.

Az idei évben egy szegedi
meseíró-pályázaton ért el ha-
sonlóan kimagasló ered-

ményt. A Tessedik fôiskola
hallgatójaként rendszeresen
publikált a Tessedik Napló pe-
riodikában s részt vesz a Ga-
dara-ház híradós lapjának
szerkesztésében is.

Tervei között szerepel egy
önálló kötet megjelentetése,
melyhez támogatást nyert az
önkormányzat mûvészeti pá-
lyázatán. Érdeklôdéssel vár-
juk további írásait.

Szavaink fénytükrei
Rózsa Ibolya versei az Accordiánál

Itt van egy új csabai festô
Megyeri-Horváth Gábor képei a Jankayban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévô 

ifjúsági garzonlakásokban 
(Békéscsaba, Wlassics sétány 19. IV. 15. 

és Békéscsaba, Tolnai u. 2. B. IV. 3. szám alatt) történô elhelyezésre. 

A Sorsfonó Egyesület 
2008. december 20-án 

18 órától 
a Csaba Honvéd Kulturális

Egyesületnél 
(FEK, Szabadság tér 6.) 

Változatok önmagunkra
címmel rögtönzô színházi 

elôadást tart. 

Közremûködik 
a „Villanások” Mentális 

Színház. 
Az elôadás alatt, után 

reformbüfé várja a résztvevôket
az egészségtudatosság 

jegyében.

A KÖZÖS PONT TEAHÁZ
2008. december 23-án tartja

következô programját
a SZÜ-NET 

internetkávézóban
(Békéscsaba, Kossuth tér 8.) 

• 17 órától szentmisén veszünk részt 
a belvárosi katolikus templomban, majd 
felelevenítjük a Szállást keres a szent család
népi misztériumjátékot. 

• A misztériumjáték után a teaház jövô évi 
terveirôl beszélgetünk. 

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Pályázható bérlakások:
BÉKÉSCSABA, FRANKLIN U. 203. szám alatti, amely egy

és két fél szobás, összkomfortos, 55 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj
összege: bruttó 11 660 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, FRANKLIN U. 263. szám alatti, amely egy-
szobás, komfortos, 33 m2 alapterületû (fûtési mód:
egyedi gázfûtés; a bérleti díj összege: bruttó 6996
Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, GORKIJ U. 55. FSZ. L. szám alatti, amely
egyszobás, félkomfortos, 37 m2 alapterületû (fûté-
si mód: szilárd tüzelés, a bérleti díj összege: brut-
tó 5807 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, VÉCSEY U. 6. IV. EM. 14. szám alatti,
amely kétszobás, összkomfortos, 58 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj
összege: bruttó 16 936 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, VÉCSEY U. 10. I. EM. 4. szám alatti, amely
kétszobás, összkomfortos, 52 m2 alapterületû
(fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 15 184 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, VÉCSEY U. 10. IV. EM. 12. szám alatti,
amely kétszobás, összkomfortos, 58 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj
összege: bruttó 16 936 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, VÉCSEY U. 12. III. EM. 11. szám alatti,
amely kétszobás, összkomfortos, 58 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj
összege: bruttó 16 936 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, PÁSZTOR U. 150. III. EM. 10. szám alatti,
amely kétszobás, összkomfortos, 58 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 14 558 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, IHÁSZ U. 6. I. EM. 6. szám alatti, amely
háromszobás, összkomfortos, 66 m2 alapterületû
(fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 19 272 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, VÍZTÁROLÓ U. 33. szám alatti, amely há-
romszobás, komfortos, 95 m2 alapterületû (a bér-
beadás maximum kétéves idôtartamra szól; fûtési
mód: központi fûtés, bérleti díj összege: 20 140
Ft/hó).

Pályázati feltételek:
1. Szociális helyzet alapján bérbe adható önkor-

mányzati bérlakás bérleti jogának megszerzésére
az alábbi személyek pályázhatnak:
a) a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatá-

si területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózko-
dási hellyel rendelkezô magyar állampolgárok;

b) a bevándoroltak és a letelepedettek; 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert

személyek;
d) a hontalanok;
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren-

delkezô személyek beutazásáról és  tartózko-
dásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban:
szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezô személyek, amennyiben az
ellátás igénylésének idôpontjában az szmtv.-
ben meghatározottak szerint a szabad mozgás
és a három hónapot meghaladó tartózkodás jo-
gát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint Békés-
csaba Megyei Jogú Város közigazgatási terüle-
tén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A pályázó személynek vagy házastársának, illetve a
vele jogszerûen együtt költözô közeli hozzátartozó-
jának tulajdonában, haszonélvezetében nem lehet:

a) beköltözhetô lakás vagy családi ház;
b) forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy

üdülôtelek;
c) egyéb jelentôs értékû vagy nagyságú ingatlan,

kivéve a lakások és helyiségek bérletére vonat-
kozó szabályokról szóló 50/2008. (XI. 24.) ön-
kormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)
3. § (4) bekezdésében meghatározott esetet.

2. A szociális helyzet alapján bérbe adott önkor-
mányzati bérlakások bérbeadása pályázat útján
történik.

3. Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a sze-
mély, aki, bár a rendelet 7. § (1) bekezdésében fog-
lalt feltételeknek megfelel, de

a) ô vagy a vele jogszerûen együtt költözô közeli
hozzátartozója rendelkezik olyan vagyontárgy-
gyal, értékpapírral, amely, vagy amelyek együt-
tes összege a pályázat benyújtásakor megha-
ladja a rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott összeget;

b) nem rendelkezik békéscsabai lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel.

4. Az 1. és 3. pontban foglalt feltételek megléte ese-
tén is csak akkor érvényes a pályázat, ha a pályá-
zó és a vele jogszerûen együtt költözôk együttes
jövedelmébôl számított egy fôre jutó nettó jövede-
lem a pályázat benyújtásának idôpontjában nem
haladja meg a pályázat idôpontjában megállapított
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek (28 500 Ft)
a) egyedülálló személy esetén 300%-át 

(85 500 Ft),
b) gyermekét egyedül nevelô személy esetén

280%-át (79 800 Ft),
c) 2–4 fôs család esetén 250%-át (71 250 Ft),
d) 5 vagy több fôs család esetén 200%-át 

(57 000 Ft),
ugyanakkor az egy fôre jutó havi nettó jövedelem
a pályázat benyújtásának idôpontjában nem ke-
vesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének
e) komfort nélküli lakás esetén 60%-ánál 

(17 100 Ft),
f)  félkomfortos lakás esetén 80%-ánál (22 800 Ft),
g) komfortos és összkomfortos lakás esetén

100%-ánál (28 500 Ft).

5. A bérleti jog megszerzésére irányuló szándékot
pályázati nyomtatványon kell bejelenteni.

6. A bérlô kiválasztásáról Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a köz gyû -
lés által elfogadott és a rendelet 4. számú mellék-
letét képezô, a szociális rászorultságot meghatá-
rozó szempontrendszer alapján dönt.

7. Egy pályázó több lakásra is pályázhat a megpá-
lyázott lakások sorrendjének megjelölésével. A pá-
lyázaton a pályázó az általa megjelölt sorrend fi-
gyelembevételével egy lakás bérleti jogát nyerhe-
ti el.

8. A pályázó a pályázati eredmény írásbeli közlésétôl
számított 30 napon belül köteles beköltözni a bér-
lakásba. Ezen idôpont elmulasztása esetén el-
veszti a pályázat során elnyert bérleti jogot, és a
szociális rászorultság alapján bérbe adható lakás
bérleti jogának megszerzésére az ôt követô leg-
több pontszámot elért pályázó jogosult. A szerzô-
dést az önkormányzat nevében az egészségügyi,
szociális és lakásügyi bizottság elnöke köti meg.

9. A pályázóval megkötött lakásbérleti szerzôdés leg-
feljebb 3, bevándorlási, letelepedési engedéllyel
rendelkezô pályázó esetén legfeljebb 5 évre meg-
állapított határozott idôre szólhat, amelyet további
meghatározott idôre meghosszabbíthat az egész-
ségügyi, szociális és lakásügyi bizottság, ha a bér-
lô/bérlôtársak (a vele/velük együtt élô családtagok
jövedelmi, vagyoni helyzete alapján) igazolja/iga-
zolják a szociális rászorultság fennállását.

10. A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe
kell venni azt a tényt, hogy a bérlô a beköltözés-
tôl számított 10 évig lakhat a bérlakásban. A bér-
lakásra kötött bérleti szerzôdés 10 év után nem
hosszabbítható meg.
A 8–10. pontban foglaltak a Békéscsaba, Víztáro-
ló út 33. szám alatti önkormányzati tulajdonú in-
gatlan bérbeadására nem vonatkoznak. A bérbe-
adás idôtartama maximum két év.

Formanyomtatvány igénylésének és a pályázat
benyújtásának helye:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, Szociálpolitikai Osztály (Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. földszint 21-es iroda. Tele-
fonszám: 452-252/4019-es mellék).

A formanyomtatvány az internetrôl, a www.bekes-
csaba.hu/pályázatok menüpontról is letölthetô.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január
5. 12 óra.

A pályázatok elbírálásának várható idôpontja:
2009. január hónap.

Pályázható bérlakások:
BÉKÉSCSABA, TULIPÁN U. 12. II. EM. 7. szám alatti,

amely kétszobás, összkomfortos, 52 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 15 184 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, TULIPÁN U. 12. II. EM. 8. szám alatti,
amely kétszobás, összkomfortos, 57 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 16 644 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, TULIPÁN U. 12. IV. EM. 12. szám alatti,
amely kétszobás, összkomfortos, 57 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 16 644 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, TULIPÁN U. 12. IV. EM. 13. szám alatti,
amely kétszobás, összkomfortos, 52 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 15 184 Ft/hó);

BÉKÉSCSABA, VÉCSEY U. 6. II. EM. 6. szám alatti, amely
háromszobás, összkomfortos, 71 m2 alapterületû
(fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 20 732 Ft/hó); 

BÉKÉSCSABA, VÉCSEY U. 10. IV. EM. 14. szám alatti,
amely kétszobás, összkomfortos, 58 m2 alapterü-
letû (fûtési mód: egyedi központi fûtés, a bérleti díj 
összege: bruttó 16 936 Ft/hó).

Pályázati feltételek:
Zárt pályázati rendszer keretében a szociális helyzet
alapján bérbe adható önkormányzati bérlakás bérle-
ti jogának megszerzésére az a nagykorú személy jo-
gosult, aki:

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási te-
rületén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik.
– Önkormányzati tulajdonú, szociális rászorultság

alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú
bérlakását kisebb vagy nagyobb, komfortosabb
vagy alacsonyabb komfortfokozatú önkormány-
zati bérlakásra szeretné elcserélni.

– Lakbér- és közüzemi díjtartozása nincs.
– Vállalja, hogy a pályázati felhívásban megjelölt

bérlakás bérleti jogának elnyerése esetén a je-
lenlegi bérlakását rendeltetésszerû használatra
alkalmas állapotban adja át a bérbeadó megbí-
zottjának (Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt., Bé-
késcsaba, Irányi u. 4–6.).

– A pályázó személynek vagy házastársának, illet-
ve a vele jogszerûen együtt költözô közeli hoz-
zátartozójának tulajdonában, haszonélvezeté-
ben nem lehet:
a) beköltözhetô lakás vagy családi ház,
b) forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy

üdülôtelek.

2. A szociális helyzet alapján bérbe adott önkor-
mányzati bérlakások bérbeadása pályázat útján
történik.

3. Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a sze-
mély, aki, bár a lakások és helyiségek bérletére 
vonatkozó szabályokról szóló 50/2008.(XI. 24.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 
7. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfe-
lel, de 
a) ô vagy a vele jogszerûen együtt költözô közeli

hozzátartozója rendelkezik olyan vagyontárgy-
gyal, értékpapírral, amely vagy amelyek együt-
tes értékének összege a pályázat benyújtása-
kor meghaladja a rendelet 1. § (3) bekezdés b)
pontjában meghatározott összeget,

b) nem rendelkezik békéscsabai lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel.

4. Az 1. és 3. pontban foglalt feltételek megléte ese-
tén is csak akkor érvényes a pályázat, ha a pályá-
zó és a vele jogszerûen együtt költözôk együttes
jövedelmébôl számított egy fôre jutó nettó jövede-
lem a pályázat benyújtásának idôpontjában nem

haladja meg a pályázat idôpontjában megállapított
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek (28 500 Ft) 
a) egyedülálló személy esetén 300%-át 

(85 500 Ft),
b) gyermekét egyedül nevelô személy esetén

280%-át (79 800 Ft),
c) 2–4 fôs család esetén 250 %-át (71 250 Ft),
d) 5 vagy több fôs család esetén 200 %-át 

(57 000 Ft),
ugyanakkor az egy fôre jutó havi nettó jövedelem
a pályázat benyújtásának idôpontjában nem ke-
vesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének
e) komfort nélküli lakás esetén 60%-ánál 

(17 100 Ft),
f)  félkomfortos lakás esetén 80%-ánál (22 800 Ft),
g) komfortos és összkomfortos lakás esetén

100%-ánál (28 500 Ft).

5. A bérleti jog megszerzésére irányuló szándékot
pályázati nyomtatványon kell bejelenteni.

6. A bérlô kiválasztásáról Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága a köz gyû -
lés által elfogadott és a rendelet 4. számú mellék-
letét képezô, a szociális rászorultságot meghatá-
rozó szempontrendszer alapján dönt.

7. Egy pályázó több lakásra is pályázhat a megpá-
lyázott lakások sorrendjének megjelölésével. A pá-
lyázaton a pályázó az általa megjelölt sorrend fi-
gyelembevételével egy lakás bérleti jogát nyerhe-
ti el.

8. A pályázó a pályázati eredmény írásbeli közlésétôl
számított 30 napon belül köteles beköltözni a bér-
lakásba. Ezen idôpont elmulasztása esetén el-
veszti a pályázat során elnyert bérleti jogot, és a
szociális rászorultság alapján bérbe adható lakás
bérleti jogának megszerzésére az ôt követô, leg-
több pontszámot elért pályázó jogosult. A szerzô-
dést az önkormányzat nevében az egészségügyi,
szociális és lakásügyi bizottság elnöke köti meg.

9. A pályázóval megkötött lakásbérleti szerzôdés leg-
feljebb 3, bevándorlási, letelepedési engedéllyel
rendelkezô pályázó esetén legfeljebb 5 évre meg-
állapított határozott idôre szólhat, amelyet további
meghatározott idôre meghosszabbíthat az egész-
ségügyi, szociális és lakásügyi bizottság, ha a bér-
lô/bérlôtársak (a vele/velük együtt élô családtagok
jövedelmi, vagyoni helyzete alapján) igazolja/iga-
zolják a szociális rászorultság fennállását.

10. A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe
kell venni azt a tényt, hogy a bérlô a beköltözés-
tôl számított 10 évig lakhat a bérlakásban. A bér-
lakásra kötött bérleti szerzôdés 10 év után nem
hosszabbítható meg.

11. Az egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság
a 10. pontban foglaltaktól eltérôen, különös mél-
tánylást érdemlô esetben meghosszabbíthatja a
bérleti szerzôdést. Különös méltánylást érdemlô
esetnek minôsül a bérlô vagy családja életében
bekövetkezett rendkívüli esemény, így súlyos
vagy tartós betegség, baleset, káresemény.

Formanyomtatvány igénylésének és a pályázat
benyújtásának helye:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, Szociálpolitikai Osztály (Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. földszint 21-es iroda, tele-
fonszám: 452-252/4019-es mellék).

A formanyomtatvány az internetrôl, a www.bekes-
csaba.hu/pályázatok menüpontról is letölthetô.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január
5. 12 óra.

A pályázatok elbírálásának várható idôpontja:
2008. január hónap.

A Magyar Gárda Mozgalom
toborzást tartott városunkban,
a Kiss Ernô utcai Jobbik-irodá-
ban. A december 6-i rendez-
vény vendége volt dr. Szilárd
István, nyugalmazott honvéd
ezredes, egyetemi docens, a
Magyar Gárda alapító tagja és
Kiss Róbert, a Magyar Gárda
Mozgalom országos fôkapitá-
nya. A megjelenteket Tóth Zol-
tán, a békéscsabai Bajcsy-Zsi-
linszky Endre zászlóalj vezetô-
je köszöntötte, majd a névadó,
a szarvasi születésû politikus,

újságíró vegyes történelmi
megítélésérôl szólt néhány
szót. Ezt követôen a békés-
csabai zászlóalj egyik tagja
mesélt a gár da úgynevezett
közérzetjavító egészségügyi
sétáiról. Mint megtudtuk, a
csabai önkormányzattól októ-
berben kapott irodát a szerve-
zet, és a közös részeket is
használhatják rendezvényeik
során. Szilárd István érdeklô-
désünkre elmondta, hogy tíz
alapító taggal hozták létre a ci-
vil egyesületet. V. A.

Elôfordul, hogy a papír önálló
életre kel. Olga Gonobolin
orosz képzômûvész alkotásai
önmagukért beszélnek. A
mûvész-tanár a Békés Me-
gyei Jókai Színház meghívá-
sára oktatott Békéscsabán.
Tanítványai otthon, Ukrajná-
ban a Chersoni Állami Egye-
tem kultúra és mûvészet fa-
kultációs hallgatói, míg itt,
most a Színitanház design
szakos hallgatói és más szín-
házi szakemberek leshettek
el fogásokat és szakmai titko-

kat a mûvésznôtôl. Látogatá-
sának apropója ezen túlme-
nôen az volt, hogy a Jókai
Színház decemberben tûzte
mûsorra Farkas Ferenc Csí-
nom Palkó címû daljátékát,
amelyhez hófehér papírdísz-
letek és jelmezek készültek
Olga Gonobolin elgondolásai
alapján. A zenén a Békés me-
gyei szimfonikusok dolgoztak
Somogyi-Tóth Dániel karmes-
ter vezetésével és Szokolay
Dongó Balázs segítségével. 

F. J.

Ötven éve van a pályán Eliza-
beth Friendship angol jelmez-
készítô, szakmájában világ-
szerte elismert. Túl színházi
munkáin, folyamatosan tanít
is, valamint a walesi textil- és
jelmezkészítô egyesület elnö-
ke. Ez az egyesület komoly
szakmai kutatómunkát végez,
múzeumok, kiállítások szá-
mára korhû öltözeteket állít
elô, és világszerte tart kurzu-
sokat is. 

Elizabeth Friendship külö-
nösen járatos a középkori eu-
rópai ruházatok elkészítésé-
ben, akár a reneszánsz, akár
a barokk kor szabászati, ruha-
készítési technikáiban, de a
távol-keleti ruhakészítési tech-
nikák sem állnak távol tôle.

De mit ér mindez, ha nem
átadható? Elizabeth Friends-
hip a színház embere. Mivel a
színháznak nem minden eset-
ben kell a tökéletes korhûség-
re törekednie, Elizabeth sok -
éves munkával elkészített egy
tankönyvet. Ebben különbö-
zô korok ruházati kellékeit
modern szabás- és varrás-
mintákra „fordította le”, óriási
segítséget nyújtva ezzel a je-
len kor jelmeztervezô szak-
embereinek. Ennek a tan-
könyvnek a premierje volt
ôsszel Békéscsabán, meg-
spékelve egy olyan szabá-
szati mesterkurzussal, ahol
ennek a könyvnek a haszná-
lata is elsajátítható magától a
mestertôl.

Elizabeth Friendship 
a Jókaiban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, 
szociális helyzet alapján bérbe adható lakásban történô elhelyezésre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, 
szociális helyzet alapján bérbe adható lakásban történô elhelyezésre

Toboroztak a gárdisták Olga Gonobolin
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December közepén a boltok polcaira kerül az idei felsôoktatási felvételi tájékoztató, fél-
reérthetetlenül jelezve a fiatalok számára: itt a pályaválasztás ideje, dönteni kell! A tét
nagy, és a döntés alapvetôen meghatározhatja a fiatalok jövôbeni életútját. Persze az len-
ne jó, ha senkinek sem kellene lemondania az álmairól, s olyan egyetemet, fôiskolát vá-
laszthatna, amely minôségi és piacképes tudást nyújt számára. 

A döntést megkönnyítheti a
diákhitel lehetôsége, sokan
azonban nem ismerik a rész-
leteket, ódzkodnak az eladó-
sodástól, vagy a banki hite-
lekkel azonosítják a diákhitelt.
Most, a pénzügyi válság ide-
jén diákok, szülôk és peda-
gógusok talán még óvato-
sabban tekintenek a fiatalokat
érintô hitelek felé. Pedig a
diákhitel egyáltalán nem ha-
sonlít a banki kölcsönökre.
Nem érdemes tehát a hallo-
másokra hagyatkozni, inkább
alaposan utána kell olvasni a
részleteknek. 

A diákhitel talán az egyet-
len olyan hitellehetôség,
amelynek törlesztôrészletét
nem érinti a válság, mert az
továbbra is kizárólag csak a
törlesztô jövedelmétôl (illetve
bizonyos esetekben a mini-
málbértôl) függ. Ráadásul
igényléskor a hitelbírálat sem
szigorodik, mert olyan itt egy-
általán nincs, mint ahogy ke-
zest sem kell felmutatni. A
diákhitel ugyanis nem banki
hitel, hanem egy speciális,
csak a felsôoktatásban tanu-
lók számára elérhetô köl-
csön, ami bármire elkölthetô. 

A Diákhitel Központ az ál-
lam segítségével kedvezô
kölcsönöket vesz fel, és azt
önköltségi elven, haszon nél-
kül adja tovább a diákoknak.
Ennek köszönhetô, hogy a
kamat mértéke a hasonló
banki hitelek (fedezet nélküli,
forintalapú, bármire költhetô
hitelek – pl. a személyi köl-
csönök) átlagos kamatának a
felét sem éri el. Az önköltségi
elv azt jelenti, hogy sem ha-
szon, sem hiány nem kelet-
kezhet. Ezért a diákhitel ka-
matának változónak kell len-
nie, hiszen mértékét döntôen
az határozza meg, hogy a
Diákhitel Központ mennyiért
tudott korábban pénzhez jut-
ni a változó, jelenleg éppen
dráguló pénzpiacon.

A diákhitel felvehetô álla-
milag támogatott és költség-
térítéses képzésben egya-
ránt, akár nappali, akár esti,
akár levelezô tagozaton vagy
távoktatásos formában tanul
a hallgató. Alapképzésben,
mesterképzésben és dokto-
randuszképzésben is kérhe-
tô. Kitételt csupán a 40. év
alatti életkor és az érvényes
hallgatói jogviszony jelent.

A visszafizetésre is köny-
nyebb szabályok vonatkoz-
nak. Sem a törlesztôrészlet
nagysága, sem a visszafize-
tés idôtartama nincs elôre
rögzítve. A tanulmányok alatt
nem kell törleszteni, s azután
is még egy negyedév türelmi
idejük van a hallgatóknak a
törlesztés megkezdésére.

A végzett hallgatóknak a
tanulmányok befejezését kö-
vetô két évben a minimálbér,
a harmadik évtôl pedig a két
évvel korábbi jövedelem, de
legalább a minimálbér hat (ki-

vételes esetben nyolc) száza-
lékát kell havonta kötelezôen
törleszteniük. 

A diákhitel törlesztôrészle-
te tehát mindig igazodik az
aktuális anyagi helyzethez,
így nem történhet meg az,
ami más hiteleknél elôfordul,
hogy a jövedelmi viszonyok
megváltozásával az elôírt tör-
lesztôrészlet veszélybe so-
dorja a megszokott életszín-
vonal fenntartását. Mindez
azért lehet így, mert a rend-
szer megalkotóinak az volt a
célja, hogy a törlesztés felté -
telei mindenki számára vál -
lalhatók legyenek, vagyis a
diákhitel tényleges segítség

lehessen a felsôoktatásban
tanulók számára. 

A tévhittel ellentétben a
diákhitelt igénylô hallgató
számára önmagában ez a
kölcsön nem jelent akadályt,
hogy egyéb hitelt vegyen fel,
például akár lakásvásárlás-
hoz is. Ha ez eddig mégsem
volt meggyôzô, a számok ön-
magukért beszélnek: a diák-
hitelt 2001-es indulása óta ed-
dig összesen több mint 265
ezren vették fel.

A mostani tanévtôl a hall-
gatók havonta 10 ezer forint-
tal több diákhitelt igényelhet-
nek: a költségtérítéses diákok
maximum havi ötven-, az álla-
milag finanszírozott képzés-
ben tanulók maximum havi
negyvenezer forintot kérhet-
nek. Választhatják ugyanak-
kor a havi 30, 25, 21 és 15
ezer forintos kölcsönössze-
geket is. Egy szemeszterre ál-
lamilag támogatott képzés-
ben így maximum kétszáz -
ezer, költségtérítéses képzés-
ben maximum kétszázötven-
ezer forint kérhetô, s a diák
választhat, hogy havi részle-
tekben vagy szemeszteren-
ként egy összegben kéri. A
kölcsön akár egy szemeszter-
re is kérhetô.

Könnyebbség, hogy a költ-
ségtérítéses hallgatók tandí-
juk közvetlen befizetése nél-
kül, azonnal be tudnak irat-
kozni, ha hozzájárulnak, „en-
gedményezik”, hogy kölcsö-

nük egy részét vagy az egé-
szét a Diákhitel Központ köz-
vetlenül tanintézményüknek
utalja. Erre egyelôre csak ab-
ban a 25 felsôoktatási in -
tézményben lesz lehetôség,
amelyek megállapodtak a
Diákhitel Központtal. 

Az adatok azt mutatják,
hogy a diplomások számára
nem jelent gondot a kölcsön
visszafizetése, sokaknak a
díjtalan és közvetlenül a tôke-
tartozást csökkentô elôtör-
lesztésre is marad pénze. Az
igénylôk közel ötöde, több
mint 43 ezren már vissza is fi-
zették a teljes adósságukat. A
törlesztôk a kötelezôen elôírt

törlesztôrészlet (6,7 milliárd
forint) csaknem dupláját (12,8
milliárd) fizették be az elôzô
tanév során – kihasználva a
díjmentes elôtörlesztés lehe-
tôségét.

A diákhitel nemcsak tandíj-
ra fordítható, hanem bármire
elkölthetô. Sok hallgató így
nyelvet tanul, számítógépet
vásárol, internet-elôfizetésre
fordítja, külföldi tanulmányút-
ra vagy részképzésre utazik a
kölcsönbôl. De sokan van-
nak, akik ebbôl vesznek érté-
kes szakkönyvet vagy egyéb
drága, speciális taneszközt
maguknak.

A Diákhitel Központ még
szeptember elején elküldött
egy 10 perces diákhitel-tájé-
koztató filmet minden érettsé-
giztetô középiskola igazgató-
jának, kérve, hogy az érdek-
lôdô szülôk számára vetítsék
azt le. Aki eddig még nem lát-
ta a filmet, annak érdemes azt
elkérnie az iskolaigazgatótól.
Az eddigi visszajelzések azt
mutatják, hogy a szülôk dön-
tô többségénél a film megte-
kintése után más megvilágí-
tásba került a diákhitel. Nem
mindegy ugyanis, hogy a
családok a valós lehetôsé-
geik pontos ismeretében hoz-
zák-e meg a gyermek életét
hosszú távon meghatározó
döntésüket a továbbtanulás-
sal kapcsolatban.

Forrás: www.diakhitel.hu
al-

Képünk illusztráció

Diákhitel
Ésszerû megoldás, hogy az álmok valóra válhassanak

Amerikában elsô

Vozár Attila értékes nem-
zetközi kapcsolatai ré-

vén meghívást kapott az ame-
rikai Texas államba, a 24 órás
nyílt amerikai nemzeti bajnok-
ságra. Segítôivel együtt érke-
zett Dallasba, ahol ideje sem
volt az akklimatizálódásra, hi-
szen a megérkezést követôen
– népes mezôny részvételé-
vel – hamarosan kezdôdött a
bajnokság. 

Egy idôre letette névjegyét
a versenyszervezôknél, hi-
szen fantasztikus teljesítmé-
nyével emelte a verseny szín-
vonalát. Egy kenyai verseny-
zôvel folyt a párharca a Buda-
Cash Békéscsabai Atlétikai
Club kiváló hosszútávfutójá-
nak, aki bravúros gyôzelmet
aratott: 19 km-rel teljesítette
túl a hozzá méltó küzdelem-
ben másodikként célba érô
kenyai versenyzôt.

Vozár Attila eredménye a
24 órás ultramaraton-futáson:
1. helyezett, 243 km (151
mérföld, 200 yard).

Nyár közepétôl késô
ôszig volt látható a

Gyermekemet az országért –
A tatárjárás (1241–1242) címû
kiállítás a Munkácsy Mihály
Múzeumban, amely a magyar
történelem kevéssé ismert, vi-
szont sorsfordító és a ma em-
bere számára is tanulságok-
kal szolgáló évszázadát mu-
tatta be. A tárlat Békés me-
gyében eddig soha nem al-
kalmazott újításokkal, érde-
kes, izgalmas részletekkel,
különleges látványelemekkel
segítette a látogatóknak meg-
ismerni a nyolcszáz évvel ez-
elôtti életet, a hadviselést, az

újjáépítés sikereit és Szent
Margit legendáját, akit apja,
IV. Béla király születésekor Is-
tennek ajánlott az ország sza-
badulásáért. 

Annak érdekében, hogy az
egész megye diáktársadal-
mának módja legyen megte-
kinteni a kiállítást, a Békés
Megyei Önkormányzat támo-
gatásképpen kiemelt nagy-
csoportos kedvezményt, va-
lamint a Körös-Volán Zrt. kü-
lönbuszaival ingyenes utazá-
si lehetôséget biztosított a
gyerekek számára. Az utazás
finanszírozásával ugyanolyan
esélyt teremtettek a vidéki

diákoknak, mint a békéscsa-
baiaknak, hogy megnézhes-
sék a kiállítást.

A megyei önkormányzat
maguknak a településeknek,
az ott élô diákoknak ajánlotta
fel a támogatás lehetôségét,
függetlenül attól, hogy hely-
ben van vagy nincs oktatási
intézmény. Természetesen a
Békés Megyei Önkormányzat
által fenntartott oktatási intéz-
mények diákjai is kedvez-
ményben részesültek, így
összesen sok ezer diák is-
merkedhetett meg a tatárjá-
rás korszakának legfonto-
sabb jellemzôivel. 

Szokás azt mondani, hogy
a siker ott kezdôdik, ami-

kor az ember nem tudja leten-
ni a könyvet, végig kell olvas-
nia. Volt alkalmam hasonló él-
ményekre, de újabban és
most Kôváry E. Péter Lépcsôn
ülni veszélyes címû, huszon-
két kisprózát tartalmazó
könyve kért tôlem közel két
és fél órát, hogy az elsôtôl az
utolsóig eljussak, és ne te-
gyem félre a kötetet másnapi
folytatásra. Kôváry huszonkét
kisprózája elé különös mottót
választott: „Kár ugrálni, a dol-
gok maguktól is rosszabbra
fordulnak”. Gondoltam elô-
ször ironikusnak – az is –, az-
tán életbölcsességnek – az is
–, végül olyan írói attitûdnek,
mely nem hisz szentimentális
csodákban, és (biztos, ami
biztos) még valamivel söté-
tebbnek is látja sorsunk ala-
kulását, mint amilyen lehetne
valójában. Persze nem a mot-
tó az igazán érdekes, hanem
a kötet huszonkét kisprózája,
melyet az író hatvanadik szü-
letésnapjára adott kis Békés-
csabán, a Magyar Téka Erkel
Sándor Könyvesház.

Amikor behajtottam a
könyvet a már említett két és

fél órányi olvasás után, egy
olyan írói világból igyekeztem
visszajönni ide, a harmadik
évezred nyolcadik évébe,
ahol az elôzô, a huszadik szá-
zad különös történeteit olvas-
hattam, élhettem meg újra és
újra, megfogalmazva, hogy
emberi sorsok elképesztô va-
riánsaival találkoztam, hogy a
kisprózák írója félelmetesen
érti és érzi az élet néha hihe-
tetlen változásait, a kortragé-
diák díszletvilágát és valósá-
gait, a lehetetlennek tûnô szi-
tuációk bonyolultságát, oly-
kor abszurd megjelenését,
amikor (végül is) a kifürkész-
hetetlen sors irányítja az em-
bert, és fordítva szinte semmi-
képpen. Ha azt mondom,
hogy Kôváry kisprózái szín-
padi vagy filmes megjelenítés
után kiáltanak, hogy konflik-
tusaik hátborzongatóan iga-
zak és feszültek, akkor csak
értékeik egyik részét említem,
a másik részben a felzaklató
történetmesélés tehetsége és
a pontosan eltalált szerkezeti
felépítés szolgálja az írói célt:
emberi sorsok által szólni egy
korról, melyet átélni, megélni
és túlélni novellahôseinek
szinte egyetlen célja volt. Eb-

bôl adódik aztán, hogy a leg-
meglepôbb fordulatok, hely-
zetek sem tûnnek túlírtnak,
túlmagyarázottnak, netán
nem egészen hihetônek, mert
az író mindent elhitet olvasó-
jával, aki szorongva figyeli hô-
seinek életét, a nem egyszer
hihetetlen fordulatokat, és
várja a megoldást. Ez hama-
rosan be is következik, hogy
utána máris egy újabb kisno-
vella kínálja magát, mintegy
az elôbbi folytatásaként, ha a
szereplôk változnak is.

Nem lenne sok értelme kie-
melni a huszonkettô közül
akármelyiket is, nincs is szük-
ség értékelésre úgy, hogy me-
lyik a jobb, izgalmasabb, néha
fantasztikusabb; melyik a leg-
találóbb korrajz a meg elôzô
évszázad történelmi idôsza-
kairól, talán inkább azt a néhá-
nyat írom ide, ami nekem tet-
szett: A címzett ismeretlen,
Zsebóra a nadrágkorcban, a
címadó Lépcsôn ülni veszé-
lyes, Vaksors, A telefonrongá-
ló. Az is lehet, hogy másnak
másik tetszik majd inkább, így
van rendjén. Egy azonban biz-
tos: Kôváry E. Péter könyve
esemény a könyvpiacon.

Sass Ervin

Lépcsôn ülni veszélyes
Kôváry E. Péter huszonkét kisprózája

Gyermekemet az országért
A tatárjárás kiállítás a Munkácsyban

Az Arany János 
Mûvelôdési Ház 
2008. december 20-ára 
tervezett programja

(Mezômegyer, Kossuth u. 1., 
telefon: 66/431-552) 

• Karácsonyi kézmûves 
játszóház

• Mindenki karácsonya –
ökumenikus áldás 
és ünnepi mûsor 

• A Betlehem-készítô 
versenyre beérkezett
mûvekbôl és a játszó-
házakon készült 
alkotásokból készült 
kiállítás megnyitója 

• Karácsonyi Teaház 
az ünnep jegyében 
(vendég: Szigeti Antal 
római katolikus plébános)

Minden érdeklôdôt 
szeretettel vár 
a rendezôség, 

az intézmény vezetése.
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A DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKSÁG A HÍD SZEREPÉT TÖLTI BE

Értékes múlt, gazdag jelen
A kutatóintézet a tudomány szolgálatában áll

– Hogyan kezdôdött? Kik bá-
báskodtak a rendszerváltás
után a kutatóintézet megszü-
letése, bölcsôje körül?

– A csabai származású ge-
netikus, egyetemi tanár, Si-
piczki Mátyás, a Szlovák Tu-
dományos Akadémia Tudós
Társaságának tiszteletbeli
tagja, valamint a békéscsabai
szlovák értelmiség kezdemé-
nyezésére jött létre intézmé-
nyünk 1990-ben. Elsô igazga-
tója dr. Gyivicsán Anna, elsô
munkatársai Chlebniczki Já-
nos tudományos titkár és dr.
Krupa András néprajzkutató
voltak. Fenntartónk 2001 óta
az Országos Szlovák Önkor-
mányzat. A maga nemében
az elsô kisebbségi tudomá-
nyos intézet volt Magyaror-
szágon a csabai, a többi
nemzetiség csak késôbb hoz-
ta létre hasonló intézményeit.
Társadalomtudományi mûhe-
lyünk célja a honi szlovákság
múltjának és a jelenlegi társa-
dalmi folyamatoknak a tudo-
mányos igényû elemzése, ku-
tatása, az eredmények publi-
kálása a nyelv, a kultúra, a ha-
gyományok megôrzése érde-
kében. A mûhely az alapfela-
datokon túl, a kutatás és a ki-
adói tevékenység mellett, a
magyarországi szlovák értel-
miség képzését, az iskolák
szakmai segítését, az után-
pótlás-nevelést is szolgálja.
Eddig negyven szlovák, illet-
ve kétnyelvû könyvet adtunk
ki a szlovákok történelmérôl,
jelenérôl, népi és modern kul-
túrájáról, nyelvérôl, beleértve
az oktatási segédkönyveket
is. Közülük több csabai vo-
natkozású, mint például a vá-
ros történetét a 19. század
közepéig, esetenként végéig
feldolgozó szlovák és magyar
nyelvû Csabai olvasókönyv,
azaz a Čabianska čítanka,
melyet a gyakorló szlovák pe-
dagógusok naponta forgat-
nak. Örülnénk, ha megismer-
kednének vele, és használ-
nák oktató-nevelô munkájuk
során magyar kollégáik is.
– A kiadói tevékenységen

túl és az alapfeladatnak tekint-
hetô kutatómunka mellett mi-
lyen tevékenységekkel foglal-
koznak még?

– Tudományos és ismeret-
terjesztô programok, konfe-
renciák, nemzetközi néprajzi
kutatótáborok szervezésével.
Utóbbit 1991 óta csináljuk, az
idén júniusban rendeztük meg
a jubileumi harmincadikat, és
tavaly ôsszel Békéscsaba
adott otthont a „Szlovák nyelv
kisebbségi környezetben” el-
nevezésû konferenciának. A
tudomány szemszögébôl cí -
mû ismeretterjesztô elô adás-

sorozatot azzal a céllal vezet-
tük be, hogy tájékoztassuk az
érdeklôdôket kutatási ered-
ményeinkrôl, s hogy teret biz-
tosítsunk a szlovák nyelv hasz-
nálatának. Az Oktatási Minisz-
térium anyagi támogatása
mellett vetélkedôket írtunk ki,
amelyek a résztvevôk önálló
kutatásán alapultak. Hat vetél-
kedôt szerveztünk eddig a kö-
vetkezô három témában: Az

iskolapadból az életbe, az Én
és az elôdeim és az Elmúlt
idôk élô üzenete címmel. 
– Milyen keretek között fo-

lyik a hétköznapokban a tudo-
mányos kutatómunka, és mely
szerv felügyeli azt?

– A kutatóintézet szakmai
tevékenységét tudományos
tanács felügyeli. Elnöke az in-
tézmény létrehozásának kez-
deményezôje, Sipiczki Má-
tyás. A tagok magyarországi
és szlovákiai akadémiai
mûhelyeket képviselnek. Je-
lentôs szakmai segítséget
nyújt számunkra a Magyar
Tudományos Akadémia és

szlovák megfelelôje, továbbá
a honi és szlovákiai felsôokta-
tási intézmények munkatár-
sai. Kiterjedt, illetve tovább
bôvülô, tartalmas szakmai
kapcsolatokat ápolunk nem-
zetközi szinten. 
– Miben látja jelenleg a ku-

tatóintézet s kollégái küldeté-
sét, legfontosabb feladatát Bé-
késcsaba vonatkozásában?

– Az intézet munkásságával
folytatni kívánja elôdei tevé-
kenységét, s kutatási eredmé-
nyeivel egyaránt szolgálni sze-
retné a szlovák és a magyar
tudományt. Nagyon fontos a
városhoz kötôdés erôsítése,
és az, hogy a lakosság, fôként
a fiatalok megismerkedjenek
lakóhelyük múltjával, jelené-

vel, az itt született vagy itt élô
jeles személyiségek tevékeny-
ségével. Békéscsaba méltán
lehet büszke a tudományos
életben elért eredményeire,
melyhez jelentôs mértékben
járultak hozzá a szlovák szár-
mazású tudós elôdök. Váro -
sunknak máig sikerült megô-
riznie tudományos jellegét, itt
mûködik a fennállásának az
idén 35. évfordulóját ünneplô
Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) Regionális Kutatá-
sok Központja Békéscsabai
Osztálya, ahol intézetünk is el-
helyezést nyert.

Vándor Andrea

A legjelentôsebb 
szlovák származású tudós elôdök

Haan Lajos (1818–1891) evangélikus lelkész, történész, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelezô tagja, a Magyar Történelmi Társulat, a
Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Matica slovenská tagja. Ma-
gyarul, németül, latinul és szlovákul írt. Szlovák és magyar nyelven írta
meg Békéscsaba történetét (Pamätnosti Békeš-Čabánske / Békés-csa-
ba – A város története a kezdetektôl a XIX. század harmadik harma-
dáig). Zsilinszky Mihály (1838–1925) történész, politikus, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelezô, majd rendes tagja, a Magyar Történel-
mi Társulat alelnöke, a Heraldikai és Genealógiai Társaság és a Matica
slovenská tagja, a kolozsvári és a genfi egyetem díszdoktora. Minde-
nekelôtt magyarul írt, kevesebbet szlovák (biblikus cseh) nyelven. Fran-
ciából, angolból és németbôl fordított. Szeberényi Lajos Zsigmond
(1859–1941) evangélikus lelkész, egyházi író, a bécsi evangélikus teo-
lógiai fôiskola díszdoktora. Ô indította és szerkesztette haláláig a szlo-
vák nyelven megjelenô Čabiansky kalendár-t, (Csabai Kalendárium), a
szlovák egyházi lapot (Evanjelický hlásnik). 1895-tôl szerkeszti az Evan-
gélikus Egyházi Szemle címû lapot. 1896-an Evangélikus Egyházi
Könyvkereskedést alapított, mely könyvkiadói tevékenységet is folyta-
tott (hasonlóan más nyomdákhoz, melyek közül kiemelkedik a Pová-
zsay Sándor, illetve a Povázsay Testvérek Könyvnyomdája), ahol az elsô
szlovák nyelvû könyveket készítették 1881–1904 között Békéscsabán.
A teljesség igénye nélkül, legalább a felsorolás szintjén említsük meg a
többi jeles személyiségünket is: Wilim János (1800–1871) evangélikus
tanító, gyümölcsnemesítô, Sztraka Károly (1803–1863) evangélikus ta-
nító, gyümölcsnemesítô, Szeberényi Gusztáv (1816–1890) evangéli-
kus püspök, egyházi író, a bécsi evangélikus teológiai fôiskola dísz-
doktora, Sztraka Ernô (1830–1906) építészmérnök, Békéscsaba váro-
si mérnöke, Mokry Sámuel (1832–1909) búzanemesítô, Stark Adolf
(1834–1910) szôlônemesítô, Mohácsy (Mochnács) Mátyás (1881–
1970) egyetemi tanár, kertészeti szakértô, növénynemesítô, Kvasz
András (1883–1974) repülôgép-építô, Linder László (1893–1980)
evangélikus lelkész, néprajzkutató, Dedinszky Gyula (1905–1994),
evangélikus lelkész, helytörténész, Palyusik Mátyás (1925–1980) állat-
orvos, egyetemi tanár, tudományos szakcikkek írója stb.

A Csabai Mérleg arra vállalkozott, hogy bemutassa a dél-
alföldi szlovákság értékteremtô múltját, jelenét, gazdag
kulturális és civil intézményrendszerét. Ezúttal a Magyar-
országi Szlovákok Kutatóintézetével ismertetjük meg olva-
sóinkat. Az intézmény 1990 óta mûködik Békéscsabán. A
jelenlegi izgatót, Hornokné dr. Uhrin Erzsébetet kértük az
alapítás éveinek, illetve a kutatóintézet jelenlegi tevékeny-
ségének bemutatására, elemzésére.

– Milyen szerepe volt a Dél-Al-
földön a szlovák újratelepítôk-
nek a török után elnéptelene-
dett vidék „iparosításában”, a
társadalom szocializációjában?

– Óriási. Békéscsaba min-
dig befogadó város volt. Ez
igaz a XVIII. század elejére,
amikor a Felvidékrôl itt tele-
pedtek le a szlovákok, s igaz
napjainkra is. Akkoriban csak
néhány magyar család élt itt.
A letelepülôk alkalmazkodni
tudtak a természethez, a kör-
nyezô települések adottságai-
hoz. Értékteremtô tevékenysé-
gük nyomon követhetô pél-
dául az építészetben is, ahol
maradandót alkottak, gondol-
junk csak a Békéscsaba jel-
képévé vált evangélikus nagy-
templomra, mely egyedülálló
Közép-Európában. A Garai ut-
cai tájház az egykoron Csabá-
ra oly jellemzô podsztyenás
házaknak állít emléket. A szlo-
vákság olyan nemes lelkületû
személyiségeket adott az utó-
doknak, mint Tessedik Sá-
muel, Kvasz András, Bajcsy-
Zsilinszky Endre, de említ -
hetném Áchim L. András or-
szággyûlési képviselôt is, akit
a csabaiak csak így emleget-
tek: „nás Ondrisko” (a mi Ond-

risunk – a szerzô). A szlovák-
ság körében nem alakult ki a
klasszikus polgárság, meg-
maradtak gazdálkodó embe-
reknek, s mindehhez szoro-
san kötôdtek tárgyi és szelle-
mi kultúrájuk, hagyományaik,
sôt még az ételeik is. 
– Mi jellemzi napjainkat? Az

ôsök, elôdök tisztelete, ha-
gyományaik ápolása mellett
milyen társadalmi, kulturális
feladatokat vállalnak fel, látnak
el a csabai szlovákok?

– Békéscsabán mûködik a
szlovák kutatóintézet és a
szlovák gimnázium, mindket-
tô fenntartója az Országos
Szlovák Önkormányzat, az
OSZÖ. Városunk ad otthont a
Szlovák Köztársaság Fôkon-
zulátusának, de ezeken kívül
is több intézmény, közösség,
civil szervezet és az evangéli-
kus egyház is felvállalja a
nemzetiségi ügyet. Óvodák-
ban, iskolákban oktatják a
szlovák nyelvet, de tény, hogy
a ’60-as ’70-es években ma-
gasabb arányban folyt az ok-
tatási intézményekben a nyelv
oktatása… Csökken a lakos-
ság, a gyermeklétszám, és
mindez minket sem kerül el. A
népszámlálási adatokból és a

korábbi egyéb forrásokból
kitûnik, hogy a lakosságcsere
és más okok folytán hogyan
lettünk többségbôl kisebb-
ség. Mindezt jól tükrözik a
számok: míg 1730-ban a
mintegy 2000 csabai lakos 99
százaléka még szlovák ajkú
volt, addig 1920-ban például a
46 633 lakosnak már csak az
53 százaléka. Legnépesebb
civil szervezetünk a Csabai
Szlovákok Szervezete.
– 1993-ban megszületett a

nemzetiségi törvény. Milyen
jogosítványokat adott ez a ki-
sebbségi önkormányzatok ke-
zébe? 

– Európában egyedülálló a
magyarországi kisebbségi ön-
kormányzatiság, melynek elé-
vülhetetlen értéke, hogy a kor-
mányzat pénzt biztosít általa a
kisebbségi rendszernek, így
aktivizálva a településeken a
nemzetiségeket. E szerveze-
teknek a kistelepüléseken kö-
zösségteremtô szerepük van,
láncszemként kötik össze a te-
lepülési önkormányzatokat és
a nemzetiségi civil szervezete-
ket. A kisebbségi önkormány-
zat véleményét kötelezô kikér-
ni a nemzetiséget érintô okta-
tási, kulturális kérdésekben, s
a törvény által biztosított vétó-
jogunkkal élni is szoktunk. Mu-
zeológusként, néprajzosként
azt vallom, hogy örökségünket
kötelességünk óvni, átadni az
utánunk jövôknek. A 24. órá-
ban vagyunk, hiszen többség-
bôl kisebbségbe kerültünk, s
az asszimiláció sem kedvez az
anyanyelvhasználatnak. 

V. A.

Itt élnek köztünk, velünk
A huszonnegyedik órában

Békéscsaba a dél-alföldi szlovákság fellegvára. A török hó-
doltság után, amikor a terület elnéptelenedett, szlovák ajkú
jobbágyokat telepítettek le itt Harruckern János György
császári hadiszállító ösztönzésére. A szlovákok azóta itt él-
nek köztünk, velünk. Összeállításunkban a múlt értékeinek
eredtünk nyomába, ám a jelen gondjaira is kíváncsiak vol-
tunk. Különbözô területeken dolgozó szakembereket ke-
restünk meg, elsôként Andó Györgyöt, a helyi szlovák ki-
sebbségi önkormányzat elnökét, a Munkácsy Mihály Mú-
zeum igazgatóhelyettesét.

– Elôdeink munkájukkal, szor-
galmukkal több alföldi telepü-
lést hoztak létre, illetve telepí-
tettek újra, köztük Békéscsa-
bát is, mely valaha az alföldi
szlovákság egyházi és kultu-
rális központja volt – kezdte
mondandóját István Anna. –
Munkájuk során hôsies küz-
delemmel kultúrtájat hoztak
létre a lecsapolt mocsarak, az
elvadult vidék helyén, majd
templomokat, iskolákat építet-
tek, lelkészeikkel kialakították
egységes szokásrendjüket,
normáikat, elöljáróikkal meg-
szervezték a helyi közéletet.
A dél-alföldi szlovákság min-
dig hû volt Magyarországhoz,
melyet ma is hazájának tekint.
Honvédeket adott az 1848-as
szabadságharcnak és a világ-
háborúknak egyaránt. Nem
kétséges, hogy mely vidék-
hez köti ôket a hazaszeretet. A
nyelv, melyet magukkal hoz-
tak, közép-szlovákiai nyelvjá-
rás volt, még 1863-at, az iro-

dalmi szlovák nyelv törvénybe
iktatását megelôzô idôkbôl,
mely az idegen nyelvi környe-
zetben nem fejlôdött tovább,
megmaradt a nyelvészek szá-
mára is rendkívül értékes, ar-
chaikus nyelvnek. Az új idôk
új vívmányait a magyar nyelv-
bôl átvett szóval illette, s így
alakult ki a magyar szavakkal
kevert helyi szlovák nyelv, me-
lyet sokan megmosolyognak,
de ez nem kezdi ki értékeit, és
megértést biztosít az irodalmi
szlovák nyelvet beszélôkkel.
Aki beszél szlovákul, az meg-
érti a csehet, oroszt, szerbet,
horvátot, szlovént és a bulgárt
is: fél Európával képes tol-
mács vagy segédnyelv nélkül
szót érteni! A globalizáció ko-
rában éppen ez teszi értékes-
sé. A honi szlovákság fiata-
labb generációi mára csak-
nem eljutottak a teljes nyelv-
vesztés állapotához, identitá-
sukban pedig rendkívül meg-
gyengültek. A nyelv tanítása

az iskolára hárul. Az elôreha-
ladott asszimilációnak több
oka van, ma azonban a hazai
szlovákság mindenütt megér-
tésben él a többségi nemzet-
tel. A csabai szlovákság min-
den eszközzel segíteni kíván-
ja, hogy a magyar és a szlo-
vák nemzet jobban megis-
merje egymást, hogy csök-

kenjenek az elôítéletek, s
hogy elfogadják a másik érté-
keit. A magunk kultúraközve-
títô eszközeivel mindenkinek
segítünk, aki kapcsolatot ke-
res vagy ápol Szlovákiával.
Miért? Mert Szlovákia és Ma-
gyarország szomszédok, és
azok is lesznek, és mert a csa-
baiak ôseinek anyanemzete a
szlovák.

v. a.

Ôseink munkája kötelez
István Annát valószínûleg nem kell bemutatni a csabaiak-
nak. Munkássága nyomán lehetünk gazdagabbak a Szlo-
vák Kultúra Házával, mely a dél-alföldi szlovákság kultúrá-
jának letéteményese, gondozója. A ház igazgatójaként a
szlovákság eredetérôl, nyelvérôl, értékteremtô tevékeny-
ségérôl, küldetésérôl kérdeztük. 



9CSA BAI MÉR LEG Társasági oldal

Családban marad…
A finom kávéillat
becsalogatja az
embert a TAKIBER
Ételstúdió Kft. nép -
szerû étkezôhe-
lyére az OBI elôte-
rében. Még kora
reggel van, alig
nyolc óra, amikor
betérek. A két Ta-
kács László, apa
és fia éppen a szo-
kásos reggeli elô-
készületekkel van-
nak elfoglalva. Ha-
marosan elôttem gôzölög a telt ízû, különlegesen finom aromájú kávé,
az olasz Romcaffé.

– Csak mostanában kezdtük forgalmazni az ínyencek kávéját –
mondja Takács László. Most már igazán elmondhatom, hogy családi
a vállalkozásunk, hiszen egy idô óta a fiam is itt dolgozik. Azt vallom,
a mai világban még fontosabb, hogy egy szülô, ha teheti, megte-
remtse a gyereke boldogulásának lehetôségét. Jó páros vagyunk mi
ketten, megvan közöttünk az összhang, ami nélkülözhetetlen a közös
munkához.
– Kínálnak-e valami újdonságot az ünnepek körül bizonyára meg-

szaporodó vendégeknek?
– Stílszerûen ünnepi hangulatú ételekkel készülünk, például diós-

mákos beiglivel, mellette pedig továbbra is kínáljuk a hagyományos
ízvilágú, már bevált készítményeinket. A hidegben jólesik az embe-
reknek egy forró tea, ezért ebbôl tizenkétfélét is tartunk az étlapon.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, és továbbra is nagy sze-
retettel várjuk kedves vendégeinket! (X)

A Békéscsabai Központi Szakképzô
Iskola és Kollégium pályázatot hirdet 

gazdasági vezetômunkakör betöltésére.
A vezetôi megbízás teljes munkaidôs, határozatlan idôre szóló közalkalmazotti jog-
viszony.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
Fô feladatok:
– Gazdasági, pénzügyi irányítás, ellenôrzés és vagyongazdálkodás a szervezeti egy-
ségek között és az intézmény egészére vonatkozóan. Kapcsolattartás a fenntartóval.
Költségvetés elôkészítése, tervezése.

– Elôirányzaton belüli gazdálkodás. Likviditás megôrzése. Elôirányzat-módosítások.
– Pénzügyi kimutatások készítése, költségvetési jelentés, mérlegjelentés, féléves és
éves testületi beszámolók készítése. Pályázatok pénzügyi lebonyolításának koordi-
nálása.

– Munkaügyi feladatok koordinálása, összefogása, ellenôrzése (MT, Kjt. alapján).
– Normatív elszámolások összefogása, adatszolgáltatás. Fôkönyvi számlaszámok he-
lyességének ellenôrzése, könyvelési összefüggések ismerete. Közbeszerzési eljárá-
sok lebonyolításának összefogása.

Az illetménymegállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény alapján egyedi megállapodással történik.
Pályázati feltételek:
– szakirányú (pénzügyi vagy számviteli) felsôfokú és regisztrált mérlegképes könyve-
lôi képesítés,

– legalább 5 év költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat – elôny jelent szak-
képzô intézményi tapasztalat,

– számviteli/pénzügyi szoftver ismeret – elônyt jelent Forrás SQL, IMI rendszerek is-
merete.

A benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettségrôl, szakképesítésrôl szóló okle-
vél másolata, motivációs levél – postai úton, a Békéscsabai Központi Szakképzô Isko-
la és Kollégium 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. címre.
ÉrdeklôdniMarton József fôigazgatónál lehet (mobil: 06-20/961-7557).
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 30.

Pályázaton 
nyertünk

Nagy örömünkre szolgál,
hogy óvodánk, a Kertvárosi
Óvoda Szegfû Utcai Óvodája
százezer forintot nyert a Ge-
nerali a Biztonságért Alapít-
vány egészséges életmóddal
kapcsolatos pályázatán. Ez-
zel többéves álmunk valósult
meg: óvodánk minden cso-
portja víz- és levegôtisztító ké-
szülékekhez juthatott, ame-
lyeket mindennap haszná-
lunk, segítségükkel csökken-
teni tudjuk a gyermekek szer-
vezetére ható, a környezet-
szennyezésbôl adódó állan-
dó terhelést. 

További célunk, hogy a szü-
lôk figyelmét is felhívjuk az
egészséges életmód fontos-
ságára. Egészségnapokat,
sportnapokat szervezünk szá-
mukra, ahol a résztvevôk meg-
ismerkedhetnek az egészsé-
ges táplálkozással, környezet-
védelemmel, az aktív testmoz-
gás fontosságával. Jó, ha a
szülôk látják, hogy az óvodá-
ban a gyerekek védve vannak
a környezet káros hatásaival
szemben, hiszen így talán ott-
honukban is könnyebben
tesznek ennek érdekében va-
lamit. Reméljük, hogy így
gyermekeink egészségeseb-
bek, ellenállóbbak lesznek.

Hrabovszki Zoltánné 
óvodavezetô

Magyar és finn, a két barát

A továbbiakban Tibori Já-
nos legnagyobb érde-

mérôl szólunk, munkásságá-
ról, melyet Békéscsaba érde-
kében fejtett ki. Mindig is cso-
dálta a megye különbözô
nemzetiségû, egyszerû, oda-
telepített népét, hihetetlen
szorgalmukat, nagy erôfeszí-
téseiket. Hangsúlyozta, hogy
e vidék belvizes volt, a telepe-
sek tették termôvé a talajt.
A parasztság iránti elkötele-
zettségét 1945-ben egyene-
sen így fogalmazta meg:
„...én, mint agrártörténelem-
mel és a magyar földmûvesek
életével foglalkozó történe-
lemtanár, fölmértem, hogy ne-
kem a parasztság mellett van
a helyem.”

Mindig felelôsséggel visel-
te „viharsarkiságát”, már csak
Féja Géza, a jó barát miatt is,
aki szintén Áchim L. András-
sal foglalkozott, ami közel
hozta ôket egymáshoz. Tibo-
ri János dolgozószobájában
ott találjuk azt a híres Féja
Géza-portrét, amelyet így írt
alá barátjának:
„Tibori Jánosnak csabai

együttélésünk emlékére igaz
barátja, öreg híve: Féja Géza.
Ismét Csabán, 1971. március
15-én, Áchim L. András egy-
ségben és hûségben.” 

Áchim L. Andrásról egy vé-
konyka, de annál értékesebb
munka jelent meg 1958-ban
Tibori János tollából „Az
Áchim L. András-féle békés-
csabai parasztmozgalom”
címmel. A munka alapossá-
gára vall, hogy 284 publiká-
ciós jegyzék és 88 forrásmun-

ka található benne. Ez mint-
egy elôkészíti azt a vaskos
kötetet, mely 485 oldalon
1331 publikációs jegyzékkel
mutatja be Békéscsaba nagy
szülöttének, Áchim L. András-
nak munkásságát, történelmi
szerepét. A szerzô disszertá-
ciójával a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián 1978. június
9-én a történettudományok
kandidátusa fokozatot érte el,
majd egyetemi magántanár
lett Debrecenben. Bár a kéz -
irat mind a mai napig nincs ki-
adva, de azt bizton állíthat-
juk Tibori Jánosról a róla szó-
ló véleményeket elolvasva,
hogy ezzel a munkával elé-
vülhetetlen érdemeket szer-
zett Békéscsaba városának –
messze túlmutatva a történe-
lem mindennapjain.  

Áchim jelentôségérôl so-
kan és sokféleképpen beszél-
tek és írtak, de abban azért
mindannyian megegyeztek,
hogy egyike volt azoknak, akik
a századelôn a legmarkán-
sabban fogalmazták meg a
demokratikus társadalmi át -
alakulás programját (földosz-
tás, a feudális maradványok
eltörlése, a nemzetiségek
egyenjogúsítása, általános,
egyenlô, titkos választójog
stb.). E programjáért harcba
szállt a magyar uralkodó osz-
tályokkal és helyi reprezentán-
saikkal, így tudta elérni, hogy
az adott társadalmi viszonyok
között nagy paraszti tömege-
ket szervezzen meg. Áchim
politikai hibákat is vétett. 

(Folytatjuk)
Molnár M. Eszter

Taní-tani
A „Taní-tani” Egyesület a kö-
zelmúltban tájékoztató elô -
adást szervezett a TIT-ben „A
pályázatok a kezelôszerv
szemszögébôl” címmel,
melyre a megyében tevé-
kenykedô civil szervezetek
kaptak meghívást. A tájékoz-
tatót az NCA Dél-alföldi Kollé-
giuma mellett dolgozó Piros
Ildikó senior program munka-
társ és Fehér Marianna, az
NCA pénzügyi munkatársa

tartotta. Elôadásaikban mind-
ketten a pályázók által leg-
gyakrabban elkövetett hibák-
ra helyezték a hangsúlyt. 

Egyesületünk szervezésé-
ben a rendezvény folytatása-
ként további elôadásokon
kapnak információkat a pá-
lyázatokkal, a pályázatírással
kapcsolatosan a civil szerve-
zetek. 

Nagy Sándor, 
az egyesület elnöke

Megyei fiatal rockzeneka-
rok számára meghirde-

tett tehetségkutató versenyt
rendezett a Békési Úti Közös-
ségi Házak novemberben –
immár másodszor. A kizárólag
saját forrásból megrendezett
program azoknak az ifjú ze-
nészpalántáknak nyújt bemu-
tatkozási lehetôséget és szak-
mai segítséget, amelyeknek
tagjai még csak amatôr szin-
ten foglalkoznak a zenéléssel.

A versenyre tíz fiatal zene-
kar jelentkezett, akik a hely-
színen mutatták be  tudásu-
kat, melyet a szakértô zsûri –
Pleskonics András „rocktörté-
nész”, Borsodi László, a Bor-

sodi Blue együttes frontem-
bere, valamint Csernátomi
Balázs, a La Bomba együttes
énekese – azonnal értékelt is.

A versenyen a következô
eredmények születtek: 1. az
Örökség együttes (Csanád -
apáca), 2. a Forgotten Me mo-
ries (Békés), 3. az Exage
(Csorvás).

A három különdíjas zene-
kar, a Zero11 (Csorvás), a
ZRB (Békéscsaba) és a Ga-
rázs Beat Band (Sarkad) pe-
dig fellépési lehetôséget nyert
a Békési Úti Közösségi Házak
valamely nyári ifjúsági rock-
zenei rendezvényére.

Zalai Erika szervezô

Turisztikai fórum
Hiányzik a fogadóterüle-

tek turizmusának fej-
lesztéséhez kompetenciákkal,
szakismerettel és megfelelô fi-
nanszírozással rendelkezô
szervezeti rendszer – a Turisz-
tikai Szakállamtitkárság sze-
rint ez a magyarországi turiz-
mus fejlôdésének egyik fô
problémája. Az ifjúsági ház-
ban december kilencedikén
zajlott egy turisztikai fórum,
amelynek legfontosabb témái
között szerepelt ennek kialakí-
tása térségünkben a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület
által létrehozandó Turisztikai
Desztináció Menedzsment ré-
vén (a desztináció itt a turista

célállomását jelenti). A helyi
TDM alapító tagjai Békés -
csaba, Békés, Bélmegyer, Do-
boz, Köröstarcsa, Mezôbe-
rény, Tarhos, és a partnerek
száma tovább bôvíthetô. A tu-
risztikai fórumon Hanó Miklós
alpolgármester beszélt töb-
bek közt arról, hogy a Dél-al-
földi Regionális Fejlesztési
Ügynökség a Békéscsaba Ka-
landpark létrehozását 209,5
milliós támogatásra érdemes-
nek ítélte. Szente Béla a város
turizmusfejlesztési stratégiáját
ismertette, Opauszki Zoltán a
turisztikai pályázatokról szá-
molt be, de szóba került a
jövô évi Utazás Kiállítás is.

A fiatalokért
A Békéscsabai Fiatalokat Támogató Egyesület fô célja,
hogy a fiatalok részére alternatív szórakozási lehetôsége-
ket biztosítson, pl. teremfoci, pingpong, csocsó, teaház zsí-
roskenyér-partival stb. Szeretnénk rávezetni ôket az egész-
séges életmód, a mozgás, a tanulás fontosságára, hogy a
szabadidejüket minôségi módon töltsék el. 

Az egyesület további céljai között szerepel, hogy támo-
gatásokat próbál szerezni a szegényebb sorsú fiatalok to-
vábbtanulási lehetôségeinek elôsegítéséhez, tanárokat ke-
res a hátrányos helyzetûeknek, gyengébb képességûek-
nek. Ezenkívül segítséget nyújt a nagyon rossz anyagi kö-
rülmények között élô családoknak ruhaosztás, élelmiszer-
csomagok és egyéb lehetôségek formájában. (Például
„Segélykoncert a csabai szegényekért”.) 

Olyan civil szervezeteket, illetve alapítványokat gondol-
tunk bevonni ebbe a körbe, akik egyetértenek velünk. 

Ennek az egésznek a kezdetét jelentette a Golgota Gos-
pel jótékonysági koncertje az evangélikus kistemplomban.
A rendezvény fôvédnöke Békéscsaba város polgármeste-
re, Vantara Gyula volt.  

Tisztelettel: Óvári Attila

Elérhetôségeim: tel.: 30/436-7464, e-mail: peditex@t-online.hu.

1983. december 3-án alakítot-
ták Békéscsabán a Magyar–
Finn Baráti Társaságot. Az év-

forduló alkalmából Köles Ist-
ván alpolgármester köszöntöt-
te Csaba Mártont, a társaság
elnökét. Városunk egykori fô-
mérnöke elmondta, szoros
kapcsolatot ápolnak Mikkeli-
vel, amely 1981. szeptember
17. óta Békéscsaba testvérvá-
rosa. Az ottani finn–magyar
baráti kör idén ünnepelhette
fennállásának 40. évfordulóját.
A városok és a társaságok kö-
zött élénk az információcsere,
és rendszeresek a kölcsönös

találkozások. A kapcsolatok
elmélyítése érdekében külön-
bözô szakterületekre vonatko-
zó városközi megállapodás
született. Van mit tanulni egy-
mástól – hangsúlyozta Köles
István alpolgármester, ennek
értelmében szakmai kapcso-
latok kiépítését tervezik, mely-
nek keretei között az egyes
szakterületek finn és magyar
szakemberei szakmai találko-
zókon vehetnek részt.   

K. K. P.

Kolbászgyúrók a lakótelepen
November végén tartotta

– immár második alka-
lommal – András-napi hagyo-
mányôrzô látványdisznótorát
a József Attila-lakótelepi rész-
önkormányzat és a Lencsési
Közösségi Ház, melynek
egyik legkedveltebb esemé-
nye a házban mûködô civil
szervezetek kolbászgyúró-
versenye volt. 

A nemes vetélkedésben a
Békéscsabai Városi Polgárôr-
ség háromfôs csapata (Bu-
gyinszki Tamás, Hricsovinyi
Tamás, Hankó György) nyer-
te el az elsô helyezést, ne -
kik dr. Ferenczi Attila, a József
Attila-lakótelepi részönkor-

mányzat vezetôje, önkor-
mányzati képviselô és Takács
Péter, a Lencsési Közösségi

Ház igazgatója, önkormány-
zati képviselô adta át az elis-
merést.

In memoriam 
dr. Tibori János (III. rész)

Rockzenei tehetségkutató
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CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIllIIyyééss  GGyyuullaa  uuttccáábbaann,, 800 nm-es telken lévô 84
nm-es, felújított állapotban lévô, kétszobás, amerikai konyhás,
klímás, tégla falazatú tégla családi ház eladó. Kétállásos kocsi-
beálló, melléképületek (mûhely, fásszín) tartoznak az ingatlan-
hoz. Fûtés módja: egyedi kombi kazános. A szobák burkolata
parketta, a konyha hidegburkolatos. Szennyvízcsatorna folya-
matban. ÁÁrr::  1155,,33  MM  FFtt..
22448866  nnmm--eess  tteellkkeenn 75 nm-es (1szoba + konyha, kamra, fürdô-
szoba WC-vel), vegyes falazatú, egyedi konvektoros fûtésû csa-
ládi ház eladó. Vállalkozásra alkalmas. ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,,  1000 nm-es telken 100 nm-es,
vegyes falazatú, egyedi konvektoros fûtésû, felújítandó polgári
ház eladó (három szoba, konyha, kamra). ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann,, 700 nm-es telken 100 nm-es,
tégla építésû családi ház eladó vegyes tüzelésû kazánnal (1 + 2
fél szoba, konyha, fürdôszoba, WC). ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, 1250 nm-es telken 200 nm-
es, konvektoros fûtésû, villanybojleres ház eladó. (Három szo-
ba, nappali, két konyha, fürdôszoba, WC.) ÁÁrr::  1166,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann,, 741 nm-es telken lévô 120 nm-
es, kétszintes családi ház tégla falazattal, központi fûtéssel ela-
dó. (Konyha + étkezô, lent nappali + hálószobával, fent két és fél
szoba.) Ár: 1177,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  uuttccáábbaann (Lencsési mögött) 140 nm-es,
tetôtér-beépítéses, 3 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdôszobás,
vegyes fûtésû családi ház eladó. ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBoorrjjúúrréétt  uuttccáábbaann,, 2488 nm-es telken 125 nm-es,
egy + 5 fél szobás, kétszintes családi ház (lent padlófûtéssel, fent
radiátoros fûtéssel) eladó. ÁÁrr::  1188,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann 160 nm-es, szinteltolásos csalá-
di ház (öt szoba, konyha + étkezô, fürdôszoba + 2 WC, konyha,
elôszoba) kombi kazánnal, két garázzsal eladó. ÁÁrr::  1199,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáánn 160 nm-es, konvektor fûté-
sû családi ház garázzsal (3 szoba, konyha, fürdôszoba, WC +
külön 1 szoba, konyha, fürdô, WC.) eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann,, 584 nm-es telken 148 nm-es,
2005-ben teljes körûen felújított, illetve átalakított és fejlesztett,
vályog építésû családi ház eladó. A lakóépület: 4 szoba + nap-
pali, konyha, spájz, 2 fürdôszoba. Területi elrendezésébôl adó-
dóan kétgenerációs életmódra kiválóan alkalmas. A szobák la-

minált parkettásak, a konyha és fürdô hidegburkolatos. Az in-
gatlanhoz tartozik az udvaron különálló 25 nm-es garázs + táro-
ló. Fûtés módja: kombi kazános, lapradiátoros. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzeeggffûû  uuttccáábbaann,, 900 nm-es telken lévô 110 nm-
es családi ház 2 + 2 fél szobával, konyha + étkezô + nappalival,
radiátoros hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  2200  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn, 970 nm-es telken lévô 180 nm-es,
kétszintes családi ház (2 garázs, 4 szoba, konyha, étkezô, nap-
pali  amerikai konyhával), központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSttaarrkk  AAddoollff  uuttccáábbaann, 450 nm-es telken É-K, D-
Ny-i fekvésû, újszerû, 5 szobás + nappalis, két fürdôszobás csa-
ládi ház eladó. Falazata: tégla, fûtése központi radiátoros, a szo-
bák burkolata padlószônyeg, a konyha hidegburkolatos, ablakai
redônyösek. Az ingatlanhoz kétállásos garázs is tartozik.
ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,, 600 nm-es telken D-K-i fek-
vésû, ’75-ben épült, 160 nm-es, 4 szobás + 2 nappalis, 2 fürdô-
szobás, 2 konyhás, teraszos, téglaépítésû, kétgenerációs csa-
ládi ház eladó. Fûtése: központi radiátoros, a szobák burkolata
padlószônyeg, a konyha hidegburkolatos. Az ingatlanhoz garázs
és mûhely is tartozik (ipari árammal). 2002-ben volt felújítva, ab-
lakai redônyösek, szennyvíz csatornázott, telefon-, kábeltévé-
használati lehetôség is van. ÁÁrr:: 2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáákkóócczzii  úúttoonn  kétgenerációs, 150 nm-es családi
ház (4 szoba, 2 konyha, 2 külön fürdôszoba, üvegezett folyosó,
2 garázs) központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken lévô 120
nm-es, kétszintes családi ház 4 + 2 szobával, radiátoros hôlea-
dókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKoolloozzssvváárrii  uuttccáánn,, 892 nm-es telken 240 nm-es,
kétszintes, központi fûtésû családi ház eladó. Alsó szinten 3 szo-
ba, konyha, étkezô, nappali, WC, fürdôszoba. Felsô szinten 
3 szoba, nappali, fôzôfülke, WC. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzôôllôô  uuttccáábbaann,,  479 nm telken lévô 200 nm-es,
kétszintes családi ház 4 szobával, nappalival, lent fürdôszoba
külön WC-vel, fent fürdô + WC-vel, központi fûtéssel eladó. 
ÁÁrr::  2277,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMaaggyyaarr  uuttccáábbaann,, 2160 nm-es telken lévô 150
nm-es, kétszintes, gázfûtéses családi ház kétállásos garázzsal
eladó. Lent: 2 szoba konyha, étkezô, fürdôszoba, WC található,
az emeleten: 2 szoba. ÁÁrr:: 2288  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm-es
családi ház központi fûtéssel, konyhával, étkezôvel, garázzsal,
eladó. Két épület, 100 + 100 nm, az új részben 1+ 2 fél szoba,
konyha, fürdôszoba, WC. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccáábbaann,, 460 nm-es telken 145 nm-
es ikerház radiátoros központi fûtéssel, kombi kazánnal eladó.
Négy szoba, konyha, étkezô. ÁÁrr::  2288  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  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..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaannáálliissii  uuttccáábbaann,,  350 nm-es telken lévô 170 nm-
es, kétszintes családi ház eladó. A földszinten: nappali, konyha
+ étkezô, fürdôszoba külön WC-vel, hálószobával, fent: 2 szo-
ba, konyha + közlekedôkkel, egyedi kazá. ÁÁrr::  3300  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTóó  uuttccáábbaann,, 450 nm-es telken 200 nm-es, két-
szintes családi ház (5 szoba + nappali, konyha étkezôvel, für-
dôszoba külön WC-vel) mélygarázzsal eladó. ÁÁrr::  3300,,55  MM  FFtt..

TÉGLALAKÁSOK 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 1. emeleti, tégla építésû, 24 nm-
es, egyszobás, teakonyhás, erkélyes (fürdôszoba WC egyben),
központi radiátoros fûtésû, kábeltévés lakás eladó. ÁÁrr::  55,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llpptt--eenn 47 nm-es, 3. emeleti, egyszobás
lakás eladó. Konyha, fürdôszoba, kamra is tartozik a lakáshoz.
Falazata tégla. Fûtése egyedi konvektoros. A szoba parkettás,
a konyha hidegburkolatos. 2006-ban volt felújítva. Kábeltévé-be-
szerelési lehetôség is van. ÁÁrr::  66,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  a városközponttól öt percre, a Lidl
közelében, téglablokkos épületben jó állapotú, teljesen felújított,
48 nm-es, kétszobás, középsô, egyedi gázos, légkondicionált la-
kás új, redônyös ablakokkal. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáánn,, a Lencsési út legelején, jó helyen,
3. emeleti, téglablokkos, 50 nm-es, kétszobás, körbefûtött, kö-
zépsô, egyedi fûtésû lakás parkettás szobákkal, hidegburkola-
tos konyhával, bútorok nélkül, konvektoros hôleadókkal, galé-
riás hálókialakítással eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, aa  kkaannyyaarr  eelleejjéénn, négyszintes épü-
letben 4. emeleti, 56 nm-es, 1 + 2 fél szobás, egyedi fûtésû lakás
laminált burkolatú szobákkal, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  uuttccáábbaann 3. emeleti, 53 nm-es, kétszo-
bás, erkélyes, tégla falazatú, felújított lakás eladó beépített kony-
habútorral és külsô hôszigeteléssel. Fûtése: egyedi konvekto-
ros, a szobák burkolata parketta, a konyha, közlekedô hideg-
burkolatos, az ablakai redônyösek, telefon, internet, kábeltévé-
használatra is van lehetôség. A lakáshoz lenti tároló is tartozik.
ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa VVééccsseeyy  ééss  aa  SSzziigglliiggeettii  uuttccaa  kkeerreesszztteezzôôddéésséénnééll 3.
emeleti, 58 nm-es, két szoba, konyha, fürdôszoba, külön WC-s
lakás egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, kombi kazánnal
(errôl megy a fûtés és a meleg víz is), szônyegpadlós szobákkal,
redônyös ablakokkal, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,, nyugodt környezetben, tégla-
blokkos épületben 4. emeleti, 60 nm-es, két szoba, konyha + ét-
kezôs lakás, fürdôszoba külön WC-vel, egyedi konvektoros fû-
téssel, nagy erkéllyel, linóleumos konyha + közlekedôvel, par-
kettás szobákkal, redônyös ablakokkal eladó. ÁÁrr::  88,,55 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llttpp.-en 57 nm-es, 2. emeleti, 2000-ben
felújított, 1 + 2 fél szobás (parkettásak, a konyha mozaiklapos,
fürdôszoba külön WC-vel), erkélyes, tégla falazatú, konvektoros
fûtésû lakás telefonnal és kábeltévével eladó. Csere is szóba jö-
het, egy vagy másfél szobás lakásra, akár a Lencsésin is, kivé-
ve panel! ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáánn 56 nm-es, 3. emeleti, kétszobás,
felújított lakás (fürdôszoba külön WC-vel), erkéllyel, felújított für-
dôszobával és konyhával, konyhabútorokkal, egyedi konvekto-
ros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llttpp..--eenn,, kétemeletes tömbben földszinten
60 nm-es, 1 + 2 fél szobás, nagy konyhás, erkélyes, tégla fala-
zatú, egyedi gázos, konvektoros fûtésû, pincés lakás eladó. 
ÁÁrr::  88,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,,  frekventált helyen, téglablokkos
épületben 1. emeleti, 54 nm-es lakás két szobával, konyha + ét-
kezôvel, kamrával, egyedi konvektoros fûtéssel, linóleumos köz-
lekedôvel, konyhával, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, frekventált helyen, csendes kör-
nyezetben, régi építésû, téglablokkos épületben részben felújí-
tott, 1. emeleti, 64 nm-es lakás eladó. (Három szoba, konyha +
kamra + étkezô, fürdôszoba, WC.) Egyedi konvektoros fûtés, par-
kettás szobák, erkély. (A lakást irodánk mutatja be!) ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TToollnnaaii  uuttccáábbaann,, nyugodt környezetben 2004-ben
felújított, 56 nm-es, körbefûtött lakás egyedi konvektoros fûtés-
sel, gázbojlerrel, laminált padlós szobákkal eladó. (Két szoba,
konyha, fürdôszoba, WC, kamra, elôszoba.) Kábeltévé beve-
zetve, a konvektorok 3 éve cserélve lettek. ÁÁrr::  99,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,, téglablokkos épületben 4. eme-
leti, 83 nm-es, háromszobás, konyha + étkezôs lakás (fürdô-
szoba külön WC-vel) parkettás szobákkal, hidegburkolatos köz-
lekedôvel, konyhával, a hátsó rétre nézô nagy erkéllyel eladó.
ÁÁrr::  1100,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llaakkóótteelleeppeenn,, csendes, nyugodt környe-
zetben 54 nm-es, földszinti, északi fekvésû, 1 + 2 félszobás, klí-
más, 2002-ben felújított llaakkááss  ggaarráázzzzssaall  eeggyyüütttt  eellaaddóó. Falazata
tégla, fûtése egyedi konvektoros, a szobák burkolata laminált
parketta, a konyha hidegburkolatos, az ablakok redônyösek.
ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn (Lencsési),73 nm-es tégla blok-
kos lakás,2003-ban felújított,3 szoba,étkezô,konyha,fürdôszo-
ba,külön a WC,egyedi konvektoros fûtéssel,villanybojlerral,par-
kettás szobákkal,beépített konyhabútor,körbefûtött,mert közép-
sô lakás,nyugodt,csendes helyen eladó..  ÁÁrr:: 1100,,66  MM  FFtt

PANELLAKÁSOK 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llaakkóótteelleeppeenn 7. emeleti, másfél szobás,
2007-ben felújított, panel építésû, központi fûtéses lakás eladó.
ÁÁrr::  55,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann,, az állomáshoz közel egyedi gázó-
rás, 1. emeleti, egyszobás, fürdôszobás, külön WC-s, felújított,
szép állapotban lévô lakás eladó. ÁÁrr::  66,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn,,  a centertôl egy percre, tízemeletes
tömbben földszinti, 39 nm-es, másfél szobás, központis lakás ki-
csi rezsivel, radiátoros hôleadókkal, linóleumos konyhával, elô-
szobával, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaaii  uuttccáábbaann,, frekventált helyen 35 nm-es, 4.
emeleti, 2007-ben felújított, egyszobás lakás konyha + étkezô-
vel, fürdôszoba külön WC-vel, kombi kazános, egyedi fûtéssel,
linóleumos konyhával és közlekedôvel, szônyegpadlós szobák-
kal, redônyös ablakokkal, reluxával eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmûûvveess  KKeelleemmeenn  uuttccáábbaannpanel építésû, 2006-
ban felújított, 52 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, központi fûtésû
lakás külön WC-vel, az elôszobában és a fürdôszobában beé-
pített bútorokkal eladó. A szobák parkettásak. ÁÁrr::  77,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn, panel épületben 7. emeleti, 49
nm-es, kétszobás lakás konyha + étkezôvel, fürdôszoba külön
WC-vel, központi radiátoros fûtéssel, fûtésmérôvel, kábeltévé-
vel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáánn,,  a lila ABC mögött panel építésû,
kétszobás, 52 m-es, földszinti, egyedi radiátoros fûtésû lakás re-
dônyös ablakokkal, beköltözhetô állapotban eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2 fél szo-
bás, tavaly decemberben teljes körûen felújított lakás központi
radiátoros fûtéssel, beépített konyhabútorokkal, új fürdôkáddal,
csapokkal, mosdókagylóval eladó. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..

HÁZRÉSZ
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, 1122 nm-es telken, ötlakásos,
1964-ben épült házban 90 nm-es, háromszobás házrész eladó.
Falazata: vályog, fûtése gázkonvektoros. A szobák burkolata ha-
jópadló, a konyha hidegburkolatos. Melléképülete is van (fás-
kamra és pince). Ablakai redônyösek, kábeltévével felszerelt.
Felújításra szorul. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBáánnáátt  uuttccáábbaann,, nyugodt környezetben 85 nm-es,
másfél szoba + nappalis udvari házrész teljesen felújított álla-
potban, hidegburkolatos konyha + közlekedôvel, parkettás szo-
bákkal, fürdôszoba külön WC-vel, 36 nm-es garázzsal, fedett te-
rasszal eladó. ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK 
SSaarrkkaaddoonn,,  aa  CCuukkoorrggyyáárr  uuttccáábbaann keleti fekvésû, 1998-ban épült,
kétszobás, felújításra váró családi ház eladó. Falazata tégla, fû-
tése egyedi radiátoros. A szobák burkolata padlószônyeg, a
konyha hidegburkolatos, ablakai redônyösek. Az ingatlanhoz
melléképületek is tartoznak. ÁÁrr::  22,,33  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  uuttccáánn,, 1117 nm-es telken levô 80 nm-
es, háromszobás, vegyes falazatú, komfort nélküli, felújítandó
családi ház eladó. Fûtés kályhával megoldható, konyha, fürdô-
szoba kialakítható. ÁÁrr::  33,,77  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSáámmssoonn  uuttccáábbaann,, a fôút mellett 60 nm-es, 2007-ben
felújított, sátortetôs, vegyes falazatú, egyedi konvektoros fûté-
sû, redônyös, kétszobás családi ház eladó. Konyha, fürdôszo-
ba, étkezô és zárt terasz is tartozik a házhoz. A szobák parket-
tásak, a konyha hidegburkolatos. Kemence is van, veteményes
és gyümölcsös is tartozik az ingatlanhoz. ÁÁrr::  66,,11  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,,  aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann 100 nm-es, tégla falazatú csa-
ládi ház szép elôkerttel eladó. (Két szoba + nappali, konyha + ét-
kezô, fürdôszoba WC külön.) Fûtés: egyedi konvektoros, a me-
leg vizet villanybojler biztosítja. Csere is érdekli, értékegyezte-
téssel, csabai vagy gyulai ingatlanra. ÁÁrr::  66,,22  MM  FFtt..

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

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

GGyyuu  llaa,,  VVáá  rrooss  hháázz  uu..  2200..  ••  TTee  ll..//ffaaxx::  6666//446644--115555
KKeeccsskkeemméétt,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  55..  ••  TTeell..::  7766//332211--664400

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, info@szu csi kin gat lan.hu
Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu

December 26-án 19 órától
Magna Cum Laude-koncert 
a sportcsarnokban

December 30-án
Kárpátia-koncert 
a sportcsarnokban

December 31-én 10 órától
21. Déli Apró Szilveszteri Futógála
a sportcsarnokban

December 31-én 20 órától
Szilveszteri maszkabál 
a Korzó téren

Október 25.–2009. január 18-ig
150 éves a Tiszavidéki Vasút –
kiállítás a Munkácsy múzeumban

Október 30.–2009. február 1-ig
Démoni ragály: a pestis – kiállítás 
a Munkácsy múzeumban

November 12.–2009. január 10-ig
Batthyány Lajos-emlékkiállítás 
a Munkácsy múzeumban

December 5.–2009. január 18-ig
Martin Gábor fotómûvész 
kiállítása a Jankay-galériában

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!

MUZSIKUSOK ARCKÉPCSARNOKA

A karnagy
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A fa és almái

– Hogyan
lettél mu-
zsikus?

– Bár if-
júkorom-
ban jó né-
hány évig
tanul tam

elôbb hegedülni és zongo-
rázni, késôbb harsonázni, és
már nagyon fiatalon bekerül-
tem a gyulai baptista gyüle-
kezet kórusába, mégis csak a
gimnáziumi érettségi után tu-
datosult bennem, hogy a ze-
nei pályát kell választanom,
annyira fontos számomra a
muzsika. 
– 1983 óta énekelsz az Erkel-

kórusban. Milyen érzés ugyan-
ott kórusvezetônek lenni?

– Óriási megtiszteltetés-
ként éltem meg azt, amikor
Rázga József karnagy úr utó-
daként 2003-ban átvehettem
az Erkel vegyes kar irányítá-

sát. Két évvel ezelôtt hasonló
érzésekkel mondtam igent
a Bartók-kórus felkérésére.
Igyekszem megfelelni az el-
várásoknak, és méltóképpen
folytatni karmester elôdöm
munkáját.
– Nem lehet könnyû mai,

megváltozott világunkban
egyfelôl igényesen dolgozni,
másfelôl, ha kell, bizonyos
kompromisszumokat kötni.

– Igen, egy kicsit olyan ez,
mint a kötéltánc. Egy amatôr
kórus tagjai kevéske szabad-
idejük egy részét feláldozva
járnak kóruspróbákra, azért,
mert szeretnének énekükkel
mások számára örömet okoz-
ni. Ez az önzetlenség tiszte-
letre méltó, ugyanakkor az én
feladatom tudatosítani ben-
nük, hogy csak a mûvek igé-
nyes elôadása okozhat ne-
künk és hallgatóinknak is iga-
zi örömet. Egyébként is úgy

gondolom, hogy a tolerancia
meg egy kis humor az élet
minden területén fontos.
– Ki biztosítja munkátok

alapvetô anyagi feltételeit?
– Mindkét város önkor-

mányzata szívügyének tekinti
kórusának fennmaradását. E
támogatásnak köszönhetôen
van állandó próbatermünk,
lehetôségünk a szólamok
sokszorosítására, és gyak-
ran besegítenek fellépéseink
szervezésébe is. Újabban
egyesületi formában mûkö-
dünk, ami lehetôséget teremt
számunkra, hogy pályázatok
útján újabb anyagi források-
hoz jussunk.
– Hosszú távon igaz a mon-

dás, mely szerint minden
együttest a fellépések éltet-
nek. Hallhatnánk-e a közeljö-
vô terveirôl?

– December 10-én a
Phaedra-teremben mutatja be
új mûsorát a Bartók Béla Ve-
gyes Kar. Gyulán és Békés-
csabán is lesz karácsonyi fellé-
pésünk. Az Erkel-kórusnak
újabb meghívása van Svájcba;
a Bartók vegyes kar keresi a
testvérvárosi kapcsolatokat…

Farkas Pál

Az advent most is, mint minden évben, eseménydús idô-
szak a kórusok életében. A muzsika és ezen belül is az éne-
kes zene szinte mindenki számára természetes velejárója
az ünnepvárásnak. Nem véletlen tehát, hogy beszélgetô-
partnerem ezúttal a megye két nagy hagyományokkal ren-
delkezô együttese – a gyulai Erkel-kórus és a csabai Bar-
tók Béla Vegyes Kar – karnagya, Perlaki Attila.

Az igazi különbség nem a
jó és a rossz között, ha-

nem a jó és a még jobb között
van. Néhány kegyelmi pilla-
natban megadatik, hogy át-
lépjük a határt, és elérjük azt a
vágyott még jobbat. Ha nem
mi, akkor majd a gyermekeink
vagy unokáink, az „almáink
vagy az ô almáik” – mondta
Köles István Martin Gábor Bé-
kés megyei Príma-díjas fo-
tómûvész tárlatának megnyi-
tóján a Jankay Galériában.
Martin Gábort gyermekei tár-
saságában láthattuk a külön-
leges fotók között, Köles Ist-
ván és lánya pedig zenélt és
énekelt A fa és almái címû ki-
állításon, amely január 14-ig
tekinthetô meg. E.

Grafikus házaspár kiállítása
Póka György és elhunyt fe-

lesége, Meskó Anna kiállí-
tását december 4-én nyitotta
meg Tôkés Gyula a Békés -
csaba Városi Nyugdíjas Egye-
sület székházában. Póka
György fekete-fehér és színes
fa- és linómetszeteket, exlibri-
seket, nyomdafestékkel ké-
szült táblaképeket tár a kö-
zönség elé. Meskó Anna szin-

tén grafikus, festô és rajztanár
volt, kisgrafikáikon együtt dol-
goztak, a feleség rajzolt, a férj
metszett. A tárlat december
végéig látható, az alkotások
némelyike megvásárolható. A
bevétel egyharmadát egy be-
teg békéscsabai kislány, Ale
Patrícia megsegítésére aján-
lotta fel a mûvész, egyharma-
dát pedig a klub kapja.

Toscanai hangulatok
Galisz Virág különös hangula-
tokat ábrázoló fotóiból nyílt ki-
állítás Toscanában jártam cím-
mel a Csaba Center földszint-
jén. Virág a Belvárosiba, majd
a Rózsa Ferenc Gimnáziumba
járt, utána Budapesten foto-
gráfusnak tanult. Magazinok,
kiadványok számára készített
képeket, öt éve rendezvényfo-
tózással foglalkozik.

Karácsony ünnepe
Weisznerné Kvasz Katalin ké-
peibôl rendezett kiállítást Ka-
rácsony ünnepe címmel a Ke-
mény Gábor szakközépiskolá-
ban Gál Zsuzsanna mû vész -
tanár. Az alkotó festônek ké-
szült, de az élet úgy hozta,
hogy óvónô lett, majd egy ter-
vezô vállalatnál dolgozott.
Nyugdíjba vonulása óta vi-
szont a mûvészeteknek él.

A hatodik fotószeánsz

A megértéshez idô kell, bá-
mészkodás, néha cél nélküli
nyugalmi állapot – írta Kalmár
Zsolt képi gondolkodó a Szlo-
vák Kultúra Háza kistermében
kiállított fotói mellé. A ház
nagytermében Váradi Zoltán
fotómûvész mutatja be szû -
kebb környezetünket madár-
távlatból és a földrôl Egyszer
fenn, egyszer lenn címmel, az
elôtérben pedig Such Tamás
sajtófotói láthatók a Berek -
méri Zoltán Fotóklub és az 
A-Team Reklámügynökség
szervezésében megrendezett
6. Fotószeánszon.

A kiállításokat Kovács Attila,
az RTL Klub szerkesztô-ripor-
tere nyitotta meg december 1-
jén. Mint mondta, Kalmár Zsolt
képein a pillanat elfogásának,
képbe zárásának gyermeki
öröme köszön vissza, segít fel-
fedeznünk a szépet, a vidám-
ságot. Such Tamás, a Hír6
munkatársa minden fotóval
egy egész történetet mesél el,
Váradi Zoltán különleges ké-
pei pedig olyan arcát mutatják
a megyének, a városnak, amit
mi, hétköznapi emberként
észre sem veszünk.

M. Erika
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ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2009. január 5-én, 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.

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM CSAK 10 000 Ft!

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK!
SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MINKET VÁLASZTOTTAK!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

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

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

A P R Ó H I R D E T É S
ÁLLÁS

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

IN GAT LAN
Békéscsabán, a Kazinczy-lakótele-
pen 50 nm-es, IV. emeleti, egyedis la-
kás tárolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.
Békéscsabán félkész családi ház a

Magyar utca 52. szám alatt sürgôsen
eladó. Tel.: 20/324-5347.
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.
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 eladó.

Telefon: 30/538-8833.
2001-es Ford Focus elsô tulajdonos-

tól eladó (négyajtós, klíma, szerviz -
könyv). Tel: 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
Képóra. Fényképes faliórák egyedi

igények szerint. A legnépszerûbb
ajándék! www.kepora.hu.
Redôny-, szalagfüggöny-készítés, -
javítás részletfizetéssel is. Nyílászá-
rók javítása. Tel.: 70/212-6776.
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.
Csempézést, hidegburkolást és la-

minált parketta rakását vállalom! 
Telefon: 30/273-3191.

Egyéni konzultáció mentálhigiénés
szakemberrel. Tel.: 30/3700-881.
OKJ-s személy- és vagyonôri tan -
folyamra várunk jelentkezôket.
Részletfizetés lehetséges. Hölgyek
is jelentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.
Automata mosógépek, háztartási gé-
pek javítása. Telefon: 30/304-4622,
66/454-561.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Tel.: 20/935-8173, Péter
József.
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.
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
Középiskolai angoltanár korrepetá-
lást és nyelvvizsga-felkészítést vállal.
Tel.: 30/497-9830.
Angolnyelv-oktatás. 30/345-9237.
Angol nyelvvizsgákra felkészítés.

30/527-7078.
Párkapcsolati problémában család-
terápia. 30/231-9216.

EGYÉB
Tömött kacsa ôstermelôtôl konyha-

készen folyamatosan kapható. Tel.:
30/845-3954.
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.

Egy ismerôs arc – közelrôl

Dr. Simon Mihály, városunk –
nyugodtan mondhatjuk –
egyik emblematikus figurája
volt a vendége a Jankay
Gyûjtemény és Kortárs Galé-
ria „Arcok közelrôl” címû

programsorozatának a galéria
klubjában. A sorozat célja a
város kulturális, mûvészeti és
tudományos életében tevé-
kenykedô személyiségek és
munkájuk bemutatása való-
ban „közelrôl”, hiszen a hely-
színhez képest népes közön-
ség egy családias hangulatú
beszélgetésen vehetett részt.
Dr. Simon Mihály, aki másfél
évtizeden át volt Békéscsaba
jegyzôje, és még a rendszer-
váltás elôtt is meghatározó
szerepet vállalt a városi ta-
nács munkájában, sok emlé-
két idézte fel a hivatali idôkbôl
– ‘89 elôttrôl és az azt követô

idôszakról is. Mesélt korai, a
Kner nyomdánál kibontakozó
jogtanácsosi karrierjérôl és a
szegedi egyetemi évekrôl is.
Ami a címzetes fôjegyzô és a
város kulturális élete közötti
kapcsolatot illeti: az est házi-
gazdája, Szegediné Kozák
Máriamár a bevezetôben kie-
melte Simon Mihály nélkülöz-
hetetlen munkáját a Jankay-
hagyaték hazakerülésében és
a galéria létrehozásában. A
nyugdíjas jegyzô jelenleg a
Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület elnö-
keként tevékenykedik, sza-
badidejében pedig pecázik. 

O lyan volt-e Janus Pan-
nonius, alias Csezmic-

zei János humanista költô, a
magyar világi líra elsô nagy
alakja, amilyennek (az iroda-
lomtörténetbôl) megismer-
tük? A pécsi püspökké emelt
latin világfi? De hát világfi volt-
e ifjan, Itáliában, ahová tanul-
ni, mûvelôdni küldte nagy-
bátyja, a nagyhatalmú váradi
püspök, Vitéz János? Amikor
hazajön, Mátyás, a király „tes-
ti-lelki társa” lesz, belsô em-
bere, tanácsadója, mígnem
idô után „egy itáliai lefitymáló
fintorával” nézi Pannoniát, ki-
rályát, szülôhelyét. Hogy van
az, hogy két ember, a költôki-
rály és a hatalom királya (a
bölcs és igazságos) képtelen
megtartani a baráti érzést?
Így volt-e? Így lehetett? Vagy
csak a Midôn halni készült
monodráma szerzôje, Zalán
Tibor fantáziálja a lehetséges
valóságot? Mindenesetre Ja-
nus, ha fél évezreddel elôttrôl
is, ha vízióban is, ebben a kü-
lönös színi játékban örök em-
beri dolgokról beszél. Jelesül
arról, hogy miért olyan az em-
ber, amilyen; hogy sorsával
miért örök elégedetlen; miért
szállják meg lebírhatatlan láz-
álmok? Hogy annak, akinek
Itália, az ifjúság volt az élet,
Pannonia miért a halál? Aki
már eszmélése idején gyûlöl-

te a háborút, és Mátyás mel-
lett háborúznia kellett… Akit
csak addig szerettek, amíg
használhatták.

Egy is elég lenne ezekbôl a
dübörgô, sorvasztó kérdé-
sekbôl, Zalán azonban kitûnô
dramaturgiai megérzéssel
(tudatossággal) vezeti végig
nézôit valamennyin, hogy újra
és újra rádöbbentsen: az em-
ber ugyanaz, csak a helyze-
tek, színpadiasan szólva a
konfliktusok változnak, a tar-
talom szinte soha.

A stúdiószínház új, ezúttal
ôsbemutatójának rendezôje,
Merô Béla nem rangsorol,
nála minden fontos. Janus
(az ember) teljes lelki arca eb-
ben a halálra készülô rettene-
tes számvetésben. Egy nagy
élet fényességei és sötét sza-
kadékai támadnak fel elôt-
tünk megrendítô, zaklatott je-
lenetekben: a rendezô látha-
tóan teljes összhangban indul

ezen az úton színészeivel,
elsô helyen Bartus Gyulával,
aki Janus Pannonius szere-
pében színészi pályája nagy
állomásához érkezett. Milyen
Janus az ô Janusa? Elsôsor-
ban olyan, amilyennek Zalán
megírta és Merô is elképzelte:
tragikusan megérthetô, tragi-
kusan érthetetlen. Önpusztí-
tó, hazájavesztett, „midôn
halni készül” is ifjúságát, a
nagy életet sirató. Akinek
„nincs affinitása a földi hata-
lomhoz”, akinek a földi élet
volt, lenne maga a csoda. Aki
Mátyással vitatkozik utolsó
óráiban is, aki Pannonia bé-
kéjét kívánná, míg a király vi-
lágbirodalmat. A vízió Mátyá-
sa vádol: „Hol a te igazi ha-
zád, menekülô?” A különös
szerep megformálója, Tege
Antal betartja a szövegek és a
színi alakítás egyensúlyát, és
ettôl jó leginkább. Az idôs
szolgáló, Kovács Edit a záró-
képben a misztikum csúcsára
viszi az elôadást, kár, hogy a
zenei háttér erôsen zavarja a
szavait.

Végül is nincs biztos válasz
arra, hogy ki volt, kit szeretett
és kit gyûlölt Janus Panno-
nius? A végsô gyónás szóta-
lan, és a szolgáló sem Borbá-
la, a költôkirály halott anyja. A
taps viszont megérdemelt.

Sass Ervin         

Húszéves a kávéház
1988-ban Szeverényi Mihály
alkotókörében elgondolkod-
tak azon, hogyan lehetne ki-
nyitni az egyház kapuit a nem
keresztény emberek elôtt is.
Ennek eredményeként a Bé-
késcsabai Keresztyén Ifjúsági
Egyesület (BKIE) egy olyan
rendezvényt indított útjára,
amelyben a képzômûvészet
mellett helyet kapott az iroda-
lom és a zene is. 

Az Irodal mi Kávéház de -
cember hatodikán ünnepelte
húszéves jubileumát az evan-
gélikus egyház Luther utcai
nagytermében. 

A jeles alkalmon Szikora
István elnök köszönetet mon-
dott a BKIE korábbi vezetôi-

nek, Bakay Péternek és Sze-
verényi Mihálynak, majd film-
be sûrítve láthattuk a húsz év
néhány pillanatát. 

Ezután nyugatos költôk
verseit mondták el a Csabai
Színistúdió növendékei, köny-
nyûzenei klasszikusok kö vet-
keztek Hajtman Ildikó és Szák
Kocsis Péter elôadásában,
és megnyílt Berki Zita, vala-
mint Krajcsovszki Tamás kiál-
lítása. 

A program második felé-
ben Szeverényi János evangé-
likus missziós lelkész mond-
ta el gondolatait, és Bakay Pé-
ter vezetésével énekelt a kö-
zönség.

M. E.

Bár Magyarország sok he-
lyen, sokszor hangoztatta

a revíziót, érdemi támogatásra
csak késôn talált: 1938-ban
Olaszország ismerte el elô-
ször igényeinket. Ez az év más
változást is hozott: a szeptem-
beri müncheni egyezmény,
mely megkezdte az elsô világ-
háború utáni „tákolmány”,
Csehszlovákia felbontását,
Németországnak ítélte a Szu-
déta-vidéket, egyúttal kötelez-
ve a cseheket, hogy velünk is
rendezze a vitás területi ügye-
ket. Kánya Kálmán magyar és
Chvalkovszky cseh külügymi-
niszter komáromi tárgyalásai
azonban nem vezettek ered-
ményre, egyetlen felvidéki vá-
rost sem voltak hajlandók visz-
szaadni, így nemzetközi dön-
tôbíróság elé került az ügy.

November 2-án a bécsi Belve-
dere-palotában a német Rib-
bentrop és Ciano olasz kül-
ügyminiszter hozta meg a
döntést: a Felvidék déli sávja
visszakerül Magyarországhoz.
A magyar honvédség bevonu-
lása november 5–10-ig tartott,
elsôként Horthy Miklós kor-
mányzó ment át fehér lován a
visszatért Komáromba. Húsz
év idegen uralom után a ma-
gyar lakosság kitörô örömmel
fogadta a felszabadítókat, s a
Klapka téren könnyes szem-
mel énekelték, hallgatták az
addig tiltott magyar Himnuszt.

1939 márciusában a néme-
tek felszámolták, és Cseh-
Morva Protektorátus néven bi-
rodalmukhoz csatolták a ma-
radék Csehszlovákiát. 

Dr. Budur Lajos

Szívhez szóló hangversenyt
rendezett dr. Matusovszky

Andrásné születésének szá-
zadik évfordulója alkalmából
lánya, dr. Ambrus Zoltánné és
családja, valamint a Bartók
Béla szakközépiskola. 

Klári nénire, a zeneiskola
alapító tagjára és igazgatóhe-
lyettesére a róla elnevezett te-
rem falai között emlékeztek
hozzátartozói, egykori kollé-
gái és tanítványai. Az est
mûsorvezetôje Ballai Pálné

volt, hangfelvételrôl megszó-
lalt Szobek Márta, Andódyné
Pál Olga, Bónai Adél és Zentai
Csilla. 

Személyesen léptek fel az
esten tisztelôi: Lipták Mária,
Nátor Éva, Fejes Antal, Fejes
Antalné, Mezô László, Tóth
István, Újházi Lászlóné, Szo-
morné Budai Mariann, Hor-
váth Elek, Kajáriné Jeney Zsu-
zsanna és Szabóné Botta 
Ilona.

m. e.

Midôn halni készült

A Lencsési Pódium Estek ti-
zenharmadik rendezvényén
adta élete elsô önálló elôadói
estjét a közelmúltban Nagy
Szilvia, a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem má-
sodéves opera szakos hallga-
tója. Az est házigazdája a
Lencsési Közösségi Ház igaz-
gatója, Takács Péter volt.

Nagy Szilvia Szerelmek
madarai címû összeállításá-
ban, Kovács Gergely Tamás
zongorakíséretével ismert és
népszerû költôk versei szól-
taltak meg.

Pódiumon: 
Nagy Szilvia

Magyar tragédia (5. rész)

Klári nénire emlékeztek
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Az év legjobb sportolói

Büszkék lehetünk a békéscsa-
bai sportolók által elért kiváló
eredményekre, a régmúltra,
de a közelmúltra is – mondta
Köles István alpolgármester

december 8-án a városháza
dísztermében, az élsportolók
fogadásán.

A város vezetôi köszönetet
mondtak azoknak a békéscsa-

bai sportolóknak, akik kiemel-
kedôen szerepeltek a hazai,
kontinens- és világversenye-
ken. Hagyomány, hogy a foga-
dásra meghívnak valakit a
„régi nagyok” közül. Ezúttal
Ancsin Mihályné Laurinyecz
Katalin, az 1949-ben világbaj-
nokságot nyert magyar nôi ké-
zilabda-válogatott békéscsa-
bai kapusa kapott óriási tap-
sot. Kati néni felajánlott egy ké-
zilabdát a sportmúzeum szá-
mára az egykori bajnokok alá-
írásával, egy fotót a csapatról
és egy hatvanéves oklevelet.
Ezt követôen megnézhettük
azt a kisfilmet, amelyet Ónodi
Henrietta díszpolgárrá avatá-
sán is levetítettek, majd csen-
des emlékezés következett a

2008-ban elhunyt sportolókra,
edzôkre, sportvezetôkre.

A dísztermet megtöltötték a
vendégek, szinte valameny-
nyien díjat kaptak, és idén elô-
ször a Sportszakmai Tanácsa-
dó Testület különbözô kategó-
riákban megválasztotta Bé-
késcsaba legjobbjait is. Az év
legjobb férfi sportolója Máté
Gábor, nôi sportolója Böczögô
Dorina lett. Utánpótláskorúak
között az év legjobbja Baji Ba-
lázs és Márton Anita. A legjobb
csapat idén a Sonepar-Békés-
csabai Elôre NKSE, a legjobb
edzô Medovarszki János. Az
év legjobb sportvezetôje Tóth
Sándor, az év szponzora pedig
a több sportágat támogató Bu-
dapest Bank. M. E.

Másfél évtizeden át a
Csabai Mérleg számos

olvasója tette fel a kérdést:
mikor lesz könyv Gécs Béla
lapunkban publikált helytörté-
neti írásaiból, régi történetei-
bôl, az egykori Csabát ábrá-
zoló fotókkal. Megszületett
a válasz, az önkormányzat 
támogatásával ugyanis meg-
jelent Gécs Béla Csabai bírók
– csabai históriák címû köny-

ve, amelynek december má-
so dikai bemutatóján telje-
sen megtelt a városháza dísz-
terme.

Méltó helyszín volt ez a Bé-
késcsaba újratelepítésének
290. évfordulójára elkészült
és kétszáz év krónikáját fel-
dolgozó kordokumentumhoz.
Mint azt a bemutatón dr. Cse-
rei Pál és dr. Jároli József kie-
melte, a nagy gondossággal
összeállított, hiánypótló mû
egy városkronológia, amely a

tisztségviselôket mutatja be,
felsorakoztatva, hogy kinek-
kinek a bíráskodása alatt ho-
gyan alakult Békéscsaba
képe 1717–1918-ig. 

Ahogy Gécs Béla elmond-
ta, a Csabai Mérlegben meg-
jelentek mintegy a vázát ké-
pezik a 208 oldalas könyv-
nek, helytörténeti anyagait fo-
lyamatosan bôvítette, ahogy
kutatásai során újabb adalé-
kokat fedezett fel. A Csabai
bírók – csabai históriák elsô
kiadása kereskedelmi forga-
lomban nem kapható, a lokál-
patrióták, városvédôk, intéz-
mények és könyvtárak kaptak
belôle. 

A bemutatón felmerült, jó
lenne több példányban kiad-
ni, mert fontos, hogy minél
több békéscsabaihoz eljus-
son ez a kordokumentum.
Köles István alpolgármes-

ter a városháza 1873-ban tör-
tént felavatásának díszköz -
gyûlését idézte a könyvbôl,
Szemián Sámuel fôjegyzô
szavaival: „Legyen e ház min-
denkor szabad polgároknak
szabad gyülekezési közhe-
lye, ahol az értelem a jóaka-
rattal, a korszerû haladás a
higgadt fontolással, az áldo-
zatkészség a józan számítás-
sal mindenkor karöltve járjon.
A részrehajlás, önzés, ha-
szonlesés e házból örökre
számûzve maradjon.” 

Mikóczy Erika

Csabai históriák 
Gécs Bélától

Nyolcadikosok döntés elôtt
Anyolcadikosok pályavá-

lasztása megerôsítheti,
de el is ronthatja az életkez-
dést, ezért különösen fontos,
hogy ebben a döntésben
minden segítséget megad-
junk a diákoknak és a szülôk-
nek – mondta Benkóné Du-
dás Piroska, a Zwack tagin-
tézmény vezetôje, a BÉKSZI
és a TISZK Projekt Iroda pá-
lyaválasztási konferenciáján a
közelmúltban.
Szollárné Lovas Györgyi

kistérségi pályaválasztási
munkaközösség-vezetô a Bé-
késen jól bevált példát ismer-
tette, amelynek sok összete-

vôje a békéscsabai iskolák-
ban is gyakorlat. Hatodik-he-
tedik osztálytól folyamatosan
információkat kapnak a gye-
rekek a középiskolákról, nyol-
cadikban pályaválasztási szü-
lôi értekezlet, szórólapok, a
Csaba Centerben megrende-
zett pályaválasztási „vásár”
segít tájékozódni. 

Megjelenik egy kiadvány,
amely a Békés megyei intéz-
ményekre vonatkozóan tartal-
maz minden adatot, emellett
érdemes megnézni a Békés
Megyei Közoktatási Informá-
ciós Rendszer honlapját is
(www.bmkir.hu).

December 8-án kará-
csonyváró ünnepséget

tartottak a Békéscsabai Kistér-
ségi Egyesített Szociális Intéz-
mény Ady Endre utcai idô -
sek otthonában. A szépkorúak
mellett ott láthattuk Mészáros
Ágnes igazgatót, Szente Béla

képviselôt és Vantara Gyulát. A
polgármester beszélt a Meg-
váltó születésérôl, a szegény-
ségben, bôségben, magányo-
san és nagycsaládban megélt
karácsonyokról. Az ünnepsé-
gen fiatal színészek léptek föl,
Orosz Sándor szavalt.

Karácsonyváró ünnepség


