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INGYENES VÁROSI LAP

Megújul a pósteleki Mó-
kus csárda elôtti köz-

ponti keresztezôdés és az
egykori erdészház elôtti terüle-
ten a pihenô – írtuk, de lapzár-
takor érkezett a hír: a padokat
és az asztalokat ellopták. A ter-
vezett munkák elvégzését az
Ökotárs Alapítvány és a MOL –
pályázaton elnyert – anyagi tá-
mogatása tette lehetôvé.

A Körös Klub szívén viseli
a pihenô környékét, éppen
ezért pályázatukban az alábbi
feladatokat vázolták fel, és
amelyek elvégzésérôl a van-
dál pusztítás ellenére sem tet-
tek le:

1. A terület kitakarítása, a
borostyánnal befutott öreg

fák megtisztítása, a növényzet
felújítása, pótlása földlabdás
tölgyekkel, fagyal, jázmin, hó-
bogyó és barátcserjék beülte-
tésével.

ABékéscsabai Elõre NKSE
vezetõedzõje, a mezõ-

bándi születésû Mátéfi Eszter
lett a magyar nõi kézilabda-
válogatott szövetségi kapi-
tánya – jelentette be Sinka
László, a Magyar Kézilabda
Szövetség elnöke. Így az elsõ
nõi szövetségi kapitányt tisz-
telhetjük Mátéfi személyében.

Eszter sokszoros magyar
és román válogatott, mindkét
bajnokságban gólkirálynõ, a
magyar válogatottal olimpiai
bronzérmes, világbajnoki má-
sodik, a Dunaferr-rel Bajno-
kok Ligája elsõ, európai Szu-
perkupa- és EHF-kupa-gyõz-
tes. A negyvenhárom eszten-
dõs sportolónõ edzõként is

sikeres Békéscsabán, hisz a
nõi kézilabdacsapatot a legu-
tóbbi NB I-es bajnokságon a
negyedik helyig vitte. Mátéfi
Esztert arra kértük, számoljon
be olvasóinknak terveirõl, el-
képzeléseirõl.

Nemrégiben strandpartit
rendeztek az Árpád für-

dôben, ahol értékes díjakért
több sportágban és verseny-
számban nevezhettek csapa-
tok, sportolók. A Dél-alföldi
Strandröplabda-bajnokság 4.
fordulója fogta össze a ren-
dezvényt, amelyen férfi-, nôi

és vegyes párosok szerepel-
tek az ország minden részé-
rôl. Ezt a versenysorozatot –
amelynek egyik állomása a
kezdetektôl Békéscsaba –
már tizenegyedik alkalommal
rendezi meg a Békés Megyei
Röplabda Szövetség.

Az egyik országos napilap a
fenti címmel mutatta be az
Image Factory és az Obser-
ver Budapest Médiafigyelô
immár második alkalommal
elkészült kutatását, amely
ismét a legjobban kommu-
nikáló hazai városokat ke-
reste. Békéscsaba a tavalyi
16. helyrôl az elôkelô ne-
gyedik helyre lépett elô, ami
kétségkívül sikertörténet.

A városimázs az a kép, amely
az emberek fejében él egy-egy
településsel kapcsolatban. Az
a város rendelkezik jól felépített
imázzsal, amely kitartó munká-
val eléri, hogy mindenkinek
ugyanaz a néhány dolog jus-
son eszébe róla. Legjobb, ha

ez akár egy jól megfogalmazott
mondatba sûríthetô. Ennek je-
lentôségét egyre több városve-
zetô ismeri fel, és tudatos stra-
tégia mentén menedzseli a te-
lepülés nyilvánosságbeli meg-
jelenését. Az Image Factory és
az Observer kutatásának az
volt a célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a települések imázs-
kommunikációjának fontossá-
gára, és értékelje a legfrissebb
eredményeket.

A 2008-as teljesítmény
alapján a megyei jogú városok
rangsorában Debrecen a tava-
lyi második helye után gyôzni
tudott. Szeged második lett,
míg az elôzô nyertes, Miskolc
harmadik helyezést ért el.

A nagy nyertesek között

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

FOLYTATÁS A 12. OLDALON�

FOLYTATÁS A 12. OLDALON�

FOLYTATÁS A 4. OLDALON�

Békéscsabán cukrot, lisztet osztanak a rászorulóknak

Szépült volna Póstelek

Strandparti a fürdôben

Mátéfi kapitány

9.30 Térzene a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar
közremûködésével

10.00 Ünnepélyes zászlófelvonás katonai tiszteletadással
10.05 Ökumenikus kenyérszentelés és áldás a nagyszínpadon

Celebrálják: Szigeti Antal katolikus plébános, Kutyej Pál
evangélikus lelkész, Marti Miklós református lelkész

10.15 Ünnepi szentmise a belvárosi római katolikus templomban
10.15 A Tücskök Bábegyüttes elôadása a kisszínpadon
11.15 A Tabán Néptáncegyüttes néptáncbemutatója a nagyszínpadon
12.00 Élô kívánságmûsor a Juventus rádió közremûködésével
14.00 „Jó ebédhez szól a dal…” Nagy Károly, Máté Johanna

és Máté András nótaénekesek közremûködésével
14.45 A Berbécs zenekar koncertje

15.40 A XXIII. ZENIT – Zenei Ifjúsági Találkozó és Nemzetközi
Fúvószenekari Verseny gálamûsora és díjkiosztója

18.00 Tücsök Peti és Hangya Levi gyermekkoncertje
18.45 A Go Sisters énekegyüttes mûsora, közremûködnek

a Csabai Színistúdió tagjai
19.20 A Balassi Táncegyüttes ünnepi mûsora, a talpalávalót

a Dûvô zenekar húzza
20.10 Vers – Berzsenyi: A magyarokhoz II.
20.20 „Miért hagytuk, hogy így legyen…” – dalösszeállítás

Közremûködnek: Gulácsi Tamás (Kaposvári Csiky Gergely
Színház), Balázs Csongor (Békés Megyei Jókai Színház),
Békefi László, Szente Évi (a Csabai Színistúdió tagjai)

20.55 Szent István-napi ünnepi köszöntô
Köszöntôt mond Vantara Gyula, BékéscsabaMegyei Jogú Város
polgármestere

21.00 Tûzijáték
21.30 Charlie-koncert a nagyszínpadon

A magyar rocklegenda negyvenéves pályafutásának
legismertebb slágerei hallhatók 90 percben

23.00 Szózat

Kísérô programok egész nap: játszóház és kézmûves-foglalkozás, mesterségbemutató,
a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület kiállítása és vására, a Munkácsy-emlékház kihelyezett kiállí-
tása, valamint színvonalas vendéglátás várja a Szent István térre ellátogató közönséget augusztus
20-án egész nap
A nap folyamán párakapu mûködik a közönség hûsítésére

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Békéscsaba, 2009. augusztus 20.

Ünnepi program Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az ifjúsági ház közös szervezésében
Helyszín: a Szent István tér – a városháza elôtti tér



2 Ahol élünk CSABAI MÉRLEG

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

Magas szakmai színvonalról adtak
tanúbizonyságot a Perfekt Zrt. tanulói

A Perfekt Zrt. bérügyintézô, társadalombiztosítási és bérügyi szak-
elôadói képzései rendkívül nagy sikernek bizonyultak Békés megyé-
ben. A képzés színvonalát és a hallgatók motiváltságát tükrözi, hogy
a júniusi, illetve a júliusi vizsgákon is 4,6-os átlag felett teljesítettek a
vizsgázók, akik a megszerzett tudást folyamatosan frissíthetik a Per-
fekt által létrehozott szakmai klubban.

A Perfekt Zrt. bérügyintézô, társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadói kép-
zései rendkívül nagy sikernek örvendenek Békés megyében is. Ennek egyik
oka, hogy egyedüliként, már a kezdetektôl fogva a Perfekt szervezte a közép-
fokú társadalombiztosítási ügyintézô és az emelt szintû társadalombiztosítási
szakelôadó tanfolyamokat. 2007 óta azonban, amikor is az Országos Képzési
Jegyzék (OKJ) módosításával bevezették amodulrendszerû képzést, lényeges
változások történtek.

A megújulás részeként a képzési palettán megjelent egy új szakképesítés, a
bérügyintézô, amelyre rendkívül nagy igény mutatkozik a megyében. Az új
módosítások értelmében az érettségihez kötött bérügyintézô, valamint a tár-
sadalombiztosítási ügyintézô képzés rész-szakképesítési minôsítést kapott.
Az önálló szakma az emelt szintû társadalombiztosítási és bérügyi szak-
elôadó szakképesítés elvégzésével szerezhetô meg, melyek tartalmazzák a
részszakképesítések moduljait is, illetve egy önálló modullal egészülnek ki. A
modulrendszerû képzés nagy elônye, hogy az elvégzett modulokat több szak-
mában is érvényesíteni lehet, így a tanulási idô is lecsökkenthetô.

A Perfekt Zrt. bérügyintézô, társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadói kép-
zései magas szakmai színvonalat biztosítanak. A hallgatókat kiváló szakembe-
rek oktatják, és kizárólag alapos szakmai felkészülés után engedik ôket vizs-
gára, melyet az eredmények is visszaigazolnak. A júniusi emelt szintû vizsgá-
kon 4,82, illetve 4,76, a júliusin pedig 4,68 átlag felett vizsgáztak a hallgatók.

A magas színvonalú képzés mellett a hallgatók folyamatos felkészültségérôl a
vizsgák után sem feledkezik meg a Perfekt. Korábbi hallgatói számára ugyanis
létrehozott egy szakmai klubot, ahol negyedévente továbbképzéseken talál-
kozhatnak volt oktatóikkal, illetve elismert szakemberekkel.

A Békés megyében elérhetô képzésekrôl és a klubról a Perfekt honlapján
további információk olvashatók (www.perfekt.hu/bekes).

Perfekt Zrt.
Békéscsaba, Kinizsi u. 5. II. em. 1. Tel.: 66/520-072

E-mail: bekescsaba@perfekt.hu

A májusi rémhírek után, me-
lyek szerint felfüggesztették
az M44-es úttal kapcsolatos
kisajátítási eljárásokat, június-
ban kiderült, hogy mégis jut
pénz a Kondoros és Tiszakürt
közötti szakasz már korábban
megkezdett területkisajátítási
munkálataira.

Molnár László, Békéscsa-
ba egyéni országgyûlési kép-
viselôje (MSZP) a kivitelezés-
rôl tervezôkkel, bányatulajdo-
nosokkal, útépítô vállalkozá-
sokkal tárgyalt, hogy 2010-
ben elkezdôdhessen az épí-
tés. A képviselô javaslatára jú-
liusban kibôvített elnökségi
ülést tartott a Békés Megyei
Mérnöki Kamara, amelynek fô
témája az M44-es gyorsfor-

galmi út építésének elôkészü-
leteirôl szóló tájékoztató volt.

A honatya mellett a tervezô
cég képviselôi is részt vettek a
tanácskozáson. Molnár Lász-
ló elmondta: a tervezésbôl
már kimaradt helyi vállalko-
zók összefogásával lényege-
sen olcsóbban építhetô meg
egy kilométernyi négysávos
út, mint az állami és magántô-
ke ötvözésével megvalósuló
PPP-eljárással. A képviselô
helyi építôszövetség megala-
kítását javasolta, amelynek
jogi lehetôségeit egyelôre
vizsgálni kell. Amennyiben
jogi akadály nincs, már a nyár
végén megkezdôdhet a szö-
vetség létrehozása.

K. K. P.

Békés Megyei Közgyûlése
májusban döntött arról,

hogy a tervezett M44-es fôút
nyomvonalán a megye a ré-
gészeti feltárásokat megfinan-
szírozza, vagyis lényegében
megelôlegez közel kétmilliárd
forintot a kormányzatnak. Az
illetékes szaktárca ugyanis
bejelentette, ennyi hiányzik a
kasszából az M44-es fejlesz-
téséhez, ezért a kisajátításo-
kat leállítják, s a régészeti fel-
tárásra fordítható keretet a
kormány megszorító intézke-
dései miatt zárolják.

Domokos László elnök le-
velére Reményik Kálmán, a
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztô Zrt. elnök-vezérigazga-
tója válaszolt, és együttmûkö-
dési szándékáról biztosította
a megyét. A közgyûlés elnöke
azt is elmondta: a pénzt azzal
a feltétellel elôlegezik meg,

hogy amikor a forrás rendel-
kezésre áll, akkor a társaság
visszafizeti azt.

– Nincs mire várnunk, már
így is éppen elég idôt veszítet-
tünk el a kormány idôhúzása
miatt – hangsúlyozta a megyei
elnök. – Mindent meg kell ten-
ni az M44-es autóút terület-
szerzésének folytatása érde-
kében, hiszen a gyorsforgalmi
út új munkahelyeket jelent a
Körösök vidéke számára. Egy
év alatt több mint ötezer fôvel
csökkent itt a népesség, ami
sajnos azt jelenti, hogy egy
Kondoros nagyságú telepü-
léssel vagyunk kevesebben. A
népességfogyás fele az elván-
dorlásból ered, amit nem néz-
hetünk tovább tétlenül. A
kulcsfontosságú út mielôbbi
megépítése a térség és a ré-
gió minden lakójának elemi
érdeke. Fehér József

Az EP elsô siket
képviselôje

Az Európai Parlamentnek ed-
dig három mozgássérült kép-
viselôje volt, de siket egy sem
– mondta jeltolmács segítsé-
gével Kósa Ádám, a Siketek
és Nagyothallók Országos
Szövetségének elnöke az
esélyteremtésrôl tartott szak-
mai konferencián Békéscsa-
bán, az ifjúsági házban.

Kósa Ádám immáron az
egész unió figyelmét felhív-
hatja a fogyatékkal élôk igé-
nyeire. A szakmai fórumon dr.
Ferenczi Attila beszélt a me-
gyében élô 37 000 fogyaté-
kos ember sorsáról, Soltész
Miklós, a Fidesz–KDNP nép-
jóléti kabinetjének vezetôje
pedig arra kérte a város veze-
tôit, hogy az uniós beruházá-
sok megvalósításába vonják
be a fogyatékkal élôket is.

Új elnökség
A Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség békéscsabai
szervezete tájékoztatja önö-
ket, hogy a szövetség XXIII.
kongresszusa után megtar-
tott tisztújító közgyûlésen
Vantara Gyulát választották
a szervezet helyi elnökévé.
Elnökségi tagok: Andó Ta-
más, dr. Ferenczi Attila, dr.
Kovács László, Herczeg Ta-
más, Szente Béla és Zele-
nyánszki Péter.

A Fidesz – MPSZ
helyi szervezete

ABékéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormány-

zati Kistérségi Társulás fenn-
tartásában mûködô Békés-
csabai Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény 18 telep-
helyen látja el feladatát.
Mûködési területük Békés-
csaba, Kétsoprony, Telekge-
rendás, Csabaszabadi, Újkí-
gyós, Szabadkígyós települé-
sekre terjed ki. Példát mutat-
tak az esélyegyenlôség és az
egyenlô bánásmód terén, ép-
pen ezért a szociális és csa-
ládügyi miniszter 2007-ben a
„Családbarát Munkahely” ki-
tüntetést adományozta az in-
tézménynek.

Az Ady Endre utcai szék-
helyû komplexum igazgatója,
Mészáros Ágnes elmondta,
hogy szakmailag és gazdasá-
gilag integrált mûködési for-
mában látják el feladatukat:
fôként idôskorúakról, szociá-
lisan rászorulókról, pszichiát-
riai betegekrôl, fogyatékkal
élôkrôl és szenvedélybetegek-
rôl gondoskodnak. Az alap-
szolgáltatás napi nyolc órában
heti öt, illetve hét napon, a
szakosított ellátási forma pe-
dig napi 24 órában, az év 365
napján jelent folyamatos ellá-
tást. A szociális alapszolgálta-
tások közé tartozó étkeztetést
1015-en, a házi segítségnyúj-
tást 432-en, a támogató szol-
gálatot 55-en veszik igénybe.
A jelzôrendszeres házi segít-
ségnyújtásban 97 készülék
segít. A tanyagondnoki szol-

gálat Kétsopronyon és Bé-
késcsabán, Nagyrét területén
mûködik. A nappali ellátások
keretében az idôsek klubjai
528 idôs embert fognak ösz-
sze, a szenvedélybetegek
nappali intézménye jelenleg
11 embert lát el. Az alapszol-
gáltatásokon túl jelentôs a
szakosított ellátások köre. Ide
tartoznak az átmeneti ellátást
nyújtó intézmények, így az
idôskorúak gondozóházai há-
rom telephelyen 59 férôhely-
lyel. A tartós elhelyezést biz-
tosító ápoló-gondozó ottho-
nok az idôsek otthonaival
négy telephelyen 171 férô-
hellyel állnak rendelkezésre, a
szenvedélybetegek otthona
31 férôhelyes. Az alapszolgál-
tatásokat az idôsek klubjain
keresztül 1500-2000 ember
veszi igénybe naponta.

Az egymásra épülô ellátási
formák az ellátottak életkori
sajátosságainak, egészségi,
fizikai, mentális állapotának

megfelelôen nyújtanak komp-
lex gondozási lehetôséget. A
216 dolgozó közül 178 a
szakdolgozó. Teljes munka-
idôs gyógytornász és fiziote-
rápiás asszisztens biztosítja a
fizikai aktivitás fenntartását és
a rehabilitációt. Három rész-
munkaidôs szakorvos (uroló-
gus, reumatológus, pszichiá-
ter) is a gondozottak rendel-
kezésére áll.

A megszaporodott felada-
tokat társadalmi gondozókkal,
közcélú foglalkoztatottakkal
kiegészülve végzik: az idén az
„Út a munkához” program ke-
retében ötvenöten dolgoztak
náluk. Több egészségügyi
alap-, közép- és felsôfokú ok-
tatási intézménnyel állnak
kapcsolatban terepgyakorla-
tok helyszíneként. A Gadara
ház önkéntesei is segítik a
szakmai munkát. Pályázatok
útján eddig több mint 46 millió
forintot nyert el az intézmény.

Vándor Andrea

A Békés Megyei Népmûvésze-
ti Egyesület szervezésében
zajlott a 19. népmûvészeti tá-
bor, amely 300 fiatalnak és
örök fiatalnak nyújtott ismere-
teket, kikapcsolódást. Koráb-
ban a napközis tábor, majd
a ruhaipari szakközépiskola
adott helyet a népmûvészek
találkozójának szép, erdei kör-
nyezetben. Tavaly és ebben az
évben egy-egy hétre a Gyulai
úti iskolacentrum lett az ottho-
nuk, ahol idén faépítmények-
kel, kézzel hajtható fahintával,
közösségi tér kialakításával si-
került méltó környezetet te-
remteniük az elmélyült alkotás-
hoz és a táborozáshoz. A ven-
dégseregben hazánk minden
tája képviseltette magát, de ér-
keztek felvidéki, erdélyi és vaj-
dasági magyarok, jöttek a
szlovéniai Lendva környékérôl

és Franciaországból is. A kéz-
mûvesek, fafaragók, kályhá-
sok, hímzôk, bôrmûvesek, ne-
mezkészítôk, népviselet-készí-
tôk, gyapjúszövôk, csipkeké-
szítôk, mézeskalácsosok, ká-
dárok, takácsok, gyöngyfûzôk,
gyékény-, szalma- és csuhé-
tárgyak, fajátékok készítôi né-
pi iparmûvészektôl és neves
szakemberektôl tanulhatták
meg a mesterségek fortélyait.

A népmûvészeknél már ha-
gyomány, hogy minden évben
közösségi alkotásokat készíte-
nek az itt élôk megörvendezte-
tésére. A Békés Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület jó kap-
csolatokat ápol az Altera Ala-
pítvánnyal, az ô felajánlásuk-
nak és a táborlakók szorgos
kezeinek köszönhetô a szé-
kelykapu és a sütôkemence, a
kemenceház. M. E.

Molnár szövetkezne

Épüljön az M44-es!
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. elfogadta a Békés
megyei önkormányzat kezdeményezését az M44-es út
ügyében. Az errôl szóló megállapodástervezetet most ké-
szítjük elô – mondta el Domokos László, a Békés Megyei
Közgyûlés elnöke.

Családbarát munkahely

Népmûvészeti tábor

Megrendezték a békéscsabai veterán pilóták baráti köré-
nek második találkozóját

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A békéscsabai 10. Számú Általános Iskola
PÁLYÁZATOT HIRDET rajz-történelem vagy rajz-angol
szakos tanári állás betöltésére.
A pályázat beadásának határideje: 2009. augusztus 17. (hétfô).
Feltétel: szakirányú fôiskolai végzettség.
A pályázat benyújtásának címe: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 8.
vagy igazgato@tizes.sulinet.hu .
Az állás betöltésének ideje: 2009. augusztus 24.

Az Orosházi úton hazai és határon túli magyarok által fara-
gott székelykapu, a szlovákoknál kemence és kemence-
ház, Csabaszabadin emlékhely ôrzi a júliusi felnôtt és ifjú-
sági népmûvészeti tábor résztvevôinek keze nyomát. Pál
Miklósné fôszervezô szerint az elmúlt tíz év legjobb tábora
volt a mostani, ahol szenzációs alkotások születtek.
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Erzsébet és Gábor György, Patay Viola és Zavaczki László, Lázár Ani-
ta (Békéscsaba) és Bereczki Gábor Ferenc (Békés), Varga Ildikó (Me-
zôberény) és Gulyás Miklós (Mezôberény), Szabó Krisztina (Mezô-
berény) és Jagicza György (Mezôberény), Zsadányi Mária (Mezôbe-
rény) és Bobály András (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Mucsi Sándor és dr. Halasi Henriette fia Endre, Vantara Attila és Ba-
logh Rozália leánya Alexandra, Szilágyi Zoltán és Botos Katalin Mar-
git leánya Natália, Bursán Attila és Dénes Klára fia Márkó Attila, Deák
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talin leánya Anna, Héjjas György és Diviczki Elvira fia Máté, Mitykó Ta-
más és Tar Tünde fia Roland Tamás, Petrovszki Szabolcs és Horváth
Mónika leánya Dóra, Merzsán Zsolt és Csapó Erzsébet fia Dávid Zsolt
(Békés), Kis István Géza és Mohácsi Dolli fia István Bence (Békés),
Németi Csaba és Kmotricza Tímea fia Patrik (Kondoros), Dér Tibor és
Labancz Ildikó fia Dávid, Varga Ádám és Völgyesi Krisztina fia Ádám
Imre, Bajusz Rajmund és Hajdú Szilvia fia Krisztián, Alföldi Csaba és
Berki Katalin Eszter leánya Sára Kata, Ollári Zoltán és Domokos Jú-
lia fia Hunor Zoltán (Békés), Pintér András és Puskás Beáta fia And-
rás (Mezôkovácsháza).

HALÁLESETEK
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Augusztus 13 –19.

Augusztus 20 –26.

T izennégy hónapos elmé-
leti és gyakorlati oktatás

után, július közepén, a Fiume
nagytermében vehette át bi-
zonyítványát az Ipszilon Kia-
dó és Pedagógiai Szolgáltató
Kft. szociális gondozó és ápo-
ló tanfolyamán végzett tizen-
kilenc hallgató. A képzés a
pályázatot lebonyolító Foglal-
koztatási és Szociális Hivatal
közremûködésével, az Euró-
pai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg
a TÁMOP „Lépj egyet elôre”
felnôttképzési programja má-
sodik ütemének keretében.

Mint azt D. Szekeres Ágnes,
a program kommunikációs ve-
zetôje elmondta, minden régió-
ban a hiányszakmákban igye-
keztek képzéseket indítani, így
országosan több mint húsz -
ezer alacsony iskolai végzett-
ségû vagy elavult szakmával

rendelkezô állástalan ember
kapott esélyt. Békéscsabán
szociális gondozónak és ápo-
lónak tanultak, a csoport elmúlt
tizennégy hónapjáról az Ipszi-
lon Kft. részérôl dr. Becsei Jó-
zsefné ügyvezetô igazgató, va-
lamint Kocsisné Burkus Vénusz
és Janyik Zsolt számolt be. A
programra háromszoros volt a
túljelentkezés, sokszor nehéz-
nek tûnt a régen abbahagyott
tanulást újrakezdeni, de Csa-
bán jól vették az akadályt, a ti-
zenkilenc „diák” 4,2-es átlaggal
vizsgázott.

A képzés legfontosabb gya-
korlati helyszíne az Egyesített
Szociális Intézményekben volt,
amelynek vezetôje, Mészáros
Ágnes elégedett a hallgatók-
kal. Az Ipszilon Kft. együtt mû -
ködött a Réthy Pál kórházzal,
valamint a Békéscsabai Kistér-
ségi Gyermekjóléti és Család-
segítô Központtal is. M. E.

Bognár Ákos kutatásvezetô,
az Image Factory kreatív igaz-
gatója a felmérést bemuta-
tó sajtótájékoztatón közölte,
hogy a kutatás során az or-
szágos médiában megjelent,
az Observer Budapest Média-
figyelô adatbázisában fellel-
hetô, a vizsgált települések-
kel kapcsolatos sajtóhíreket
gyûjtötték és rendszerezték.
Vizsgálták a hírek mennyisé-
gét, minôségét, valamint a tu-
datosságot, emellett értékel-
ték a városok honlapjait is.

– Nagyon fontos szerepet
játszik egy településrôl való
gondolkodásban az, hogyan
tud kommunikálni a médiá-
ban. Ez például fontos a tu-
risztika és a befektetések ösz-
tönzése szempontjából –
fûzte hozzá Bognár Ákos. El-
mondta, 2007-hez képest ta-
valy a legtöbb település jóval
többször volt jelen a médiá-

ban, egyre több város gon-
dolja úgy, hogy tudatos kom-
munikációra van szüksége.
Ugyanakkor egyre élesebb a
különbség a jól és tudatosan
kommunikáló, valamint  a nyil-
vánosságot hanyagoló tele-
pülések között.

A nagy nyertesek között
említette Békéscsabát, amely
a 2007-es 16. helyrôl a 4. hely-
re lépett elô 2008-ban. Szerin-
te a tavalyi esztendô a város-

vezetés tudatos kommuniká-
ciójának sikertörténete volt.

�
A siker mögött évek óta zajló,
tudatos munka áll. Egy-egy si-
keres téma „eljuttatása” az or-
szágos médiába elsôsorban
döntéshozói akaratot, egyúttal
jelentôs szervezôi munkát és
kreativitást igényel a polgár-
mesteri hivatal munkatársaitól,
továbbá jó sajtókapcsolatok ki-
alakítására is szükség van, ami
segíti a helyi hírek országos
szintre való emelését. Ahhoz,
hogy egy város ismerôs le-
gyen, szüksége van arra, hogy
minél több csatornán keresz-
tül, minél több témában, minél
több alkalommal jelenjen meg
az országos médiában.

A többéves munkának és a
helyesen felépített arculatnak
köszönhetôen Békéscsaba
„ismerôs várossá”, vagyis
vonzó  településsé vált az
emberek szemében.

AKazinczy- és Millenniu-
mi-lakótelepen gyakran

beszélget az ott élôkkel, a kö-
zös képviselôkkel vagy a bol-
tok tulajdonosaival Fodor Já-
nosné, a körzet képviselôje,
aki most arról számol be, mi
újság náluk.

A Millenniumin elkészült az
élelmiszer-áruházhoz vezetô
gyalogátkelôhely. A lakótele-
pen korábban megsüllyedt a
burkolat, itt megtörtént a töre-
dezett felület cseréje, és a Rá-
bai utca 1–7. elôtt is megújult
az útborítás. Népszerû, igazi
kis közösségi térré vált a cso-
bogó és környéke. A játszóte-
rek szabványosítására kiírt pá-
lyázaton sajnos nem nyert a
város, késôbb pedig nem volt
ilyen ki írás, ezért Fodor János-
né helyi vállalkozókkal oldotta
meg, hogy a Tinódi utcai és a
két Kazinczy utcai játszótér
megfeleljen az uniós szabvá-
nyoknak. A Kazinczy utca 6.-

nál lévô játszótéren a gumitég-
lák egy része megrongálódott
vagy eltûnt, ezt karbantartás-
ban hozza helyre a kivitelezô.

A járdafelújítási program
keretében az Illésházi úton a
Kazinczytól a Jókai utcáig és a
Tábor utcában is megszépült
a járda az óvoda, az idôsek
napközi otthona és az iskola
felôli oldalon. A képviselô asz-
szony nemrégiben egy szép
levelet és egy kedves fotót ka-

pott, az otthonban élô szépko-
rúak ezzel köszönték meg,
hogy padokat vásárolt az ud-
varra. A Tábor utcai óvoda mö-
gött két sorban járdalapokat
fektettek le a gyalogosoknak,
valamint akadálymentessé tet-
ték a Tábor és a Tinódi utca
végét, hogy megkönnyítsék a
kerekes székkel, kerékpárral
vagy babakocsival arra járók
dolgát. Leaszfaltozták a Tinódi
utcát és a parkolót, most a Ka-
zinczy-lakótelep 4. és 15. elôtti
nagy parkoló aszfaltozása kö-
vetkezik, míg a Szerdahelyi út
elején a vízelvezetés.

A körzet „fôtere” nagy vál-
tozás elôtt áll: az ABC-tôl a
gyógyszertárig még ebben az
évben díszburkolatot raknak
le. A buszmegállónál és a Mil-
lenniumi zebránál virágoszlo-
pokban gyönyörködhetünk,
amelyben a virágokat az ott
élô emberek locsolják, gon-
dozzák. Mikóczy

A nagy nyertesek között
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Játszótér uniós szabvánnyal

Gondozók, ápolók

KONFERENCIA | ESKÜVÔ | CATERING | KULTURÁLIS PROGRAMOK

Terembérleti lehetôség!

Szolgáltatásaink:

❚300 fôs dekoratív nagyterem, 
❚teljes körû rendezvényszervezés, 
❚catering-vendéglátás, 
❚dekoráció, koktél service

Információs iroda:
Csaba Center 3. emelet
Telefon: +36 30 577 87 59
www.phaedra.fm
E-mail: resetar@t-online.hu

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

Augusztus 24. (hétfô) 8.00–12.00-ig a nagyteremben
„Gazdálkodj okosan!”
Kedvezményes cipôvásár

A Munkácsy-emlékház idôszaki kiállítása

Augusztus végéig
Jakuba János (1909–1974) békéscsabai Munkácsy-díjas
festômûvész kamarakiállítása 

…ÉS NE FELEDD: MINDEN SZOMBATON JUVENTUS
RETRO PARTY A CASINÓBAN!
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk

Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.
((DDoo  bboo  zzii  úútt––EEiiffffeell--ttoorroonnyyttóóll  jjoobbbb  rraa  5500  mm--rree))

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

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

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

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infóvonal: 66/52-00-72, 

www.perfekt.hu

Minden, ami tudás: Perfekt!

Az alábbi tanfolyamainkra
várjuk jelentkezését:

- munkavédelmi technikus (9. 4.)
- ellenôrzés- és minôségbiztosítási munkatárs
- valutapénztáros (9. 4.)
- tb- és bérügyi szakelôadó (9. 15.)
- bérügyintézô (9. 15.)
- adótanácsadó
- ingatlanközvetítô (9. 25.)
- pénzügyi-számviteli ügyintézô
- független biztosításközvetítô (8. 28.)
- számítástechnikai szoftverüzemeltetô

2. Pihenôhely kialakítása:
rönkpadok, asztalok, szeme-
tesek telepítése, a tûzrakó-
hely rendbetétele, esôbeálló
építése.

3. Póstelek központi keresz-
tezôdésének megújítása: az
eligazító tábla felújítása, hasz-
nálható térképpel és tájékozta-
tással ellátása. Újrafestenék a
területhatároló elemeket.

A fejlesztés tovább folyhat
az alábbi modulszerûen, te-
hát külön-külön is elvégezhe-
tô feladatokkal: a kastély út-

jainak rendbetétele, a meglé-
vô, de használhatatlan vizes-
blokk részleges vagy teljes
megújítása, erdei játszótér és
tornapálya kialakítása (homo-
kozó, libikóka hinta, sátor ala-
kú mászóka, egyebek). Júli-
usban a képen is látható erdei
bútorokat helyezték ki a Kö-
rös Klub önkéntesei a pihenô
területére, ám a közt nem be-
csülôk semmibe vették fára-
dozásukat. Vantara Gyula pol-
gármester köszöni az eddigi
kitartást, és bízik a program
folytathatóságában. 

Negyvennégy települési
önkormányzat – köztük

Békéscsaba – és tizenhárom
megyei fenntartású intézmény
írt alá a földgáz közös beszer-
zését célzó együtt mû kö dési
megállapodást július közepén
a Békés Megyei Önkormány-
zat kezdeményezésére.

Mint azt Farkas Zoltán me-
gyei alelnök elmondta, közös
fellépéssel a nagy energia -
igénnyel rendelkezô fogyasz-
tók és fogyasztói közösségek
kedvezôbb beszerzési feltéte-
leket érhetnek el a gázpiacon.
A szindikátusi szerzôdés jelen-
leg egy „gázévre” szól, ezt a
késôbbiekben szeretnék kibô-
víteni. A szerzôdés egyébként
nyitott, tartalmát és feltételeit

bárki megismerheti, annak el-
fogadásával és a bejelentke-
zéssel pedig a gazdasági szfé-
ra szereplôi is csatlakozhat-
nak a gáz közös beszerzésé-
hez. Az aláíró települések ne-
vében Babák Mihály szarvasi
és Fekete Zoltán okányi pol-
gármester hangsúlyozta, hogy
az együtt mûködéstôl jobb
gáz árak kialkudását remélik,

amely például az intézmények
vonatkozásában mintegy 20
 százalékos megtakarítást je-
lenthet a késôbbiekben.

A kezdeményezés része
annak a növekedésorientált
programnak, amelyet a me-
gye gazdaságának fejlesztése
érdekében, a válság kihívásai-
ra reagálva dolgoztak ki. A
szerzôdés aláírása után követ-
kezhet a közbeszerzési eljá-
rás, amelyet gyorsítva, legké-
sôbb október elsejéig szeret-
nének lefolytatni. A közbeszer-
zés során választják ki azt a
szolgáltatót, amely az együtt -
mûködô települések nagyfo-
gyasztóinak biztosítja majd az
olcsóbb földgázt.

M. E.

E gy hónapja már, hogy
üzembe állították azt az

új vízszállító tûzoltó gépjár -
mûvet, melyet még egy 2007-
ben benyújtott pályázat ered-
ményeként kapott meg a vá-
rosi tûzoltóság. Az új kocsit
még június elején átadták, ám
szolgálatba csak egy hónap-
ja állhatott az autó. Ezzel pár-
huzamosan kivontak a forga-
lomból egy hasonló kategó-
riájú, de igen rossz mûszaki
állapotú, 29 éves vízszállító
jármûvet.

Az üzembe helyezésen Van-
tara Gyula polgármester jelké-
pesen átadta Kiss András pa-
rancsnoknak az aranykulcsot,
és kevés tûzesetet remélve jó
munkát kívánt az állománynak,
hangsúlyozva, hogy milyen
fontos ez az új eszköz a polgá-
rok biztonsága érdekében. A
matuzsálemnek számító tûzol-
tókocsit így egy üzembiztos
jármû válthatja fel, a régi pedig
lajtos kocsiként még jó szolgá-
latot tehet a mezôgazdaság-
ban. Kiss András tûzoltó alez-

redestôl megtudhattuk, hogy
az új eszköz 90 millió forintba
került, a pályázati önrészt – 18
millió forintot – Békéscsaba
Megyei Jogú Város állta. Az új
tûzoltó jármû közel hétezer liter
vizet képes tárolni.

Ezen a napon Jaminába
készültek a tûzoltók sportnap-
ra, ám az élet közbeszólt: dél-
elôtt a Tondach Orosházi úti
üzemében tûz ütött ki. Öt ko-
csival vonultak ki a lánglova-
gok, s hamar eloltották a tüzet.

Vándor 

AKISOSZ és a gyomaend-
rôdi, szarvasi, békéscsa-

bai vállalkozók azzal a kéréssel
fordultak Domokos László or-
szággyûlési képviselôhöz, hogy
kezdeményezze a piaci árusí-
tásról szóló rendelet megvál-
toztatását. Az új szabályozás a
forgalmazási feltételeket a pia-
cokon és a vásárokon úgy
megnehezítette, hogy ahhoz
képest az üzleti árusítás érin-
tettjei szabadoknak érezhették
magukat. Különösen a gyer-
mekjátékok és a kozmetikai ter-
mékek eladóira járt rá a rúd,
mondván, hogy ellenük fellép-
ve visszaszorítanák a fekete-
gazdaságot, garantálnák a ter-
mékbiztonságot, védenék a fo-
gyasztók érdekeit. 

– A gyermekjátékok és a
kozmetikai termékek árusítási
tilalma erôsen aggályos –
mondta a témáról Domokos
László honatya a parlament-
ben. – Az Európai Unióban
sincs példa ilyen típusú korlá-
tozásra. A rendelkezés indo-
kolatlanul sújtja és jelentôs
versenyhátrányba kényszeríti
a hazai kisvállalkozókat. A til-
tás lehetetlenné teszi a le-
gegyszerûbb hagyományos
játék, mint például a léggömb
és a homokozóvödör árusítá-
sát is.

Az illetékes minisztérium
képviselôje válaszában arra
hivatkozott, hogy az Európai
Unió irányelvei szerint az
egészségügyi szempontok

nem szenvedhetnek hátrányt,
és egyébként is, e termékek
származása gyakran illegális
forrásról árulkodik. Summa
summárum: a hatóság annak
ellenére sem találta idôsze -
rûnek a jogszabályi környezet
megváltoztatását, hogy a kis-
kereskedôk, kisvállalkozók
egyre inkább hátrányos hely-
zetüket, a magyar piacról való
kiszorításukat érzékelték.

A felelet tehát akkor nem
hozott megoldást, ám Domo-
kos László ismét kérdéssel,
kéréssel fordult a tárcához.
Ennek hatására visszavonták
a már bevezetett rendeletet,
amivel megszüntették az
egyébként indokolatlan szigo-
rítást, s a homokozóvödör és
a kozmetikai termék is újra a
megtûrt kategóriába kerültek. 

– A vállalkozókkal, érdek-
képviseletekkel összefogva
értük el a sikert – kommentál-
ta a döntést a politikus. 

Fehér József

Megjelent
az EU lapjában
a felhívás

Július 15-én az Európai
Unió hivatalos lapjában

(TED) megjelent a szennyvíz-
csatorna kivitelezésére vonat-
kozó ajánlati felhívás. 

Miután a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fej-
lesztési Igazgatósága jóvá-
hagyta a csatorna leendô kivi-
telezôinek kiválasztására el-
készített közbeszerzési doku-
mentációt, megindulhatott a
közbeszerzési eljárás.

A kivitelezés becsült értéke
miatt az eljárást megindító hir-
detményt az Európai Unió hi-
vatalos lapjában (TED) kellett
megjelentetni.

Az elkövetkezôkben a pá-
lyázó ajánlattevôk összeállítják
a kivitelezésre vonatkozó aján-
lataikat, mely ajánlatokat 2009.
szeptember 2-áig kell benyúj-
taniuk az önkormányzathoz.

Az ajánlatok beadása és
bontása után elkezdôdik az
értékelés. Az eredményhirde-
tés várhatóan 2009. október
27-én lesz. A szerzôdéskötés
tervezett idôpontja 2009. no -
vember 11.

Ingyenesen igénybe vehet  
tanácsadói hálózat az ország 
számos pontján.
e-mail: tamop222@lab.hu

Új, a pályadöntésben segítséget 
nyújtó internetes oldal.

Folyamatos szakmai képzések, 
továbbképzések.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam
társfi nanszírozásával valósul meg.

A pályaorientáció 
rendszerének tartalmi

és módszertani fejlesztése
TÁMOP 2.2.2.

Mert választásod mindig van!

Közös gázbeszerzés

A kiskereskedôk gyôztek
Betiltották volna a léggömb árusítását

A kisvállalkozók kicserélték igazolványaikat, eleget tettek
szakképesítési elôírásoknak és a szigorú feltételeknek,
mire – viszonzásul – betiltották volna értékesítési jogosult-
ságukat. A kormány és a minisztérium indokolatlanul fosz-
tott volna meg embereket megélhetési lehetôségüktôl, to-
vább növelve a munkanélküliséget. 

Szépült volna Póstelek
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Üzembe állították az új tûzoltókocsit

Megkapták az aranykulcsot
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FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közgyûlése által adományozható 

„BÉKÉSCSABA IFJÚSÁGÁÉRT” 
kitüntetés javaslattételére

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adományozásának
módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a
helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) rendelete sza-
bályozza.

A rendelet alapján „Békéscsabai Ifjúságáért” kitüntetés
adományozható annak a személynek, aki a békéscsabai
gyermek és ifjúsági korosztály fejlôdését, problémáinak
megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, informális
tanulását segítô, a gyermekek és fiatalok szabadidejének el-
töltését értékteremtô módon szervezô tevékenységét pél-
damutatóan, kivételesen magas színvonalon, lelkiismerete-
sen, eredményesen, legalább öt éve folyamatosan végzi.

A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés október 23-án,
nemzeti ünnepünkön kerül átadásra. Évente legfeljebb
két kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi;
– a kisebbségi önkormányzatok;
– a közgyûlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága;
– ifjúsági, illetve ifjúsággal is foglalkozó formális (egyesü-

let, alapítvány stb.) és nem formális (diákönkormányzat,
klub, szakkör, öntevékeny csoport stb.) civil szervezetek;

– tantestületek, nevelési-oktatási munkaközösségek az in-
tézményben mûködô diákönkormányzat egyetértésével.

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy al-

kotás részletes ismertetését, méltatását.

A javaslatokat 2009. augusztus 15-ig kell megküldeni Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Okta-
tási, Közmûvelôdési és Sportosztálya címére (5600 Békés-
csaba, Szent István tér 7.).

A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése dönt. A javas-
latok értékelését Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatá-
si és Sportbizottsága végzi.

Békéscsabán, ahol hagyománya van e sportnak, nagy sikerrel rendezték meg az ejtôernyôs nemzeti bajnokságot

AUGUSZTUSBAN INDUL 
a 2009. évi nemzeti 

energiatakarékossági program

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a na-
pokban a Közlekedési, Hírközlési és Energia -
ügyi Minisztérium meghirdette a 2009. évi nem-
zeti energiatakarékossági programot.
A programról a www.khem.gov.hu honlapon megjelent
alábbi cikk ad tájékoztatást:
2009. augusztus 1-jétôl nyújthatók be pályázatok az idei
nemzeti energiatakarékossági program forrásaira. A prog-
ram a lakosság energiahatékonysági beruházásait ösztön-
zi, nyílászárók cseréjéhez vagy hôszigeteléséhez, fûtés
vagy melegvíz-ellátás korszerûsítéséhez, lakások hôszige-
teléséhez, valamint a megújuló energiafelhasználáshoz kí-
nál összesen 1,5 milliárd forint értékben vissza nem térí-
tendô támogatást. Emellett az érdeklôdôk a „Sikeres Ma-
gyarország” hitelrendszer keretében további 15,1 milliárd
forint kedvezményes kamatozású hitelre is pályázhatnak.
A pályázati rendszer kiírója a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium, közremûködô szervezete az
Energia Központ Nonprofit Kft. A KHEM a korábbi évek ta-
pasztalatai alapján módosította a pályázati kiírásokat az
egyszerûbb, az igényekhez jobban alkalmazkodó, az ener-
giatakarékossági célokat hatékonyabban szolgáló rend-
szer érdekében.

A pályázati rendszerben a minisztérium idén négy külön-
bözô beruházási cél megvalósítását segíti, az egyes konst-
rukciókhoz eltérô támogatási intenzitás és maximális tá-
mogatási összeg tartozik.

„A különbözô összegek és támogatási mérték alapja, hogy
az energetikailag hatékonyabb korszerûsítéseket maga-
sabb hozzájárulásokkal ösztönözzük. Idén egyedi pályázati
lehetôséghez jutnak az iparosított technológiával épült épü-
letek lakásainak a tulajdonosai is” – emelte ki Oláh Lajos, a
szaktárca államtitkára.

A részletekrôl a pályázók a minisztérium (www.
khem.gov.hu) és az Energia Központ Nonprofit Kft. (www.
energiakozpont.hu) honlapjáról tájékozódhatnak, itt talál-
hatók meg a pályázat beadáshoz szükséges nyomtatvá-
nyok. A hitelprogram részletes feltételei és a finanszíro-
zó hitelintézetek elérhetôsége a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. (www.mfb.hu) honlapjáról tölthetôk le.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Képviselô-testülete

ez évben döntött az Idôsko-
rúak Intézményi Ellátását Segí-
tô Közalapítvány új kuratóriumi
felállásáról. Az elnöki tisztet
Mészáros Ferenc tölti be.

A Békéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális Intéz-
mény fenntartója, a Békés-
csaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi
Társulás útján elnyert SZOC-
EK-08 az „Egyes szociális
szakosított ellátási formák és
nappali ellátások 2008. évi
egyszeri, kiegészítô támoga-
tása” címû pályázat kereté-
ben 11 960 000 Ft összeget
nyert szenvedélybeteg-, bent-

lakásos otthon eszközeinek
beszerzésére.

A pályázat keretében 5 db
kórtermi ágy, 10 db párna -
emelô, 7 db mûszerasztal, 31
db antidecubitus párna, 15 db
antidecubitor légmatrac, 3 db
elektromos betegemelô, 4 db
elektromos kerekes szék, to-
vábbá 20 db betegágy került
beszerzésre, melyhez az
Idôskorúak Intézményi Ellátá-
sát Segítô Közalapítvány a
2009. július 21-én tartott kura-
tóriumi ülésén a 20 db beteg-
ágyhoz kiegészítô biztonsági
keretek vásárlásának támo-
gatásáról döntött, mintegy
400 000 Ft értékben.
Mészáros Ágnes igazgató 

Nyertes pályázat

A jövô reménységei
2009. augusztus 15-én 19 órától
Békéscsabán, a sportcsarnokban 

rockfesztivált rendezünk 
kezdô rockzenekaroknak. 

Fellép a Fall Attack, 
az Úgyse és a S.A.D.

A rendezvényhez a Hooligans
társult, ôk 21 órától lépnek fel.

A mûsorvezetôk: Ada és Abaházy Csaba

FELHÍVÁS
szociális foglalkoztatásra

Egyesületünk szociális foglalkoztatást kíván indítani, ezért
keresünk olyan személyeket, akik leszázalékoltak, orvosi pa-
pírjaikon szerepel az addiktológiai kezelés (alkohol-, drog-
probléma). 

Továbbá várjuk még olyan, addiktológiai kezelésen átesett
munkanélküliek jelentkezését, akik munkát vállalnának.

A jelentkezôket az orvosi papírokkal együtt 2009. augusz-
tus 13-án 9.00–14.00-ig a fenti címen várjuk az Egyensúly
Szabadidô Klubban (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62., 
tel.: 06-20/565-9096).

A Napsugár Integrált Óvoda  
PÁLYÁZATOT HIRDET 

1 fô óvodapedagógusi állás betöltésére 
2009. szeptember 1-jétôl.

Feltétel: fôiskolai óvodapedagógusi végzettség.
A pályázat beadásának határideje: 2009. augusztus 24.
Az elbirálás ideje: 2009. augusztus 27.

A pályázatot az alábbi címre kell beadni:
Napsugár Integrált Óvoda, 5600  Békéscsaba, Pásztor u. 70. 

E-mail: napsugarovi@-globonet.hu

É les küzdelem jellemezte Európa legjobb versenyzôinek
1500 m-es döntôjét Tamperében, az európai ifjúsági olim-

piai játékokon. Gregor László két héten belül az ifi vb után im-
már újra megmérkôzött portugál ellenfelével. Méltó küzdelem-
ben, az utolsó körben, a hajrában dôlt el a sorrend.

Tóth Sándormesteredzô tanítványa minden dicséretet meg-
érdemel a teljes európai élmezônyben elért második helyezé-
sével.

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

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

Békéscsabai atléta 
a dobogó második fokán

AAAAkkkkaaaarrrr     ÖÖÖÖnnnn    ssssppppóóóórrrroooollllnnnniiii
ffffûûûûttttéééésssssssszzzzáááámmmmlllláááájjjjáááánnnn????

A MEGOLDÁS: 
magas fûtôértékû 
BIOBRIKETT – szalmából –
most AKCIÓS áron kapható
augusztus 31-ig!

Érdeklôdni: 06-20/59-40-201
www.biobrikett.net

Autós-motoros
tanfolyam indul
2009. szept. 7-én 16 órakor

Helye: Békéscsaba, Andrássy út 79. (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

WWW.
TOTHPRODUKCIO.HU
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NNéévv JJeelllleegg

Ábrahámffy utca *
Áchim l. András ltp. *
Áchim l. András utca *
Áfonya utca *
Almás sor *
Alsó Körös sor *
Arany János tér *
Árpád sor *
Árpád tér *
Asztalos János utca *
Augusztus 20. utca *
Aulich utca *
Babits Mihály utca *
Bagoly utca *
Bajza utca *
Balassa utca *
Bánát utca *
Barackos köz *
Baross utca *
Bartók Béla utca *
Báthory utca *
Batsányi utca *
Batthyány utca *
Becsey Oszkár dr.utca *
Béke utca *
Békési út *
Bem utca *
Bercsényi utca *
Berényi út *
Berzsenyi utca *
Bessenyei utca *
Bezerédj utca *
Bibó István utca *
Bodza utca *
Bogár utca *
Bojtár utca *
Bokor utca *
Borjú utca *
Borjúrét utca *
Borsó utca *
Botond utca *
Bulcsú utca *
Buzogány utca *
Ciklámen utca *
Corvin János utca *
Csabagyöngye sor *
Csabai út *
Csalános utca *
Csányi utca *
Csendes utca *
Csengery utca *
Cserepes utca *
Cseresznye köz *
Csigás utca *
Csillag utca *
Csokonai utca *
Csorvási út *
Czakó utca *
Czuczor utca *
Darányi sor *
Degré utca *
Déli sor *
Dessewffy utca *
Diófás utca *
Dobos István utca *
Dobozi út *
Dohány utca *
Dózsa György út *
Dugonics utca *
Duna utca *
Egység utca *
Erdélyi sor *
Erdô sor *
Északi sor *
Esze Tamás utca *
Eszperantó utca *
Fábry utca *
Fecske sor *

Feketefenyô utca *
Felsô Körös sor *
Fényesi utca *
Fenyô utca *
Festô utca *
Fészek utca *
Fiumei út *
Forgách utca *
Fô utca *
Földvári utca *
Franklin utca *
Fürj utca *
Fûzfa sor *
Gajdács utca *
Garai utca *
Gárdonyi utca *
Gát sor *
Gellért utca *
Gereblyés utca *
Gerlai utca *
Gorkij utca *
Görbe utca *
Gulyás utca *
Guttenberg utca *
Gyár utca *
Gyöngy utca *
Gyöngyösi utca *
Gyöngyvirág utca *
Gyôry utca *
Gyulai út *
Gyümölcsös utca *
Hadnagy utca *
Hajnal utca *
Hajnóczy utca *
Haladás utca *
Halastó utca *
Hámán Kató utca *
Harang utca *
Hargita utca *
Harruckern utca *
Hat ház utca *
Határ utca *
Hegedûs utca *
Hercules utca *
Hold utca *
Honvéd utca *
Horánszky utca *
Horváth utca *
Hóvirág utca *
Ibolya utca *
Illyés Gyula utca *
Ilosvai utca *
Ipari út *
Iskola utca *
Jácint sor *
Jázmin utca *
Jegenye utca *
Jókai utca *
Jósika utca *
József utca *
Juhász Gyula utca *
Kadarka köz *
Kapisztrán utca *
Kapor utca *
Kápolna utca *
Karácsonyi János utca *
Kárász utca *
Károlyi Mihály utca *
Kassai utca *
Kazinczy Ferenc utca *
Keleti utca *
Kemény utca *
Kereki út *
Kereki sikátor *
Kertes utca *
Kétegyházi út *
Kézai sor *
Kézai Simon utca *
Kisfényesi utca *
Kisszik utca *
Kis-tabán utca *
Kner Imre utca *
Knezich Károly utca *
Kolozsvári utca *

Korona utca *
Kossuth utca *
Kórház utca *
Kölcsey utca *
Könyves Kálmán utca *
Körgát utca *
Körgát sor *
Körösi utca *
Körte sor *
Kun utca *
Lahner utca *
Lajta utca *
Lapos utca *
Lázár Vilmos utca *
Leiningen utca *
Lencse utca *
Lenkey utca *
Ligeti Károly sor *
Liliom utca *
Linder utca *
Lipták András utca *
Liszt Ferenc utca *
Loránffy utca *
Lucernás utca *
Ludvigh utca *
Lugosi utca *
Madách utca *
Madarász László utca *
Magyar utca *
Magvetô utca *
Mandula utca *
Máriássy utca *
Marx tér *
Mátyás király utca *
Mednyánszky utca *
Méhész utca *
Mester utca *
Meteor utca *
Mikes utca *
Mikszáth utca *
Mogyoró utca *
Mokry utca *
Móra Ferenc utca *
Munkás utca *
Muskátli utca *
Nádas sor *
Nagydiófa utca *
Nagysándor József utca *
Nap utca *
Napsugár utca *
Németh Lajos utca *
Nógrád utca *
Nyárfa utca *
Nyisztor Nándor utca *
Nyitrai utca *
Nyugati utca *
Október 23. tér *
Október 6. utca *
Omaszta utca *
Orgona utca *
Orosházi út *
Ostoros utca *
Ôszi utca *
Öt ház utca *
Pacsirta utca *
Padrach Lajos utca *
Paprika köz *
Perczel utca *
Peter Jilemnicky' utca *
Pongrácz András utca *
Povázsay Máté utca * *
Pozsonyi utca *
Pöltenberg utca *
Pulszky utca *
Radnóti utca *
Rajk László utca *
Rakéta utca *
Rákóczi utca *
Rell Lajos utca *
Reményi utca *
Reök utca *
Répa köz *
Réti utca *
Rozmaring utca *

Rózsa utca *
Rózsakert utca *
Rövid utca *
Salamon utca *
Sarkantyú utca *
Sáros utca *
Schweidel József utca *
Síp utca *
Somogyi Béla utca *
Sport utca *
Stromfeld Aurél utca *
Szabó Dezsô utca *
Szarvasi út *
Szatmári utca *
Szeder utca *
Szegfû utca *
Szekér sor *
Szécsi utca *
Székely Mihály utca *
Szekerka János utca *
Szél utca *
Szemere utca *
Széna utca *
Szendrey utca *
Szent László utca *
Szepesi utca *
Szépkert utca *
Szigetvári utca *
Sziklai Sándor utca *
Szilva köz *
Szív utca *
Szója utca *
Szöcske utca *
Szôlô utca *
Táncsics utca *
Tavasz utca *
Temesvári utca *
Temetô sor *
Tessedik utca *
Tevan Andor utca *
Thurzó utca *
Tildy Zoltán utca *
Tó utca *
Toboz utca *
Tompa Mihály utca *
Török Ignác utca *
Trófea utca *
Új utca *
Urszinyi Dezsôné utca *
Úttörô utca *
Váci Mihály utca *
Vadász köz *
Vadász utca *
Vajda János utca *
Vak Bottyán utca *
Vandháti út *
Varság utca *
Varsányi Irén utca *
Vas utca *
Vásárhelyi Pál utca *
Vaskapu utca *
Vasút sor *
Vasvári Pál utca *
Vereckei utca *
Veres Péter utca *
Veszei utca *
Vigasz utca *
Vihar utca *
Vilim utca *
Viola utca *
Víztároló utca *
Vlcskó utca *
Vozárik utca *
Vörösmarty utca *
Wagner utca * *
Ybl Miklós utca *
Zegzug utca *
Zöld fa utca *
Zöld mezô utca *
Zrínyi utca *
Zug utca *
Zsigmond utca *
41-es utca *

A Békéscsaba szennyvíztisztítási és csatornázási programja által érintett közterületek neve

Tisztelt városlakók!
Az elmúlt idôszakban a fenti megnevezésû

városi kiadványban, melyet szórólapokon jut-
tattunk el az önök otthonaiba, tévesen jelentek
meg az építkezéssel érintett közterületek nevei.
Jelen Csabai Mérlegben a kijavított listát olvas-
hatják, benne az adott közterületre vonatkozóan
csillag jelzéssel szerepel az, hogy 
– új csatorna épül; 
– a meglévô csatorna felújításra kerül, illetve

nyomóvezeték épül az újonnan csatornázott
részek szennyvizeinek továbbítására; 

– az utca egy részében épül, mert már van
meglévô üzemelô csatornaszakasz vagy az
utca beépítettsége nem elegendô az EU által
elôírt támogatási feltételek kielégítéséhez.

A hiba miatt szíves elnézésüket kérjük!
Amennyiben kérdése merül fel a csatornázás-

sal kapcsolatban, kérjük, jelezze a szennyviz@
bekescsaba.hu e-mail címen vagy az éjjel-nappal
hívható 80/922-010-es zöldszámon. Kérdéseikre
három napon belül válaszolunk. Bejelentésért

vagy további információért forduljon a prog-
ramvégrehajtó egység munkatársaihoz:

Sztankó Ilona PIU vezetô,
Bánfi Ádám mûszaki szakértô,
Bátori Sándor projektasszisztens,
Gergely Tamás mûszaki felelôs.
Elérhetôségeik: telefon: 66/523-861, zöld-

szám: 80/922-010, cím: Békéscsaba, Szabad-
ság tér 9–11., félemelet 24–26. iroda, levelezé-
si cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.,
e-mail: szennyviz@bekescsaba.hu.

Az érdekeltségi hozzájárulás fizetésérôl, a
hozzájárulással kapcsolatos problémákról és a
víziközmû-társulati ügyek intézésével kapcso-
latosan a Békéscsabai Víziközmû Társulat
nyújt információkat.
A Békéscsabai Víziközmû Társulat elnö-

ke: Mácsai Sándor.
Telefon: 66/430-901, cím: Békéscsabai Vízi-

közmû Társulat, Békéscsaba, Szabadság tér
1–3. I/3., levelezési cím: 5610 Békéscsaba, pf.
406, e-mail: bcsabavktars@mail.globonet.hu.

A „Fontos tudnivalók Békéscsaba szennyvíztisztítási és csatornázási 
programjáról” címû kiadvány módosított közterületlistája

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is
felhívtuk a figyelmet az érdekeltségi hoz-
zájárulás megfizetésének feltételeire,
módjára, lehetôségeire.

A társulat 2009. február 5-én tartott kül-
döttgyûlésének 2/2009. (II. 5.) számú hatá-
rozata a következôket tartalmazza:

„A Békéscsabai Víziközmû Társulat kül-
döttgyûlése úgy határozott, hogy azon ma-
gán- és jogi személyeket, akik (amelyek) a
2006. évben megállapított, az alapszabály-
ban rögzített módon kivetett hozzájárulást az
abban elôírt feltételekkel nem fizetik, a társu-
latot ért bevételkiesés okán 165 000 Ft-on
felül 33 000 Ft többlet-hozzájárulás megfize-
tésére kötelezi, amely egy érdekeltségre vo-
natkozik.”

Azok a társulati tagok, akik 2009. augusz-
tus 1-jéig megkezdték a törlesztést, havi
5500 Ft befizetésével 30 hónap alatt teljesít-
ve kötelezettségüket még a régi áron, tehát

165 000 Ft-ért kapcsolódhatnak a csatorna-
hálózathoz.

A részletfizetési lehetôség azok számára
is adott, akik ezután fizetnek, de számukra
ez összesen 198 000 Ft-ot (33 hónapon ke-
resztül 6000 Ft/hó terhet ) jelent. Lényegesen
kevesebbet, összesen 123 938 Ft-ot azoknak
az ingatlantulajdonosoknak kell fizetniük, akik
három évvel ezelôtt az OTP-vel lakástakarék-
pénztári szerzôdést kötöttek, ezért 41 062 Ft
állami támogatást kapnak, amivel a hozzájáru-
lásuk 165 000 Ft-ra egészül ki. 
Ezúton hívjuk fel azonban több száz la-

kástakarék-pénztári szerzôdést kötött ta-
gunk figyelmét, hogy aki egyáltalán nem
vagy csak részben fizetett, az szerzôdés-
szegést követ el! A több mint 40 000 Ft-os
állami támogatás hiánytalan, idôben történô
kiutalására csak a rendszeresen fizetôk szá-
míthatnak!

Mácsai Sándor, a társulat elnöke

A Békéscsabai Víziközmû Társulat közleménye
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Nemrégiben egyhetes
koncertkörúton vettünk

részt Erdélyben karnagyunk,
Perlaki Attila vezetésével. Szál-
láshelyünk Szovátán, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány gyer-
mekotthonában volt, ahol
nagy hatást gyakoroltak ránk
Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes árvái. 

Köszönet illeti az alapít-
vány dolgozóit, akik Dávid Ba-
lázs vezetésével a fellépésein-
ket szervezték, és akik nagy
szeretettel fogadtak bennün-
ket. Felléptünk és koncertet
adtunk többek között Szová-

tán, Oroszhegyen, Máréfal-
ván templomokban, Parajdon
pedig a sóbányában. Ezeken
a helyeken, valamint Déván
meglátogattuk a gyermekott-
honokat, a napközi otthono-
kat, ahol szíves vendéglátás-
sal vártak minket. 

Utunk során minden ének-
lési lehetôséget kihasznál-
tunk, így a Medve-tó közepén
is többször dalra fakadtunk
nagy sikert aratva ezzel a für-
dôzô közönség körében. 

Többször elôfordult, hogy
az erdélyi magyar emberek
hálásan töltögették a házi pá-

linkát egy-egy dalolás végén. 
Kirándulásokkal is színesítet-
tük programunkat: elutaztunk
a Békás-szoroshoz, a Gyilkos-
tóhoz, Korondra, Farkaslaká-
ra, Szejkefürdôre, Székelyud-
varhelyre, Segesvárra. 

Az egész hét tele volt po -
zitív érzésekkel, szeretettel,
a mindennapi gyakorlástól
éneklésünk színvonala is ja-
vult, mindehhez pedig kelle-
mes, jó idôjárás társult. Mind-
ezek együtt feledhetetlen él-
ménnyé tették az együtt töltött
idôt valamennyiünk számára.

Szeleczki Erzsébet

S ikeresen zárult a 2009-es
Feronil foci–angol nyári tá-

bor elsô turnusa, melyen több
mint harminc gyermek vett
részt.

A jelentkezôk nagy része
Békéscsabáról és a környezô
településekrôl érkezett, de
más megyébôl, más ország-
ból érkezett gyerek is részt vett
a táborban, például egy Bé-
késcsabán nyaraló svéd kisfiú.

Korosztály szerint több
csoportra bontva folytak az
edzések és az angolórák. A
gyermekek fele nem rendel-

kezett angol nyelvi elôkép-
zéssel, de a nagy lelkesedé-
süknek és a kis létszámú cso-
portoknak köszönhetôen a
hét végére megtanulták az
angol ábécét, a színeket, a
számokat és más alap dolgo-
kat. A haladó csoportok átis-
mételték az iskolai anyagot,
és új nyelvtani szerkezetek-
kel, hétköznapi kifejezések-
kel, illetve focikifejezésekkel
bôvítették a tudásukat.

Fantasztikus volt az egész
csoport, az edzéseken is kitû -
nôen helytálltak, így az edzést

követhette a várva várt „mecs-
csezés” és a díjazásos (síp,
matrica, gumicukor stb.) ve-
télkedôk. A díjkiosztón a kü-
löndíjak (serlegek) mellett
a gyermekek megkapták a
megérdemelt, névre szóló ok-
leveleket is.

A nyár folyamán még egy
turnus indul (augusztus 24-
tôl), de ekkor a foci–angol
mellett már fitnesz–angol is
lesz, hogy a kislányok se tölt-
sék unatkozva az idôt.
Szervezô: Fehér Róbert,

06-30/345-9237.

ABékéscsabaiak Baráti
Köre és a Csabai Szlo-

vákok Szervezete kiadta Ti -
bori János Békéscsabai népi
szôttes minták címû két-
nyelvû tanulmányát.

A szlovák–magyar kiad-
ványt a Szlovák Intézetben
mutatták be a szülôvárosi/ha-
zai küldöttek, a Békéscsa-
baiak Baráti Köre Egyesület
tagjai, az Országos Szlovák
Önkormányzat (CSS), a fôvá-
rosi szlovák önkormányzatok
képviselôi és a népmûvészet
támogatóinak részvételével.

A megjelenteket az SI igaz-
gatója, M. Kurucz köszöntötte,
aki felhívta a figyelmet arra,
hogy intézményük mindig szí-
vesen ad hírt a magyarorszá-
gi szlovákok kezdeményezé-
seirôl.

A Békéscsabaiak Baráti
Köre nevében Viczián György
bevezetôjében köszönetet
mondott mindenkinek, aki
részt vett a becses kiadvány
létrehozásában. 

– A népi szôttesek a ma-
gyarországi szlovákok egyete-
mes öröksége – kezdte mon-
danivalóját a CSOSZ alelnöke,
István Anna, aki hozzáfûzte:
ezek a minták alkotórészei az
egész szlovák kultúrának is.
Leszögezte, hogy ha meglévô
alapokból, hagyományokból
társadalmi szervezésben, ér-
tékbôl értéket hoznak létre,
arra oda kell figyelni. Egyúttal
kinyilvánította reményét, hogy
nem volt hiábavaló azok mun-
kája, akik a publikáción oly so-
kat dolgoztak. Nagy feladat
volt ez, néha meghaladta erôi-

ket, de kölcsönös támogatás-
sal mindig találtak megoldást.
Fontosnak tartotta megemlíte-
ni, hogy a kiadványon munka-
közösség, munkacsoport dol-
gozott Oláhné Szász Ilona ve-
zetésével – ôk állították össze
a minták részletes leírását. A
szlovák fordítást Chlebnyiczki
János készítette. 

A BBKE elnöke, Kocsis
László tájékoztatta a jelenlevô-
ket a kiadvány születésének
nehézségeirôl. Megemlítette,
hogy a kézirat már sok éve el-
készült, most Baloghné Hor-
váth Terézia szerkesztésében
nyomdai kiadásra alkalmassá
tették. Köszönetet mondott
minden közremûködônek, aki
lelkesen dolgozott a projek-
ten. Kiemelten köszönte meg
a CSOSZ-nak, hogy 2008 no -
vemberében segítségükre si-
ettek, amikor a könyv már ki-
nyomtatásra készen állt, de el-
fogyott a pénzük, és félô volt,
hogy nem tudják kiadni.
Hangsúlyosan nyilvánított kö-
szönetet a szlovák önkor-
mányzatoknak, akik költség-
vetésükbôl áldoztak a projekt-
re, és azoknak a köri tagoknak
is, akik havi nyugdíjukból ado-
mányoztak a kiadásra. 

A professzor úr sajnos
nem élte meg a kiadást, mivel
tavaly elhunyt, ám családja
ugyancsak segítségükre volt
a projekt megvalósulásában.
Tibori professzor kiadatlan
kéziratairól a szélesebb szlo-
vák közvélemény 2004-ben
értesült, amikor a XII. Kerületi
Szlovák Önkormányzat kon-
ferenciát szervezett Áchim L.

Andrásról, amelynek a pro-
fesszor úr is részese volt. Ak-
kor derült ki, hogy disszertá-
ciót írt az alföldi szlovák politi-
kus, Áchim L. A. munkássá-
gáról, foglalkozott Békéscsa-
ba történetével, a lakosság-
cserével, 1956 történéseivel s
nem utolsósorban a népi
szôttes mintákkal. A BBKE
kötelességének érezte a min-
ták pontos feldolgozását,
megôrzését a jövô számára.
Ezeket a szerzô saját kezûleg
rajzolta le a múlt század ’50-
es, ’60-as éveiben.

A jelenlevôkhöz szólt a
szerzô felesége, aki megkö-
szönte a kiadóknak a meg-
tiszteltetést. Mint bevezetésül
elmondta, lakásukban szlo-
vák, szatmári és erdélyi szôt-
tesek vannak egymás mellett,
férjét egész életében ezek
vették körül.

A mû szerkesztôje, Balogh-
né Horváth Terézia leszögez-
te, hogy az eredeti tanulmány
hiteles, szakszerûen felépített,
adatolt. Egyben felvetette,
hogy a kiadvány megszer-
kesztése további kutatások
forrásául szolgál számára.
Majd a köszönet szavai követ-
keztek, s a kiadók átnyújtották
a tiszteletpéldányokat a meg-
jelent alkotóknak és támoga-
tóknak. 

A bemutatót követôen a
résztvevôk egy szôttesekbôl
álló kis kiállítást tekinthettek
meg, majd csabai specialitá-
sokat ízlelhettek: kolbászt és
pálinkát.
Jegyzi: ef (Eva Fabianova

– Fábián Éva)   

Még nincs igazi válasz
arra, hogy jogosan pá-

lyázik-e a „város festôje” cím-
re. Mindenesetre van esélye
rá, persze bizonyos idô után,
amikor sok olyan képet fest
majd, mint a Szlovák Kultúra
Házában nyitott kiállításán a
Kastély utca, ahol a kis, öreg
házak mögött feltûnik egy ké-
kes színû, tornyos palota,
mely a festô gondolataiban az
a régi, 1556-ban a Ferdinánd-
párti gyulai várkatonák által
lerombolt várkastély lehet, na-
gyobb dicsôségére a magyar
összefogásnak. 

Ugyanis a csabai Ábra-
hámfy, a várkastély gazdája
János Zsigmond-párti lévén,
éppen elég okot adott arra,
hogy megöljék. Meg is ölték, a
kastélyt lerombolták, Bácsfalvi
Zoltán azonban kiállítása leg-
jobb képén felépítette, odava-
rázsolta a Kastély utca végére.

Egyszóval: aki így érzi a vá-
ros múltját, a sok száz év elôt-
tit vagy csak a tegnapit, az a
jelenét is tudja, és a jövôjét is
sejti. Mindezeken túl festi is, a
házak, az utcák, a Körös-part
hangulatos zöldje alkalom
arra, hogy felhívja a kiállítása

vendégeit: szeressétek ezt a
várost, emberek, tudjatok róla
többet: miért szép, miért utá-
nozhatatlan, és miért az itt la-
kók öröme, gondja nap mint
nap. Ha pedig Bácsfalvi Zol-
tán ezt az örömöt, gondot és
minden mást odafesti egy-
egy új képére, akkor sokan di-
csérik majd, hogy igazi festô
lett belôle.

A Kastély utca mellett ezt
ígéri a Bezuhanó fény címû,
az Erdei út, a Köröspart, a Ná-
dastûz, valamint a Jaminai
templom is.

Sass Ervin

A Bartók Béla Vegyeskar utazása Erdélyben

A dalolás után koccintottak

Foci–angol nyári tábor
Névre szóló okleveleket kaptak

Bácsfalvi-képek a Szlovákban

Könyvbemutató a Szlovák Intézetben

Népi szôttes minták
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A beatkorszak zenészeinek,
rajongóinak a hitvallása az
amatôrségben való hit volt. Az
volt az életérzés, hogy a kép-
zettség, a szakemberség a
modern társadalom hazugsá-
ga, mely korlátokat emel em-
berek közé, osztálykülönbsé-
geket szerkeszt egyforma ké-
pességûek elválasztására.

A hazug világtól, a globaliz-
mustól (nálunk a kommuniz-
mustól) iszonyodott a fiatal-
ság, mert az pajzsra emelte a
rock sztárjait. Mi sikert akar-
tunk korrupció és megalkuvás
nélkül, tudást a nagyképûség
egyetemi mûhelyei nélkül. A
„szakszerûtlen” boldogságot
akartuk, illúziót, amelynek
magva igaz, s ha megoldást
nem is ad, életérzésben a tisz-
tességet ígéri. Zenére aludta
át serdülô éveit az a fiatalság,

melynek a társadalom nem kí-
nált megváltást. Ezt képviselte
a Beatles, a Rolling Stones, a
Deep Purple, a Led Zeppelin,
a Uriah Heep stb. De ezt kép-
viselték a magyar rock legna-
gyobbjai is: a P. Mobil, a Beat-
rice, az Illés, a Karthagó stb.
zenekarok is.

Itt lent, a „végeken”, a világ-
tól távol, Békés megyében, Bé-
késcsabán sem volt más a
helyzet. Igaz, gyötrelmes körül-
mények között, de itt is töretle-
nül aratott a rock. Tehetségek-
ben sem volt hiány. Illik meg-
emlékezni legnagyobbjainkról!
Ezek: az óriási tehetségû zene-
szerzô-billentyûs Csák Géza, a

fantasztikus ütemérzékû Bo-
tyánszki dobosok, a Báró és a
Kisbáró (a Kisbáróról az volt a
vélemény, hogy jobb, mint Rin-
go Starr), a népszerû és nagy
tehetségû Csécsey (a Csics-
kás), az ôstehetség Kovács
„Cuver”, a „nagyszájú” Varga
Péter, a jó képességû Sigma
együttes, a zseniális fúvós Kö-
les, a szerény Stoli, a vagány
Muzi és Jámbor stb.

Ha ôk nem ebben a kádári
érában, nem ebben az or-
szágban, megyében, város-
ban születtek volna, akkor so-
kukat talán az egész ország,
de néhányukat akár az egész
világ ismerhette volna. De az a

társadalom nem viselte el a te-
hetségeket, a fiatalság bálvá-
nyait pedig csak éppen hogy
megtûrte. Az élet kegyetlen
volt velük, sorsuk „örökre”
meg lett pecsételve. Megtud-
tam, a legtöbbjüknek most
sincs könnyû élete. Sokan
már meg is haltak közülük.

Fiúk, nekünk ti voltatok és
maradtatok a „bálványaink”,
örökre a szívünkben marad-
tok, soha nem feledünk el
benneteket! Köszönet mind-
ezért! (Ma már én is letettem
a dobverôket, az FTC „zene-
karának” vagyok a „szóló -
énekese”.) Sajnos napjainkra
a beat, a rock is csak egy le-
silányított „biznisszé” vált.

Botyánszki György, az
FTC Békés Megyei Baráti
Kör elnöke, a Zöld Sas 

Lovagrend nagymestere

ASzent István téren nem-
rég megnyílt kávéház-

ban látható két fiatal középis-
kolai tanár, Molnár László és
Malatyinszki Edit fotókiállítása.
Mindketten New Yorkban taní-
tottak egy esztendeig – a kiál-
lítás képei voltaképpen ennek
az idôszaknak élménytükrei.

A fotók nem turista szem-
mel láttatják a közel tízmillió la-
kosú világvárost, hiszen az az
élményrengeteg, amelyben az
alkotók lelke egyéves ottlétük
alatt elmerült, oly gazdagon s
mélyen érintette meg szemé-

lyiségüket, hogy a világváros
vizuális megörökítése nem
szorítkozhatott csak és kizáró-
lag a csillogó látványelemek-
re. Számukra ugyanis New
York City a különbözôségek,
az ellentétek örök városa lett!
Mindazonáltal Molnár László
képei nem az „amerikai álom”
díszleteinek – a lenyûgözô for-
májukkal ég felé törô, csillogó
épületeknek, luxusszállodák-
nak, fényárban úszó sugár -
utaknak – másai, hanem egy
olyan világvárosi látomás
megtestesülései, amelyben az

ellentétek – a rendezettség s a
káosz, a fény s az árnyék, a
szabadság és a szabályozott-
ság – egyidejûleg vannak je-
len és építik fel a város hamisí-
tatlan bájú auráját mindazok
számára, akiknek megadatik,
hogy a metropolisz bûvköré-
ben éljenek.

A kiállítás azok számára is
rejteget New Yorkról élmény-
kincseket, akik a nyár hevében
a Szent István téri kávézóba
betérnek és megtekintik az
igaz szívvel készített képeket.

Szemenyei Sándor

XXIII. ZENIT – Zenei Ifjúsági Találkozó
és Nemzetközi Fúvószenekari Verseny 

Augusztus 18-i programok

17.00-kor Hangszerkiállítás-megnyitó 
17.05-kor Köles István alpolgármester megnyitja a ZENIT

fesztivált
17.10-kor Covasânt Község Baptista Imaházának Fúvós-

zenekara (Románia) 
18.00-kor Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar (Gyula)
18.50-kor Kassai Fúvószenekar (Szlovákia)
19.40-kor Bekton Ifjúsági Fúvószenekar (Balmazújváros)
20.20-kor Mazsorett-bemutató (Színfolt mazsorettcsoport,

Gyomaendrôd)
20.50-kor Gyulai Bigband

Augusztus 19-i programok

17.00-kor Csökmôi Tücsökzenekar
17.40-kor Csökmôi Ifjúsági Fúvószenekar
18.20-kor Rétyi Ifjúsági Fúvószenekar (Erdély, Románia)
19.10-kor Kiskunfélegyházi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar 
20.00-kor Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar
20.50-kor Békéscsabai Vasutas Koncert Fúvószenekar

Augusztus 20-i programok, gála

15.40-kor Kiskunfélegyházi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
16.10-kor Eredményhirdetés
16.30-kor Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar (Gyula)
17.00-kor Mazsorett-bemutató (Színfolt mazsorettcsoport,

Gyomaendrôd)
17.20-kor (18.00-ig) Békéscsabai Vasutas Koncert Fúvós-

zenekar

– Ma mennyiben határoz meg
az utazásod?

– Nagy szabadságot érez-
tem akkor, mert nem igazán
tudom elfogadni azt, amit a
mai kor kínál. Ma is felelôssé-
get érzek azért, amit akkor
megéltem.

– Mit tapasztaltál azokon a
helyeken, ahol jártál? Mi az a

tulajdonság, ami minden em-
berben megegyezik?

– Senki sem igazán elé -
gedett, nem igazán találkoz -
tam elégedett emberekkel, és
ez valamilyen szinten meg-
nyugtat.

– Hogyan kezelted az uta-
zás során a magányt?

– A magány egy külön feje-
zet, néha magasztos, néha
kínkeserves érzés. Különös
állapot, amikor napokig nem
beszélsz senkivel, nem érin-
tesz senkit. Ilyenkor beindul
az elme védekezése, kissé
ôrült dolgokat csinálsz, sza-
vakat kántálsz.

– Melyek a legmeghatáro-
zóbb élményeid?

– Ezek intim dolgok, a leg-
fontosabbakról senkinek nem
tudok beszélni.

– Vannak terveid a jövôre
nézve?

– Az valamilyen biztonságot
ad, hogy tudom, ha minden
kötél szakad, van egy furcsa,

biztos alapom: fel lehet kere-
kedni a semmibôl, és élni az
életet. A kerékpár jó formája az
utazásnak: nagyvárosokban
remekül lehet lavírozni, az em-
berek közelebb engednek
magukhoz. Sokan a sporttal
kapcsolják össze vagy a za-
rándoklással. Inkább egy ki-
csit népmesei a dolog.

– Hova készülsz most?
– Évek óta Olaszország-

ban élôszobrozok, idén is ké-
szülök. Elôször Toscanában,
majd a tengernél leszünk je-
len az utcákon a barátnôm-
mel, mint lovag és hercegnô.

Józsa Márta 

Lehet, hogy Lous Stuijf-
zand Várakozónak elne-

vezett bronz magaslesén
gyülekezünk, és onnan figyel-
jük a Jankay-galéria tárlatán
látható képi világot, a holland
képzômûvésznô térjátékait,
hogy aztán onnan kiindulva
körbejárjuk a képeket, Lóránt
János Demeter újabb alkotá-
sait, melyek egyenes folytatá-
sai az évtizedek óta felépített,
sajátos tematikának. Aztán
némi várakozás után töltünk
további idôt LS plasztikái kö-
zött, ámuldozunk a Folyók il-
lata kecses vonalain, majd a
vendéget eléri az alig magya-
rázható döbbenet LJD olajké-
pei elôtt. Jó lenne tudni, mifé-
le lények gyülekeznek a par-
ton, a homokos, kavicsos vízi
szegélyben, ahol mintha év-
milliókkal távolibb arcok kí-
sértenének arról, hogy „ilye-
nek voltunk, és lehetünk ilye-
nek”. De miért olyan idege-

nek ezek az arcok? Mintha
nem is emberek lennének,
mintha sokkal inkább valami
állatarccá változó portrék szó-
lítanának meg, hogy vigyáz-
zunk, emberek! Önmagunk-

ra, erre a furcsa Föld-világra,
ahol egyszer (vagy az idô-
múltban, netán az idôjövô-
ben) nagy kincs lesz a „Kleine

Fische, gute Fische”, azaz a
kis hal is jó hal, mert fenntart-
ja a biológiát. Az életet.

Egyre csak keresem a vá-
laszokat LJD képein, gyomor-
szorító, amit sugall. Pedig or-

dít, kiáltozik a Vigyázzunk,
emberek! emberre alig ha-
sonlítható figurája, mert köny-
nyen lehet, hogy ragyogó jö-

vônk nem is olyan ragyogó
már. Pedig az ember azért te-
remtôdött, vagy azért alakult
azzá, ami, hogy a jövôje (éle-
te) értelmes, gazdag legyen .

Visszanézünk a magasles-
re, hátha onnan messzebb
látni, belátni a jövôt, milyen is
lesz? Belátni, ami a mért idôk
elôtt volt, és azt, ami a mért
idôn túl vár ránk, emberiség
nevû, sokra hivatott társaság-
ra. A Föld mai királyaira, de
nem a régi értelemben.

Nem lehet átrohanni ezt a
kiállítást, mert visszahív min-
den tárgya, látványa, víziója.
A Katonás katona bunkó
arca, tekintetében a totális
üresség, a nihil, a Bôrdudás li-
lára puffadt feje, a zenétlen
dudabrummogás képi üzene-
te, elsôbbséggel arról, hogy
„rám ismersz, vendég?”.

A közös tárlat ritkán átélhe-
tô élmény volt a Jankay-galé-
riában. Sass Ervin

Az idôrések látványvilága

Kortárssegítô
pályázati

támogatásból

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által KAB-KP-
09-A kódszámmal megje-
lentetett, „A kábítószer-
probléma kezelésével
kapcsolatos képzési tevé-
kenység támogatása” el-
nevezésû pályázati felhí-
vásra Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormány-
zata „Békéscsabai kor-
társsegítôk képzése és
hálózati együttmûködése”
címmel nyújtott be pályá-
zatot ez év áprilisában. 

A projektet a szociális
és munkaügyi miniszter
1 700 000 Ft vissza nem
térítendô támogatásban
részesítette. 

Ennek köszönhetôen a
Mi-Értünk Egyesület, az
SOS Tini Telefonos Alapít-
vány és a Békéscsabai
Keresztyén Ifjúsági Egye-
sület közremûködésével
kortárssegítô képzések
valósulhatnak meg 2009.
augusztus 1. és 2010.
március 31. között Békés-
csabán.

Rendhagyó fényképek

Volt egyszer egy rock
(beat) korszak…

Lovag és hercegnô
Tizenkét évvel ezelôtt egy csabai srác elhatározta, hogy egy
év alatt körbekerékpározza Európát. Élményei aztán napló
formájában megjelentek Nem történt semmi címmel. Azóta
úgymond „társadalmon kívül” él. Elsô nagy útja tapasztala-
tairól és az azóta eltelt idôrôl kérdeztem Vágréti Róbertet.



9CSA BAI MÉR LEG Vegyes vágott

Labradorok rendszeresen ke-
rülnek be a menhelyre. A
szakirodalom szerint ha ez a
fajta nem részesül megfelelô
nevelésben, kiképzésben,
problémás lehet a vele való
együttélés. Szökôsek, ugráló-
sak, hiperaktívak tudnak len-
ni. De mivel olyan édesek ezek a kiskutyák – de melyik nem
az? – sokan meggondolatlanul megveszik a tenyésztôktôl.
Egy-két év múlva aztán fô a fejük, hogyan szabaduljanak
meg a kezelhetetlenné vált kutyától, mert a gyerek nem nôtt
olyan gyorsan, mint a játszótársnak beszerzett kutyus, nem
tud vele foglalkozni, a szülônek meg napi egy sétáltatásra
sincs ideje a nagy rohanásban. Így történt-e vagy másképp,
ki tudja, de egy biztos: Csaklabi a menhelyre került. A kutya
egy új, egy jobb gazdira vár, akinek van ideje, türelme és egy
kis szakértelme foglalkozni vele. Ha ezt megkapja, akkor sok-
sok szeretettel fogja meghálálni a gondoskodást. 

A csabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. szám alatt ta-
lálható, honlap: www.csabaiallatvedok.hu, telefon: 30/322-
2776, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

GAZDIKERESÔ

Perfekt Szakközép- és Szakiskola
Azonosító: OM: 102591

Békéscsaba, Kétegyházi út 7.

Érettségizettek részére szeptembertôl 
iskolarendszerû képzésekre várjuk 
a jelentkezôket nappali és esti tagozaton:

• külgazdasági üzletkötô
• jogi asszisztens
• vámügyintézô, jövedéki ügyintézô
• értékpapír-piaci szakügyintézô
• pénzügyi-számviteli ügyintézô
• adóigazgatási szakügyintézô
• telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens
• informatikus
• banki szakügyintézô
• pénzügyi szakügyintézô
• költségvetési gazdálkodási szakügyintézô

További részletek: www.perfekt.hu 
Tel./fax: 66/323-649, 520-072

bekescsaba@perfekt.hu

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

Akondorosi születésû,
Mexikóban élô, nyolc-

vankét éves világhírû szob-
rász, építész, Kepenyes Pál
interaktív kiállítását Domokos
László, a megyei közgyûlés
elnöke és Andó György, a mú-
zeum igazgatóhelyettese nyi-
totta meg.

A Munkácsy Mihály Múze-
umban szeptember 20-áig lát-
ható tárlaton kötelezô meg-
fogni, mozgásba hozni a Me-
xikóból hazaérkezett tárgya-
kat! A megnyitón maga az al-
kotó vont be agyaggal egy
fiatal hölgyet, s Ana Babic
szopránénekesnô repertoár-

jából is ízelítôt kaphattunk. A
filmvásznon a Conan, a bar-
bár (1982) címû film szereplôi
viselték a mûvész avantgarde
ékszereit, melyeket most csi-
nos csabai modell lányok vo-
nultattak fel. Szûkebb hazájá-
ban, Békésben most elôször
volt kiállítása, hiszen a ’40-es
években Budapesten végzett
képzômûvészeti tanulmányai-
nak egy koholt per vetett vé-
get, börtönbe került. Az ’56-
os forradalom Párizsig vitte,
majd New York és Mexico City
következett. Megkapta a me-
xikói becsületrendet.

Alkotói énje végül Acapul-
cóban teljesedett ki: a repülô-
vel ide érkezôk elôször „A nap
népe” címû 15 méteres szob-
rát pillantják meg. Korunk leg-
sikeresebb kortárs szobrászai
között jegyzik. Vándor

A matematikaoktatás jelene és jövôje
Konferencia Koós Géza tanár úr emlékére

A Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakkö-
zépiskola 2009. augusztus 25-én és 26-án A matematikaok-
tatás jelene és jövôje címmel országos konferenciát rendez
Békéscsabán, ismert és elismert elôadók közremûködésével.
Az elôadások helyszíne a megyeháza, 9-tôl 17 óráig (Czeizel
professzoré a nagy érdeklôdésre való tekintettel az ifiházban
lesz 25-én 16 óra 20 perckor.)

Elôadók:
Prof. dr. Czeizel Endre: . . . Genetika és nevelés

Prof. dr. Gombocz János: . „Az emberiség jövôje 
a neveléstôl függ”

Dr. Hoffmann Rózsa: . . . . . Állandóság és megújulás 
a pedagógus munkájában

Koren Balázs: . . . . . . . . . . Modellezés a matematikaórán

Dr. Kosztolányi József: . . . Gondolkodni jó!

Prof. dr. Kovács László:. . . A fasori csoda

Környei László:  . . . . . . . . .A magyar matematikaoktatás 
a hazai és külföldi mérések 
tükrében

Prof. dr. Lovász László:  . . .Gráfok egykor és ma

Lovász László Miklós:  . . . .Matematika egy olimpikon 
szemével

Pálmay Lóránt:  . . . . . . . . .Bizonyítsunk? Mit? Mikor? 
Hogyan?

Dr. Reisinger János: . . . . . Babits mint matematikus

Dr. Szalay István: . . . . . . . Identitásnyomok a szám-
fogalom kialakulásában

Dr. Vancsó Ödön:  . . . . . . .Modellezés a matematikaórán

Winkler Márta:  . . . . . . . . .Fáklyák vagyunk-e még?

A konferenciával kapcsolatos információkat a http://www.
szikszi.hu weboldalon, valamint a 66/322-611-es és a 66/635-
458-as számon, Kmetykó Andrástól kaphatnak az érdeklôdôk.

Tiltakozás 
a nyelvtörvény ellen

Hat egyhangú vokssal fo-
gadta el a megyei köz -

gyûlés kisebbségi bizottsága
az egyetlen határozati javasla-
tot, amelyet Tolnai Péter fide-
szes bizottsági elnök veze-
tett fel – kiemelve hazánk, me-
gyénk pozitív kisebbségpoliti-
káját, az Európában egyedül-
álló kisebbségi önkormányza-
tiság intézményrendszerét.

A határozat szerint a szlo-
vák államtörvény június 30-án
a pozsonyi parlamentben
megszavazott módosítása
sérti az európai normákat,
nincs összhangban a nemzet-
közi szervezetek ajánlásaival,
az 1995-ös szlovák–magyar
alapszerzôdéssel és Szlová-
kia alkotmányával sem. Zsura
Zoltán tótkomlósi MSZP-s
kép viselô nehezményezte,
hogy nem került a bizottság
elé a törvénymódosítás szö-
vege, ezért óvatosságra intett. 

A képviselô a név szerinti
szavazáskor egyetértett a
többséggel: tiltakozni kell az
antidemokratikus, a szlová-
kiai magyarságot negatívan
korlátozó törvénymódosítás
ellen, és fel kell szólítani a
szlovák kormányt, hogy he-
lyezze hatályon kívül a tör-
vénymódosítást. V. A.

A békéscsabai 2. Számú Ál-
talános Iskola pedagógusai
tábort vezettek Nagyszalon-
tán, a Szent Antal gyermek-
otthonban. Alább rövid be-
számolójukat olvashatják.

Nagy izgalommal és vá-
rakozással készültünk a

tábori munkára, tizennyolc
pedagógus vett részt és hat
diákunk, akik országos szóló-
néptánc-nyertesek. Iskolánk
karbantartója kisebb javításo-
kat végzett az épületeken, mi-
közben mi igyekeztünk tarta-
lommal megtölteni a tábor
minden percét. Mivel több
gyermekotthon egymás szá-
mára ismeretlen lakóival dol-
goztunk, nehezebb volt a fel-
adatunk, mintha szokásosan,
a jól ismert szalontai gyerek-

csapattal kellett volna foglal-
koznunk.

Tudatosan építettük fel a
foglalkozásokat a gyermekek
intenzitása, figyelemigénye
szerint, tanulási és szórako-

zási lehetôségeiket is figye-
lembe véve. Legfôbb célunk
az volt, hogy örömet szerezve
neveljük a gyerekeket. Mind-
annyiunk számára nagy él-
mény volt ez a hét. 

Munkánkat a Vasárnapi Is-
kola Alapítvány és Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város Okta-
tási, Közmûvelôdési és Sport-
bizottsága támogatta, ame-
lyért köszönet.

Öröm Nagyszalontán

�Komplex ifjúsági tábor
Idén immár 14. alkalommal rendezte meg a Dél-alföldi Re-

gionális Közmûvelôdési Egyesület a Komplex Ifjúsági Tá-
bort, mely ezúttal is komoly érdeklôdést váltott ki a diákság
körében. A szokásokkal ellentétben ebben az évben a Szent
István Egyetem kollégiuma, a békéscsabai Alma Mater Hos-
tel biztosította a szálláshelyet, ez a változás azonban aligha
gátolta meg a lakókat a kellemes, ugyanakkor hasznos el-
foglaltságokban.

Diákvezetôi csoport a kezdetek óta évrôl évre indul, új-
ságíró, illetve rádiós szekcióba idén kilencedik alkalommal
adhattuk be a jelentkezésünket, míg az amatôr zenei diák-
tábor (gitárosok számára) harmadik éve valósul meg. 

A csoportok önálló szakmai vezetôk irányításával dol-
goztak, a szabadidôs programok azonban kiváló lehetôsé-
get nyújtottak a táborlakók csapattá kovácsolására. A csak-
nem egy héten át zajló táborban minden este egy-egy han-
gulatos, vidám eseményen vehettünk részt. Egy sportos ve-
télkedôvel kezdtük a hetet, de a legemlékezetesebb pilla-
natok közé sorolhatók a szerdai karaokepartin történtek, a
vállalkozó szellemûek pedig a „Ki mi tud?”-on adhattak szá-
mot tudásukról. A csütörtöki kvízkaszinó után árverés kö-
vetkezett, ahol játékpénzeinkkel licitálhattunk. Talán említe-
nünk sem kell, hogy ez a program is nevetésbe torkollott...

A tábor végére az újságírócsoport összeállította a tábor
lapját, a rádiósok naponta szórakoztatták a többieket egy-
egy negyedórás élô mûsorral, míg a gitárosok az utolsó ren-
dezvényen adtak koncertet. A záróest mûsorát bárki meg-
hallgathatta július 30-án 18.00 órától a békéscsabai Elefánt
sörözôben, a tábor fotóit pedig rövidesen a http://darke.
csabanet.hu oldal galériájában érdemes keresgélni.

Annak ellenére, hogy mi csak ebben az évben csatla-
koztunk a nagy hagyományokkal bíró szervezéshez, a fan-
tasztikus légkör, a közös munka hangulatának ismeretében
minden diák figyelmébe ajánljuk a hatnapos tábort: jövôre
visszatérünk! Kovács Gergô és Szurovecz Illés

Kepenyes Pál itthon

Angol-, 
németnyelv-

oktatás. 
30/546-4819.

ZENTAI.
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LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llttpp..--nn  tteettôôttéérrii,, 9900  nnmm--eess,, 3 + fél szobás,
két kilépôs erkéllyel lakás eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 63 nm-es, 1 emeleti, 1 + 2
fél szobás, erkélyes, egyedis lakás eladó. ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn felújított, 65 nm-es, 4. emeleti, 
2 és fél szobás, étkezôs, klímás, erkélyes, riasztóval felszerelt
lakás eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn  2 + fél szobás, egyedi gázos,
2. emeleti, belvárosi, redônyös, klímás, kéterkélyes téglalakás
eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  bbeellvváárroossbbaann panorámás, 90 nm-es, 3. emeleti, 
1 + 2 fél szobás, K–D-i fekvésû, étkezôs, újszerû lakás eladó. 
ÁÁrr::  1177  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossbbaann nappali + 3 félszobás, amerikai
konyhás, 4. emeleti, újszerû, erkélyes lakás liftes házban eladó!
ÁÁrr::  1177,,4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáábbaann 74 nm-es, két és fél szo-
bás, klímás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáánn 1. emeleti, 66 nm nettó alapterüle-
tû, 1 szoba + nappalis lakás erkéllyel, fedett kocsibeállóval ela-
dó. ÁÁrr::  1188,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 83 nm-es, két és
fél szobás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1188,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann, kétszintes társasházban 
4 szoba + nappalis lakás eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann 116 nm-es, kétszobás, amerikai
konyhás, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  1199,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann 110 nm-es, kétszintes, két és fél
szobás, nappalis lakás eladó. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
SSzzeeggeeddeenn,,  aa  CCssaapplláárr  BBeenneeddeekk  uuttccáábbaann 1. emeleti, 89 nm-es, há-
romszobás lakás eladó. Két kocsibeálló is tartozik az ingatlan-
hoz. ÁÁrr::  2211,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  uuttccáábbaann  új építésû, 79 nm-es, há-
romszobás, teraszos, földszinti, egyedi fûtésû lakás eladó. 
ÁÁrr::  2233,,3366  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann 120 nm-es, igényes lakás eladó.
ÁÁrr::  2299,,55  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeemméénnyy  uuttccáánn 65 nm-es, kétszobás, teraszos
családi ház eladó.  Felújításra vár. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn,,  1500 nm-es telken lévô 80 nm-
es, fsz. + tetôteres családi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJáácciinntt  uuttccáábbaann, 1100 nm-es telken 38 nm-es, fsz.
+ tetôteres családi ház eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáánn,,  1200 nm-es telken 129 nm-es, két és
fél szobás családi ház garázzsal, eladó. ÁÁrr::  99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es,
polgári jellegû, háromszobás ház garázzsal, eladó. ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann, 727 nm-es telken 100 nm-es, há-
romszobás polgári ház eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 938 nm-es telken 80 nm-es,
két és fél szobás családi ház eladó. Lakáscsere is lehetséges.
ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHeeggeeddûûss  uuttccáábbaann 90 nm-es, kétszobás, felújított
családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann 85 nm-es, kétszobás családi
ház eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr:: 1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBooccsskkaaii  uuttccáábbaann 120 nm-es, háromszobás, te-
raszos, jó állapotú családi ház eladó. ÁÁrr:: 1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn, 350 nm-es telken 72 nm-es, egy
+ 2 fél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáánn,, 1300 nm-es telken 54 nm-es + 54
nm beépíthetô tetôterû családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AA.. uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200 nm-es,
hatszobás, polgári típusú családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobbooss  IIssttvváánn  uuttccáábbaann, 766 nm-es telken 100 nm-
es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 155 nm-
es családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKáárráásszz  uuttccáábbaann kertes, háromszobás, elôkertes
családi ház eladó. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáánn,, 7700 nm-es telken 100 nm-es csa-
ládi ház 1 + 2 fél szobával eladó. Csereingatlan is érdekel. 
ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCssaalláánnooss  uuttccáábbaann,, 850 nm-es telken 45 nm-es
kis ház lakhatási engedéllyel, hozzáépítési lehetôséggel eladó.
ÁÁrr::  1144,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn  110 nm-es, kétszobás családi ház
eladó. ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..

VIDÉKI INGATLAN
MMaaggyyaarrbbáánnhheeggyyeesseenn,,  aa SSáággvváárrii  uuttccáánn  100 nm-es, 3 szoba + nap-
palis családi ház eladó. ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..
DDoommbbiirraattoossoonn,,  aa  HHôôssöökk  úúttjjáánn,,  1480 nm-es telken 85 nm-es, 2 +
fél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  22,,55  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  uuttccáánn,, 1117 nm-es telken 80 nm-es,
háromszobás, komfort nélküli, felújítandó családi ház eladó. 
ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..
VVéésszzttôônn,, aa  VVáárrkkoonnyyii  uuttccáábbaann  kétszobás családi ház (ikerház fele)
eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
VVéésszzttôônn,,  aa  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  uuttccáábbaann,, 950 nm-es telken 70 nm-es,
háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55 MM  FFtt..
NNaaggyyéérreenn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  uuttccáábbaann, 1900 nm-es telken 200 nm-es,
háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
AAmmbbrróózzffaallvváánn,,  aa  LLuutthheerr  uuttccáánn,, 1800 nm-es portán 100 nm-es, két-
szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  RRaakkttáárr  ssoorroonn felújításra szoruló, kétszobás családi
ház eladó. ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  TToorrmmáássii  uuttccáánn, 800 nm-es telken 100 nm-es csalá-
di ház két szobával + nappalival eladó. ÁÁrr::  44,,22  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  TToorrmmáássii  uuttccáánn, 800 nm-es telken 90 nm-es családi
ház szerkezetkész állapotban eladó. ÁÁrr::  44,,33  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  LLoonnddoonn  uuttccáábbaann,, 381 nm-es telken 70 nm-es, másfél
szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,,  aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann két szoba + nappalis családi
ház eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  TThhöökkööllyy  uuttccáábbaann,, 1788 nm-es telken 98 nm-
es, kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  44,,77  MM  FFtt..
MMeezzôôhheeggyyeesseenn kis családi ház két szobával, gáz és vegyes tüze-
léssel, garázzsal melléképülettel eladó. ÁÁrr::  44,,88  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn 80 nm-es, háromszobás családi ház
eladó. ÁÁrr::  44,,99  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 2000 nm-es telken 120 nm-es, há-
rom szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  55  MM  FFtt..
CCssoorrvváássoonn,, aa  JJóózzsseeff  AA..  uuttccáábbaann 75 nm-es, két és fél szobás csa-
ládi ház eladó.  ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
EElleekkeenn,,  aa  DDuuggoovviiccss  uuttccáábbaann,, 960 nm-es telken 100 nm-es csalá-
di ház két szobával eladó. Csere is szóba jöhet! ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,, aa  HHáámmáánn  KKaattóó  uuttccáábbaann,, 1440 nm-es telken 98 nm-es,
két szoba + nappalis, teraszos családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  HHoosssszzúú  uuttccáábbaann,, 1271 nm-es telken 58 nm-es, két-
szobás, konyha + étkezôs családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,77  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKeeccsskkeemmééttii  uuttccáábbaann,, 1600 nm-es telken 110 nm-es,
kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,99  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,, aa  KKooddáállyy  uuttccáábbaann 200 nm-es, háromszobás csa-
ládi ház eladó. Felújítást igényel. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
DDoobboozz,,  SSáámmssoonn  uuttccáábbaann 60 nm-es, kétszobás családi ház eladó.
ÁÁrr::  66,,11  MM  FFtt..
BBéékkééss  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aa  SSaass  uuttccáábbaann kétszobás családi ház eladó.
ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 150 nm-es, háromszobás családi
ház eladó. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
RReeccsskkeenn,, aa  KKoossssuutthh  uuttccáábbaann ikerház egyik része (490 nm-es tel-

ken 90 nm-es, két és fél szobás) eladó konvektoros és kandal-
lófûtéssel. ÁÁrr::  66,,66  MM  FFtt..
KKoonnddoorroossoonn,,  aa  CCssaabbaaii  úúttoonn,, 1999 nm-es telken háromszobás
családi ház eladó.  ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..
EElleekkeenn,, aa  KKéétteeggyyhháázzii  uuttccáábbaann három és fél szobás családi ház üz-
lethelyiséggel eladó. ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..
DDoobboozzoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáánn  120 nm-es, kétszobás családi ház
eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..  
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn,,  aa  KKáállvviinn  uuttccáábbaann,, 467 nm-es telken 100 nm-es,
két galériás szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
MMeezzôôbbeerréénnyybbeenn  hháárroomm és fél szobás családi ház 95% os ké-
szenléti állapotban eladó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,,  nagyon szép, rendezett utcában négyszobás csa-
ládi ház eladó. ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..
EElleekkeenn,,  aa  BBeemm  uuttccáábbaann, 100 nm-es telken 90 nm-es, kétszobás,
felújított családi ház eladó. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
CCssaannááddppaalloottáánn  ELADÓ egy régi építésû, felújítás alatt álló, két-
szobás családi ház. ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
GGeerreennddáássoonn,, aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 1200 nm-es telken 120 nm-es,
kétszobás, étkezôs, két elôszobás, pincés családi ház eladó. 
ÁÁrr::  77,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  RRáákkóócczzii  uuttccáábbaann,, 1500 nm-es telken 220 nm-es,
négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
GGyyoommaaeennddrrôôddöönn,,  aa  DDoobb  IIssttvváánn  úúttoonn, 1200 nm-es telken lévô 160
nm-es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  88,,44  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aazz  AAddyy  EEnnddrree  uuttccáábbaann,,  1000 nm-es telken 102 nm-
es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uuttccáánn,, 500 nm-es telken 76 nm-es, két-
szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..  
BBéékkéésseenn,, aa  KKeerrtt  uuttccáábbaann,,  805 nm-es telken 80 nm-es, kétszobás,
felújított családi ház eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
SSzzaabbaaddkkííggyyóóssoonn,, aa  KKööllccsseeyy  uuttccáábbaann,, 2000 nm-es telken 100 nm-
es két szoba + étkezôs családi ház + lakóháznak kialakított mel-
léképület garázzsal eladó. ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  aa  BBéékkee  uuttccáánn 127 nm-es családi ház 2 szobá-
val + nappalival eladó. ÁÁrr::  99  MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,, aazz  ÁÁcchhiimm  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann,, 1082 nm-es telken
80 nm-es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  99 MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  aa  BBéékkee  uuttccáábbaann, 1400 nm-es telken 110 nm-es,
kétszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaassoonn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáánn134 nm-es, három szoba + nap-
palis családi ház eladó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..
SSzzaabbaaddkkííggyyóóssoonn,, aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 2150 nm-es telken 100 nm-
es, két szoba + nappalis, téglafalazatú családi ház eladó. 
ÁÁrr::  99,,9999  MM  FFtt..
FFaajjsszz,,  SSzzeenntt  IIssttvváánn  úúttoonn, 900 nm-es telken családi ház négy szo-
bával, fedett terasszal eladó. ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
NNaaggyysszzéénnáássoonn,, aa  ZZrríínnyyii  MM..  uuttccáábbaann,, dupla portán 100 nm-es, há-
romszobás, jó állapotban lévô, egyszintes (tetôtere beépíthetô)
családi ház eladó. ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
MMuurroonnyybbaann,,  aa  KKoossssuutthh  uuttccáábbaann, 1544 nm-es telken 100 nm-es,
kétszintes, tégla, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
MMááttrraabbaalllláánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, 400 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann,, 877 nm-es telken 230 nm-es,
négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..

SSaarrkkaaddoonn,, aa  MMuunnkkááss  uuttccáábbaann étkezôs kialakítású, tetôtér-beépí-
téses családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddáássoonn,, aa  RRáákkóócczzii  uuttccáábbaann  újszerû, tégla építésû, há-
romszobás, nappalis, étkezôkonyhás ház eladó. ÁÁrr:: 1122,,99  MM  FFtt..

ALBÉRLETEK 
BBéékkééssccssaabbáánn, a Bánszki utcában a rendôrséggel szemben egy
50 nm-es, 2 szobás + amerikai  konyhás, egyedis, 3. emeleti, bú-
torozott lakás kiadó. DDííjjaa::  3322  000000  FFtt  ++rreezzssii  ((22  hhaavvii)).
BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 57 nm-es, egyedi
fûtésû lakásban egy teljesen berendezett szoba kiadó. 
ÁÁrr::  2200 000000  FFtt//hhóó ++  1100  000000  FFtt  kkaauucciióó. 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm--llaakkóótteelleeppeenn 1 + 2 fél szobás, egyedis, bú-
torozott lakás kiadó. DDííjjaa::  2200 000000 FFtt//hhóó  ++  rreezzssii  ((11--22  hhóónnaapp  kkaauucciióó).
BBéékkééssccssaabbáánn,,  MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  FFôô  uuttccáábbaann,, ötszobás családi
házból egy szoba kiadó közös fürdô és konyha használattal + fél
rezsiköltséggel, esetleg az egész ház kiadó. DDííjjaa::  4400 000000  FFtt//hhóó
++  rreezzssii  ((11  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn, téglablokkos épületben 4.
emeleti, 60 nm-es, két szoba, konyha + étkezôs, egyedi kon-
vektoros fûtésû lakás albérletbe kiadó hhaavvii  2255  000000 FFtt//hhóó ++  rreezzssii
áárroonn  ((11  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llaakkóótteelleeppeenn 54 nm-es, egy szoba + ét-
kezôs, részben bútorozott lakás kiadó. DDííjjaa::  2255 000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii
((22 hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann,, 2. emeleten egyszobás, búto-
rozatlan lakás kiadó. DDííjjaa:: 2288  000000  FFtt//hhóó  ++rreezzssii  ((22  hhóónnaapp  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann  kétszobás, üres, frissen fes-
tett, egyedi gázos, 2. emeleti lakás albérletbe kiadó. DDííjjaa::  3377 000000
FFtt//hhóó  ++  rreezzssii  ((22  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llaakkóótteelleeppeenn 1. emeleti, 55 nm-es, két és
fél szobás lakás hosszútávra kiadó. DDííjjaa::  4400  000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii
((22 hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  RRiiggóó  uuttccáábbaann tetôtéri lakás kiadó. A lakás rész-
ben bútorozott, kétszobás, tusolós. DDííjjaa  rreezzssiivveell  eeggyyüütttt  4400  000000
FFtt//hhóó ((11  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáábbaann  bbeellvváárroossii,,  újszerû, egye-
di gázos, bútorozatlan, kétszobás lakás kiadó. DDííjjaa::  4400 000000  FFtt ++
rreezzssii ((11  hhóó  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 64 nm-es, két és fél szobás,
részben bútorozott, klímás, egyedis lakás kiadó. Konyhája fel-
szerelt. DDííjjaa::  5500 000000  FFtt//hhóó  ++  rreezzssii  ((22  hhaavvii  kkaauucciióó))..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIlllléésshháázzii  uuttccáánn 67 nm-es, földszinti lakás kiadó.
DDííjjaa:: 8800  000000  FFtt//hhóó..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  LL..  uuttccáábbaann két és fél szobás, bútorozat-
lan, konvektoros fûtésû lakás kiadó. Kocsibeállási lehetôség is
van. DDííjjaa::  6600  000000  FFtt//hhóó  ++  rreezzssii  (2 havi kaució). 

SSzzuuppeerr  aakkcciióóss  lleehheettôôsséégg!!
VVeeggyyeenn  llaakkáásstt  mmoosstt  fféélláárroonn!!  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  ssoorroonn 1. emeleti, 55 nm-es pa-
nellakás megkímélt állapotban, két szoba + étkezôvel, szô-
nyegpadlós helyiségekkel, központi fûtéssel, radiátoros hôlea-
dókkal, beépített konyhabútorokkal eladó. ÁÁrr::  66,,77  MM  FFtt..  AA  llaakkááss
áárráánnaakk  ffeennnnmmaarraaddóó  ffeelléétt  rrááéérr  11  éévv  mmúúllvvaa  kkiiffiizzeettnnii!!  EEzz  aazz  aajjáánnllaatt
ookkttóóbbeerr  3300--iigg  éérrvvéénnyyeess!!

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 A
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A zrenjanini Kortárs galéria és
écskai mûvésztelep grafikai
gyûjteményébôl láthat válto-
zatos, a grafika csaknem min-
den technikáját felölelô válo-
gatást a közönség Békéscsa-
bán, a Munkácsy Mihály Mú-
zeum Tégla Termében.

Az alkotók mindegyike a
volt Jugoszlávia területérôl
származik, mûveikben megje-
lennek régiójuk sajátosságai.

A tárlat ünnepélyes megnyitó-
ján Rodovan Zivankic, a zren-
janini kortárs galéria igazgató-
ja mellett mint a rendezvény
házigazdája dr. Szatmári Imre
megyei múzeumigazgató is
részt vett. A kiállítást, amely
egészen augusztus 30-ig vár-
ja az érdeklôdôket, Lonovics
László, a Békéstáji Mûvészeti
Társaság elnöke nyitotta meg.

k. k. p.

Augusztus 15. 19 órakor
Hooligans koncert 
a sportcsarnokban

Augusztus 20.
Augusztus 20-i falunap Gerlán

Augusztus 25–26.
A matematikaoktatás jelene 
és jövôje – országos konferencia 
a megyeházán

Augusztus 26.
Tanév-elôkészítô szakmai nap 
a Belvárosi Általános Iskola 
és Gimnáziumban

Szeptember 15-ig
Bábkészítô pályázat és kiállítás 
a Békési Úti Közösségi Házakban

Augusztus végéig
Válogatás a zrenjanini mûvésztelep
alkotásaiból a Munkácsy Mihály
Múzeumban

Augusztus végéig
Grafikák az écskai mûvésztelep
gyûjteményébôl a múzeumban

Augusztus végéig
Scholtz Endre kiállítása 
a megyeháza aulájában

Augusztus 29-ig
Csabai Szalon – helyi képzômûvé-
szek kiállítása az ifiház földszintjén

Augusztus 31-ig
100 éve született Jakuba János. 
Kiállítás a Munkácsy-emlékházban

PROGRAMAJÁNLÓ

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 orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express és Ticketportal jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. 
Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tol-
lak), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turiz-
mus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

A Vakok és Gyengénlátók Bé-
kés Megyei Egyesülete 1,8
millió forintot nyert a Minisz-
terelnöki Hivatal NETRE-
KÉSZ programjának kereté-
ben meghirdetett „Az infor-
mációs társadalom és tudás-
alapú gazdaság fejlesztése,
az elektronikus közszolgálta-
tások megvalósítása” címû

pályázatán, az „Internet-
SZEMpontok” címû projekt
lebonyolítására.

A program fô célja a Békés
megyében élô látássérültek
informatikai oktatása, elsô-
sorban az internethasználat
elsajátítása és fejlesztése.
A látássérültek mindennapi
életvitelét megkönnyíti, élet-

minôségüket kedvezôen javít-
ja az internet, amely segíti a
kapcsolattartást, információ-
szerzést vagy adott esetben
az ügyintézést. Szabó Tiborné
projektvezetôtôl, az egyesület
elnökétôl megtudtuk: megye-
szerte tartanak internetes kis-
közösségi klubfoglalkozáso-
kat, így a kistérségi körzeti

központokban, Gyulán, Oros-
házán és Szeghalmon is csat-
lakozhatnak az ott és a kör-
nyezô településeken élô va-
kok és gyengénlátók. Az álta-
lában tízfôs kis csoportok
rendszeres foglalkozásokra
jönnek össze, ahol megisme-
rik, gyakorolják az internet
használatát. K. K. P. 

Aki elolvassa Kôszegi Bar-
ta Kálmán Ecetes szilva

címû „szabálytalan naplóját”,
óhatatlanul bölcsességnek
tûnô mondatokat fogalmaz,
az életsorsok erre buzdítják.
Például azt gondolja (és jog-
gal), hogy az élet sokkal bo-
nyolultabb, mint a leegy-
szerûsítések, közben sokkal
egyszerûbb is, mint a bonyo-
lítások. Meg azt is, hogy a sor-
sok sohasem egyformák,
egyes korokban (korszakok-
ban) azonban a lényeg a
meghatározó, és ez a lényeg
mindenki sorsában fellelhetô.
Kérdezhetnénk, hogy a könyv
írójának Ecetes szilvája miért
ecetes. És miért szilva, és mi-
ért nem cseresznye? Metafo-
rák tobzódása vagy tobzódó
metaforák, hasonlóság a kife-
jezések között, avagy kifeje -
zô hasonlóságok? Köztudott,
hogy a szilva ízletes, populáris
gyümölcs. Leginkább az a jel-
lemzô rá, hogy szilvaízû. De
ha ecetes szilva lesz belôle,
akkor mi van? Mi történt vele?
Ezúttal ebben a könyvben
csak annyi, hogy Kôszegi 
Barta Kálmán szimbólummá
emelte, és azt mondja vele,
hogy „ilyen az élet”. Vagyis
ilyen volt. Mikor is? Könnyû
megfejteni: több évtizeddel

ezelôtt, igazítva az idôórát
egészen mostanáig. Vagy
majdnem mostanáig, amikor
valaki, a szerzô például, leírja
„szabálytalan naplóját” az éle-
térôl. Összegez is, mérlegre is
tesz, meg tanulsággal szolgál.

Nekem a 94 oldalas kis
könyv elsô kétharmada, a
gyermekkor, az ifjúkor, az
egyetemista lét és a munka-
kezdés ideje a legsikerültebb,
minden mondatán érzôdik a
közvetlen élmény, a valódiság
jelenléte, semmi írói túlzás,
poénkodás: a magyar való-
ság része volt, amit olvasok,
és ilyen írást ritkán olvashat az
ember. Külön helyzettanul-
mány, ahogy a kezdô fog-
szakorvos megérkezik élete

elsô állomáshelyére, „beéli
magát” a falu közegébe, meg-
szerzi az emberek bizalmát és
barátságát; amikor megveszi
élete elsô kerékpárját; ahogy
képet rajzol a hetvenes évek
értelmiségi létének sajátos ar-
culatáról, a kicsit savanykás
szilváról, amiben benne van
azért az édes íz is. Már akinek,
és már amennyire. Különösen
jók az apró részletek, történe-
tek, amikor „igyekezett szin-
ten tartani magát, az akkori
körülmények között, a kor kö-
vetelményei szerint”. Aztán
így, vagy úgy sikerült.

Dokumentumértékû ez a kis
könyv, mely a Magyar Téka Er-
kel Sándor Könyvesház kiadá-
sában jelent meg. S. E.

Az elefánt és 
a repülô szônyegek

Megjelent Fürj Katalin ver-
sesmese-kötete, melyet

Csemniczky Dávid illusztrációi
díszítenek.

A könyv 27 állatokról szóló
mûvet tartalmaz, illetve tíz
csodás, színes rajzot, és há-
roméves kortól ajánlott felsô
korhatár nélkül mindenkinek.
A mesék a szeretet, a barát-
ság és a szerelem témáját jár-
ják körül, valamint néhány ki-
választott elmarasztalható tu-
lajdonságra hívja fel a figyel-
met nevelô célzattal.

Szponzorok segítségével
sikerült kiadni, és azon kívül,
hogy a gyomaendrôdi  Omart
könyvesboltban kapható 1990
Ft-os áron, még postaköltség
nélkül megrendelhetô a www.
adlibrum.hu/Furj-Katalin hon-
lapcímen, és az ország terüle-
tén egyes Líra Könyváruhá-
zakban is hozzá lehet jutni.

Világháló a látássérülteknek

Befôtt helyett Ecetes szilva

Testvérvárosi grafikák

BÉKÉSCSABA, 2009. AUGUSZTUS 13.
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A P R Ó H I R D E T É S
ALBÉRLET

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

IN GAT LAN
Békéscsabán, a Kastélyszôlôkben, a

Mester u. 57. sz. alatt új építésû családi
ház eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.:
20/931-3024.

A Réti panzió mögött garázs kiadó. Tel.:
30/938-4240.

Békéscsabán két generációnak is al-
kalmas kertes ház eladó, kisebb lakást
beszámítok. Érd.: 30/53-888-33.

Köröstarcsán hétvégi ház eladó. Ár:
850 ezer Ft. Tel.: 30/239-1625, tarcsa.
atw.hu.

Az Andrássy út 47. szám 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.

Kinizsi utcában garzonlakás beépített
bútorokkal eladó. Irányár: 6,8 M Ft. Ér-
deklôdni: 20/996-4348, 30/479-4628.

Telekgerendáson kétszobás családi ház
garázzsal, melléképülettel eladó. Tel.:
70/611-7585.

Garázs eladó. Cím: Békéscsaba, And-
rássy út 42. Érdeklôdni az alábbi tele-
fonszámon: 30/953-7129.

Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen
50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tá-
rolóval 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, három-
szobás, téglablokkos, 3. emeleti, egye-
di 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
Piaggio Zip 4 ütemû és Peugeot Spee-

dake  50 cm3-es robogó sürgôsen eladó.
Tel.: 70/588-0808.

250-es MZ ETZ motorkerékpár el adó.
Tel.: 70/311-9461.

SZOLGÁLTATÁS
Fûnyírást, bozótirtást, parlagfûirtást

vállalok. Tel.: 30/366-9699, Petri.
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készí-
tés, javítás részletfizetéssel is. Nyílás -
zárók javítása, cseréje. Tel.: 454-171,
70/212-6776.

Csempézést, hidegburkolást vállalok.
Tel.: 30/273-3191.

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

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-
kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

OKJ-s személy- és vagyonôri tan -
folyamra várunk jelentkezôket. Rész-
letfizetés lehetséges. Hölgyek is jelent-
kezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

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. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. 
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készíté-
sét vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Hitelproblémájátmegoldjuk! Telefon:
70/561-2352.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás, felkészítés.

Tel.: 70/228-6377.
Angolnyelv-oktatás, 70/392-0459.
Matematika-pótvizsga, 70/392-0459.
Búvároktatás! Tel.: 30/925-5287, e-mail:

octopusbvse@gmail.com.
Középiskolai angoltanár korrepetálást

és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

EGYÉB
Békéscsabai nôi labdarúgó SC játéko-

sokat keres utánpótlás- és felnôttcsa-
patába. Bencsik Éva, tel.: 30/506-4202.

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 biorezonan-
ciával, pénzvisszafizetéssel, garantált
eredménnyel. Érdeklôdni: 30/967-3447.

Gépelést, szövegszerkesztést, szakdol-
gozat-készítést rövid határidôvel válla-
lok. Tel.: 66/410-123 esti órákban.

MUNKA
Ingatlanközvetítô magas keresettel – fix

+ jutalék – munkatársat keres, nem
ügynöki munkára. Tel.: 30/520-4512.   

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

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser 
• Idegenforgalmi szakmenedzser 
• Pincér (sommelier- és mixerképzés is!) 

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

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

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, ingyenes
képzés, diákigazolvány, családi pótlék. Egyéni tanrend lehetséges!

Felnôttképzés:
Szociális segítô, gyermekgondozó-nevelô, pedagógiai asszisztens, gyógypeda-
gógiai asszisztens, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô, marketing- és
reklámügyintézô, protokoll-ügyintézô, PR-ügyintézô, vendéglátó szakmenedzser,
idegenforgalmi szakmenedzser, pincér (sommelier- és mixerképzés is!), idegen-
vezetô, utazásügyintézô, ECDL vizsgára való felkészítés.
Nyelvtanfolyam és nyelvvizsgára (alap-, közép-, felsôfok) felkészítô tanfolya -
mok: angol, német, román, francia, spanyol, olasz, orosz területen.

ISKOLARENDSZERÛ KÉPZÉS
(nappali, levelezô, egyéni tanrend) 
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ABékéstáji Mûvészeti Tár-
saság szervezésében jú-

lius 11-én este nyitották meg
a Garzon Szállóban a hatodik
Békéscsabai Nemzetközi,
Testvérvárosi Mûvésztelepet.
Lonovics László, a társaság
elnöke üdvözölte Túriné Ko-
vács Mártát, a polgármesteri
hivatal oktatási, közmûvelô-
dési és sportosztályának ve-
zetôjét, Leszkó Malgorzatát, a
békéscsabai lengyel kisebb-
ségi önkormányzat és a Ma-
gyar–Lengyel Baráti Társaság
elnökét, valamint a megjelent
alkotókat.

A békéscsabai mûvészte-
lepek immár több évtizedes

hagyománnyal rendelkeznek:
1976 és 1989 között évente
Országos Grafikai Mûvészte-
lepet rendeztek a békési me-
gyeszékhelyen. Ehhez kap-
csolódott az Országos Grafi-
kai Biennálé, ami azóta is a
tervezôgrafika országos fóru-
ma Békéscsabán. Az említett
mûvésztelepi tradíciót 2002-
ben a Békéstáji Mûvészeti
Társaság élesztette fel, és azt
követôen minden évben meg-
szervezi a Békéscsabai Nem-
zetközi Mûvésztelepet a tá-
mogatók – Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város, a Garzon
Szálló Kft., a Szlovák Kultúra
Háza – segítségével. 

Mind a biennálék, mind a
mûvésztelepek igen fontos
szerepet játszanak Békéscsa-
ba kulturális arculatának ala-
kításában, a testvérvárosi,
szakmai és baráti kapcsola-
tok ápolásában. A szakmai
mûhely a gyönyörû környe-
zetben nemcsak a nyugodt
alkotásra, de a baráti beszél-
getésekre, a mûvészek nem-
zetközi szimpóziumára is ki-
váló alkalom. A mûvészte -
lep Békéscsaba testvérvárosi
kapcsolatainak ápolása terén
is maradandó értéket közve-
tít, hisz a résztvevôk Tarnows-
kie Goryból (Lengyelország),
Székelyudvarhelyrôl (Romá-
nia), Zrenjaninból (Szerbia)
és Trencsénbôl (Szlovákia)
érkeztek, és jöttek Aradról,
Csíkszeredából is. A profesz-
szionális mûvésztelep hazai
résztvevôi közt üdvözölhettük
Csuta György, Fazekas Attila,
Gnandt János, a házigazda
Lonovics László, E. Szabó
Zoltán és Várkonyi János fes-
tômûvészeket. A mûvészek
egy-egy mûalkotást Békés-
csabának ajánlottak fel. 

Vándor Andrea

Ökumenikus
konferencia

A Vajdasági Magyar Cserkész-
szövetség Szabadkán rende-
zett tudományos konferenciát
a református vallás alapítója,
Kálvin születésének fél évezre-
des évfordulója alkalmából. Az
eseményen részt vettek a sze-
gedi cserkészkerület (Békés,
Bács-Kiskun és Csongrád me-
gyék) küldöttei is. A program-
ban szerepelt a református
vallás története, alkotmánya,
szervezeti felépítése, majd kis-
csoportos foglalkozások közül
lehetett választani. Élvezetes,
tartalmas idôt töltöttünk Sza-
badkán régi, kedves cserkész-
testvéreink körében. Remél-
jük, lesz folytatás!

Dr. Budur Lajos

Tartok a jövôtôl

Egymás arcába ordítoz-
zuk igazunkat, meg

sem hallgatva mások ér-
veit. Egy egész ország érzi
vesztesnek magát a túlol-
dalra mutogatva, hogy mi-
attatok jutottunk a szaka-
dék szélére. A tényekben
sem tudunk megegyezni.
Ami itt ôsi magyar szabad-
ságjelkép, ott nyilas szim-
bólum, ami itt gazdasági
reform, ott az ország kiáru-
sítása, ami itt szocialista
kormányzás, ott illegitim
komcsi hatalombirtoklás.

Nem teszek egyenlô-
ségjeleket, ne gondolják.
Felkiáltójeleket teszek, so-
kat, egymás után. Mert
nem a politikai elitünkrôl
beszélek, hanem mirólunk,
csendes többségrôl, a ci-
vil társadalomról. Nekünk
ment el az eszünk. Ebben
az országban már nem az a
kérdés, hogy rabok le-
gyünk, vagy szabadok, ha-
nem hogy ki kérdezi.

Tartok a jövôtôl. Mifelé
megyünk szemünk behuny-
va, süketen? Ki mozgatja ezt
a szélsôséges, kegyetlen,
embertelen világot? Tartok a
jövôtôl! Balázs József

Dr. Berthóty István (1872–
1929), Békéscsaba elsô pol-
gármestere nyolcvan évvel
ezelôtt hunyt el. Az igen el-
lentmondásos korszakban ti-
zenegy évig polgármesteres-
kedô Berthóty idejében indult
Csaba látványos gazdasági,
társadalmi, kulturális fejlôdés-
nek: az 1840-ben már mezô-
városi „nagyfaluból” fokoza-
tosan várossá nôtte ki magát.

Még 1992-ben emelte Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata Berthóty Ist-
ván tiszteletére az emléktáblát
születésének 120. évfordulója
alkalmából a városháza osz-
lopcsarnokában. Dr. Simon

Mihály nyugalmazott címzetes
fôjegyzô, a Békéscsabai Vá-
rosvédô és Városszépítô
Egyesület elnöke méltókép-
pen emlékezett az elsô pol-
gármester életútjára és 1918–
1929 közötti munkásságára,
mely meghatározó, kitörölhe-
tetlen múltunkból, hisz e ne-
mes férfiú teremtette meg a
modern közigazgatás alapjait.

Az elsô csabai polgármes-
terrôl lakóingatlant neveztek
el 1991-ben Berthóty-udvar
néven. Az egyesület koszorú-
ját Gécs Béla tipográfus és Si-
mon Mihály helyezték el az
emléktáblánál.

Vadi

Jegenyék, a környék lámpá-
sai, a nemzet napszámosai

voltak ôk, a tanyai tanítók. Tisz-
teletükre rendezte meg a Csa-
bai Szlovákok Szervezete, a
Szlovák Kultúra Háza és a Bé-
késcsabai Városvédô és Vá-
rosszépítô Egyesület a valaha
a Békéscsaba környéki tanya-
világban oktató, nevelô tanyai
tanítók találkozóját a Csaba-
szabadi iskolában, mely kiegé-
szült az 1969-ben végzett ta-
nulók összejövetelével.

A megjelenteket Lászik Mi-
hály, a Csabai Szlovákok Szer-
vezetének elnöke köszöntöt-
te, méltóképpen emlékezve
az 1853 és 1976 közt mintegy
20 iskolában tevékenykedô

tanítókra, majd Hanó Miklós
békéscsabai alpolgármester
emlékezô szavait Józsa Mi-
hály elôadómûvész tolmá-
csolta a tanítókról: „…szívük
egy részét régi kedves tanya-
si iskolájukban hagyták: Kere-
ken, Legelôgerendáson, Kis-
és Nagygerendáson, a Fator-
nyos iskolában, itt, Csabasza-
badiban, a Szalai-majorban,
Sikonyon és Sopronyban, Fé-
nyesen és Fürjesen és a többi
iskolában”. Az alpolgármes-
ter a Csabai Históriák sorozat
keretében napvilágot látott
Békéscsaba környéki tanyai
iskolák, tanyai tanítók címû
mûbôl Zahorán János tanító
szavaival üzent: „Nemcsak a

híres hadvezérek írhatnak
memoárt, de az egyszerû
közkatonák is hagyhatnak
maguk után testamentumot!”
S hagytak is. Minderrôl Miklya
Béla, Pribojszki Mihály, Sán-
dor Ferenc tanítók, dr. Ben-
csik Endre nyugalmazott fôis-
kolai tanár könyvbéli vissza-
emlékezései szólnak ékesen.

A baráti vacsora után kultu-
rális mûsor keretében emlékfa-
lat avattak az egykori tanítók
tiszteletére az iskola udvarán,
melyet Pál Miklósné, a Békés
Megyei Népmûvészeti Egye-
sület elnöke adott át. Az áldást
Nagy Zoltán evangélikus lel-
kész és Szigeti Antal katolikus
plébános végezték. V.  A.

Emlékfal a tanyai tanítóknak

Emléktábla a város
elsô polgármesterének

Festészettel a testvériségért
VI. Békéscsabai Nemzetközi Mûvésztelep

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

STEMPLI KFT. 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. Tel.: 66/430-620, 30/730-1404
TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

HIRDETÉSFELVÉTEL
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BÉKÉSCSABA ANNO...
Belvárosi panoráma
a magasból – 1920.

Abal oldali képeslapfotó
1920 táján – madártáv-

latból – örökítette meg a bel-
város panorámáját, a katoli-
kus templom magasba törô
tornyaival s a kép elôterében
a Széchenyi utca házaival.

Az egykori Gyulai országút
eleje 1860-ban lett Széchenyi
utca. Az elsô olyan csabai
utca, amelyet (Széchenyi Ist-
ván halála után négy hónap-
pal, majd 150 éve) történel-
münk nagy alakjáról neveztek
el. Az utca hosszú idôn át ré-
sze volt a belvárosban tartott
heti piacoknak, vásároknak. A
képen balról, lent az oszlopos
épület a közmûvelôdés háza.
Jóval korábban ennek a he-
lyén, az Élôvíz-csatornáig ki-
futó, nagy telken állt a Cset-
neki-féle nádfedeles ház. Itt
nyitott Dobay János gyulai
nyomdatulajdonos fióknyom-
dát, és 1873-ban itt kezdte
meg rövid életû mûködését.
Elsô jelentôsebb nyomtatvá-
nya a városháza avatásakor
Szemián Sámuel fôjegyzô be-
szédét tartalmazó füzet. Az
elsô csabai újság, a Békés-

megyei Közlöny e házban
mûködô nyomda terméke.

A közmûvelôdés háza fel -
építését az 1899-ben alakult
Múzeumi Egyesület kezde-
ményezte. Hosszú, sok vi-
szontagsággal terhelt tizen-
négy esztendô telt el, amíg
1914 márciusában Wágner
József terve alapján felépült a
közmûvelôdés háza, amely e
néven fél évszázadon át szol-
gálta a kultúrát. Azután világ-
hírû festônkrôl Munkácsy Mi-
hály Múzeumnak nevezték el
a régi, patinás épületet, mely
most, a nagy rekonstrukció
után a város legnevesebb, or-
szágos hírû kulturális intézmé-
nye. Az épület az utca egyet-
len, máig fennálló épülete.
Szemben vele a sarki háztetô
a Próféta vendéglô, amely
1866. évi indulásától majd egy
századon át létezett. A fölötte
látszó háztetô Stark Adolf szô-
lônemesítô házát jelzi, aki sa-
ját 16 holdas birtokán mintegy
300 nemesítési kísérletet vég-
zett. Szôlônemesítô munkás-
sága által vált neve nemzetkö-
zi hírûvé. Gécs Béla  

M intha családregényt ol-
vasnék vagy mozifilmet

néznék Munkácsy Mihályról,
olyan Ónody Magdolna köny-
ve, az „Íme, a festô”. A Ma-
gyar Téka Erkel Sándor Köny-
vesház kiadásában a Kolor -
print Nyomda és a Körös Gra-
fika Kft. tipográfiájával megje-
lent könyv a 2008-as eszten-
dô egyik záróeseménye, már
ami a kultúrát illeti Békéscsa-
bán. A kiadó néhány soros
bevezetôjébôl kiderül, hogy a
szerzô 1968 óta gyûjti az
anyagot, hogy kedvelt festô-
jének élettörténetét, családi
kapcsolatait, mûvészpályáját
minél árnyaltabban és részle-
tesebben bemutathassa az
olvasók és önmaga örömére.
„Itt, Békéscsabán és Békés
megyében – írja Kôszegi Bar-
ta Kálmán, a kiadó vezetôje –
minden Munkácsyhoz kap-
csolódó búvárkodás eredmé-
nyét szívesen fogadjuk, mert
ismereteinket bôvíteni, eleve-
nen tartani kívánjuk.”

Az olvasás-utazás Tirolban
kezdôdik: a színes képen ha-
vas hegyek, templomtorony,
kopár fák, téli hangulat. Bizo-
nyára Münster, ahol a szerzô
tudomása szerint sok Lieb
(Munkácsy ôsök neve) élt, ér-
deklôdésére azonban, hogy
kik és mi történt velük, nem
kapott választ. A könyv 8. ol-
dalán azonban beleolvasha-
tunk Vadnay Károly, a század-
forduló neves újságírója tár-

cájába (Budapesti Hírlap,
1900., 140. szám), melyben
leírja, hogy Munkácsy unoka-
testvére, Noszticzius Károly-
né, született Tóth Valéria sze-
rint a festô nagyapja azért
jött Tirolból Magyarországra,
mert „az állam mint építô-
mérnököt megbízta Sóvártt,
Sáros megyében a sóházi
épületek építésével”. Az öreg
Lieb nem tért vissza Tirolba,
Sóváron telepedett le… Hogy
kit vett nôül, ki kihez ment fe-
leségül, az már a következô
oldalak izgalmas olvasmá-
nya, mígnem elérkezünk Lieb
Mihályhoz, Munkácsy apjá-
hoz, akinek Röck Cecíliával
kötött (második) házasságá-
ból született a festô 1844. feb-
ruár 20-án, Munkácson.

Oldalak szólnak ezután a
Lieb család további sorsáról,
az anya korai haláláról, a fél-
árvák szétszéledésérôl, ere-
deti fényképek sokasága viszi

az olvasót a képzeletbeli „mo-
ziba”, ismerkedhet a történe-
tek szereplôinek arcvonásai-
val, idôt tölthet a cserépvári
kastélyban, ahol a szabad-
ságharc vészterhes idôszakát
töltötte testvéreivel és beteg
édesanyjával az akkor ötéves
Munkácsy Mihály. Ezek a
könyvbeli részek igazolják,
hogy a szerzô minden be -
gyûjtött családi adatot fontos-
nak tartott, így aztán sokszínû
a kép, ami elénk tárul. Úgy
tûnik azonban, hogy érdemes
lenne idôt áldoznia további
kutatásokra, hogy a kis törté-
netek még inkább összefüg-
gô, nagyobb eseménysorok-
ká igazodjanak. Jó lenne pél-
dául többet tudni emléktáb -
lájának leleplezésérôl mun -
kácsi szülôházán 1882-ben,
ahol személyesen is részt
vett, és „a vasut által rendel-
kezésére bocsátott szalonko-
csiban ” tette meg az utat Bu-
dapestrôl Munkácsig. A helyi,
illetve más, korabeli sajtó fel-
tehetôen írt róla.

Érdekes, mondhatnám fel-
zaklató olvasmány az „Íme, a
festô” Ónody Magdolnától,
aki választott hivatása, az or-
vostudomány mûvelése mel-
lett Munkácsy Mihály életé-
nek felderítésére fordítja sza-
bad idejét. Jelesül azért is,
hogy módunk legyen „isme-
reteinket bôvíteni”, ahogy az
elôszóban olvashattuk.

Sass Ervin  

Hölgyeknél szarvasi, férfiak-
nál szegedi, míg a vegyes pá-
rosoknál egy békéscsabai–
hódmezôvásárhelyi duó vég-
zett az élen.

A strandröplabdán kívül
más sportágakban is össze-
mérhették tudásukat a jelent-
kezôk. Utcai kosárlabdában is
hatalmas mezôny jött össze, a
hölgyeknél öt csapat közül a
„Csak csajok” néven szereplô
veretlenül lett elsô. Az uraknál
13 gárda komoly színvonalú
mérkôzéseken döntötte el a
bajnoki cím sorsát, itt a „Bün-
tetôk” állhattak a dobogó leg-
magasabb fokára. Az 1993
után született fiúknál is öt csa-
pat harcolt a végsô gyôzele-
mért, közülük a Tewwék futot-
tak be az elsô helyre.

Parkröplabdában is rendez-
tek versenyt, ahol az 1996 után
született lányok szerepeltek. A
hat csapat közül a Lajhár elne-
vezésû egylet végzett az élen.

Azok, akik nem versenyez-
tek, szurkolók vagy akár stran-
dolók, rengeteg játékot, sport-
ágat próbálhattak ki. Óriásjen-
gázhattak, tollasozhattak, pe-
lotázhattak, teniszezhettek, te-
kézhettek, boccsázhattak…
Több száz sportoló és strand-
vendég szórakozott kelleme-
sen a Juventus strandpartiján.
Támogatók: Békéscsabai Pol-

gármesteri Hivatal, Juventus rádió,
Speed Burger és Pizzéria, Békés
Megyei Hírlap, Szent István Egyetem
Gazdasági Kar.

– Nagy dicsõség és elismerés
ez Békéscsabának. Gratulá-
lunk! Hogyan tudja majd ösz-
szeegyeztetni feladatait? 

– Még a hivatalos felkérés
elõtt Szabó Károly elnök és a
klub vezetõsége is mellettem
álltak, mindenben a segítsé-
gükrõl, támogatásukról bizto-
sítottak. Szerencsére segí-
tõim is vannak: Bohus Bea tá-
vollétemben vezeti az edzé-
seket. Segítségükkel igyek-
szem összeegyeztetni a klub-
beli és a válogatottbeli felada-
taimat. 

– Mennyiben változik meg
ezek után hétköznapi élete?

Marad-e Békéscsabán, hisz
gyermeke itt jár iskolába…

– Érettségi elõtt áll a gyer-
mekem, utolsó éves lesz
szeptembertõl. Mindenféle-
képpen itt, a Belvárosiban fe-
jezte volna be az iskolát, még
akkor is, ha az én életem eset-
leg másképp alakul… Békés-
csabán maradunk, itt fogunk
élni továbbra is.

– Milyen eredményekre
számít a továbbiakban az Elõ-
re NKSE-vel és a nemzeti csa-
pattal?

– Nagy megtiszteltetésnek
érzem a szövetségi kapitányi
posztot. A válogatott szakve-
zetõjeként mindent megte-

szek azért, hogy sikeresen
szerepeljen a nemzeti csapat,
ebben Konkoly Csaba, a
Gyõr trénere lesz a segítõm,
tehát nem maradok egyedül a
feladatokkal és a kihívások-
kal. A csabaiakkal tavaly sze-
rencsénk volt. A sorsolással
is. A Vásárhely hazai pályán
nem tudott élni a lehetõség-
gel, mi viszont a Ferencváros
ellen igen: bekerültünk a fel-
sõházi rájátszásba. Remélem,
a Békéscsabával továbbra is
a magyar bajnokság élmezõ-
nyében maradunk. A cél az
elsõ hat hely valamelyikének
a megszerzése.

Vándor Andrea

Az Oktatásért Közalapít-
vány „kollOKA XIII. pá-

lyázat a közoktatásban részt
vevô kollégiumok részére, a
kollégiumok szakmai munká-
jának támogatására” címmel

2008-ban meghirdetett pályá-
zatának köszönhetôen a
Szent-Györgyi Albert Gimná-
zium és Szakközépiskola kol-
légiumának diákjai három ki-
ránduláson vehettek részt.

Március végén Székesfe-
hérváron, a József Attila kö-
zépiskolai fiúkollégiumban
jártunk egy kis tapasztalat-
cserén, és egyúttal megnéz-
tük a királyi várost is Hankó czi
Márta nevelôtanár szervezé-
sében. Májusban Kotyecz Ildi-
kó, a kollégium mentálhigié-
nése jóvoltából tanulmányi ki-
rándulást tettünk a nagyszé-
nási Szenvedélybetegek Re-
habilitációs Központjába.  Jú-
niusban budapesti kirándulá-
son vettünk részt, melyet Csá-
szárné Csákvári Mária könyv-
táros, nevelôtanár szervezett. 

Ananené Mária 
nevelôtanár

„Íme, a festô”
Újabb könyv Munkácsy Mihályról

Mátéfi szövetségi kapitány
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Kollégisták tanulmányúton

Strandparti
a fürdôben


