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INGYENES VÁROSI LAP
Az esélyteremtô
program zárása

Megyejárás Békéscsabán

z embert nem lehet valamire megtanítani, csak
hozzá lehet segíteni ahhoz,
hogy a tudást maga szerezze
meg – idézte Galilei szavait dr.
Kállai Klára klinikai szakpszichológus az Esélyteremtô
munkaerô-piaci szolgáltatások Békés megyében címû
projekt záró konferenciáján
az ifjúsági ház nagytermében.
Ahogy fogalmazott, a program során nôtt a résztvevôk
önelfogadása, önismerete,
emellett mindenki a társas támogatottság „védôoltásával”
gazdagodhatott.
A Civil Szervezetek Szövetsége Békéscsaba önkormányzatával partnerségben
egy Európai Unió által finanszírozott projektet bonyolított
le május–júniusban az alacsony iskolai végzettségû
vagy elavult szakmával rendelkezô álláskeresôknek.

avaly márciusban indította útjára a megyei önkormányzat az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozatot, melynek mottója: „Közös munkánk, értékeink, hagyományaink ápolása a jövô záloga, hiszen Békés megye mindannyiunk otthona.”
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Városunkban a programok
sora kiegészült a több mint fél
évszázados múltra visszatekintô, jubileumi XV. Nemzetközi Bábfesztivállal és sok színes kísérôrendezvénnyel.
A kulturális kavalkádot
Vantara Gyula polgármester
és Domokos László, a Békés

Megyei Közgyûlés elnöke nyitotta meg a Jókai Színház
elôtti téren. Ezt követôen „A
megye intézménye” tábla ünnepélyes átadására került sor
a megyei önkormányzat fenntartásában lévô, Békéscsabán található olyan intézmények részvételével, mint a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtár, a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága, a
Békés Megyei Szociális,
Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ,
a Békés Megyei Napsugár
Bábszínház, a Békés Megyei
Jókai Színház, Békés Megye
Képviselô-testülete Ellátó és
Szolgáltató Szervezete. Az
ünnepélyes megnyitó a Színitanház növendékeinek vizsgaelôadásával folytatódott,
melynek keretében Moliére
Szívek és szarvak címû mûvét
láthattuk a színház elôtti téren.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Kedves Barátom!

öszönöm Neked is a jól
végzett munkát, amely soha
nem látott mértékû gyôzelmet hozott politikai családunknak. A Fidesz történelmi sikere olyan változásokat jelez a magyar politikában, amelyek jelentôségét majd
csak a következô évek folyamán
fogjuk igazán megérteni.
Az elkezdett munkát be kell fejeznünk: még egy lépés,
és Magyarországot a helyes irányba fordítjuk.
Fel, a következô gyôzelemre!
Barátsággal:
Orbán Viktor
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II. „Százlábú” evezôsverseny
Kipróbálták, hogyan siklanak a hajók

ásodik alkalommal rendezett evezôsversenyt
A „Százlábú” Programszervezés az Élôvíz-csatornán a tanév utolsó napjaiban a város támogatásával.
A rendhagyó testnevelésórák keretében számos diák
és tanár próbálta ki, hogyan
bánik az evezôkkel, a legmerészebbek az ifiház elôtti szakaszon keltek versenyre egymással. Mint azt Zanócz Róbert szervezôtôl megtudtuk, a
megmérettetésre huszonöt
csapat nevezett, köztük a 2.
Számú Általános Iskola angliai testvériskolájának itt tartózkodó diákjai. A csapatok
futamonként páros indítással,
négyfôs kenukkal teljesítették
a távot, a verseny fôbírója pe-

smét minden szempontból
túlszárnyalták az elôzetes
elvárásokat a békéscsabai atléták az elmúlt fél évben – tudtuk meg Tóth Sándor mesteredzôtôl, a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club ügyvezetôjétôl. A számok nyelvére fordítva az eredményeket: tizenhat arany-, tizenhárom ezüstés a tizenkettô bronzérmet
gyûjtöttek a csabai kiválóságok a magyar bajnokságokon, s ezek mellett még számos elôkelô helyezést sze-
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Szent Iván-éj
a Múzeumok
éjszakáján
A Múzeumok éjszakáját 2003
óta ünnepeljük országszerte
a Szent Iván-éjhez legközelebb esô szombaton. A csabai rendezvényekre idén
mintegy ezren voltak kíváncsiak: többen, mint tavaly.
A Munkácsy-emlékházban
a gyerekeknek kedveskedtek
Bábika játszóházzal, arcfestéssel, dobszombattal, tájképfestödével, vattacukorral, Manni Mézes-kaláccsal, de volt
„Tündérrevü”, a Szent-Györgyi
Albert iskola divatbemutatója
Csuba Anita vezetésével.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Világversenyekre
készülnek az atléták

I

dig Pankotai Gábor, Békés
megye egyetlen kajakos világbajnoka volt.
A II. „Százlábú” evezôsverseny eredménye a követke-

zôképpen alakult: Fiúk – 1. Gépészeti és Számítástechnikai
Szakközépiskola és Kollégium; 2. Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola; 3. Bé-

késcsabai Evangélikus Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON

reztek, miközben több világversenyre is kvalifikálták magukat.
A legeredményesebb ifjúsági versenyzôkrôl szólva
Tóth Sándor kiemelte Bagi
Ákos teljesítményét (felkészítôje Erdôs Péter). Bagi a Nyitrán megrendezett cseh–magyar–szlovák U18-as atlétikai
versenyen a magyar vágtaváltó csapat tagjaként teljesítette
az ifjúsági világbajnoki induláshoz szükséges A szintet.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON
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Testületi ülésen történt

Az Esély vezetôi állására
új pályázatot írnak ki

emonstráció és elhúzódó zárt ülés – így indult a
nyári szünet elôtti utolsó közgyûlés a városházán. A zárt
tanácskozás három napirendi pontja közül az utolsó keltett parázs vitát a testületben
és a vártnál jóval komolyabb
érdeklôdést az érintettek részérôl.
Az Esély Pedagógiai Központ vezetôi állására két pályázat érkezett az önkormányzathoz, amelyek mindegyikét
mérlegelte az ügyben illetékes közmûvelôdési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság. Ezt
megelôzôen, még májusban,
az intézmény tantestülete belsô szavazással nagyarányú
(77%-os) támogatásáról biztosította a korábbi vezetô,
Szabó Éva pályázatát. A másik, „külsôs” jelölt, Andrej Éva,
aki korábban már dolgozott
az intézményben, a tantestületi szavazatok 19%-át szerez-
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te meg. Elôzetes értesülésekre hivatkozva a tantestület jelentôs része – közel 40 fô – a
városháza elôtti csendes demonstrációval igyekezett nyomást gyakorolni a közgyûlésre az általuk támogatott jelölt,
Szabó Éva kinevezésének érdekében. Kérdésünkre, hogy
miért tiltakoznak a külsôs jelölt, vagyis Andrej Éva személye ellen, a demonstráció
szervezôi emberi és szakmai
okokra hivatkoztak. A bizottsági döntést tükrözi a közgyûlés végsô határozata is, mely
szerint a két pályázat egyike
sem érte el a jelölt kinevezését legitimáló szintet, így legkésôbb októberben új pályázat kiírására kerül sor. Az új
igazgató kinevezéséig, de
legfeljebb egy évig Nyist Kornélia, a jelenlegi igazgatóhelyettes látja el a vezetôi feladatokat.
Kárász-Kiss Péter

Megyejárás Békéscsabán
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Közben párhuzamosan zajlottak a kulturális programok: a
Meseházban a bábkészítô
pályázatra érkezett munkákból nyitottak kiállítást, a megyeházára várták az érdeklôdôket a megye–város egyeztetô ülésre, melyen Domokos László elnök mutatta be a
megyei önkormányzatot és
intézményeit, közszolgáltatásaikat. Az egyeztetésen a
XV. Nemzetközi Bábfesztivál
programját Lenkefi Zoltán, a
Békés Megyei Napsugár Bábszínház igazgatója, fesztiváligazgató és Fekete Péter, a
Békés Megyei Jókai Színház
direktora ismertették. A fórumot megelôzôen Lenkefi
Konrád-emlékkiállítás nyitotta

meg kapuit, Lenkefi-termet
avattak a Munkácsy Mihály
Múzeumban és dr. Erdész
Ádám, a megyei levéltár igazgatója megyetörténeti kiállítást nyitott meg. Ezen a napon könyvhétzáró irodalmi
délutánnak adott otthont a
Garay utcai Szlovák Tájház: a
Bárka irodalmi, mûvészeti és
társadalomtudományi folyóirat legújabb, 2009/3. számát
mutatta be az irodalombarátoknak Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka fôszerkesztôje, Fodor György tanár,
Bartus Gyula színmûvész, Ván
Hajnalka mûvészettörténész,
Banner Zoltán költô, mûkritikus, mûvészettörténész és Szilágyi András költô.
Vándor Andrea

CSABAI MÉRLEG

Egy levél utóélete
Visszahívás a vagyonkezelô élérôl

legutóbbi közgyûlésen
Tóth Károly napirend
elôtt beszélt egy levélrôl,
amely a hivatal vezetô tisztségviselôihez érkezett, és
amelyben szó van arról, hogy
valaki pénzt kínál fel bizonyos
információkért. A képviselô
szerint elejét kell venni az
ilyen és hasonló ügyeknek,
ezért azt javasolta, hogy a város forduljon segítségért a
Parlament rendészeti bizottságához és a nemzetbiztonsági bizottsághoz.
Rövid szünetet követôen
valamennyi képviselô megkapta a levél másolatát a
megszólított tisztségviselôk
neve nélkül. Ebbôl egyértelmûen kiderült, hogy Borbíró Zoltán, a Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. igazgatótanácsának elnöke a feladó. Mint
írja: „Jelenlegi ismereteim
szerint elképzelhetetlen számomra, hogy akár a város választott vezetôi, akár az általuk delegált személyek törvénysértést kövessenek el,
azonban az ilyen körben fel-
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úsz egyhangú szavazattal fogadta el a csabai
közgyûlés legutóbbi ülésén az
„Életfa” idôsek otthona pályázati támogatási kérelmét. A
„Helyi hô- és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” elnevezésû KEOP2009-4-2-0/B pályázati kiírásra a „Napenergia-hasznosító
rendszer kiépítése a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idôsek
Otthonában” címû pályázathoz azonban önrész is szükséges. A várostól igényelt támogatás az önrész kiegészítéséhez kétmillió-nyolcszázezer forint. Takács Péter (MDF) képviselô arra volt kíváncsi, hogy
mekkora megtakarítás várható
a beruházástól. Vantara Gyula
polgármester válaszában rávilágított, hogy évente mintegy
kétmillió forint takarítható meg,
a megtérülési idô pedig öt-hat
év – figyelembe véve a teljes
bekerülési összeget, mely tizenkétmillió forint. Az önrészhez szükséges pénzt a költségvetésbôl az általános tartalék terhére biztosítják.
V. A.
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merülô problémák kivizsgálása közügy… Elhatároztam,
hogy magánvagyonomból
tízmillió forint összeghatárral
alapítványt hozok létre, amely
pénzért történô információ
megvásárlásának segítségével tisztázza az esetlegesen
felmerülô ügyeket… Egy-egy
közéleti szereplôt érintô bejelentésért támogatás címén az
alapítvány tetemes pénzt juttat az informátornak, majd az
állításokat – a törvényesség figyelembevételével – alaposan körbejárva megteszi a
szükséges lépéseket.”

Dr. Ferenczi Attila hangsúlyozta, hogy nem bûncselekményrôl van szó, hanem egy
olyan szándékolt magatartásról, amelytôl el kell határolódnia a testületnek, és amelyet
helyben kell rendezni. Javaslatára etikai bizottságot hozott
létre a testület a következô tagokkal: Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila és Szilvásy Ferenc.
Az ügy következményeként a közgyûlés június huszonötödikével visszahívta a
vagyonkezelô igazgatótanácsának élérôl Borbíró Zoltánt.
M. E.

Nagy Imrére emlékeztek

ékéscsabán is megemlékezést tartottak Nagy
Imre és mártírtársai újratemetésének 20., halálának 51. évfordulóján: a Nagy Imre Társaság békéscsabai csoportja
szervezésében az ’56-os forradalom és szabadságharc
vezéregyéniségérôl elnevezett téren rendeztek emlékünnepséget. Békéscsaba Megyei Jogú Város Képviselôtestületének nevében Takács
Péter méltatta az egykori mi-
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niszterelnököt. Beszédében
hangsúlyozta, hogy a rendszerváltást követôen a megyei jogú városok közül elsôként Békéscsabán állítottak
emléket Nagy Imrének. Az
1993-ban felavatott mellszobornál a megemlékezôk idén
is elhelyezték koszorúikat, az
ünnepséget a békéscsabai 2.
Számú Általános Iskola tanulóinak mûsora tette még bensôségesebbé.
k. k. p.

FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése által adományozható „KIVÁLÓ SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT” kitüntetés javaslattételére. Az adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) önk. rendelete szabályozza.

A rendelet szerint: a kitüntetés adományozható a szociális ellátásban
a rászorulók segítésében kiemelkedô teljesítményt nyújtó személynek
vagy közösségnek, aki (amely) a Békéscsabán élô nehéz sorsú emberekért szûkebb és tágabb környezetében végzett munkájáért kiérdemelte a megbecsültséget.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi;
– a kisebbségi önkormányzatok;
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága;
– a városban mûködô, a szociális ellátás területén tevékenykedô
intézmények, illetve azok közösségei;
– civil szervezetek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2009. augusztus 15. napjáig kell beküldeni a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályára (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.). A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése dönt.

HIRDETÉSFELVÉTEL

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József. Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János
cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
I/28. Telefon: 66/523-855. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu. Hirdetésszervezés: Bayer Bt.
Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Napkollektor
az Életfa
idôsek otthonába

Telefon:

66/322-214, 30/395-2035.

Békéscsaba, Szent István tér 20.
www.egyhazitemetkezes.hu

BAYER REKLÁMÜGYNÖKSÉG
Békéscsaba, Teleki u. 5.
Tel.: 66/446-056
GYORSNYOMDA
Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
Tel.: 66/547-600, 30/6868-753
Békéscsaba, Csaba Center.
Tel.: 66/524-653, 30/6868-752
TÓTH PRODUKCIÓ
Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8.
Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

A közelmúltban az országos médiában több szociális válságkezeléssel kapcsolatos információt hallhattak, olvashattak. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a lakás célú kölcsönökre vonatkozó törvény – amely majd elôvásárlási jogot
biztosít az önkormányzatoknak, hogy a hitelintézetek felé
eladósodott lakosok ingatlanjait végrehajtási eljárás során
megvásárolja – csak az Európai Unió jóváhagyását követôen lép hatályba.

A kormány kríziskezelô programjában szereplô kis öszszegû (20 és 50 ezer forint közötti) egyszeri támogatások
igénylésére és megállapítására vonatkozó jogszabály szintén nincs még hatályban. Jogi szabályozás hiányában az
önkormányzat a fenti ellátásokat még nem tudja biztosítani a lakosság részére. Amennyiben a fenti támogatásokra
vonatkozó hatályos jogszabályok elkészülnek, a támogatások igénybevételének módjáról és feltételeirôl haladéktalanul tájékoztatjuk Békéscsaba polgárait.
Vantara Gyula polgármester

A 2009/2010-es gondozási évre jelentkezett gyermekek szülei részére szülôi értekezletet tartunk
2009. augusztus 10-én, hétfôn 17
órai kezdettel (Békéscsaba, Sziklai
u. 2.).
A gyermek felvételérôl a szülôi értekezleten döntünk, ekkor már új jelentkezôket nem tudunk fogadni.
Dr. Forján Mihályné
bölcsôdevezetô

Testületi ülésen történt
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Vita az Agóra-projektrôl
Mûvelôdési intézményeket vontak össze

ályázatot nyújtott be a
múlt évben az önkormányzat Agóra közösségi
központ kialakítására. A pályázat az elsô fordulón túljutott, az illetékes hatóság 1,7
milliárdos támogatásra javasolta. A megvalósítás feltétele
a racionalizálás.
A tervek szerint az Ifjúsági
Ház és Általános Társaskör helyén jön létre az új intézmény.
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Hrabovszki György szerint a
projekt jelenlegi állása nem teszi indokolttá a kulturális intézmények sürgôs összevonását.
Takács Péter hangsúlyozta,
hogy a rendszerváltást követôen, a helyi kisközösségek
megerôsítése érdekében a decentralizáció volt a cél. Szilvásy
Ferenc a nyugdíjasok nevében
mondta el, hogy valamennyi
intézmény segítette programjaik megvalósítását. Szente
Béla megjegyezte, hogy a pályázat elôírja az összevonást.
A közgyûlés hosszas vita
után úgy döntött, hogy ez év
végétôl a Lencsési Közösségi
Ház, a Békési Úti Közösségi
Házak és az Arany János
Mûvelôdési Ház telephelyként
és nem önálló jogi személyként mûködik tovább, a Lencsési fiókkönyvtárat, a Békési
út 24. szám alatti épületet és a

Árnyékot adó tetô az oviban

Kertvárosi Óvoda Szegfû és Tompa utca sarkán
található intézménye árnyékot adó és az esô elôl védô tetôvel gazdagodott a közelmúltban.
Mint azt dr. Fábián Ágnes,
a körzet képviselôje és Hrabovszki Zoltánné óvodavezetô elmondta, az óvoda épületei között levô külsô betonterek fölé kétszer száz négyzetméter könnyû tetôszerkezet
került, a harmadik épület oldalához pedig árnyékolót építettek. A tetô véd a tûzô nap
ellen, esôben fedett helyen levegôzhetnek, mozoghatnak
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kint a gyerekek, de a nyitott,
fedett közösségi tér alkalmas
az óvodai évzáró és más
programok megtartására is.
A beruházás kétmillió forintba került, ehhez másfél
millió forinttal járult hozzá a
Mondi Packaging Békéscsaba Kft., amely lehetôségeihez
mérten szívesen támogatja,
hogy „Békéscsaba felnövekvô nemzedéke jobb körülmények között nevelkedjen”. A
fennmaradó ötszázezer forintot dr. Fábián Ágnes bocsátotta rendelkezésre képviselôi
alapjából.
Mikóczy

Cselekvéssel
csillapítanák
a szociális válságot
lfogadta szociális válságkezelési koncepciójának
cselekvési tervét Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az elôterjesztés indoklása szerint: a Magyarországot sújtó globális gazdasági-pénzügyi válság kezelésében Békéscsaba önkormányzata a legfontosabb feladatának tartja – a rendelkezésére álló eszközökkel – a lakosság védelmét annak érdekében, hogy átvészeljék a kialakult nehéz helyzetet. A cselekvési terv szervesen épül a
város szociális válságkezelési koncepciójára. Tartalmazza
a konkrét feladatokat, javaslatokat a 2009–2010-es idôszakra. Célja a válság hatásainak csillapítása, illetve a
városi lakosság kiszolgáltatottságának csökkentése.
V. A.

E

Diáktanyát pedig kivonják a feladatellátásból. Takács Péter,
Gyucháné Veres Kriszta, Varga
Gábor és Szente Béla jelenlegi
vezetôi megbízása az átszervezés miatt december 31-én
megszûnik. 2010. január 1-jétôl Szente Béla látja el a közösségi központ vezetôi feladatit,
a többiek osztályvezetôként
tölthetik be posztjukat.
Mikóczy Erika

Új külsô tagok

émeth Mihály távozó
evangélikus lelkész a
közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság külsô
tagjaként tevékenykedett, akinek helyére a közgyûlés új
tagot választott Varga Mariann személyében. Dr. Kovács

N

László lemondott a József Attila Településrészi Önkormányzat testületi tagságáról,
megüresedett helyére Füzi
Ibolya került. Az új kültagok a
június 25-i közgyûlésen tettek
esküt.
m. e.
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Az igények
növekedésére számítanak

ölcsôdei férôhelyek fejlesztésének lehetôségeirôl is tárgyaltak a képviselôk. A megyeszékhelyen az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretében mûködnek az önkormányzati fenntartású bölcsôdék. A várható
törvényi változás – a GYED, illetve a GYES idôszakának jelentôs csökkentése – elôreláthatólag az igények növekedését hozza majd a férôhelyek tekintetében. Az immár
a tízszázalékos bûvös határt
elérô munkanélküliségi ráta is
csak tovább fokozza a férôhelyek iránti igényt.
Békéscsabán jelenleg három önkormányzati fenntartá-

B

sú bölcsôde van 160 férôhellyel és egy vállalkozásban
mûködtetett, 35 férôhelyes
magánbölcsôde. A testületi
ülésen további 60 hely létesítésérôl született örömteli döntés aránylag kis összegû – hárommillió forintos – fejlesztés
nyomán.
A 3. számú bölcsôdében
mûködô pszichológiai tanácsadó és a 8. számú bölcsôdében mûködô Esély Pedagógiai Intézet így más önkormányzati ingatlanban lelhet majd otthonra méltó körülmények között. A képviselôk egyhangúlag támogatták
a 60 új bölcsôdei hely létrehozását.
Vándor

Elköszönt Németh Mihály

özel tizenöt évi szolgálat
után június huszonegyedikén a nagytemplomban tartott istentiszteleten köszönt el a
békéscsabai hívektôl Németh
Mihály evangélikus lelkész.
Három nappal késôbb Vantara
Gyula polgármester a városházán egy Munkácsy-albummal
búcsúzott el Németh Mihálytól,
aki az elmúlt három évben a
közmûvelôdési, ifjúsági, oktatási és sportbizottság külsô
tagjaként is tevékenykedett.

K

Németh Mihály augusztus
1-jétôl a Pest megyei Maglód
parókus lelkészeként folytatja hivatását. Búcsúzásakor a
megbékélésrôl beszélt arra
biztatva a gyülekezetet, hogy
szeressék templomaikat, ragaszkodjanak az egyházhoz
és járjanak alkalmaikra. Mint
mondta: „lelkészek jönnekmennek, de Jézus Krisztus
tegnap, ma és mindörökké
ugyanaz”.
M. E.

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Zsibrita Tünde és Szombati Richárd, Baukó Márta (Békéscsaba) és Steven Cornwall (Rugby), Ráksi Anikó (Mezôberény) és Tóth László (Mezôberény), Frey Anna (Mezôberény) és Alexa György (Mezôberény),
Forró Ildikó (Mezôberény) és Kovács János Zoltán (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK

Batizi Ádám Tibor és Pluhár Judit leánya Hanga Flóra, Enyedi Róbert
és Darabos Éva leánya Lara, Kutasi Gábor Tamás és Vida Renáta fia
Márkó Dávid, Juhász Csaba és Králik Erika leánya Friderika, Harangozó Róbert és Molnár Szilvia fia Bálint, Kis Zoltán és Adamik Veronika Piroska leánya Veronika Hanna.

HALÁLESETEK

Komlódi Endréné Nagy Etelka (1938, Mezôberény).

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. pf. 60
Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336.
www.ifihaz.hu • ifihaz@ifihaz.hu
2009. július 10., (péntek) 18.00
Kiss J. Zsolt asztrológus elôadása
2009. július 21., (kedd) 8.00-16.00 - Nagyterem
„Gazdálkodj okosan!” – kedvezményes cipôvásár
VAKÁCIÓZZ VELÜNK:

Július 2–8.
KONFERENCIA | ESKÜVÔ | CATERING | KULTURÁLIS PROGRAMOK
Terembérleti lehetôség!
Szolgáltatásaink:
❚300 fôs dekoratív nagyterem,
❚teljes körû rendezvényszervezés,
❚catering-vendéglátás,
❚dekoráció, koktél service

Elefánt
Sörözô
Klasszikus
sörözô jelleg
Hanyag elegancia

Információs iroda:
Csaba Center 3. emelet
Telefon: +36 30 577 87 59
www.phaedra.fm
E-mail: resetar@t-online.hu
Nyitva tartás: naponta 7.00–22.00-ig vagy 3.00-ig
Családi, baráti rendezvények, dartsklub.
Kéthetente csütörtökön a kultúra jegyében blues,
népzenei és egyéb koncertek.
NEM DOHÁNYZÓ SZAFARI TEREM.
A mûsor kezdete: 21 óra. A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Békéscsaba, Illésházi u. 1. www.elefantsorozo.hu
elefantsorozo@vipmail.hu Telefon: 06-30/85-4444-8

Jégkorszak 3. – A dínók hajnala (szinkr. am. anim.) KN
Transformers: A bukottak bosszúja (szinkr. am. sci-fi akció) 12
Másnaposok (szinkr. amerikai vígjáték) 16 év
Moszkva, Belgium (belga romantikus vígjáték) 12 év
Érzékeny pont (amerikai dráma) 16 év
Filmek a dobozból: Árvák, madárkák és bolondok (szlovák dráma)
Kutyaszálló (szinkr. amerikai vígjáték) KN

Július 9–15.
Excsajok szelleme (amerikai vígjáték) 12 év
Jégkorszak 3. – A dínók hajnala (szinkr. am. animációs) KN
Transformers: A bukottak bosszúja (szinkr. am. sci-fi akció) 12
Isten hozott az Isten háta mögött (francia vígjáték) 12 év
A Provence-i fûszeres (francia dráma) 12 év
Szörnyek az ûrlények ellen (szinkr. am. anim.) 12 év

SAKKTÁBOR, napközis

2009. július 20–24., ifiház (infó: Herczeg Tamás)

Az Éntôl a KÖZÖSségig – rendhagyó közéleti tábor
2009. július 20–24. (infó: Zsótér Mária)

BÉKÉS MEGYEI SZÍNJÁTSZÓ ÉS BÁBOS TÁBOR
2009. augusztus 3–8. (infó: Somogyvári Csilla)

KIÁLLÍTÁSOK:
IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA:
Csabai Szalon – helyi képzômûvészek kiállítása, megvásárolható
képekkel. Megtekinthetô: augusztus 29-ig
MUNKÁCSY EMLÉKHÁZ idôszaki kiállítása augusztus 31-ig:
Jakuba János (1909–1974) békéscsabai Munkácsy-díjas festômûvész kamarakiállítása
A békéscsabai Tourinform-iroda nyári nyitva tartása:
június 15-tôl augusztus 31-ig, hétfôtôl péntekig: 8.00–17.00,
szombaton: 9.00–14.00, vasárnap: zárva
Országos rendezvényekre, fesztiválokra, nyári színházi elôadásokra jegyértékesítés
…és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban
a Juventus Rádióval!
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Panoráma

CSABAI MÉRLEG
Tragédia
Jaminában

Aranyérem Zrenjaninban
estvérvárosunkban,
a
vajdasági Nagybecskereken versenyeztek a közelmúltban a Békéscsabai Lakótelepi SE all-style karate szakosztályának lányai, Csehi Katalin és Sztarenki Angéla. A
szervezõ a Banatsky Cvet karateklub volt, melynek instruktora a hétdanos Kesic Bogdan nagymester, aki egyben a
karaterégió elnöke is.
Huszonegy klub – köztük
három magyar – kétszázhatvan versenyzõje indult a nemzetközi mezõnyben. A csabai
lányok Farkas András, a Lakótelepi SE shotokan karate
szakosztályának edzõje, országos bajnok segítségével
készültek fel a megmérettetésre. Mindvégig jó formában
küzdöttek fekete öves, mester

T

fokozatú ellenfeleikkel szemben, bár Sztarenki Angéla –
gyõztes mérkõzése után –
nagy csatában vereséget
szenvedett csaknem harminc
kilóval nehezebb ellenfelétõl,
így végül harmadik lett. A legnagyobb meglepetést Csehi
Katalin tartogatta, aki agreszszív küzdõmodorával sorra legyõzte riválisait, a döntõt is
megnyerte, így megérdemelten vehette át a gyõztesnek
járó kupát és oklevelet.
A kis csapat Hricsovinyi Tamás mezõmegyeri önkormányzati képviselõ segítségével utazhatott el Zrenjaninba. Békéscsaba – mely a versenysorozat következõ állomása lesz október 3-án – méltán lehet büszke a lányok
eredményeire.

lfogta Telekgerendáson a
rendôrség L. Cs. 36 éves
tiszapüspöki férfit, aki a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsít-

E

Esélyteremtô program
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A háromhetes programban
egy-egy héten át akkreditált
reintegrációs tréningen, jogi,
szociális és családkonzultációs tanácsadásokon, különbözô klubokban és kirándulásokon vehettek részt az érintettek. Egy szakmai fórumon
tizenhat civil szervezet, egyesület és alapítvány mutatkozott be, amelyeknek képviselôi
tájékoztatták a tartósan munkanélküli embereket többek
közt arról, miben tudnak segíteni nekik. Ezt követte a zárókonferencia, ahol a szakemberek értékelték az igen rövid
idô alatt lezajlott programot.
Gólya Pál elnök beszélt arról,
hogy a szövetség gyakorlattal
rendelkezik a hasonló projek-

tek terén, de ez volt az elsô,
amelyet az önkormányzattal
szoros együttmûködésben valósítottak meg. Kissné Zsigovics Erzsébet elmondta, hogy
a százhuszonhét szervezetet
összefogó civilek öt éve mûködtetnek munkaközvetítô iro-

ható azzal, hogy Békéscsabán megölt egy fiatal hölgyet,
aki korábban az élettársa volt.
A hatóság a gyanúsítottat és
bûnsegédséggel vádolt fiútestvérét ôrizetbe vette, s kezdeményezte elôzetes letartóztatásukat, amelyet a bíróság
elrendelt. A Magyar Gárda
gyertyás megemlékezést tartott a meggyilkolt lány háza
elôtt.
F. J.

Apák napja a Lencsésin

úniusban rendezte meg
apák napi ünnepségét a
Lencsési Lakótelepi Óvoda
telephelyóvodája.
Mint azt Dancsóné Kasznár
Mária óvodavezetôtôl megtudtuk, az apukák köszöntésének
már hagyománya van intézményükben. A gyerekek ezúttal is verssel és dallal kedveskedtek a megjelent mintegy

J

ötven apukának, nagyapának
és keresztapának. Ezután izgalmas apák–fiúk focimeccs
és közlekedési vetélkedô következett, majd az ovisok nagy
örömére volt szirénázó rendôrautó, és azt is megtudhatták
a gyerekek, mibôl áll a rendôrök munkája. Olyan igazi apa–
fiú délután kerekedett az óvodában.
m. e.

Hocz és Medvegy Kft.
B é k é s c s a b a , K a z i n c z y u . 3 1 /B
Tel ./ f ax : 4 42 -3 8 0 • Mo b il : 0 6- 3 0/ 60 0 -1 90 0

FIAT

gépjármûvek javítása

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû
Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat
és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.
MSZ EN ISO 9001:2001

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
javítása, forgalmazása, cseréje
Olajcse re, kise bb javítások
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

(Dobozi út–Eif fel-toronytól jobbra 50 m-re)

Telefon: 06-66 /430- 589, 06-30/ 2282- 447
Ny itva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–17.30 óráig

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

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

dát; eddig több mint négyszáz
embert segítettek vissza a
munka világába, tapasztalataik jól jöttek ebben a programban is. Nagy László szakmai vezetô a közszféra, a civil
szféra és a piaci szféra együttmûködését emelte ki, Máté Ilona és dr. Kállai Klára a trénerek
szemszögébôl járta körül a
három hetet, Uhrin Nándorné
szociális szakreferens pedig a
polgármesteri hivatalnak a
programban betöltött szerepérôl beszélt.
Az érintettek véleményébôl
Herczeg Tamás olvasott fel
néhányat, és a zárókonferencia különleges pillanatai voltak, amikor az egyik résztvevô, Kovács Adrienn kiállt a közönség elé, hogy személyesen mondja el tapasztalatait.
M. E.

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
Minden, ami Ü VEGEZÉS

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.
P o l y k a rb o n á t • É p ü l e t l a k a t o s m u n k á k

(a Vídia-udvarban)

Az Európai Szociális Alap támogatásával

A Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola meghívásos eljárásban vett részt a Hefop 3.1.3 kompetenciaalapú pályázatán.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében
– befogadta „A kompetenciák informatikai alapú fejlesztése a Keményben/2” pályázatot.

A projekt elszámolható összköltsége 9 500 000 Ft és a támogatás mértéke.

A támogatás forrása, összege és kifizetése:
az Európai Szociális Alaptól (a megítélt támogatás 75%-a)
7 125 000 Ft, hazai költségvetési forrásból (a megítélt támogatás 25%-a) 2 375 000 Ft.

Átfogó cél: a kompetenciaalapú oktatási programcsomagok
elemeinek eljuttatása, illetve az elektronikusan rendelkezésre
álló kompetencia-tananyagok közvetlen hozzáférhetôvé tétele
a tanulás egész folyamatában a tanulók, gyermekek részére.
Konkrét cél: kompetenciaalapú oktatási programok eszközi
elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint az ezek megjelenítésére alkalmas eszközöknek a beszerzése a pályázatban
meghatározott eszközigények szerint.

Csaba-College
Velünk
Biztos lépés
sikerülni
fog!
a nyelvvizsgához!
Felkészítünk a nyelvvizsgára!
• Angolból, németbôl, spanyolból,
franciából és olaszból
• Alap-, közép- és felsôfokon
• 150 és 180 óra alatt
• Hétvégén vagy hétköznap
ECL, TELC, ORIGO,
CAMBRIDGE

További
információ:

Jelentkezés júliusban
folyamatosan!
Csoportok indítása:
2 csoport/hét.

Csaba-College Kft.
Békéscsaba, Luther u. 10.

Telefon: 66/445-802

Tan. sz.: 04-0031-06. Akkr. l. szám: 0286

Minôségi nyelvoktatás, kedvezô ár!

Beszerzésre kerülnek: digitális tananyagrendszerek szövegértés, szövegalkotás kompetenciaterületen (magyar, történelem, biológia tantárgyakból) és matematika kompetenciaterületen (matematika, fizika tantárgyakból) együttesen
3 090 000 Ft értékben; digitális szertár irodalom, történelem,
biológia tantárgyakból 2 160 000 Ft értékben; kísérleti és
szemléltetô eszközök biológiából, fizikából, földrajzból 1770 e
Ft értékben; számítástechnikai berendezések 1 939 000 Ft értékben; IKT kompetenciaterületen ECDL oktatócsomag, módszertani könyvek, Paint Shop Pro Photo program, tanári eszközök, fóliák 541 000 Ft értékben.

Köszönjük Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának fenntartói támogatását.

REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉS
Szórólapok, egyedi tervezésû kiadványok, katalógusok gyártása; ajándéktárgyak
feliratozása, logózása; különbözõ szórakoztató és kulturális rendezvények
szervezése és lebonyolítása (lakodalmak, falunapok, baráti és céges bulik).
Új szolgáltatás: SÁTORBÉRLÉS (sörpad, színpad, hangosítás).

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

Vegyes vágott

CSABAI MÉRLEG

Múzeumok éjszakája

Kilencmillió
forint adomány

atvan tonna lisztet és tizenkét tonna kristálycukrot osztottak szét a napokban hatezer csabai rászoruló
családnak mintegy kilencmillió
forint értékben. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány a Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetét bízta meg a lebonyolítással, a 600 ezer forintnyi adminisztrációs költséget pedig
az önkormányzat viseli. Az
adományosztáson jelen volt
Vantara Gyula polgármester is.
Az adományozottak körét –
létminimum közelében élôk,
kisnyugdíjasok és hátrányos
helyzetû gyermekek – a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztálya, a gyermek- és ifjúságvédelmi csoport, a családsegítô szolgálat és a kistérségi
egyesített szociális intézmény
adatbázisából választották ki.
Július 8-án és 9-én száraztésztát és tartós tejet adnak
majd ugyanezeknek.

H

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A „Szentivánéji kaszinóban” a
felnôttek szimultánozhattak
Emôdi Gyula sakknagymesterrel, jelmezeket ölthettek és
fényképezkedhettek is a G.
Pataky Mária kollekciójából
származó ruhákban. A megéhezett éjszakai látogatók körében népszerû volt a múzeumi reneszánsz konyha. Közben az emlékházban Gyaraki
Lívia (ének) és Vozár M. Krisztián (zongora) gondoskodtak
a szórakoztató zenérôl, majd
a Csabai Színistúdió zenés
összeállítása és Antovszki Tamás gitármuzsikája szórakoztatta a publikumot. Éjfélkor a
„Csabai Szalon” keretében
helyi képzômûvészek kiállítása nyílt az ifiház Art Cafféjában. Éjfél után Munkácsy-emléktáblát avattak az emlékház
tizenöt éves évfordulójára. A
szervezôk óránként kedveskedtek ingyenes, rendhagyó

tárlatvezetéssel a két helyszínen. A látogatók kitûnô borokat kortyolgathattak. A múzeumban a Kukucska Színház a
Békés Megyei Napsugár Bábszínház mûvészeivel lépett
fel. A reneszánsz dallamokat
a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar Régizene együttese
csalogatta elô, s a Bárka írói-
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val is találkozhattunk: a saját
mûveikbôl olvastak fel. A
rossz idô ellenére sokan voltak kíváncsiak a múzeum
kertjében a szabadtéri koncertekre és a tûzshowra.
Egész éjszaka üzemelt a múzeumi jósda, és Munkácsy
nyomdokaiba léphetett az, aki
részt vett a Kis Jeanne újrafestésében.
Az idén elôször csábított a
Múzeumok éjszakájára a tárogató hívó hangja VésztôMágoron: kuruc katonazenét,
népdalokat, tábori dalokat
hallhattunk Kádár Ferenc tárogatós elôadásában, majd
megismerkedhettünk az ókori keleti rítusokkal egy sumér
esküvô keretein belül. A Vejsze verséneklô együttes zenei
elôadása mellett Szent Ivánéji tûzgyújtás kápráztatott el
mindenkit. A mágori éjszakát
táncház zárta.
Vándor Andrea

Sok idôs kutyus tengeti életét a menhelyen. Kikerülésük oka változó, de sorsuk
közös. A legtöbb esetben
életük végéig ott maradnak,
mert nem kellenek senkinek.
Ha egy kutya 3-4 évesnél idôsebb, kevés az esélye otthonra találni, mert már „öreg”. Ez a sors vár arra az idôs tacskó keverékre is, akinek meghalt a gazdája? Az örökös eladta a házat, a kutya nem kellett az új tulajdonosnak. Ez eddig érthetô. De ahogy megszabadultak tôle, az embertelen.
Kivitték a város határába, sorsára hagyták. A kutya hazament, majd újra kidobták, de újra hazament – persze megint
elûzték! Végül egy szomszéd megsajnálta szegényt, és kivitte a menhelyre. Ennyi a szomorú története a kistestû,
nyugodt természetû öregfiúnak. Vidámabb folytatásra is
van esély, ha valaki otthont ad neki hátralévô életére.
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. szám
alatt található; honlap: www.csabaiallatvedok.hu, e-mail:
csabaiallatvedok@freemail.hu, telefon: 06-30/322-2776.

Aranyos serdülôk

A hit kihívásai a gyülekezetben

em ismeretlen a magyar
társadalomban a Hit
Gyülekezete: zenés istentiszteleteik, A vidám vasárnap egyik
tévéadónk nyilvánossága elôtt
bárki számára nyomon követhetô. A Németh Sándor vezetô
pásztor neve által fémjelzett Hit
Gyülekezetét számos támadás
érte a ’80-as évek végén, a ’90es évek elején… A békéscsabai lelkészt, Pintér Lajost arra
kértük, mutassa be a helyi gyülekezet életét.
– Beszéljünk egy kicsit a
hôskorról! Mikor és milyen kö-

N

rülmények közt alakult meg a
csabai gyülekezet?
– A ’90-es évek elején néhány lelkes család alapította a
csabai Hit Gyülekezetét tíz-tizenöt alapító taggal. Eleinte lakásokban, majd a Diáktanyán,
késôbb a belvárosi iskolában
tartottuk istentiszteleteinket.
Jelenleg az újonnan épült, impozáns vívócsarnokban találkozunk szombat délutánonként. Békéscsaba megyei
jogú város vezetése, a vívószakosztály és Vantara Gyula
polgármester pozitív hozzáál-

lása tette lehetôvé mindezt. Istentiszteleteinket egyre többen látogatják. A Czuczor utca
4. szám alatt, szintén Békéscsaba város jóvoltából kaphatott otthont lelkészi hivatalunk.
– Magától adódik a kérdés:
a csabai gyülekezetnek hány
tagja van?
– Ötvenezerre becsülhetô
országosan, mintegy négyszáz megyei szinten. Híveink
Gyuláról, Békésrôl, Mezôberénybôl, Kétegyházáról, Vésztôrôl járnak be. Számunkra a
zenés evangelizáció a megté-

rést jelenti, és természetesen
az életmódváltást, a deviáns
életforma elhagyását is.
– Milyen tevékenységet
folytat a gyülekezet a hitélet
mellett?
– Az istentiszteletek mellett
jelentôs karitatív tevékenységet is végzünk mind országos,
mind pedig helyi szinten. Nemrégiben Békéscsabán, a Munkácsy téren osztottunk élelmet
és ruhát a rászorulóknak. Szegeden börtönszolgálatot látunk el, és kórházakba is megyünk, ha hívnak.
V. A.

Óvodapedagógiai nyári egyetem

únius utolsó hetében, a TIT
szervezésében rendezték
meg Szarvason a XXXVI. Óvodapedagógiai Nyári Egyetemet, amelynek résztvevôi június 22-én Békéscsabán üléseztek.
A Szegedrôl, Tihanyból,
Gyôrbôl és az ország számos
településérôl érkezett vendégeket az oktatási, közmûvelô-
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dési és sportosztály képviseletében Perényiné Czibolya
Edit fogadta a városháza dísztermében, majd a Kölcsey utcai óvodások meglepetésmûsora következett. A mosolygós gyerekek után a város
nevében Köles István köszöntötte a megjelenteket, köztük
a szervezôk részérôl Szabics
Istvánt, a TIT Bács-Kiskun Me-

gyei Egyesületének igazgatóját, Méhes Tamás programmenedzsert, Nagy Jenônét, a
nyári egyetem szakmai elnökét, valamint Brada Tündét és
Fucher Róbertnét.
Nagy Jenôné felhívta a figyelmet arra, hogy Békéscsaba óvodáiban több országos
program fut. A nyári egyetem
kihelyezett szekcióüléseire a

csabai Lencsési Lakótelepi
Óvodában, a Szigligeti Utcai
Óvodában, a Szent László Utcai Általános Iskola és Óvodában, valamint a Százszorszép Mûvészeti Bázisóvodában került sor. A téma a tehetséggondozás volt, ennek
kapcsán foglalkoztak az óvodai fejlesztés módszereivel.
M. E.

Békéscsaba 1912 Elôre
Kft. Kórház utcai székházában látták vendégül a negyed évszázados fennállását
ünneplô serdülô aranycsapat
tagjait. Az 1983–1984-beli országos serdülôbajnokság elsô helyezettje és a Magyar
Népköztársaság Serdülô Kupa gyôztese volt ez a labdarúgócsapat, amely akkor még a
Békéscsaba Elôre SC színeiben versenyzett. A huszonöt
éves jubileum alkalmából a
serdülô aranycsapat elômérkôzést játszhatott az Elôre-felnôttcsapat bajnoki mérkôzése elôtt, majd este díszvacsora várta a résztvevôket.
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Frankó Attila egykori kerettag érdeklôdésünkre elmondta, hogy fontosnak tartotta
megszervezni ezt a találkozót,
melyre 14 játékos jött el. Such
Sándor technikai vezetô és
Miklya János akkori elnökhelyettes is megtisztelte jelenlétével az összejövetelt, a másik két vezetôjük – Kádi Károly és Szombati György –
már sajnos elhunyt. A legendás csapatot olyan játékosok
fémjelzik, mint Bánfi János
huszonötszörös válogatott,
Belvon Attila, Marik László,
Kanál Zoltán, Miklya Zoltán,
akik késôbb az NB I-ben bizonyíthattak.
Vadi

Minden, ami tudás: Perfekt!

Hitelügyintézés
CSABACREDIT KFT. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 16–18.)
Lakásvásárlási hitel és szabad felhasználású hitel A-tól Z-ig!

BAR-LISTA és végrehajtás nem akadály!
Eladó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára!
Ingyenes regisztráció!

Idôpontegyeztetés:

06-20/773-6519

• munkavédelmi technikus
• valutapénztáros
• tb- és bérügyi szakelôadó
• bérügyintézô
• társadalombiztosítási ügyintézô
• ingatlanközvetítô
• pénzügyi-számviteli ügyintézô
• biztosításközvetítô
• mérlegképes könyvelô

FNYSZ 01-0507-04 (0036)

Az alábbi tanfolyamainkra
várjuk jelentkezését:

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: (66) 52-00-72 • www.perfekt.hu

A kézilabda-válogatott Békéscsabán hozta a kötelezôt

Autós-motoros
tanfolyam indul
július 6-án 16 órakor

Helye: Békéscsaba, Andrássy út 79–81. (Vasutas Mûv. Ház) • www.bielikautosiskola.hu

MI NEM ÍGÉRGETÜNK, CSAK TESSZÜK A DOLGUNKAT!
OKÉV 06-0166-03 •

Telefon: 66/449-877 és 30/935-3325, 66/636-886

A Petôfi Utcai Általános Iskola
(5600 Békéscsaba, Petôfi utca 1.)
az alábbi ÁLLÁSHELYEKET HIRDETI MEG:

• 2 fô tanító
• 1 fô magyar szakos tanár
• 1 fô matematika és fizika vagy kémia vagy informatika szakos tanár
• 1 fô napközis tanár

Jelentkezés írásban, önéletrajzzal a KSZK-honlapon való megjelenéstôl számított 15 napon belül.
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A bábszínház búcsúünnepe

únius 12-én délután egy
nagy hírû békéscsabai bábmûvészre, a Napsugár egykori vezetôjére, Lenkefi Konrádra
(1936–1995) emlékezô kiállítás várta a XV. Nemzetközi
Bábfesztiválra érkezett együttesek tagjait és az érdeklôdôket a Munkácsy múzeumban.
A terem falán egyik legkedvesebb bábuja, a csodálatos Erdôtündér figyelte az ünnepélyes pillanatokat, melyek már
jelezték a fesztivál különleges
hangulatát. Másnap délelôtt
rézfúvósok kíséretében kikiáltó óriásbábuk járták a várost,
majd a Jókai Színház színpadán többen is méltatták a bábfesztivál jelentôségét 2009 Békéscsabáján. Papp Eszter, az
UNIMA (Nemzetközi Bábmûvész Szövetség) magyar tagozatának elnökeként, Balogh József a megyei önkormányzat, Seregi Zoltán a Jókai Színház, Lenkefi Zoltán a
rendezô Napsugár Bábszínház képviseletében szólt arról,
hogy az 1968 óta megrendezett nemzetközi fesztivál Békéscsaba jelentôs mûvészeti
értékei közé tartozik.

J

Az elsô bemutató a napsugarasok produkciója volt: norvég népmesébôl írt darabjuk,
a Keletre a Naptól, nyugatra a
Holdtól. Vasárnap az Indonéziából érkezett, ôsrégi, keleti
wayang (pálcikás, vetített)
bábjátékot játszó jakartai
nemzeti bábszínház hozta
egy messzi földrész üzenetét:
„Legyen békés az életed!”
Kedden az ungváriaké volt a
színpad, egy kisfiú, Mitrik kalandjait játszotta el két pompás bábszínész: Natalija Oresnikova és Mikola Karpenko.
Rajtuk kívül még nyolc: a gyôri, a szombathelyi, a nagyvá-

radi, az egri, a trevisiói (Olaszország), kecskeméti, veszprémi és budapesti együttesek
mutatták be versenydarabjukat. Az emlékezô program részeként hétfôn délelôtt megkoszorúzták Lenkefi Konrád
emléktábláját a Balassi mûvelôdési ház falán.
A zárónap délelôttjén vásári
bábosok játszottak a színház
elôtti téren, délután pedig a
workshop résztvevôi mutatták
be, hogyan születnek a bábszínházi sikerek. A színházi búcsúünnepen a zsûri elnöke,
Hartmut Lorenz, a berlini színmûvészeti egyetem professzora értékelte a versenyzô bábszínházak teljesítményét, kifejezve elégedettségét, hogy valamennyi társulat jó irányban
halad. A fôdíjat az ungvári Bávka Theater elôadása, a Mitrik
nyerte el, második díjas a budapesti Kolibri Bábszínház lett.
Különdíjban részesült a kecskeméti Ciróka Bábszínház
bábmûvésze, Aracs Eszter, a
közönség díját a békéscsabai
Napsugár Bábszínház kapta,
az UNIMA díját pedig maga a
fesztivál.
Sass Ervin

Álláskulcsos
rehabilitáció

jabb tizenegy megváltozott munkaképességû
álláskeresôt készített fel a
munkavállalásra vagy a további képzésben való részvételre
a Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete az Álláskulcs rehabilitációs program
keretében. Ez volt a Békéscsaba és Mezôkovácsháza
vonatkozásában megrendezett hatodik Álláskulcs képzés,
amelyet külsô támogatás híján
teljes egészében a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége finanszírozott – mondta dr. Ruzsa
György, az egyesület elnökségi tagja.
Az egyesület székházában
Vágvölgyiné Panyi Márta köszöntötte a megjelenteket,
köztük a polgármesteri hivatalt képviselô Uhrin Nándornét
és Gulyás Mariannt.
A képzés önkéntes alapon
zajlott, két hónapon át, heti
három alkalommal. A résztvevôk között voltak mozgáskorlátozottak, rokkantnyugdíjasok, rehabilitációs járadékban
vagy szociális segélyben részesülôk.
Mikóczy

ció az e területen dolgozók
összefogására, képviseletére.
Azóta évente szervezünk konferenciát. A kiváló békéscsabai környezetben zajló tanácskozásunknak az otthonközeli ellátások körüljárása ad
aktualitást – mondta Bugarszki Miklós elnök a konferencia
megnyitóján. Vantara Gyula
polgármester köszöntôjében
megjegyezte, hogy nagy bajban lenne az ország, ha a segítségnyújtás területén dolgo-

Szucsik ingatlaniroda
Csaba Center – a fõbejárat mellett
Telefon/fax: 66/524-679
Mobil: 06-20/954-6159
Gyula, Városház u. 20. • Tel./fax: 66/464-155
Kecskemét, Wesselényi u. 5. • Tel.: 76/321-640
E-mail: szucsiklaszlo@freemail.hu, info@szucsikingatlan.hu
Web: www.szucsikingatlan.hu, www.ingatlantajolo.hu, www.bekescsaba-ingatlan.hu
BÉKÉSCSABA, 2009. JÚLIUS 2.

LAKÁSOK
Mezôhegyesen, a Zala György ltp.- n 68 nm-es, 2 + fél szobás, étkezôs, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó. Ár: 4,7 M F t.
Mezôhegyesen, a Zala György ltp.-n 3. emeleti, 68 nm-es, 2 + 1
fél szobás, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó. Ár: 5,2 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-n egyszobás, egyedi gázos, 3. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó. Ár: 4,5 M Ft.
Békéscsabán, a Vécsey utcában 36 nm-es, egyszobás, egyedi
fûtéses lakás ELADÓ. Ár: 4,99 M Ft.
Békéscsabán, a Petôfi utcán földszinti, 39 nm-es, másfél szobás,
központis lakás kicsi rezsivel eladó. Ár: 6 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton, liftes tömbben másfél szobás
lakás eladó. Á r: 6,5 M Ft.
Békéscsabán, az Ôr utcában 50 nm-es, kétszobás, egyedi fûtéses, 3. emeleti lakás eladó. Á r: 6,5 M Ft.
AK CI ÓS LE HE TÔSÉ G! B ékéscsab án, a Pa róczay ut cá ban 57
nm-es, kétszobás, földszinti, erkélyes lakás eladó. Ár: 6,3 M Ft.
Békéscsabán, az Ôr u.-ban egyedi gázórás, 1. emeleti, egyszobás, felújított lakás eladó. Ár: 6,7 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsési ltp.- n 53 nm-es, 10. emeleti, 1 + 2 fél
szobás, sarokkádas, klímás lakás eladó. Ár: 6,8 M Ft.
Békéscsabán, a Fövenyes ltp.-n 56 nm-es, kétszobás, étkezôs lakás eladó. Ár: 6,9 M Ft.
Békéscsabán, az Ihász utcában 50 nm-es, másfél szobás, erkélyes lakás eladó. Á r: 6,9 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-n egyszobás, egyedi gázos, 2. emeleti, téglablokkos, erkélyes lakás eladó. Ár: 6,9 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-n 49 nm-es, 2. emeleti, kétszobás
lakás eladó. A KCIÓS LEHETÔSÉG! Ár: 6,99 M F t.
Békéscsabán, a Rábai utcán 35 nm-es, 4. emeleti, egyszobás lakás konyha + étkezôvel, egyedi fûtéssel eladó. Ár: 7 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-n 2. emeleti, egyszobás, erkélyes
lakás eladó. Ár: 7,1 M F t.
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-n 55 nm-es, 1. emeleti, kétszobás,
egyedi fûtésû lakás eladó. Ár: 7,1 M Ft.
Békéscsabán, a Pásztor utcán kétszobás, 52 nm-es, földszinti lakás beköltözhetô állapotban eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Szentesen, a Kossuth utcában 47 nm-es lakás eladó. Ár: 7,3 M Ft.
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zók nem ilyen tiszteletre méltó odafigyeléssel fordulnának
a rászorulók felé. Mészáros
Ágnes intézményvezetôként
hangsúlyozta, hogy fontos a
szociális szféra szakembereinek találkozója, tapasztalatcseréje, hiszen kölcsönösen
tanulhatnak egymástól.
A konferencia ideje alatt
közel harminc elôadást hallgathattak meg a résztvevôk.
Az elôadók között szerepelt
Herczeg Tamás tanácsnok,

A regisztráció
és a címkiadás
ingyenes!

Széchenyi ligeti Körösök
Völgye Látogatóközpont
adott otthont a Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekciója VIII. Országos Konferenciájának, amelyet a Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény közremûködésével rendeztek meg a
közelmúltban.
– Pontosan húsz éve alakult a Magyar Ápolási Egyesület, ennek keretében, 2001ben jött létre a szociális szek-

Békésen, a K aracs Ter éz utcában 61 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton 7. emeleti, 49 nm-es, kétszobás lakás erkéllyel eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Békéscsabán, a Vécsey utcán 4. emeleti, 57 nm-es, kétszobás lakás erkéllyel, egyedi fûtéssel eladó. Ár: 7,4 M Ft.
Békéscsabán, a Pásztor utcában 48 nm-es, kétszobás, francia kilépôs, egyedi fûtésû lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton 57 nm-es, 1. emeleti, kétszobás, erkélyes, felújítandó lakás eladó. Á r: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsési úton 1. emeleti, 53 nm-es lakás 1 + 2
fél szobás eladó. Á r: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, a Kisszik utcában 3. emeleti, 48 nm-es, kis rezsijû, kétszobás lakás francia kilépôvel eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, a L encsésin felújított, 52 nm-es, 3. emeleti, kétszobás lakás eladó. Ár: 7,6 M F t.
Békéscsabán, a Petôfi utcában, liftes társasházban 50 nm-es, 5.
emeleti, kétszobás, erkélyes, felújított lakás eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsésin 48 nm-es, kétszobás, középsô, egyedi gázos lakás redônyös ablakokkal eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsésin 4. emeleti, 1 + 2 fél szobás, 56 nm-es
lakás eladó. Ár: 7,7 M Ft.
Békéscsabán, a Kômûves Kelemen soron 1. emeleti, 55 nm-es,
kétszobás lakás eladó vagy kiadó. Ár: 7,8 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-n 53 nm-es, 2. emeleti, kétszobás,
erkélyes lakás eladó. Á r: 7,8 M Ft.
Békéscsabán, az Ôr utcán 2. emeleti, 52 nm-es, kétszobás lakás
eladó. Ár : 7,9 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim ltp.-n kétszobás, földszinti lakás eladó.
Ár: 7,9 M Ft.
Békéscsabán, a Paróczay utcán 2. emeleti, 52 nm-es, kétszobás
lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft.
Békéscsabán, az Ôr utcában 3. emeleti, 57nm-es, kétszobás, erkélyes, klímás, kis rezsijû lakás eladó. Ár: 7,95 M F t.
Békéscsabán, a Par óczay utcában kétszobás, egyedi fûtésû,
kombi kazános, 4. emeleti, klímás lakás eladó. Ár: 7,99 M Ft.
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CSALÁDI HÁZAK
Békéscsabán, a S tar k Adolf utcában, 450 nm-es telken 250 nmes, egyszintes, öt szoba + nappalis családi ház eladó.
Ár: 18,5 M Ft.

dr. Tôgye Ildikó osztályvezetô,
Uhrin Nándorné szakreferens,
Mészáros Ágnes intézményvezetô és Szûcs Judit, a Mentálhigiénés Egyesület elnöke.
Szó volt például az idôsek
és a szenvedélybetegséggel
élôk ellátásáról, a különbözô
szociális szolgáltatásokról, a
gyógytornáról, az otthoni
gyógyszerezésrôl, a jelzôrendszeres házi segítségnyújtásról, a mozgás- és mûvészetterápiáról.
M. E.

2486 nm-es, osztható telken 75 nm-es, egyszobás családi ház eladó. Ár: 16 M Ft.
Békéscsabán, a Lorántffy utcán, 1250 nm-es telken 200 nm-es,
három szoba + nappalis ház eladó. Ár: 16,5 M Ft.
Békéscsabán, az Ibolya utcán, 741 nm-es telken 120 nm-es, kétszintes családi ház eladó. Ár: 17,5 M Ft.
Békéscsabán, a Borjúrét utcában, 2488 nm-es telken 125 nm-es,
1 + 5 fél szobás, kétszintes családi ház eladó. Ár: 18,3 M Ft.
Békéscsabán, az A rany János utcában 160 nm-es, teljesen felújított, igényes, háromszobás családi ház garázzsal eladó.
Ár: 19,5 M Ft.
Békéscsabán, a Jósika utcában, 584 nm-es telken felújított, 148
nm-es, négyszobás családi ház eladó. Ár: 19,5 M Ft.
B ékéscsa bán, a Lachner u .-ban tetôteres, négyszobás családi
ház eladó. Ár : 19,95 M Ft.
Békéscsabán, a Kétegyházi úton 110 nm-es, háromszobás, hôszigetelt családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó.
Ár: 20,5 M Ft.
B ékéscsa ba fe st ôi r észé n, a Kan álisi utcába n ( Árpá d sor ) kétszintes, klímás, 3 szoba + nappalis családi ház eladó.
Ár: 21 M Ft.
Békéscsabán, a Dobozi úton, 970 nm-es telken 180 nm-es, négyszobás, amerikai konyhás, kétszintes családi ház eladó.
Ár: 24,5 M Ft.
Békéscsabán, a Zsigmond utcában, 600 nm-es telken 160 nm-es,
négy szoba + két nappalis, két fürdôszobás, két konyhás családi ház eladó. Ár: 22,9 M Ft.
Békéscsabán, a Ver es utcában 2008-ban épült, 100 nm-es, háromszobás, hôszigetelt családi ház beépíthetô tetôtérrel, garázzsal eladó. Ár : 24,8 M Ft.
Békéscsabán, a Zsigmond utcában, 700 nm-es telken 120 nm-es,
kétszintes családi ház hat szobával, garázzsal eladó.
Ár: 26,5 M Ft.
Békéscsabán, a Kolozsvári utcán, 892 nm-es telken 240 nm-es,
kétszintes, háromszobás családi ház eladó. Ár: 26,5 M Ft.
Békéscsabán, a Szôlô utcában, 479 nm-es telken 200 nm-es, kétszintes családi ház négy szobával eladó. Ár: 27,8 M Ft.
Békéscsabán, a Reviczky utcában, 720 nm-es telken 125 nm-es,
2 + fél szoba + nappalis, ebédlôs, teraszos, új építésû családi
ház eladó. Ár : 27,9 M Ft.
Békéscsabán, a Dr. Becsey utcában, 460 nm-es telken 145 nmes, négyszobás családi ház eladó. Ár: 28 M Ft.
Békéscsabán, a Thur zó utcában, 1180 nm-es telken 200 nm-es
összterületû családi ház eladó. Ár: 28 M Ft.
Békéscsabán, a Halász utcában új építésû, háromszobás, amerikai konyhás ház eladó. Az épület hôszigetelt, napkollektorokkal felszerelt. Ár: 28 M Ft.
Békéscsabán, a Dobozi úton, 800 nm-es telken 120 nm-es, szép,
kétszintes családi ház erkéllyel eladó. Ár: 28,5 M Ft.
Békéscsabán, a Tó utcán, 450 nm-es telken 200 nm-es, kétszintes, 5 szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 30,5 M Ft.
B ékéscsa bán, a S zív utcán, 500 nm-es telken 170 nm-es, kétszintes, hatszobás családi ház eladó. Ár: 33 M Ft.
Békéscsabán, a Bessenyei utcában, 1650 nm-es telken 200 nmes, ötszobás, amerikai konyhás, tetôtér-beépítéses családi ház
eladó. Ár: 33 M Ft.
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Április 30. – július 30.
Június 12. – szeptember 15.
Corvin Tükör – A kultusz évszázadai Bábkészítô pályázat
– a Munkácsy múzeumban
és kiállítás a Békési Úti
Közösségi Házakban
Április 30. – július 26.

Ú

Ápolási konferencia a ligetben

A

PROGRAMAJÁNLÓ
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Mátyás régen és ma – tábor
a Munkácsy múzeumban

Június 6-tól
Kiállítás a VIII. Nemzetközi
Mûvésztelep alkotásaiból
a Békési Úti Közösségi Házakban

Június 18. – július 15.
Székelyudvarhelyi mûvészek kiállítása a Jankay-galériában
Július 6-ig
Városházi Esték a városháza díszudvarán

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu
Nyitva tartás június 15-tôl augusztus 30-ig
hétfôtôl péntekig: 8.00–17.00, szombaton: 9–14, vasárnap: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és országos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express és Ticketportal jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl.
Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tollak), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

Mesemondó verseny

izenötötik alkalommal
rendezték meg az országos románmese-mondó versenyt, ezúttal a Békés úti Meseházban. A versenyre – mely
immár hagyományosan rajzversennyel is kiegészül – több
mint 100 gyermek nevezett az
ország románok lakta nyolc
településérôl.
A versenyt a Békéscsabai
Román Kisebbségi Önkormányzat és a Békéscsabai
Románok Szövetsége hirdette
meg általános iskolás gyermekek számára. Négy kategóriában megkezdôdött a nagy
megmérettetés abban a mesélôszékben, mely a nemrég

T

Békéscsabán, a Dobozi úton, 850 nm-es telken 250 nm-es, igényes, kétszintes, hatszobás családi ház eladó. Ár: 35 M Ft.
Békéscsabán, a Szója utcán, 807 nm-es telken 164 nm-es, klímás, 4 szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 35 M Ft.
Békéscsabán, a Bogárházi sétányon 143 nm-es, kétszintes, 3 +
2 fél szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 33 M Ft.
Békéscsabán, a Bagoly utcában, 1300 nm-es telken 160 nm-es,
3 szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 38 M Ft.
Békéscsabán, a Keleti kertekben új építésû, földszintes, háromszobás, amerikai konyhás, dupla garázsos családi ház eladó.
Ár: 38 M Ft.
Békéscsabán, a Dobozi út elején 150 nm-es, kétszintes, 5 szoba
+ nappalis családi ház eladó. Ár : 39 M Ft.
Békéscsabán, az Ybl Miklós utcában, 1400 nm-es telken 146 nmes, háromszobás családi ház eladó. Ár: 42 M Ft.
Békéscsabán, a Kis Tabán utcában, 700 nm-es telken 220 nm-es,
klímás, kétszintes, hatszobás családi ház eladó. Ár: 45 M Ft.
Békéscsabán, a Diófás utcán, 1100 nm-es telken 170 nm-es, 5
szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 45 M Ft.
Igényes kialakítású, nagy, újszerû családi ház Békéscsabán, az
Ilosvai úton hat szobával ELADÓ. Ár : 45 M Ft.
Békéscsabán, a Gar ay utcában 360 nm-es, kétszintes, 9 + 2 fél
szobás, klímás családi ház eladó. Á r: 53 M Ft.
Békéscsabán , az Ur szinyi D. utcáb an igényesen felújított, háromszobás, amerikai konyhás, nappalis, teraszos polgári ház eladó. Ár: 58 M Ft.
Békéscsabán, az Árpád soron, 1400 nm-es telken lévô 310 nmes, luxus, hatszobás családi ház eladó. Ár: 78 M Ft.
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B ékéscsabán, a B artók B éla úto n, 400 nm-es, osztott telken 85
nm-es, kétszobás családi házrész eladó. Á r: 9,5 M Ft.
B ékéscsabán, a Szent Imr e ut cán 100 nm-es, kétszobás, utcafronti házrész eladó. Ár : 9,2 M Ft.
B ékéscsabán, a Kis Tabán utcában 100 nm-es, két és fél szoba +
nappalis házrész eladó. Ár: 10,5 M Ft.
B ékéscsabán, az Aulich utcában 90 nm-es, háromszobás, utcafronti házrész garázzsal eladó. Ár: 11,7 M Ft.
B ékéscsabán, a Bánát utcán 85 nm-es, másfél szoba + nappalis
házrész eladó. Ár: 11,9 M Ft.
B ékéscsabán, a Puskin utcában 76 nm-es, kétszobás, konyha +
étkezôs házrész eladó. Ár: 12,5 M Ft.
Békéscsabán, a Corvin utcában 112 nm-es, utcafronti házrész két
szoba + nappalival eladó. Ár: 16,5 M F t.
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HÁZRÉSZEK
Medgyesegyházán, a Damjanich utcában utcafronti, 72 nm-es, 1
+ fél szobás házrész eladó. Ár: 3,3 M Ft.
Békéscsabán, a V örösmarty utcában 86 nm-es, 2 szoba + nappalis, udvari házrész eladó (kétlakásos házban). Ár: 3,9 M Ft.
Békéscsabán , a S zív utcában 68 nm-es, kétszobás, felújításra
szoruló házrész eladó. Ár: 4,2 M Ft.
Szentesen, a Mágocsi utcában 60 nm-es, kétszobás házrész eladó. Ár: 4,3 M Ft.
Békéscsabán, a Corvin ut cában 100 nm-es, kétszobás házrész
eladó. Á r: 4,5 M Ft.
Békéscsabán, a Békési úton utcafronti, egyszobás házrész eladó. Ár: 4,6 M Ft.
Békéscsabán, a József utcában 63 nm-es, kétszobás, teraszos
házrész eladó. Ár: 4,9 M Ft.
Békéscsabán, a Kis Tabán utcán kétszobás, nem utcafronti házrész eladó. Ár: 5 M Ft.
Békéscsabán, a Bar tók Béla úton 90 nm-es, háromszobás házrész eladó. Felújításra szorul. Ár : 5,5 M Ft.
Békéscsabán, a Szív utcán 40 nm-es, egyszobás házrész eladó.
Ár: 6 M Ft.
Békéscsabán , a Gut enber g u tcában utcafronti, 82 nm-es, egyszobás házrész eladó. Ár: 5,5 M Ft.
Békéscsabán, a Fiumei utcán egyszobás, utcafronti házrész külön bejárattal, kerttel, melléképülettel eladó. Ár: 5,9 M Ft.
Békéscsabán, a Gutenberg utcában, 80 nm-es telken 61 nm-es,
1 szoba + nappalis házrész eladó. Ár: 6,3 M Ft.

Teljes kínálatunkat megtekintheti a www.szucsikingatlan.hu internetes honlapon.

elhunyt Schéner Mihály keze
munkáját dicséri. A nyelvoktató és az anyanyelven oktató iskolák külön versenyeztek kétkét korcsoportban. A szakmai
zsûri tíz elsô, tíz második, tíz
harmadik díjat adott ki, és a
legjobb hat rajzot díjazta,
azonban – mint ahogy Grósz
György megnyitóbeszédében
fogalmazott – itt mindenki
aranyérmes lett, s minden kisgyermek aranymedált vihetett
haza. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Márk György
az országos önkormányzat részérôl, és itt volt Ioan Fodoreanu gyulai román fôkonzul is.
Vándor Andrea
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VIDÉKI INGATLANOK

Mezôber ényben, a Táncsics utcában, 673 nm-es telken 120 nmes, 3 + 2 fél szobás családi ház eladó. Ár: 13,5 M Ft.
Békésen, a Pásztor utcában, 800 nm-es telken 150 nm-es, 3 szoba
+ étkezôs, teraszos, jó állapotú családi ház eladó. Ár: 13,5 M Ft.
Dobo zo n, Pet ezugban, 500 nm-es telken 80 nm-es, 3 szoba +
nappalis, tégla falazatú családi ház eladó. Ár: 14 M Ft.
B ékésen, a Teleki utcában ELADÓ egy 175 nm-es, K–D-i fekvésû, háromszobás családi ház. Ár: 14,5 M Ft.
E lek központjában, 750 nm-es telken 186 nm-es, 5 szoba + nappalis, ebédlôs, tetôtér-beépítéses családi ház eladó.
Ár: 14,85 M F t.
Csanádapácán, a Móricz Zs. utcában, 1460 nm-es telken 170 nmes, ötszobás családi ház eladó. Ár: 15 M Ft.
F ajsz, Ságvár i úton, 700 nm-es telken lévô háromszobás családi
ház eladó. Kisebb cserét beszámítanak. Ár: 15 M Ft.
Dobozon, a Zöldfa úton, 808 nm-es telken 120 nm-es, kétszintes,
négyszobás családi ház eladó. Ár: 15,5 M F t.
Telekgerendáson, a Munkás utcában, 752 nm-es telken 120 nmes, 3 szoba + nappalis, eltolt szintû családi ház eladó.
Ár: 15,73 M F t.
S zarvas belvárosában 82 nm-es, polgári típusú, 1 szoba + étkezôs családi ház eladó. Ár: 16,5 M Ft.
Újkígyóson, a Széchenyi utcában, 1070 nm-es telken 186 nm-es,
kétszintes, 3 szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 16,5 M Ft.
B ékésen, a S zent Pál sor on, 540 nm-es telken 100 nm-es, háromszobás, kétszintes családi ház eladó. Az alsó szinten üzlethelység + iroda található. Ár: 16,8 M Ft.
B ékésen, a Csabai úton, 1100 nm-es telken 160 nm-es, kétszintes, négyszobás, erkélyes családi ház eladó. Á r: 18,5 M Ft.
S zabadkígyóson, az Áchim utcában, 1135 nm-es telken 406 nmes, háromszintes, többfunkciós ingatlan (lakótér, üzlethelyiség)
eladó. Ár: 23,6 M Ft.

ÜDÜLÉSI JOG
K étfôs teljes apar tman egyh etes, 4. heti üdülési jo ga eladó Hévíztôl 600 méterre, Dobogómajor üdülôjében. Ár: 200 000 Ft.
Háromfôs t eljes apartman egyhetes, 14. heti üdülési joga eladó
Hévíztôl 600 méterre, Dobogómajor üdülôjében. Ár: 400 000 Ft.
Négyfô s teljes apar tman egyhete s, minde n év 50. heti üdülési
joga eladó Hévíztôl 600 méterre, Dobogómajor üdülôjében.
Ár: 800 000 F t.



Mûvészet / Vélemény

CSABAI MÉRLEG

Ez a hét kicsit más volt

A birkanyáj

Birkanyáj legel az út szélén,
juhászbokor alatt alszik.
Puli kutya félszemmel figyel,
növekvô furcsa zaj hallik.

Fekete vérebfalka közeleg,
tépôfogas szájuk liheg.
Némelynek vérszagot hoz szôre,
pulin végigfut a hideg.
Érkezés után a falka
körbesunyítja a nyájat.
Amelyik birka bégetni mer,
azokból kinéznek párat…

A rémült juhász pulijával
érdeklôdik, mi az újság…
„Pofa be!” – ez a tömör válasz,
s mindkettôt a földre húzzák.
Birkákat útról elterelik,
zavarják ôket szerteszéjjel…
A többség futva elmenekül,
Merészek szembe a széllel.
Zûrzavar után a vezéreb
Elégedetten vicsorog.
Éhezô birkának a gyomra
Tovább is éhezik…, korog…

A szétszéledt nyáj idô múltán
Visszatér a legelôre.
Nem felejtve a vészhelyzetet,
Nyár után készülnek ôszre.

A birka gyáva és türelmes…,
Legfeljebb béget, mást nem tesz.
A kupec megnyúzza, eladja…,
S belôle birkapörkölt lesz.

Pelle Ferenc

Kínai fesztivál Jankay módra

békéscsabai Jankay Tibor Két Tannyelvû Általános Iskola és Diákotthon nem
kisebb dologra vállalkozott,
mint hogy a kínai kultúrát, életformát, gasztronómiát népszerûsítse. Elôadások, rendhagyó órák, vetítések, keresztrejtvényfejtés, kungfushow, kiállítás Kína életérôl és viseletérôl várta a gyerekeket, szüleiket, testvéreiket egy héten át.
Ez a hét kicsit más volt az
iskola életében, mit a többi. A
kínai teaházban teakülönlegességeket kóstolhattunk,
megismerkedhettünk a kínai
emberek teafogyasztási szokásaival, azok jótékony hatásával az egészségre, az emberi szervezetre. Délutánonként kötetlenebb formában,
játszóház keretében ismerkedhettek a gyerekek Kína
hagyományival, különlegességeivel, az európai ember
számára néha kissé furcsa
szokásokkal, így a kínai horoszkóppal, az origamival, a
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sárkányfej mint szimbólum jelentésével. A programsorozat
megkoronázása volt a finálé a
gyerekek gálamûsorával, teaházzal, kínai népdalokkal,
népmesével, ételkóstolóval,
kungfubemutatóval, kínai szerencsesüti-kínálással és soksok vidámsággal, jó hangulattal.

mmár 17. alkalommal került
sor a Jókai-hét címû rendezvénysorozatra a Vásárhelyi Pál
Szakközépiskola és Kollégiumban. A szervezô pedagógusok
az idei esztendôben is rengeteg színes programot állítottak
össze a diákok számára. Hegedûs Zsolt festômûvész kiállítása mellett nagyon látványos
volt a társastánc-bemutató,

amelyet beat-box (szájdobolás) elôadás követett. A hétfôtôl
csütörtökig tartó programsorozat látványosságai közül nem
maradt ki a Company táncbemutatója és a Békési Néptánccsoport mûsora sem, melyet a
Jókai-hét zárásaként remek
hangulatú táncház követett.
Természetesen a sportkedvelôk sem maradtak programok

Mi lesz veled, Körös Hotel?!

A „Mérleg” újság beszámolt arról, hogy az egykori Körös
Hotel épületében biztonsági intézkedéseket kezdeményezett Vantara Gyula polgármester az épület „balesetveszélyes
állapotának megszüntetése, illetve az illetéktelen behatolók
bejutása ellen”. Bizakodunk: az intézkedés nem azt jelenti,
hogy az épület a gazdátlanság jelképeként városunkban
még sokáig megmarad.
Az enyészet hatalmába került hotel, mint romba dôlt kastély, titkokat, talányokat rejteget: sejtelmes spekulációkról,
álarcot öltött tulajdonosokról és alkalmi hotellakókról találgat
a képzelet. Úgy hírlik, megfeneklett életû halandók költöznek
be olykor a széljárta, üvegtelen szemû szobákba oltalmat találni, vagy titkon szerzett szerektôl színes világot álmodni.
A várost szeretô ember és az idelátogató idegen értetlenül nézi a városképet évek óta rontó, omladozó falakat. Nem
értik: miért éktelenkedhet még mindig a kôbe zárt gazdátlanság e mintaképe a belváros szívében, a két templom ölelte téren? Vagy olyan mindenható a magántulajdon – kérdezik –, hogy kénye-kedve szerint arathat diadalt a város érdeke és értékrendszere felett?
Régóta reméljük: a közvéleménynek közakarattá erôsödésével a hotel káoszában egyszer majd rend terem, s a hotel, gondos gazdára találva, városunknak újfent éke lesz –
vagy az elárvult falak porba hullnak, és városunkban a szépérzéknek új jelképe lesz.
Szemenyei Sándor

APRÓ H IRD ETÉS
ALBÉRLET

Békéscsabai bútorozott albérlet kiadó
40 000 Ft/hó áron. Tel.: 30/546-4819.

Jókai-hét a kollégiumban

I

Dr. Wang Qingnian, a Kínai
Népköztársaság budapesti
nagykövetségének oktatási
megbízottja köszönetét fejezte
ki az iskola pedagógusainak, a
két szervezônek – Prekop Jánosnak és Ugrai Gábornak –,
valamint Tirjákné Prisztavok
Ágnes igazgató asszonynak a
rendezvényért.
Vándor
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nélkül, akadt bôven szurkolnivaló a Jókai-kupa labdarúgótornán és a lányok kézilabdameccsein, de a csocsóbajnokság is szép számmal vonzotta
az érdeklôdôket.
Hegedûs Zsolt egyik festményét árverésre bocsátotta.
Az így befolyt összeggel a
mûvész a kollégiumot támogatja.

Boldogtalan
telefonáló

ihetetlen ostoba megnyilvánulással találkozhat az a boldogtalan telefonáló, aki eléggé el nem ítélhetô
módon kártyával szeretne telefonálni. Mert ilyen készüléket
Békéscsabán csak egy helyen, a Csaba Center elsô
emeletén találhat, a többi utcai
fülkékbôl pár hónapja leszerelték. És akinek nincs mobilja? Gondolják, hogy Mariska
néni és János bácsi a tanyáról
is „mobilizál”? Vagy visz magával egy szatyor fémpénzt,
hogy a bedobós automatát
használja?
Sajnos, nem akadt felelôs,
normálisan gondolkodó felettes, aki megakadályozta volna
ezt a „korszerûsítést”. (Merem
remélni, hogy ebbe nem az EU
ütötte bele mindenható orrát!)
Dr. Budur Lajos

H

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

ISKOLARENDSZERÛ KÉPZÉS
(nappali, levelezô, egyéni tanrend)
PÓTBEIRATKOZÁS: 2009. AUGUSZTUS 17–18. 8 ÓRA
Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser
• Idegenforgalmi szakmenedzser
• Utazás-ügyintézô
• Protokoll-ügyintézô
• Pincér (sommelier- és mixerképzés is!)

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Gazdálkodási menedzserasszisztens • Marketing- és reklámügyintézô
• Üzletviteli szakmenedzser
• Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati
szakügyintézô

Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô • Gyermekgondozó-nevelô • Pedagógiai asszisztens
• Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor
Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, ingyenes
képzés, diákigazolvány, családi pótlék. Egyéni tanrend lehetséges!
Felnôttképzés:
szociális segítô, gyermekgondozó-nevelô, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô, marketing- és
reklámügyintézô, protokoll-ügyintézô, PR-ügyintézô, vendéglátó szakmenedzser,
idegenforgalmi szakmenedzser, pincér (sommelier- és mixerképzés is), idegenvezetô, utazásügyintézô, ECDL vizsgára való felkészítés.
Nyelvtanfolyam és nyelvvizsgára (alap-, közép-, felsôfok) felkészítô tanfolyamok: angol, német, román, francia, spanyol, olasz, orosz területen.
ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA!

INGATLAN

Békéscsabán, a Sas utcában két és fél
szobás családi ház garázzsal, nagy udvarral eladó. Tel.: 20/248-6887. Irányár:
9,9 M Ft.
Békéscsabán, a Kukorica utcában telek
eladó. Tel.: 30/503-5936.
Békéscsaba, Puskin u. 15. sz. alatt 720
nm-en 100 nm-es családi ház eladó.
Érd.: Simon János, 30/955-3831.
Lakás eladó a Lencsési úton. Egyedis,
panel, két és fél szobás. Telefonszám:
30/503-5936.
A Réti panzió mögött garázs kiadó. Tel.:
30/938-4240.
580 m2-es építési telek bontandó/felújítandó házzal Bcs.-án, a Ligeti sor 18.
szám alatt eladó. Tel.: 30/715-8176.
Köröstarcsán hétvégi ház eladó. Ár:
850 ezer Ft. Tel.: 30/239-1625, tarcsa.
atw.hu.
Az Andrássy út 47. sz. alatt, a Csaba
Centerrel szemben tetôtéri lakás eladó
vagy kiadó. Tel.: 30/925-5287.
Garázs kiadó. Békéscsaba, Tulipán u. 8.
Tel.: 30/938-8200.
Békéscsabán, Tulipán u. 10. szám alatt
53 nm-es, egyedi fûtéses lakás eladó
vagy elcserélhetô. Tel.: 30/341-5327.
A Dobozi úton 1560 nm-es földterület
kedvezô áron eladó. Tel.: 30/366-9699.
Kinizsi utcában garzonlakás beépített
bútorokkal eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Érdeklôdni: 20/996-4348, 30/479-4628.
Telekgerendáson kétszobás családi ház
garázzsal, melléképülettel eladó. Tel.:
70/611-7585.
Építési telek eladó Békéscsabán, a Kenderföldeken. Érd.: 30/470-7031.
Garázs eladó. Cím: Békéscsaba, Andrássy út 42. Érdeklôdni az alábbi telefonszámon: 30/953-7129.
Telekgerendáson gazdálkodásra is alkalmas családi ház eladó. Telefon:
70/296-9071.
Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen
50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tárolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.
Békéscsabán kertes ház eladó. Érd.:
440-546.
Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. Telefon: 30/938-4240.
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, háromszobás, téglablokkos, 3. emeleti, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.
Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Telefon:
70/525-7881.

JÁRMÛ

YAMAHA JOG motor eladó. Irányár:
60 000 Ft. Tel.: 70/545-3948.
250-es MZ ETZ motorkerékpár eladó.
Tel.: 70/311-9461.
Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó eladó. Érd.: 70/588-0808.

SZOLGÁLTATÁS
Fûnyírást, bozótirtást, parlagfûirtást
vállalok. Tel.: 30/366-9699, Petri.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása, cseréje. Tel.: 454-171,
70/212-6776.
Duguláselhárítás bontás nélkül garanciával! Fôvezetékek, kádak, mosoga-

tók, szennyvízvezetékek tisztítása. Béres László, Békéscsaba, Szarvasi út 16.
Tel.: 453-439, 20/916-2961.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-6521.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutókölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
OKJ-s személy- és vagyonôri tanfolyamra várunk jelentkezôket. Részletfizetés lehetséges. Hölgyek is jelentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.
Csempézést, hidegburkolást vállalok.
Tel.: 30/273-3191.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ áron,
bontás nélkül, garanciával Békéscsabán.
Telefon: 20/935-8173, Péter József.
Laminált parketta fektetését vállalom.
Tel.: 30/273-3191.
Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. Tel.: 30/304-4622, 66/454-561.
Egyéni konzultáció mentálhigiénés
szakemberrel. Tel.: 30/3700-881.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.
Szobafestés, mázolás, tapétázás, egyéb
díszítõmunkák. Telefon: 30/508-6713.
Homlokzatok hõszigetelése, egyéb nemesvakolatok készítése. Telefon:
20/432-6098.
Hitelproblémáját megoldjuk! Telefon:
70/561-2352.

OKTATÁS

Angolnyelv-oktatás, 70/392-0459.
Matematika-pótvizsga, 70/392-0459.
Búvároktatás! Tel.: 30/925-5287, e-mail:
ocopusbrse@gmail.com.
Középiskolai angoltanár korrepetálást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

EGYÉB

Nôi konditerem – www.elitefittkondi.
lapja.hu.
Idôsek ápolását, felügyeletét, gondozását vállalom. Telefonszám: 66/321-039,
30/713-2430.
Zéró tolerancia ellen tuti megoldás:
www.rradarvedelem.hu. Telefonszám:
20/390-2292.
ETI 10-es gázkazán eladó. Telefon:
20/255-2011.
Csapra szerelhetô amerikai víztisztító
rendszer eladó. Tel.: 30/336-1831.
Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.
Érdeklôdni: 30/222-0462
Rokkantkocsi olcsón eladó, ugyanitt
szerszámok is. Tel.: 30/396-2559.
Dohányzásról leszoktatás biorezonanciával, pénzvisszafizetéssel, garantált
eredménnyel. Érdeklôdni: 30/967-3447.
Gépelést, szövegszerkesztést, szakdolgozat-készítést rövid határidôvel vállalok. Tel.: 20/539-3120.

MUNKA

Ingatlanközvetítô magas keresettel – fix
+ jutalék – munkatársat keres, nem
ügynöki munkára. Tel.: 30/520-4512.
Munkatársakat keresek heti 15 órás elfoglaltsággal, kötetlen munkaidôvel. Vállalkozói igazolvány nem szükséges! Tel:
30/326-8630, 20/569-1878, 70/432-928.

Angol-, németnyelv-oktatás. 30/546-4819. ZENTAI.
Szív u. 16. szám alatt irodahelyiség kiadó. Érdeklôdni: 30/958-7055.
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BÉKÉSCSABA ANNO...

A Baross utca és látványos színfoltja

régi utca része a várost
észak–déli irányban átszelô fôútvonalnak. Sokféleképpen hívták: 1851-tôl viselte a Nagy piac, Fô, Nagy, Baross (1910), Lenin nevet,
majd 1990-tôl visszakapta az
egykori „vasminiszter”, Baross Gábor (1818–1892) emlékét ôrzô utcanevet.
A nagy gránitkôvel kirakott
útja mellett kiépült vaspályán
1903-tól itt közlekedett a békési kisvasút. A belvárosban

A

mûködô Tevan-nyomda 1913ban költözött az ide emelt
épületbe, ahol 1949-ig országos szakmai hírnévvel dolgozott. Jogutódként a Békési
Nyomda folytatta az ipart.
A fejlôdô üzem a régi házak
lebontása után új üzemrészekkel bôvült, majd felvette a Kner
nevet. Országosan kiemelt
nyomdaipari rekonstrukció
kezdôdött, emiatt a képen látható épületek sora került szanálásra – így a sarki Hégely-

trafik, a hentesüzlet, a Bencsikcukrászda, a Tüzép-telep és a
Csokonai utca sarki kocsma is.
Helyükön felépült a hatalmas
nyomdaipari komplexum, az
1971-ben avatott csomagolóeszköz-gyártó üzem, mely az
ország legkorszerûbb ilyen
üzeme volt, s amely átrajzolta
az utcaképet. Azóta a város
fölé magasodó, impozáns
Kner-toronyépület látványos
építészeti színfoltja Békéscsabának.
Gécs Béla

Városházi Esték sztárokkal

ost is zöld a városházi
díszudvar színe, talán
éppen azért, mert az újabb
Városházi Esték vendégeiben
él a remény: a tizenharmadik
programsorozat, ez a 2009-es
megint sikeres lesz. A megnyitó napján, június 18-án a
Jankay-galériában az erdélyi
testvérváros, Székelyudvarhely fiatal, pályakezdô képzômûvészei állították ki mûveiket, meghökkentô sokoldalúságukat reprezentálva.
Mind a tizenhatan a létezés titkait kutatják, Kovács Ildikó Én
is várlak, Tar Lóránd Zenén túl
címû festményei, Szabó Árvácska textíliája és Berze Imre
szobrai voltak az igazi színvonal, a csomagolópapír „alkotások” kevésbé. A testvérvárosiak találkozója mindenesetre fontos lehetôség az állandó kapcsolatra.
Aznap este a díszudvari
színpadon az 50 éves Hevesi
Imrét köszöntötték barátai egy
különleges koncerten. A bemelegítô zenei elôjáték után
Vantara Gyula polgármester
mondott rövid beszédet, elismeréssel szólva a Városházi
Esték értékhordozó alkalmairól. „Ezek – mondotta – Békéscsaba legjelentôsebb nyári
kulturális eseményei, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a város ne csak lakóhelyünk, otthonunk is legyen.” Az 50-es

M

táblát körbehordozó Hevesi
Imre és zenész barátai nagy
estét produkáltak, a díszudvart
zsúfolásig megtöltô közönség
kitûnôen szórakozott. Másnap
színházi est következett: Ray
Cooney és John Chapman kacagtató darabját hozta el Békéscsabára a Madách Színház. A „Ne most, drágám!” végül is pergô és váratlan helyzetkomikumokra építkezik, kell
hozzá egy elegáns játéktér, nevezzük szôrmeszalonnak, két
ajtó, amelyek a legváratlanabb
pillanatokban nyílnak ki, egy
erkély, ahonnan nôi ruhadarabokat lehet a négyemeletnyi
mélybe dobálni és néhány
sztár-színész, mint Gálvölgyi
János, Szerednyei Béla, Kiss
Mari, Tóth Enikô és többen mások is. A megállíthatatlan kacagás és taps biztosított.
Június 20-án a Múzeumok
éjszakája a IX. Csabai Szalonnal találkozott az ifiház Art
Cafféjában. Tizenhat helyi fes-

tô- és fotómûvész több mint
negyven festményét, grafikáját és fotólapját állították ki.
Szente Béla, az ifiház igazgatója mondta a megnyitót és
adta át a díjakat Várkonyi Jánosnak, Váradi Annának és
Batke Lászlónak. Két nap múlva kiderült, hogy milyen is volt
régen egy alföldi lakodalmas.
A Szeredás együttes és a Bábika Játszóház közös délutáni gyermekmûsorán nagy jókedv uralkodott.
Áhítat és a mûvészet volt a
vendég az evangélikus nagytemplomban Sass Sylvia áriaés dalestjén június 23-án.
Handel, Mascagni, Purcell,
Mendelssohn híres áriáit hallgatta a közönség. Didó búcsúja és Mascagni Ave Mariája nagy ajándék volt. Az orgonánál Teleki Miklós szolgálta
az estét. (A Városházi Esték
további eseményeirôl következô lapszámunkban írunk.)
Sass Ervin

CSABAI MÉRLEG

II. „Százlábú”
evezôsverseny

Világversenyekre
készülnek
az atléták
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ezt követôen Budapesten, a
MASZ és a Vasas hétközi versenyén 110 méteres gátfutásban is elérte a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által felállított kvalifikációs szintet. Rajta
kívül Tóth Sándor tanítványa,
Gregor László is készülhet a
világbajnoki megmérettetésre. Laci három számban (800
m, 1500 m, 3000 m) is elérte a
vb-szereplésre jogosító szintidôt. – Kényelmes a helyzetünk, hiszen eldönthetjük,
mely számban induljon Gregor László a vb-n, s a klub végül az 1500 méteres versenyzés mellett döntött. Ami Bagi
Ákost illeti, ô 110 méteres gáton és váltófutásban készülhet a világversenyre – tájékoztatott a mesteredzô, majd
hozzátette: az elmúlt idôszakban két országos csúcsot –
köztük az 1000 méteres táv kilencéves hazai rekordját – is
megdöntô Gregor László
azért indulhat csupán egy
számban a világbajnokságon, mert azt megelôzôen az
Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon is szerepel 1500
és 3000 méteren. Egyik világverseny a másik után…
Az elmúlt idôszak junior és
utánpótlás korosztályú versenyzôinek eredményei kapcsán Tóth Sándor Baji Balázs
(felkészítô Tomhauser István
és Medovarszki János) teljesítményét méltatta, aki 110
méteres gátfutásban teljesítette az utánpótlás Eb nevezési szintjét, de Márton Anita
szereplése is Eb-részvételt érdemel súlylökésben és diszkoszvetésben. Anita tehetségét bizonyítja az is, hogy az
európai atlétikai szövetség
csapat Európa-bajnokságán
remekül szereplô magyar felnôtt válogatott tagjaként is
dobókörbe léphetett nemrégiben a norvégiai Bergenben.
A kérdésre, hogy vajon mi
a magyarázat a helyi atléták
sorozatos sikereire, Tóth Sándor egyszerû választ adott: a
megfelelô szakemberek munkája és együttmûködése teszi
eredményessé a csabai atlétikát. A tehetségek felkutatásában, magas színvonalú szakmai felügyeletében és irányításában rejlik a klub sikerességének titka.
Kárász-Kiss Péter

2009. július 3-án 10 órakor

EAN-típusú esztergák
ÁRVERÉSE LESZ
a BéKSZI Trefort Ágoston
Mûszaki Tagiskolája
tanmûhelyében,
Békéscsabán,
a Puskin tér 1. sz. alatt.

Érdeklôdni Együd Imrénél a
06-70/ 866-4380 számon lehet.

Költségvetési szerv
BELSÔ ELLENÔRT
keres.

Olyan vállalkozó jelentkezését
várjuk, aki megfelel a 193/
2003, (XI. 26.) kormányrendelet szerinti elôírásnak.

Érdeklôdni a 20/779-0187-es
telefonszámon lehet.

ménye. Felnôttek – 1. Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola; 2. Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság; 3. Kemény Gábor Mûszaki Szakközépiskola
és a BéKSZI Kós Károly tagintézménye.
M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Lányok – 1. Vásárhelyi Pál
Mûszaki Szakközépiskola;
2. Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény; 3.
a BéKSZI Kós Károly tagintéz-

Kedves békéscsabai polgárok!
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala meghirdeti a

„Virágos Békéscsabáért”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítô versenyt!

Környezetünk tisztasága, rendezettsége, esztétikai összhatása mindenkire jó hatással van. Az országos jelentôségû „Virágos Magyarországért” környezetszépítô versenyhez kapcsolódóan a verseny célja a települési virágfelületek növelése a lakosság és a városi intézmények, vállalkozások bevonásával, a
környezetkultúra fejlesztése, illetve a lakosság szemléletformálása és ezáltal a rendszeres közterület-gondozási hozzáállás javítása.
Nevezési kategóriák:
– virágos balkon és ablak,
– ingatlan elôtti közterület
– társasház,
– családi ház;
– virágos intézmény, gazdasági társaság, vállalkozás.

A versenyre jelentkezési lap kitöltésével lehet nevezni, amelyet 2009. július 31-én (pénteken) 15 óráig írásos formában
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala Városüzemeltetési Osztályára, vagy elektronikusan a viragos@bekescsaba.hu e-mail címre kell eljuttatni. A jelentkezési lap átvehetô a városüzemeltetési osztályon vagy letölthetô a www.bekescsaba.hu honlapról.

A jelentkezési laphoz mellékelni kell a pályázni kívánt területrôl készített 3 db (10x15 cm nagyságú vagy jpeg formátumú,
minimum 300 kByte méretû) fotót, amelyekbôl az eredményhirdetés után fotókiállítást rendezünk. A borítékon kérjük feltüntetni: „Virágos Békéscsabáért” környezetszépítô verseny.
Az elbírálásnál különös figyelmet fordítunk az ingatlan elôtti növénykiültetés városképi megjelenésére, kialakítására, a növények mennyiségére, kiültetésére, gondozottságára és esztétikai hatására, a nevezett ingatlan környékének tisztaságára,
gyommentesítésére, az ingatlan elôtti közterületek ápoltságára. A pályázatok kiértékelésére bizottság alakul, a bírálat augusztusban várható elôzetes értesítés nélkül. A verseny legjobbjait kategóriánként értékes díjakkal (I. helyezett: 50 000 Ft,
II. helyezett: 30 000 Ft, III. helyezett: 20 000 Ft pénzjutalom) és
emléktáblával jutalmazzuk. A versenyzôk elismerésként köszönôlevelet kapnak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2009. októberében, az
ôszi virágvásárhoz kapcsolódóan kerül sor, amelyrôl a pályázók külön értesítést kapnak.
Minden pályázónak sok sikert és virágos Békéscsabát kívánok!
Vantara Gyula polgármester

Beérkezési idô: ................

Beérkezési sorszám: ..............

JELENTKEZÉSI LAP

a „Virágos Békéscsabáért” környezetszépítô versenyre

Jelentkezô neve: ....................................................................

Lakcíme: ................................................................................
Nevezett terület címe: ............................................................

Telefonszáma:........................................................................
Nevezési kategória:

❏
❏
❏

virágos balkon és ablak;
társasház,

❏
❏

ingatlan elôtti közterület
családi ház;

virágos intézmény, gazdasági társaság, vállalkozás.

A „Virágos Békéscsabáért” környezetszépítô versenyre jelentkezô kijelentem, hogy a felhívásban leírtakat elfogadom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a benevezett területrôl a pályázat
mellékleteként készített képeket fotókiállításon és a város
honlapján, a www.bekescsaba.hu oldalon a szervezôk a nyilvánosság számára bemutassák.

❏

Igen

❏

Nem

Figyelem! A jelentkezési lapot 2009. július 31-én (pénteken) 15 óráig Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályára, illetve a viragos@bekescsaba.hu e-mail címre lehet eljuttatni.
.........................................................
aláírás

