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INGYENES VÁROSI LAP

III. Megyeri Gazdanap
Harmadik alkalommal ke-

rül megrendezésre Bé-
késcsabaMegyei Jogú Város
VII. kerületében a most már
hagyományosnak mondható
ôszi „falunap”. Olyan rendez-
vényre készülünk, amely Bé-
késcsaba város lakóinak szól,
és egyúttal a település arcula-
tát kívánja bemutatni. A gaz-

danap eseményeinek sorába
minél több olyan elemet igye-
keztünk beépíteni, amely a
fiatalabb és az idôsebb kor-
osztályt egyaránt érdekelheti.
Szeretnénk mindenkit kicsa-
logatni a rendezvényre, hogy
az itt lakók egy kicsit kizök-
kenjenek a hétköznapok egy-
hangúságából.
A Mezômegyeren élô em-

berek egyszerû, mégis szép
falusi életet élnek Az ese-
ményt a régi kor hangulatá-
nak mintájára, elsôsorban az
emberek közösségének ösz-
szekovácsolása érdekében
szervezzük, egyúttal bemutat-
va a paraszti életet.
Ha visszatekintünk a rég-

múltba, láthatjuk, mivel töltöt-
ték szabadidejüket ôseink ak-
kor, amikor még nem volt sem
tévé, sem internet. A fosztó-
kákban gyûltek össze, bálak-
ban daloltak, táncoltak hajna-
lig – közösenmúlatták az idôt.

Az önkormányzat augusz-
tus 12-én lakossági fóru-

mot rendezett a belváros re-
habilitációjával kapcsolatos
elképzelések bemutatására, a
csabaiak véleményének kiké-
résére, a tömeges érdeklôdés
azonban elmaradt, a nyári
melegben kevesen jöttek el. A
konkrét tervekrôl és az üte-
mezésrôl dr. Ferenczi Attila, a
városfejlesztési, környezetvé-
delmi és mezôgazdasági bi-
zottság elnöke, Szabó János,
a Megina Kft. építésze, Luká-
csi László városi fôépítész,Ma-
rik Tibor, a projektmenedzs-
ment csoport vezetôje, vala-

mintOpauszki Zoltán kabinet-
fônök tájékoztatta a jelenlevô-
ket, és ôk válaszolták meg a
felmerült kérdéseket is.
A Kazinczy-lakóteleprôl

Pfeiffer Gyula úgy vélte, hogy
a belváros rendezésénél a
leglátványosabb, legfonto-
sabb elemeket kellene elôre-
venni, és sürgôsen meg kel-
lene oldani a Körös Szálló
ügyét. Dr. Simon Mihály cím-
zetes fôjegyzô a városvédôk
nevében örömmel nyugtázta,
hogy a Szent István téri alul-
járó ötletét elvetették, és
hogy a korábbi tervekkel el-
lentétben már csak egy fa ki-

vágása várható a téren. A ter-
vezett Kossuth tér–Luther ut-
cai körforgalom mellett sür-
gette a Bartók Béla út–Dózsa
György úti körforgalom meg-
építését, a Hunyadi téren pe-
dig szerinte egy térfelszín
alatti parkolót lehetne építeni.
Mint mondta, nem kellene le-
bontani az Andrássy út elején
mindössze pár éve épült per-
golát és csobogót.

Takács Péter képviselô
szintén a pergola megmara-
dása mellett érvelt, szorgal-
mazta, hogy a sétálóutca a
Csaba Centerig folytatódjon.

Az induló 3-5 fôs csapatok fel-
adata, hogy a helyszínen át-
vett 10 kg kolbászhúsból süt-
ni való kolbászt készítsenek.

A rendezôk biztosítják az
asztalt, a kolbászhúst (azt a
befizetési utalvány felmutatá-
sával vehetik át a verseny hely-

színén!) és a töltéshez szüksé-
ges belet. A versenyzôknek fe-
hér kötény vagy köpeny, illetve
sapka vagy kendô használata
kötelezô. A csapatok hozzák a
hagyományos kézi darálót és
töltôgépet, a fûszereket és a
munkálatokhoz szükséges
eszközöket (kés,mûanyag vá-
gódeszka stb.).
A vetélkedés idôpontja:

2009. október 24. (szombat) 10
óra.Helyszíne: a sportcsarnok
mellett felállított sátrak. Idôtar-
tama:maximum 2 óra.
A részvételnek nem feltéte-

le a versenyzés!

Immár 17. alkalommal ren-dezték meg a Lencsési la-
kótelepen a hagyományos
Szent István-napi elôzetest,
melyet a tradíciókhoz híven
ezúttal is a Csorvási Fúvósze-
nekar ésMajorette Csoport fel-
vonulása nyitott meg. Takács
Péter, a Lencsési Közösségi
Ház igazgatója üdvözölte a

megjelenteket, s a konferan-
szié szerepét is felvállalta. A
ház elôtt felállított színpadon
pezsgett az élet: egymásnak
adták a stafétabotot a kiváló
elôadók, mûvészeti együtte-
sek. A békéscsabai Nagy Szil-
via, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem tehetséges hall-
gatója operettslágerekkel ked-

veskedett, majd Horváth Rudi
és népi zenekara szórakoztat-
ta a közönséget Szatmáriné
Orodán Rozália és Máté And-
rás énekesekkel kiegészülve.
(Részletes beszámolónkat

a város központi ünnepségé-
rôl következô lapszámunk-
ban olvashatják.)

Beszámol
Kiss Tibor
képviselô

Köszönettel indítom mon-
dandómat. A lakóközös-

ségek képviselôivel kialakított
napi kapcsolat nélkül nehéz-
kes lenne amunka:Sipos And-
rea (Ihász utca), Sajben János
(Andrássy út), Fekete József
(Ôr utca), Szécsi Mária (Paró-
czay utca), Kócsi Sándor (Ber-
thóty udvar) és utoljára, de
nem utolsósorban Benedek
László (lakásszövetkezet) se-
gítségével ismertemmeg azo-
kat a problémákat, amelyek
gyorsmegoldásért kiáltanak. A
ciklus felénél is beszámoltam
az elért eredményekrôl, de az
azóta eltelt idôben is sokat vál-
tozott lakókörnyezetünk:
– Az Ôr utca Trefort utca és
Kazinczy utca közötti sza-
kaszához tartozó járda új
aszfaltburkolatot kapott (ön-
kormányzati forrásból);
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A MEGOLDÁS: 
magas fûtôértékû 
BIOBRIKETT – szalmából –
most AKCIÓS áron kapható!

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

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
PÁLYÁZATOT HIRDET

VAGYONKEZELÔ-TELEPÜLÉSFEJLESZTÔ
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs, határozatlan idejû közszol-
gálati jogviszony.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztvi-
selôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Ellátandó fôbb munkaköri feladatok: Önkormányzati vagyont, vagyo-
ni értékû jogokat, a helyiséggazdálkodást érintô döntéshez szükséges
információk beszerzése, feldolgozása, véleményezése, felettesei részé-
re tájékoztatók, a képviselô-testület és a bizottságok részére elôterjesz-
tések elôkészítése. Önkormányzati tulajdonban lévô vagyont hasznosí-
tó és üzemeltetô gazdasági társaságokkal kötött szerzôdések teljesíté-
sének figyelemmel kísérése, szükség szerinti módosításukban való köz-
remûködés. Munkakörével összefüggô vagyoni bevétel és kiadás ter-
vezésében való közremûködés. A vagyongyarapodás és vagyonhasz-
nosítás, valamint a kiadások alakulásának figyelemmel kísérése.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet,
• jogász, egyetemi vagy fôiskolai szintû mûszaki vagy közgazdasági
felsôoktatásban szerzett szakképzettség,

• felhasználói szintû számítógépes ismeret,
• a munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget, képesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önéletrajz,
elérhetôség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei: Postai úton, a pályázatnak Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére a jegyzô ré-
szére történô megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: vagyonkeze-
lô-településfejlesztô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 7., a mun-
kakör legkorábban 2009. szeptember 15. napjától tölthetô be.
A részletes pályázati kiírás közzétételének helye:www.kszk.gov.hu,
www.bekescsaba.hu.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bornné dr.
Stefkovics Valéria, a stratégiai–fejlesztési osztály vezetôje nyújt a 66/
523-869-es telefonszámon.

A 2009-es év egyik legfonto-
sabb képzômûvészeti esemé-
nyének lesz helyszíne a Bé-
kés Megyei Munkácsy Mihály
Múzeum: szeptember 12-én
nyílik a Lombard reneszánsz
címû kiállítás.
A tárlat a bergamói Accade-

mia Carrara észak-itáliai rene-
szánsz festészeti anyagából
ad ötvenhét képbôl álló válo-

gatást. A Békéscsabára érke-
zô gyûjtemény több szem-
pontból is különleges: egy-
részt, mert a bergamói mú-
zeum korábban csak egyet-
lenegyszer (Szentendrén) sze-
repelt ekkora kiállítással a ma-
gyar közönség elôtt, másrészt
a hazai gyûjteményekben rit-
kák a XV–XVI. századi észak-
itáliai festészeti darabok.

Már kora reggel nyüzsög-
tek az érdeklôdôk a Len-

csési Közösségi Ház környé-
kén az augusztus 1-jei polgár-
ôr családi napon. Sátorépítôk
serénykedtek, és folyamato-
san jöttek az áruszállító gépko-
csik is. Mire a polgárôrök csa-
ládtagjai megérkeztek, már a
sült kolbász ínycsiklandó illata
lengte be a lakótelepet.

Dr. Ferenczi Attila önkor-
mányzati képviselô – szoká-

sához híven – most sem jött
üres kézzel: sok ajándékot
hozott a polgárôrök gyerekei-
nek, akik a képviselô anyagi
támogatásának köszönhetô -
en ingyen lovagolhattak, és
ajándékot kaptak a versenyen
részt vevôk is. Hevesi Imre
gyermek mû sorát szintén neki
köszönhetjük.
Az ebéd nagyon finom csa-

bai sült kolbász, pácolt sült
csirke és köretnek hagymás

tört burgonya volt. Természe-
tesen hideg sört és üdítôt is
kaptunk.
Kis pihenés után következ-

tek a versenyek. A gyerekeket
lekvároskenyér-evô verseny
és kötélhúzás szórakoztatta,
a nagyobbakat a „feleségci -
pelés”.
Elismerés jár a szervezôk-

nek a rendezvényért, csakúgy,
mint a polgárôrök vezetôjé-
nek, Bugyinszky Tamásnak.

– felújítottuk az Illésházi úti
járdát; 

– járdát építettünk az Ôr u.
23. elôtt;

– felújítottuk a Szabolcs u. állo-
más elôtti részét, ami a szom-
szédos épületek lakóinak je-
lentett megoldást (ö. f.);

– felújítottuk az Andrássy út
29–33. elôtti járdát (képvi-
selôi alap segítségével);

– az Andrássy út 29–33.-nál
parkolófelújítás (k. a.);

– a Berthóty udvarban to-
vábbépítettük a játszóteret
(k. a.);

– felújítottuk a Kazinczy-ltp.
20. sz. elôtti utat (ö. f.); 

– felújítottuk a Kazinczy-ltp.
17. sz. elôtti utat (ö. f.);

– továbbépítettük a Paróczay
utcai játszóteret (k. a.);

– közvilágítás fejlesztése az
Ihász utca 17–18. elôtt; 

– közvilágítás fejlesztése a
Paróczay utcában;

– a Munkácsy téri sportpálya
felújítása (ö. f.);

– a Trianon-emlékmû környe-
zetének rendbetétele: fák
ültetése, padok kihelyezé-
se;

– hulladéktároló megépítése
a Munkácsy téren (k. a.).

Folyamatban lévô munkák:
Járda építése a Mednyánsz-

ky utca páros oldalán a Lu-
ther utcáig, a Csaba közben
a Knézich és Mednyánszky
utca között, a Gyóni utca
22–24. elôtt, a Kazinczy-ltp.
2. elôtt, a Kazinczy-ltp. 4.
elôtt, az összekötô járda ja-

vítása az Ôr u. 11. és a Pa-
róczay u. 2. között, a Kazin-
czy-ltp. 20. melletti parkoló
fejlesztése, az Ihász utca 4.
melletti szórt út javítása, út-
javítás a Knézich utcában,
lépcsôfeljáró javítása a Pa-
róczay utcában (k. a.), hul-
ladéktároló építése a Paró -
czay utcában (k. a.), nap-
kollektorrendszer kiépítése
az Andrássy út 75.-ben, jár-
da felújítása az Andrássy
úton, a Trefort és a Kazinczy
u. között, homlokzatfelújítás
az Ôr utca 14.-ben (ö. f.).

A fent felsorolt felújítások
egy részének tervei most ké-
szülnek, de várhatóan még
ebben az évben meg is való-
sulnak.
2010-re tervezett nagyobb

munkák: járdaátépítés az Ôr
utcán, a Kazinczy és a Sza-
bolcs utca között; útburkolat
felújítása az Ihász utcán, vala-
mint a Kazinczy-ltp. 18–21.
elôtt és az Ôr utcán, a Kazin-
czy és a Szabolcs utca között;
az Andrássy út 23–25. belsô
parkolójának felújítása; a szö-
kôkút mögötti parkoló felújítá-
sa; csatornázás a Knézich Ká-
roly utcában; a belváros reha-
bilitációja, I. ütem.
Egyéb támogatások: a Ka-

zinczy utcai idôsek napközi
otthonának támogatása (k.
a.), ugyanide fénymásoló be-
szerzése (k. a.), az Ihász u.-i
játszótéren megtartott gyer-
meknapi rendezvény támoga-
tása (k. a.), folyamatban van
az akadálymentesítô rámpák
építése a Paróczay utcán (k.
a.), folyamatban van hívó-
rendszer kiépítése az András-
sy út 29–33.-ban (k. a.).
A felsorolt beruházások, il-

letve támogatások plusz az
elmúlt négy év beruházásai-
nak értéke meghaladja az 50
millió forintot.

ADebreceni Hús Zrt. és a
hozzá tartozó Szole-

Meat Kft., valamint a Csaba-
hús Kft. tulajdonosa, a Penta
Investments Ltd. felvállalta,
hogy beruházási helyszínein
a nyár folyamán egyszeri tá-
mogatásban részesít néhány
kiválasztott közintézményt a
közoktatás területén. A Penta
Investments egymillió forintos
adományát az önkormányzat
javaslatára a Szent László Ut-
cai Általános Iskola Hajnal ut-
cai és Lenkey utcai óvodái kö-
zött 500–500 ezer forintos
arányban kívánja felosztani. A
Hajnal utcai óvodában a fel -
ajánlott támogatásból az in-
tézmény foglalkoztatószobái-
ba készülnek galériák, illetve
a gyermekek speciális fej lesz-
téséhez szükséges újabb esz-
közöket vásárolnak. A Lenkey
utcai óvodának juttatott ado-
mányból az épület játszóud-

varának burkolatát és sza-
badtéri játékait újítják fel.
A Mondi Packaging Békés-

csaba Kft. az elmúlt évhez ha-
sonlóan továbbra is támogat-
ja Békéscsaba oktatási intéz-
ményeit annak érdekében,
hogy a bölcsôdékben, óvo-
dákban, iskolákban elhelye-
zett gyermekek minél jobb kö-
rülmények között fejlôdjenek.
A kft. ebben az évben dr. Fá-
bián Ágnes képviselô asszony
közremûködésével másfél mil-
lió forintot adományozott a
Kertvárosi Óvoda Tompa utcai

óvodájának. Az intézményben
a felajánlott összegbôl a már
meglévô csoportszobák kö-
zötti épületrészt fedették be,
valamint a hátsó csoportszo-
ba ablakai elé egy árnyékolót
készíttettek, ami esôs idô ese-
tén védelmet nyújt a gyerme-
kek számára.
A támogatott intézmények

– a Szent László Utcai Általá-
nos Iskola Hajnal utcai és
Lenkey utcai óvodái, illetve a
Kertvárosi Óvoda Tompa ut-
cai óvodája – nevében az ön-
kormányzat ezúton is szeret-
ne köszönetet mondani a
Penta Investments Ltd.-nek
és a Mondi Packaging Kft.-
nek azért, hogy a nehéz gaz-
dasági helyzet ellenére lehe-
tôségeikhez mérten adomá-
nyaikkal segítették, támogat-
ták munkájukat és erôfeszíté-
seiket, ezzel is javítva az oda-
járó gyermekek körülményeit. 

Zsadon Endre, a fürdô ve-
zetôje kérdésünkre el-

mondta: a fürdô területén
megrendezett alkalmi progra-
mok mindegyike nagy siker
volt, így például a Cók-Mók
tanya családi vasárnapja is,
amelyre minden 14 év alatti
gyermeknek féláron kínáltak
belépôt. Ugyancsak komoly
érdeklôdés kísérte a kétna-

pos kistérségi strandpartit,
melynek keretében egyszerre
zajlott a dél-alföldi strandröp-
labda-bajnokság 4. fordulója,
valamint számos kiegészítô
program, többek között lábte-
niszverseny, az utánpótlás
parkröplabdaverseny, street-
ballbajnokság, vízi vetélkedô
és sok minden más. A jó han-
gulatú partit az önkormány-

zat, a Békés Megyei Röplab-
da Szövetség és a Békéscsa-
bai SZSE szervezte.
Zsadon Endre kiemelte: a

májustól városi üzemeltetés-
ben álló fürdô szolgáltatásaira
újszerû díjszabási koncepciót
vezettek be az idén. Egyre
népszerûbb az úgynevezett
kétórás díjszabás, amelynek
köszönhetôen minden látoga-
tó, aki két órát tartózkodik a
strand területén, távozáskor
visszakapja a teljes árú jegy fe-
lét. Májusban, amikor a vendé-
gek csak délelôtt élhettek a
kedvezményes lehetôséggel,
összesen hatszáz alkalommal
vették igénybe két órára a für-
dô szolgáltatásait, júliusban vi-
szont már közel kétezer ha-
sonló jegyet adtak el – igaz, ek-
kor már egész napra vonatko-
zott a kedvezmény.   K.K.P.    

Beszámol Kiss Tibor
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Polgárôrök családi napja

Reneszánsz festôzsenik

Nyár a medence partján

Adományok óvodáknak

A Dél-alföldi Tégla és Cserépipari Vállalat egykori dolgozói
és nyugdíjasai, valamint a mai Tégla-, Cserép- és Kerámia-
gyártó Kft. vállalatoknál dolgozók részére szeptember 26-án,
szombaton 17 órától zenés, vacsorával egybekötött

BARÁTI TALÁLKOZÓT 
szervezünk a volt Tégla Kultúrház nagytermében, az Orosházi
út 32. szám alatt. 
A vacsora ára: 500 Ft/fô (vacsora 18 órakor). Tombola: 50 Ft. 

A találkozóra mindenkit vár a szervezôbizottság!
Jelentkezés szeptember 15-ig a gyárakban, valamint az
alábbi telefonszámokon: Kutiné dr. Stefanovits Katalin –
70/389-3553, 321-455 • Molnár Lajosné – 636-760 • Verasztó
Jánosné – 328-832 • Gábor Mihályné – 438-496 • Várfalvi Gé-
záné – 322-122 • Baukó Mihály – 321-250 •  Csávás Margit  –
70/949-4102, 635-345 • Mengyán Éva – 530-441.
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.   Tel./fax: 66/456-177 

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu 

Nyugdíjastorna: szeptember 8-ától hetente keddi napokon 8.15–9.15-
ig. Vezeti Abonyiné Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.

Alakformáló torna: szeptember 8-ától hetente keddi és csütörtöki na-
pokon 18.30–19.30-ig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.

Baba-mama torna: szeptember 15-tôl minden kedden 10–11 óráig.

Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: szeptember 15-tôl min-
den kedden és csütörtökön 14–15 óráig.

Szülésre felkészítô torna: a várandósság 32. hetétôl ajánlott – szep -
tember 15-tôl minden kedden 16 órától.

Kismamatorna – a várandóság 20. hetétôl ajánlott –: szeptember 15-
tôl minden kedden 17 órától.
A foglalkozásokat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Szeptember 18-án, pénteken 17 órakor az Aradi Fotóklub kiállításá-
nak megnyitója a közösségi ház nagytermében. 

Alapfokú számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasoknak
szeptember 28-án. A képzések 24 órásak, 12 foglalkozásból állnak,
melyek hétfôi napokon 8–10 óráig tartanak. Részvételi díj: 8500 Ft/fô.
Jelentkezni szeptember 24-ig lehet a részvételi díj befizetésével.

Jóga kezdô tanfolyam indul szeptember 28-án. A képzés 24 órás, 12
foglalkozásból áll, melyekre hétfôi napokon kerül sor 18–20 óráig.
Részvételi díj 6700 Ft/fô. Jelentkezni szeptember 24-ig lehet a rész-
vételi díj befizetésével.

Intimtorna-tanfolyam indul szeptember 30-án, szerdán 18 órakor. A
képzés 10 órás, a foglalkozások szerdai napokon 18–19 óráig tarta-
nak. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Részvételi díj: 8000
Ft/fô. Jelentkezni szeptember 28-ig lehet, személyesen a közösségi
házban a részvételi díj befizetésével.

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

CSALÁDI FESZTIVÁL
Augusztus 31-én: Szigligeti utcai játszótér
Szeptember 1-jén: Lázár utcai játszótér
Szeptember 2-án: Varságh Béla utcai játszótér
Szeptember 3-án: Áchim-lakótelep, Áchim-szobor 
Szeptember 4-én: Fényes, a vasút melletti játszótér

PROGRAM
16.30–18.30: A Vár-Játék logikai játékai, kézmûveskedés, rejtvények természetvé-
delemmel, helytörténettel kapcsolatban, óriás sakk, „Dúdoló” hangszeres éneklés,
mondókázás kicsiknek • „Állati” természetünk, avagy hogyan viselkedünk konflik-
tushelyzetekben: konfliktuskezelési kérdôívek kitöltése és értékelése • Egészség-
ügyi mérések, tanácsadás • Rendhagyó találkozás az önkormányzati képviselôvel

18.00–18.30, aug.  31. – szept. 3.:Hevesi Imre mûsora a napi programhelyszínen 
Szept. 4.: a Kemény Gábor szakközépiskola gitárklubja 
2009. szeptember 3. (csütörtök) 19.00: „Elszállt a nyár” – a Csabai Színistúdió
hagyományos tanévnyitó koncertje a Jókai Színház elôtti kôszínpadon

KIÁLLÍTÁSOK
A Munkácsy-emlékház idôszaki kiállítása:
Szeptember 3-tól Nádas László Munkácsy-díjas iparmûvész kamarakiállítása 
(a kiállítás látogatása a családi fesztivál hetében családok számára – játékos 
feladatokkal, ajándékokkal – ingyenes). Megtekinthetô: 2009. október 17-ig

IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA: 
Augusztus 28-án 15 órától a magyar fotográfia napja alkalmából dr. Grin Igor 
A mûvészet vonzásában címû fotókiállításának megnyitója
Megtekinthetô: 2009. szeptember végéig

JÖÖÖN A BULI…
2009. október 16-án: Tankcsapda-koncert
2009. november 21-én: Kispál és a Borz-koncert

…és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban a Juventus Rádióval!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Megyeri Tünde és Seres Tamás, Szaszák Katalin és Gyebnár Béla,
Sebôk Márta és Radnai Gábor, Bencze Éva Judit és Illyés János, Tóth
Ildikó és Nagy Krisztián, Petrovszki Edit és Udvardi László, Kovács
Krisztina és Lovas Norbert, Szabó Katalin és Gróza Mihály, Simon
Edina és Lévai Zoltán, Pogonyi Angelika és Borka József, Pásztor
Andrea (Pitvaros) és Bakai László (Békéscsaba), Kovács Brigitta
(Gyula) és Eger Ádám (Mezôberény), Vári Bianka Nóra (Kondoros)
és Tóth Áron László (Békés), Bégányi Bettina (Nagyvárad) és Kóró-
di-Felföldi Roland (Békéscsaba), Szabó Katalin (Békés) és Szekeres
Gábor (Békéscsaba), Lipták Erzsébet és Sólyom Mihály, Mészáros
Zsuzsanna (Békéscsaba) és Turmely Norbert (Vác), Lipták Ilona (Me-
zôberény) és Tóth Árpád (Mezôberény), Plavecz Ildikó és Kôvári
László.

SZÜLETÉSEK
Tószögi György Tamás és Sajben Anikó fia György, Szlúka András és
Szilágyi Andrea fia Ádám, Ollári Zsolt és Szántó Tünde Szilvia fia Mi-
lán, Kis Ferenc és Vozár Boglárka leánya Zora Zsuzsanna, Süli Zsolt
és Zsalezsák Mónika fiai Botond és Balázs, Pacsika Ferenc és Zsilkó
Anita fia Áron, Kádas László és Szabó Angéla fia Kevin, Barányi Zsolt
és Kalász Edit Ilona fia Dávid, Provosinszki Szabolcs és Horváth Mó-
nika leánya Dóra, Vavrek Norbert és Uhrin Gabriella leánya Borka,
Gácsi Péter és Benedek Katalin fia Zsombor Benedek, Varga Mihály
és Zsilák Éva Mária leánya Evila, Bucsi Ervin és Tóth Anita leánya Dal-
ma, Tóth Zoltán és Gottschick Katalin leánya Aisa Szonja (Köröstar-
csa), Majernyik László és Dobroczki Mónika leánya Tímea (Újkígyós),
Antóni Attila és Római Tünde fia Lorenzó (Békés), Kis István Géza és
Mohácsi Dolly fia István Bence (Békés), Czira Imre és Szegfû Anikó
fia Zalán Örs (Békés), Szalontai Mihály és Csató Ildikó fia Máté (Bé-
kés), Lakatos Szabolcs és Mohácsi Natália leánya Natália Miranda
(Békés), Kézsmárki Zsolt és Mojdisz Barbara leánya Eszter (Mezô-
hegyes), Bakó József és Kaszai Tímea fia Bence József (Dévaványa).

HALÁLESETEK
Janicsek Lajosné Hári Mária (1935, Gerendás), Nyistyár György
(1952), Várhegyi Mihályné (1923, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

BBuunnyyóó  ((aammeerriikkaaii  aakkcciióó))  1166  éévv
GG--FFoorrccee  –– RRáággccssáávvóókk  ((sszziinnkkrr..  aammeerriikkaaii  ccssaallááddii))  1122  éévv
GG..  II..  JJooee::  AA  kkoobbrraa  áárrnnyyéékkaa  ((sszziinnkkrr..  aammeerriikkaaii  aakkcciióó))  BBAA
BBeeccsstteelleenn  BBrriiggaannttyykk  ((aammeerriikkaaii––nnéémmeett  hháábboorrúúss))  1188  éévv
IIll  DDiivvoo  ((oollaasszz––ffrraanncciiaa  ddrráámmaa))  1166  éévv
AA  nnôô  mmáássiikk  aarrccaa  ((sszziinnkkrr..  aannggooll––aammeerriikkaaii  rroomm..  ddrráámmaa))  1166  éévv

HHaajjsszzaa  aa  fföölldd  aallaatttt  ((aammeerriikkaaii––aannggooll  kkrriimmii))  1166  éévv
NNáásszz--aajjáánnllaatt  ((sszziinnkkrr..  aamm..  rroomm..  vvííggjjááttéékk))  1122  éévv
BBuunnyyóó  ((aammeerriikkaaii  aakkcciióó))  1166  éévv
GG--FFoorrccee  –– RRáággccssáávvóókk  ((sszziinnkkrr..  aammeerriikkaaii  ccssaallááddii))  1122  éévv
KKiissáággyyúúkk  ((ddáánn  vvííggjjááttéékk))  1122  éévv
VVaakkssáágg  ((kkaannaaddaaii––bbrraazziill––jjaappáánn))  1166  éévv

Augusztus 27. – szeptember 2.

Szeptember 3–9.

Három és fél éve kistérsé-
gi fenntartású a Békés-

csabai Kistérségi Gyermekjó-
léti és Családsegítô Központ
– Békéscsaba mellett Doboz,
Csabaszabadi, Kétsoprony,
Telekgerendás, Újkígyós és
Szabadkígyós ellátási terü -
lettel. Településenként eltérô
módon végzik a szociális és
gyermekvédelmi törvénybôl
adódó munkájukat. Arról,
hogy városunkban miben
számíthatunk rájuk, dr. Cse-
reiné Árgyelán Anna intéz-
ményvezetô számolt be la-
punknak.
Békéscsabán közre mû -

köd nek a családok szociális
és mentálhigiénés gondjai-
nak, kríziseinek megoldásá-
ban. Segítenek az életvezeté-
si problémák feltárásában és
abban, hogy jó irányba moz-
duljon el egy-egy család éle-

te. A gyermekjólét területén
általános feladataik közé tar-
tozik a veszélyeztetettség
megelôzése, feltárása, meg-
szüntetése, speciális szolgál-
tatásuk a kórházi, utcai, lakó-
telepi szociális munka. Éjjel-
nappal hívható készenléti te-
lefonszolgálatot mûködtetnek
krízishelyzetbe került csalá-

doknak – a 06-20/801-8014
számot bárki hívhatja, ha baj-
ban van. Szombatonként kap-
csolattartási ügyeletet tarta-
nak, ahol semleges helyen ta-
lálkozhat egymással a gyer-
mek és nem vele élô hozzá-
tartozója, a felmerülô konflik-
tusok kezelését itt mediátor
segíti. A Bartók Béla úton ta-
lálható a gyermekek tizenkét
férôhelyes átmeneti otthona,
ahová szükség esetén tizen-
nyolc éves korukig kerülhet-
nek a gyerekek (például a
szülôk betegsége miatt), és
ugyanitt mûködik tizenhat fé-
rôhellyel a családok átmeneti
otthona is. Mindkét ellátási
formát egy-egy évre vehetik
igénybe az érintettek, ez az
idôtartam egyszer fél évre
meghosszabbítható.
A családsegítô munkatár-

sai helyettes szülôi hálózatot

építettek fel, ahol a szülôk sa-
ját családjukba fogadják be
átmenetileg a rászoruló gye-
rekeket. Az intézmény mû -
köd teti a hajléktalanok átme-
neti szállását harminc, nappa-
li melegedôjét húsz férôhely-
lyel, emellett utcai szociális
szolgálatuk segít a fedél nél-
kül maradtaknak. Együtt mû -
ködnek az adósságkezelési
szolgáltatást igénybe vevôk-
kel, és igyekeznek segítséget
nyújtani az ötvenöt év feletti,
szociális segélybôl élô, állás-
talan embereknek is.
A Békéscsabai Kistérségi

Gyermekjóléti és Családsegí-
tô Központ benne van az or-
szág szakmai vérkeringésé-
ben, megyei módszertani in-
tézményként fôiskolai hallga-
tókat fogadnak hospitálásra,
szakmai gyakorlatra. 

M. E.

Kétszer annyian neveztek a
„Lencsési, a mi otthonunk”
pályázatra, melyet immár har-
madik alkalommal hirdettek
meg. Négy kategóriában hir-
detett eredményt a Vida-Szûcs
Eszter és Tímár Ella (részön-

kormányzat), dr. Sicz György,
a Kertbarátkör vezetôje, alkot-
ta zsûri.
A továbbiakban a Balassi

Táncegyüttes, a Fittdance
Center, a Mona Lisa Trió és
Sasvári Sándor léptek színre a
panelek árnyékában. Vörös-

marty Szózatát a különleges
hangú Péterfy Lajos nagyvá -
radi színmûvésztôl hallhattuk. 
Gazdag kísérôprogramok

is várták a Szent István-napi
elôzetes résztvevôit: vércu-
kor-, vérnyomásmérés a Ko-
rona patika jóvoltából, játszó-

ház, arcfestés, íjászat, lovag-
lás és finom babgulyás. Ter-
mészetesen az est fénypont-
ja, a tûzijáték sem maradha-
tott el. A még ekkor is kitartó-
kat a Mister Együttes szóra-
koztatta.

V. A.

A családok, gyermekek segítôi

A hagyományokhoz híven
Virágos balkon és ablak kategóriában elsô Csizmadia Lász-
lóné (Pásztor u. 148.), a második Baukó János (Lencsési út
85.), a harmadik Uhrinné Diós Zsófia (Kômíves K. sor) lett. A vi-
rágos elôkert kategóriában az alábbi sorrend született: Ko-
moróczky József (Diófás u. 29.), Zelenyánszki Judit (Egyetér-
tés u.), Gurzó Ágnes (Kaszáló köz 18.). A ház elôtti virágos
közterület versengésében Bartók Julianna (Pásztor 150.) bi-
zonyult a legjobbnak, Nyíri Lászlóné (Fövenyes u. 42.) és
Chrisztóf Pálné (Fövenyes u. 40.) szintén dobogósok. Közte-
rületen kialakítandó kertterv és már meglévô virágoskert
kategóriában Balázsné Botyánszki Erika (Kôris u. 7.), Balázs
György (Kôris u. 5.), a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idôsek Ott-
hona, valamint a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Öre-
gek Napközi Otthona részesültek díjazásban. Különdíjat ka-
pott virágos elôkert kategóriában Máté Jánosné, Cservenák
Györgyné, Kádár Pálné és Bencsik Ilona, az Életfa lakói, vala-
mint a Fövenyes u. 44., 46., 48. számú ház lakói.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Magyar–román együttmûkö-
dés keretében mûszaki kép-
zés valósulhat meg a közeljö-
vôben a Szent István Egye-
tem békéscsabai karán –
mindez a Békés Megyei Mér-
nöki Kamara augusztusi saj-
tótájékoztatóján hangzott el

dr. Cserei Pál elnök és Rung
Attila alelnök részvételével. A
képzést a temesvári mûszaki
egyetem támogatásával való-
sítják majd meg. Mint meg-
tudtuk, a tárgyalások folya-
matosak, ám megállapodás
még nem született. V. A.

Mûszaki képzés Csabán?
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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.)
- valutapénztáros (9. 4.)
- tb- és bérügyi szakelôadó (9. 15.)
- bérügyintézô (9. 15.)
- ingatlanközvetítô (9. 25.) 
- számítástechnikai szoftverüzemeltetô
- pénzügyi-számviteli ügyintézô
- mérlegképes könyvelô
- logisztikai ügyintézô
- ellenôrzés- és minôségbiztosítási munkatárs
- adótanácsadó

III. MEGYERI GAZDANAP
6.00 Falusi disznótor
7.00–12.00 Nevezés a pogácsa- és pálinkaversenyre 
9.00–10.00 A Mezômegyeri Asszonykórus mûsora
11.00–12.00 A Békéscsabai Gitárklub mûsora  
12.00–13.00 Ebéd 
13.00–14.00 A mezômegyeri ovisok mûsora
14.00–15.00 A Szent László Utcai Iskola mûsora
15.00–16.00 Az Antovszki Band mûsora 
16.00–17.00 Tombolasorsolás, eredményhirdetés
17.00–18.00 A Balassi Néptáncegyüttes mûsora
18.00–18.30 Araczki László cigánydalénekes
18.55 Hanó Miklós alpolgármester köszöntôje
19.00–20.30 A  3 + 2  együttes élô koncertje
21.00 Tûzijáték
21.30 Utcabál a JOKER EGYÜTTESEL

Légvár, családi programok, kóstolók, kirakodóvásár, vidámpark,
egészségügyi sátor, büfé, játszóház, lovaglási lehetôség

Partnereink:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, KÉK Bi-
zottság, KIOS Bizottság, Bészer Kft., Tappe Kft.,TORNADO TRADE Kft.,
Nagy Árpád vállalkozó, Csabatáj MG. ZRT., Békéscsaba város képvi-
selôi, Csaba Hotel és Étterem, EXPO TEAM KFT., Kaméleon sörözô

Aggodalmának adott hangot
azzal kapcsolatban, hogy az
amúgy is zsúfolt Luther utca
még forgalmasabb lehet.
Vele együtt többen felvetet-
ték, hogy az Andrássy útról ki
kellene tiltani a kerékpároso-
kat. Barcs Anikó, a Trianon
Társaság elnöke azt javasol-
ta, hogy a Szent István térre
tervezett nap és hold alakú
szökôkút kapja meg a Csil-
lagösvény nevet, ezzel töb-
ben egyetértettek.

A válaszadók szerint Bé-
késcsabának komoly értéke,
hogy sokan járnak kerékpár-
ral, számukra az Andrássy út
helyett alternatívákat kell fel -
kínálni. A Körös Szálló ma-
gántulajdonban van, a város
feltett szándéka, hogy ennek
a sorsát még az ôsszel meg-
oldják. Az Andrássy úti per -
golánál a meglévô problémák
megoldását tervezik – még-
pedig elbontás helyett átépí -
téssel.

Mikóczy

Nem voltak erôsítôk meg rock-
bandák, de volt népdalének-
lés és népi tánc, disznótor és
minden, ami a falusi élethez
tartozik.
Ezt kívánjuk feleleveníteni a

gazdanapon reggel hét órától.
Lesz játszóház, hagyomány-
ôrzô disznótor, mezôgazdasá-
gi és kézmûves jellegû kirako-
dók, koncert, néptáncbemu-
tató és sok más érdekesség,
ami a korra jellemzô. Az est
sztárvendége a 3+2 együttes,
akik koncertjük címében is –
„Újra itthon!” – a határon túli
magyarság itthoni képvisele-
tét tûzték zászlajukra. 
Reményeink szerint idén to-

vább nô a rendezvényre kiláto-
gatók száma, és így sikerül
egy újabb programmal színe-
síteni városunk kulturális életét.
Most is, mint eddig, Hanó

Miklós, Békéscsaba gazdasá-
gi alpolgármesterének nevé-
hez köthetjük a reggeli ha-
gyományôrzô disznótort és a
gazdanap fôvédnökségét.
Nagy ünnepe ez a 2500 lelket
számláló településrésznek.
Az elmúlt évben tapasztalhat-
tuk, hogy szívesen jöttek el a
vendégek nem csak Békés-
csabáról, de vidékrôl (Szar-
vas, Mezôberény, Kamut, Bé-
kés) is. Továbbra is fontosnak
érezzük népünk, magyarsá-
gunk tradícióinak megôrzé-
sét, ezért szervezzük meg
2009-ben is ezt a hagyo-
mányôrzô napot.

Hricsovinyi Tamás, az
Összefogás Mezômegyerért

Egyesület elnöke

A versenyben részt vevô csa-
patoknak egy darab 30 cm-es
kolbászt kell leadni a zsûri-
zéshez a húsátvételi helyen, a
láda visszaadásával egy idô-
ben. A többi a csapat tulajdo-
nát képezi, de az a fesztivál
helyszínén tûzvédelmi és 
higiéniai szempontok miatt
nem süthetô meg!

A zsûri értékeli a kolbász-
készítés folyamatát, a nyers
kolbász esztétikai megjelené-
sét, a megsütött kolbász ízét,
állagát stb. A zsûri a készítés
folyamatának és a nyers kol-
bász állagának minôsítése és
rangsorolása alapján az elsô
100 csapat kolbászát azonos
konyhai körülmények között
sütteti meg, és a verseny díja-
zottjai e csapatok közül kerül-
nek ki. Különdíjat vagy egy-
egy csapatnak közvetlenül
felajánlott díjat mások is kap-
hatnak.   
Nevezési díj, mely magá-

ban foglalja a hús árát is:
25 000 Ft. A hús átvételekor
3000 Ft letéti díjat kell fizetni
a húsosládáért, melyet a ver-
seny végén, a leadás után a
csapat visszakap. 
A verseny díjai: 1. díj

100 000 Ft; 2. díj 75 000 Ft;
3. díj 50 000 Ft; különdíjak. A
zsûri a díjakat más megosz-
tásban is odaítélheti.
Információs telefon és

fax: 66/449-725; e-mail cím:
info@kolbaszfesztival.eu.
A jelentkezési lap letölt-

hetô a www.kolbaszfesztival.
eu internetcímrôl.  

Ú j korszak vette kezdetét
a májusi országos tiszt-

újítást követôen a mérnöki ka-
mara mûködésében, amely-
hez természetesen a szerve-
zet Békés megyei vezetése is
csatlakozik – tájékoztatta a
sajtó képviselôit dr. Cserei Pál
megyei elnök. Az országos ka-
mara megújulása, melynek
keretei között a korábbi elnök-
ség csaknem 60%-a lecseré-
lôdött, Barsiné Pataky Etelka
(korábbi EU-parlamenti képvi-
selô, Fidesz – MPSZ – a szerk.)
elnöki irányítása alatt új kama-
rai stratégia és megújult szer-
vezeti felépítés kialakítása felé
tart. Békés megyében, ahol je-
lenleg 440 fôs tagsággal mû -
ködik a mérnökök érdekvédel-
mi szerve, az eddigieknél is
komolyabb helyi szerepválla-
lás, illetve az ehhez szükséges

körülmények kialakítása a fô
cél. – Azt szeretnénk elérni,
hogy a megyében magvalósu-
ló beruházások tervezésénél
minél gyakrabban vegyék
igénybe a kamara szakembe-
reinek minôségi szolgáltatá-
sait – hangsúlyozta a megyei
elnök. A közbeszerzési ano-
máliák és a nyomott ár, amely
leggyakrabban a minôség ro-
vására megy, legjobb esetben
is alvállalkozói szerepet tesz
lehetôvé a helyi szakemberek
számára, ami természetesen
nem a legelônyösebb. 
Dr. Cserei Pál aggályait fe-

jezte ki az M44-es tervezése
kapcsán is, amelyben egyet-
len megyei mérnök sem vett
részt. A helyi erôk várhatóan
csupán felügyeleti és mûszaki
ellenôrzési feladatokat kap-
hatnak. K. K. P. 

Egyre közelebb kerülünk
ahhoz, hogy 17,7 milliár-

dos nettó költséggel, 15 milli-
árdos támogatással megvaló-
suljon Békéscsaba szennyvíz-
tisztításának és szennyvízcsa-
torna-hálózatának fejlesztése.
A város eddigi legnagyobb
beruházása mintegy 330 utcát
érint, 134 kilométer új gerinc-
vezeték, 82 kilométer bekötô-
vezeték, 27 kilométer nyomó-
vezeték és 31 új átemelô épül.
Megújul a szennyvíztisztító te-
lep, összesen 12 kilométeren
kerül sor a régebbi vezetékek
rekonstrukciójára, és 34 régi
átemelôt is korszerûsítenek.

Mint ismert, a mérnöki fela-
datok ellátására kiírt elsô köz-
beszerzési eljárást a közgyû -
lés eredménytelennek nyilvá-
nította, ezzel kapcsolatban két
pályázó élt jogorvoslattal. A bí-
rálóbizottság szerint Békés-
csaba két lehetôség közül vá-
laszthatott: újraértékeli a beér-
kezett ajánlatokat vagy új köz-
beszerzési eljárást ír ki. A vá-
ros az utóbbi mellett döntött.
Az újabb mérnöktender au-
gusztus 10-én jelent meg az
unió lapjában, az ajánlatok be-
adásának határideje szeptem-
ber 28., eredményhirdetés ok-
tóber 27-én várható. M. E.

Értesítjük a lengyel nyelvet tanulni vágyó érdeklôdôket és
a régebbi tanulóinkat, hogy a lengyel nyelvoktatás újra-
indul szeptembertôl.

Helyszín: Békéscsaba, Szent István tér 8.  
6–18 éves korig diákoknak térítésmentes!

Érdeklôdni a 70/556-3022-es telefonszámon lehet.

III. Megyeri
Gazdanap

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Megjelent a mérnöktenderAktív a mérnöki kamara

Lakossági fórum 
a belvárosról

JELENTKEZÉSI LAP (sokszorosítható)
Az alábbi csapat benevez a Csabai Kolbászfesztivál® kolbászkészítô
programjába. Vállaljuk a nevezés feltételeit és azt, hogy a részvétel költ-
ségeit az általunk megadott névre és címre megküldött banki utalvá-
nyon vagy az azon szereplô bankszámlaszámra legkésôbb 2009. szept-
ember 15-ig befizetjük. A jelentkezés a befizetéssel válik véglegessé.

A versenybe:      BENEVEZÜNK       NEM NEVEZÜNK BE
(A megfelelô választ kérjük aláhúzni!)

A verseny befejezésekor az elkészült kolbászból 30 centiméteres da-
rabot zsûrizési célra a húsátvételi helyen leadunk. 

A csapat:............................................................................................

1. .............................................................................. csapatkapitány

2.........................................................................................................

3. ........................................................................................................

4. ........................................................................................................

5. ........................................................................................................

A csapat (kapitány) címe: .................................................................

...........................................................................................................

Telefonszáma: ...................................................................................
A csapat sátorban nyer elhelyezést. 

Számlát kérek a nevezési díjról:      NEM      IGEN 
(A megfelelô választ húzza alá!)

A számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani: 

Név: ...................................................................................................

Cím: . .................................................................................................

........................................, 2009. .......................... hó ........ nap

.....................................................................
aláírás

Visszaküldési határidô: 2009. szeptember 1.
Jelentkezést a sátrakba 300 csapatig fogadhatunk el, ezért a nevezést 
2009. szeptember 15. elôtt is lezárhatjuk!
A jelentkezést küldheti faxon: 66/449-725, postán: Csabai Rendez-
vényszervezés Kft., 5600 Békéscsaba, Lázár utca 20. fsz. 10., valamint
e-mailben: info@kolbaszfesztival.eu.

Csabai kolbászfesztivál
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

FELHÍVÁS
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
PÁLYÁZATOT HIRDET

TANÜGYIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÔ 
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs, határozatlan idejû közszol-
gálati jogviszony.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztvi-
selôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ellátandó fôbb munkaköri feladatok: Az önkormányzati fenntartású
közoktatási intézmények mûködtetésével, fenntartói irányításával kap-
csolatos feladatok ellátása. A közgyûlés és a közmûvelôdési, ifjúsági,
oktatási és sportbizottság döntéseinek a szakmai és jogi elôírásoknak
megfelelô, döntési alternatívákat tartalmazó elôkészítése, végrehajtá-
sa. Az intézményhálózat mûködtetési és fejlesztési tervének elôkészí-
tése, érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. A közokta-
tási intézmények törvényes mûködésének, gazdálkodásának folya-
matos figyelemmel kísérése, ellenôrzése. Figyelemmel kíséri és véle-
ményezi az intézmények szakmai munkáját, az innovációs törekvéseit,
a pedagógiai program beválását, képviseli megvalósulásukat.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet,
• természettudományi, bölcsészettudományi, mûvészeti felsôoktatás-
ban szerzett szakképzettség, fôiskolai szintû pedagógus, közmûve-
lôdési, államigazgatási felsôoktatásban szerzett szakképzettség,

• felhasználói szintû számítógépes ismeret,
• a munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikötésével történik,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget, képesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önéletrajz,
elérhetôség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának feltételei:
Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal címére a jegyzô részére történô megküldésével (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: tanügyigazgatási ügyintézô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 7., a mun-
kakör legkorábban 2009. szeptember 15. napjától tölthetô be.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kszk.gov.hu,
www.bekescsaba.hu.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turiné Ko-
vács Márta, az oktatási, közmûvelôdési és sportosztály vezetôje nyújt
a 66/523-819-es telefonszámon.

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

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

Szabó Tibor Benjámin 47 –
Démonok ideje címû regé-

nye a Noran 2004 Kiadó gon-
dozásában a XVI. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál al-
kalmából jelent meg. Egy sod-
ró, erôs hang a kortárs iroda-
lomból, mely az elsô pillanattól
az utolsóig végigszáguld olva-
sóján, mély, értékkel teli nyo-
mokat hagyva maga mögött.
47: év, név, kód vagy jóslat?

A válasz ebben a mitologikus
bûnügyi történetben bujkál. Az
antik erôvel felvértezett fôhôs
embert próbáló elszántsággal

száll szembe a világot fenye-
getô rejtélyes, sötét társaság-
gal. Azokkal, akik képesek a
médián keresztül úgy alakítani
az emberi sorsokat, hogy min-
denki a másik életére törjön –
a mitológiából jól ismert halál-
nemeket választva. S miköz-
ben hôsünk az armageddon
megakadályozása miatt elve-
szíti életének értelmét is, a re-
gény univerzális, egymásnak
feszülô kérdéseket robbant
bennünk. 
„Furcsa. Ez a regényszö-

vegben sokszor szereplô kife-

jezés a legenyhébb, amivel
jellemezhetô a mû egészének
világa. A kortárs magyar iro-

dalomban szokatlan, meg-
hökkentô és felkavaróan ri-
asztó prózavilág ez. (...) A
nyelvi regisztereket keverô
kortárs prózához képest is
meglepô, ahogyan ez az ar-
tisztikusan megformált, he-
lyenként kifejezetten poétikus
szöveg ötvözi az értelmiségi,
bölcsész nyelv, a hétköznapi,
utcai, ifjúsági szleng, az infor-
matika, a piaci marketing, a
menedzsernyelv szóhaszná-
latát. 

(Elek Tibor: Démonok ide-
je. Új Könyvpiac.)

Naponta tapasztalhatják
a sétálóutcán közleke-

dôk, hogyan épül-szépül a
volt közgé épülete. Mint isme-
retes, a megyei önkormány-
zat egy ingatlancsere kap-
csán jutott hozzá a belvárosi
épülethez, mely most Ibsen-
palota néven újul meg.
A Békés Megyei Jókai Szín-

ház mellett található egykori is-

kolaépületben a rekonstruk-
ció nyomán a bábszínház mel-
lett egy 130 fô befogadására
alkalmas kamaraszínház is
mûködik majd. A mintegy 700
milliós beruházáshoz a Norvé-
gia által finanszírozott uniós
alapból pályázat útján nyert el
a megyei önkormányzat 600
millió forintot, a fennmaradó
100 milliót pedig saját erôként

biztosította a testület. Az építé-
si területet Domokos László
megyei köz gyûlési elnök és
Vantara Gyula polgármester
adta át ünnepélyes külsôsé-
gek közepette a kivitelezônek.
Az új komplexum 20 hónap
alatt, várhatóan jövô március-
ra készül el. A hosszas elôké-
szítô munkákat követôen mint-
egy tíz hónapja írták alá a tá-
mogatási szerzôdést.
Az új kulturális központ a

tervek szerint helyet ad majd
a színházmûvészeti szakkö-
zépiskola oktatási feladatai-
nak, a megye kulturális és ok-
tatási intézményi programjai-
nak, Békés amatôr mûvészeti
mozgalmainak, és civil szol-
gáltató központként is mûkö-
dik majd. A felújítás része a
városközpont rehabilitációjá-
nak. A beruházás keretében a
palota elôtti tér is megújul.

Vándor Andrea

Szemtanúk szerint Lalát ki-
dobták egy autóból, ráadá-
sul egy reklámtáskába köt-
ve. Sajnos nem egyedi eset,
hogy egyesek fogják a ku-
tyáikat, kikocsikáznak a vá-
ros szélére, és egyszerûen
kilökik ôket, majd elhajta-
nak. Akik látták ezt az esetet, kicsomagolták, felvették az
autójukba, és kivitték a menhelyre. Lala sántított. Elôször
azt hitték, megrándult egy kicsit a lába az eséstôl, de a
másnapi röntgen ennél sokkal komolyabb bajt mutatott:
csúnya, és már néhány hetes volt a csonttörés! Többórás
mûtéttel „drótozta össze” Sprôber doktor. Azóta már eltelt
néhány hét, és Lala úgy fut, mint a nyúl – persze még kí-
méli a mûtött lábát. Fiatal, egy-két év körüli fiú kutyus, aki
ezek után egy jó gazdira vár, aki feledteti vele a rossz em-
lékeket. Egyedüli kutyának ajánlott, mert kicsit „veszeke-
dôs” a többiekkel.
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. sz. alatt ta-
lálható, tel.: 30/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.
hu, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

GAZDIKERESÔ

Ragnar Simonsen KIE-ve-
zetô meghívására július-

ban a Norvégiában található
Jolster kistérségben tölthetett
el egy hetet a Békéscsabai
Keresztyén Ifjúsági Egyesület
tizenhat tagja Szikora István
elnök vezetésével.
A KIE olyan nemzetközi if-

júsági mozgalom, amely vi-
lágszerte tart fenn testvéri
kapcsolatokat, több mint ki-
lencven országban mûködik,
és közel huszonnyolcmillió
tagja van. A csabai KIE jó kap-
csolatokat ápol több európai
keresztyén szervezettel, köz-
tük a norvégokkal is. A meg-
hívásnak eleget téve repülô-
vel mentek Oslóba, ahonnan

Nyugat-Norvégia felé vették
az irányt. Az egy hét folyamán
az itthoninál jóval kelleme-
sebb, hûvösebb idô, a norvég
fiatalok jóvoltából számos
program és kitûnô ellátás vár-
ta a kis csapatot. Ottlétük alatt
egy kisbuszt is kölcsönkap-
tak, hogy jobban megismer-
kedhessenek a környékkel. A
békéscsabai KIE tagjai így
igazi felfedezôutakat tehettek,
voltak a gleccsermúzeum-
ban, láttak valódi gleccsert,
kipróbálták a hegyi vasutat és
jártak egyebek mellett „óceán -
túrán” is egy olyan szigeten,
amelynek mindössze tíz lako-
sa van.

M. E.

Péter Erika
verseskönyve:

Szeretôim a szavak

M indörökké mosoly cí -
mû elsô verseskönyve

2004-ben jelent meg a szerzô-
nek az Accordia Kiadónál, az-
tán írt egy két kiadást megért
gyermekversalbumot (Versel-
hetek, Móra Kiadó), harmadik
kötete a Szeretôim a szavak
pedig az idei könyvnapokra
érkezett szintén az Accordiá-
tól. Miután „gyermekzetek-
nek” nevezi a gyermekverseit,
logikusnak tûnik, hogy „lélek-
zetek” lesznek a felnôttekhez
szólók. Komoly, felhívó, esen-
dô és életmentô lélekzetek,
szavakkal rögzített pillanatké-
pek az életünkrôl, néha kissé
túlzók, néha szikárabbak, mint
a valóság, de csak azért, hogy
felhívják önmaguk fényeire és
elsötétüléseire a szavak és az
olvasók figyelmét.
Lapozva az új kötetet, gyor-

san kiderül, hogy Péter Erika
és a szavak szeretik egymást.
Azóta szeretik, hogy egymás-
ra találtak, és a szavak a költôt
szolgálják, a költô pedig a
szavakat. Tiszta, szép találko-
zásokról számolnak be ezek a
versek, a kötet legjobbja külö-
nösen. Szabad a válogatás,
191 költemény óriási vers -
anyag. Koronának a 13. olda-
lon olvasható születésnapi Fu-
tómadár címû verset tartom:
egyszerû, szinte látható meta-
forák futnak abban, egészen
addig, amíg elérkeznek a zá-
rósorok: „Állok. Csak az idô /
siet. A távolban a végtelen / és
egy csillagsziget.” Többször
is elolvasom, egyre szebb.
Megdöbbentôbb. Aztán egy
újabb verset találok mellé, a
címe: Pillantás a végtelenbe.
Kérdések mélysége kísért, és
a szinte kétségbeesett kö-
nyörgés: „Világítsd meg utam
a fekete éjben”, mert „a fény
káprázata” mintha már csak
„a földön kívül” csillogna…
Verstengerben haladok elôre,
fejezetrôl fejezetre bontakozik
ki a költôi világ, ami a szerzôt
jellemzi. Sass Ervin

Vantara Gyula ismét
civileknek adja
féléves jutalmát

Békéscsaba polgármeste-
re a tôle megszokott mó-

don (ahogy 2006 óta minden
alkalommal) civil szervezetek-
nek ajánlja fel a közgyûlés ál-
tal jóváhagyott, törvény által
elôírt, félévente esedékes ju-
talmát. 
Az idei esztendô elsô félévi

jutalmának összege 747 877
forint, amelynek az alábbi há-
rom békéscsabai, a város fel-
emelkedésével foglalkozó ci-
vil szervezet a kedvezménye-
zettje: Fényes és Térsége
Egyesület, Békéscsabaiak
Baráti Köre Egyesület és a
Kner-Tevan Alapítvány.

Vantara Gyula kijelentette,
hogy a jövôben is a városunk-
ban mûködô társadalmi szer-
vezeteknek kívánja felajánlani
jutalmát, hogy segítse tevé-
kenységüket.

Anyár egyik leglátványo-
sabb beruházása a Bé-

kés Megyei Tudásház és
Könyvtár átalakítása, amely-
nek során az épület 4500
négyzetméteres hasznos alap-
területe emeletráépítéssel 1200
négyzetméterrel bôvül.
A felújítással megújul a fûté-

si rendszer, korszerûsödik a
ház, és az emeleti irodák is
akadálymentesen lesznek
meg közelíthetôk. Az intéz-
mény az új kihívásokra vála-
szolva egy olyan tudásbázis
létrehozását célozta meg,
amely a modern technika se-
gítségével bárki számára hoz-
záférhetô információkat nyújt.
A könyvtári funkciókat az eddi-

ginél modernebb eszközökkel
látják el, emellett informatikai
inkubátorházként és innová-
ciós tudásközpontként is mû -
ködik a ház, amely országo-
san egyedülálló módon bizto-
sít hátteret. e.

Norvégiában jártak

Épül-szépül az Ibsen
Kulturális központ tervek szerint

Tudásház és könyvtár

Erôs, sodró hang az irodalomból
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HÁZRÉSZEK
MMeeddggyyeesseeggyyhháázzáánn,,  aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann  utcafronti, 72 nm-es,
másfél szobás házrész eladó. ÁÁrr::  33,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáánn 86 nm-es, 2 szoba + nappalis
udvari házrész eladó (kétlakásos házban). ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 90 nm-es, háromszobás ház-
rész eladó. Felújításra szorul. ÁÁrr::  44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann 68 nm-es, kétszobás, felújításra
szoruló házrész eladó. ÁÁrr::  44,,22  MM  FFtt..
SSzzeenntteesseenn,,  aa  MMáággooccssii  uuttccáábbaann 60 nm-es, kétszobás házrész el-
adó. ÁÁrr::  44,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann 100 nm-es, kétszobás házrész
eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn utcafronti, egyszobás házrész ela-
dó. ÁÁrr::  44,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóózzsseeff  uuttccáábbaann 63 nm-es, kétszobás, teraszos
házrész eladó. ÁÁrr::  44,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn kétszobás, nem utcafronti ház-
rész eladó. ÁÁrr::  55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBoottyyáánnsszzkkii  PPáállnnéé  uuttccáábbaann utcafronti, 94 nm-es,
kétszobás, felújítandó házrész eladó. ÁÁrr::  55,,22 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFiiuummeeii  uuttccáábbaann egyszobás utcafronti házrész kü-
lön bejárattal, kerttel, melléképülettel eladó. ÁÁrr::  55,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann  40 nm-es, egyszobás házrész ela-
dó. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáánn utcafronti, 82 nm-es, egyszo-
bás házrész eladó. ÁÁrr::  55,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFiiuummeeii  uuttccáánn egyszobás, utcafronti házrész kü-
lön bejárattal, kb. 700 nm-es telekrésszel, kerttel, melléképület-
tel eladó. ÁÁrr::  55,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáánn,, 80 nm-es telken 61 nm-es, egy
szoba + nappalis házrész eladó. ÁÁrr::  66,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, 400 nm-es osztott telken 85
nm-es, kétszobás családi házrész eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzeenntt  IImmrree  uuttccáánn  100 nm-es, kétszobás utca-
fronti házrész eladó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn  100 nm-es, két és fél szoba +
nappalis házrész eladó. ÁÁrr::  1100,,55 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAuulliicchh  uuttccáábbaann 90 nm-es, háromszobás utca-
fronti házrész garázzsal eladó. ÁÁrr::  1111,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPuusskkiinn  uuttccáábbaann 76 nm-es, két szoba, konyha +
étkezôs házrész eladó. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann,, 937 nm-es telken 100 nm-es, há-
romszobás házrész eladó. ÁÁrr::  1133,,8855  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann 112 nm-es utcafronti házrész két
szobával + nappalival eladó. ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..

IKERHÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzeeppeessii  uuttccáábbaann,, 825 nm-es telken 60 nm-es,
kétszobás ikerházrész eladó. Az ingatlanhoz garázs is tartozik.
ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáánn,,  362 nm-es telken 100 nm-es, há-
romszobás ikerház eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,, a strand közelében kétszintes, há-
rom3 és fél szobás ikerházrész külön bejáratú udvarral, garázs-
zsal eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáánn, 380 nm-es telken 150 nm-es,
kétszintes, három + két fél szoba + két nagy nappalis ikerház el-
adó. ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..

SORHÁZ/TÁRSASHÁZ 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,, 250 nm-es telken 80 nm-es, két és
fél szobás társas családi ház eladó. ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann, 350 nm-es telken 108 nm-es,
kétszintes, négyszobás családi eladó. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáábbaann 100 nm-es, háromszobás, polgári
típusú társas családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFeellssôô--KKöörrööss  ssoorroonn 120 nm-es, tetôtér-beépíté-
ses, négy szoba + amerikai konyhás, klímás, igényes, Körös-
partra nézô sorház eladó. ÁÁrr::  2266  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss  kköözzbbeenn,, 500 nm-es telken 200 nm-es, hét-
szobás, amerikai konyhás sorház eladó. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..  CCsseerree  iiss  llee--
hheettssééggeess!!

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás, felújítandó polgári ház eladó. ÁÁrr  1155,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKííggyyóóssii  úúttoonn,, 900 nm-es telken 2003-ban épült,
146 nm-es, három szoba + amerikai konyhás, könnyûszerkeze-
tes családi ház eladó. ÁÁrr::  1155,,77  MM  FFtt..

22448866  nnmm--eess,,  oosszztthhaattóó  tteellkkeenn  7755 nnmm--eess,,  egyszobás ccssaallááddii  hháázz el-
adó. ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáábbaann,,  1250 nm-es telken 200 nm-
es, három szoba + nappalis ház eladó. ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann, 741 nm-es telken 120 nm-es,
kétszintes családi ház eladó. ÁÁrr::  1177,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBoorrjjúúrréétt  uuttccáábbaann, 2488 nm-es telken 125 nm-es,
egy + öt fél szobás, kétszintes családi ház eladó. ÁÁrr::  1188,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSttaarrkk  AAddoollff  uuttccáábbaann,,  450 nm-es telken 250 nm-es,
egyszintes, öt szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáánn  160 nm-es, teljesen felújított,
igényes, háromszobás családi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóóssiikkaa  uuttccáánn,,  584 nm-es telken felújított, 148 nm-
es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann tetôteres, négyszobás családi
ház eladó. ÁÁrr::  1199,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  NNyyuuggaattii  kkeerrttvváárroossbbaann igényes, három szoba +
amerikai konyhás családi ház eladó. ÁÁrr:: 1199,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKéétteeggyyhháázzii  úúttoonn 110 nm-es, 3 szobás, hôszigetelt
családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  2200,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  ffeessttôôii  rréésszzéénn,,  aa  KKaannáálliissii  uuttccáábbaann  ((ÁÁrrppáádd  ssoorr)) kétszin-
tes, klímás, három szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn, 970 nm-es telken 180 nm-es, 4 szo-
bás, amerikai konyhás, kétszintes családi ház eladó. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  600 nm-es telken 160 nm-es,
négyszobás családi ház két nappalival, két fürdôszobával, két
konyhával eladó. ÁÁrr::  2211,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVeerreess  uuttccáábbaann 2008-ban épült, 100 nm-es, há-
romszobás, hôszigetelt családi ház beépíthetô tetôtérrel, ga-
rázzsal eladó. Csere is szóba jöhet! ÁÁrr::  2244,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken 120 nm-es,
kétszintes családi ház hat szobával, garázzsal eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKoolloozzssvváárrii  uuttccáánn,, 892 nm-es telken 240 nm-es,
kétszintes, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzôôllôô  uuttccáánn, 479 nm-es telken 200 nm-es, két-
szintes családi ház négy szobával eladó. ÁÁrr::  2277,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  RReevviicczzkkyy  uuttccáábbaann,, 720 nm-es telken 125 nm-es,
két + fél szoba + nappalis, ebédlôs, teraszos, új építésû családi
ház eladó. ÁÁrr::  2277,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccáábbaann, 460 nm-es telken 145 nm-
es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm-es
összterületû családi ház eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  HHaalláásszz  uuttccáábbaann új építésû, háromszobás, ame-
rikai konyhás ház eladó! Az épület hôszigetelt, napkollektorok-
kal felszerelt. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBeerrzzsseennyyii  uuttccáábbaann 2003-ban épült, 110 nm-es,
igényes, tetôtér-kialakítású, amerikai konyhás, klímás családi
ház eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn, 800 nm-es telken 120 nm-es, szép,
kétszintes családi ház erkéllyel eladó. ÁÁrr::  2288,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTóó  uuttccáánn,, 450 nm-es telken 200 nm-es, kétszin-
tes, öt szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3300,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann,, 1650 nm-es telken 200 nm-
es, ötszobás, amerikai konyhás, tetôtér-beépítéses családi ház
eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzóójjaa  uuttccáánn,, 807 nm-es telken 164 nm-es, klí-
más, négy szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBooggáárrhháázzii  ssééttáánnyyoonn 143 nm-es, kétszintes, há-
rom + két fél szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3333 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBaaggoollyy  uuttccáábbaann,, 1300 nm-es telken 160 nm-es,
három szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKeelleettii  kkeerrtteekkbbeenn új építésû, földszintes, 3 szobás,
amerikai konyhás, dupla garázsos családi ház eladó. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDoobboozzii  úútt  eelleejjéénn 150 nm-es, kétszintes, öt szoba
+ nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3399 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann,, 1400 nm-es telken 146 nm-
es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  4422 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken 220 nm-
es, klímás, kétszintes, hatszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDiióóffááss  uuttccáánn,, 1100 nm-es telken 170 nm-es, öt
szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIlloossvvaaii  úúttoonn igényes kialakítású, nagy, újszerû
családi ház hat szobával eladó. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGaarraayy  uuttccáábbaann 360 nm-es, kétszintes, kilenc +
két fél szobás, klímás családi ház eladó. ÁÁrr::  5533  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  UUrrsszziinnyyii  DD..--nnéé  uuttccáábbaann igényesen felújított, há-
romszobás, amerikai konyhás, nappalis, teraszos polgári ház el-
adó. ÁÁrr::  5588  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, 1400 nm-es telken 310 nm-es,
hatszobás luxus családi ház eladó. ÁÁrr::  7788  MM  FFtt..

ELADÓ ÜZLETHELYISÉGEK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BB..  úúttoonn56 nm-es üzlethelyiség vizesblokkal,
nagy eladótérrel, szociális helyiségekkel eladó. ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
KKéétteeggyyhháázzáánn,, aa  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann 240 nm-es üzlethelyiség mû-
ködési engedéllyel, élelmiszerbolti berendezéssel eladó. Az
uniós szabványnak megfelel. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaass  kköözzppoonnttjjááhhoozz  kköözzeell, 517 nm-es telken 240 nm-es, tégla-
blokkos ipari ingatlan eladó közmûvekkel, ipari árammal. ÁÁrr::  1133,,44
MM  FFtt ++  ááffaa..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann 200 nm-es iroda/üzlethelyiség el-
adó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
CCssáárrddaasszzáálllláássoonn,, aa  FFeellsszzaabbaadduullááss  uuttccáánn,, a 46-os fôút mellett
2006-ban épült, melegkonyhás kisvendéglô, amely jelenleg is
mûködik, tetôtéri lakással eladó. ÁÁrr::  4411  MM  FFtt..
GGeerrlláánn eellaaddóó  aa  RROOSSEE  MMAARRIIEE  ffaarrmm,, iiggéénnyyeess  kkiiaallaakkííttáássúú  ttaannyyaa,,
mmeellyy  jelenleg panzióként üzemel. Az ár magában foglalja a tel-
jes berendezést, a felszereléseket, az összes gépesítést és a lo-
vakat. ÁÁrr::  7777  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn  320 nm-es területû sportlétesítmény
eladó. ÁÁrr::  8888  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn  eellaaddóó eeggyy  ffaaiippaarrii  bbtt.. a tulajdonukban
lévô telephellyel, a társaság gépeivel, berendezéseivel, ipari tech-
nológiákkal. A telephely 4397 nm, melyen 600 nm-es mûhely, va-
lamint 120 nm-es kommunális építmény található. ÁÁrr::  8800  MM  FFtt  ++ ááffaa..  

ÉPÍTÉSI TELEK 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAllmmáásskkeerrtteekkbbeenn  800 nm-es, körbekerített zárt-
kert eladó. ÁÁrr::  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaannkkaalliinn  uuttccáábbaann építési telek eladó. Közmû
nincs. ÁÁrr::  885500  000000  FFtt..
FFééllhhaallmmoonn800 nm-es zártkert villannyal, fúrott kúttal eladó. ÁÁrr::  11  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRookkkkaa  uuttccáábbaann  ((KKeennddeerrffööllddeekk) 900 nm-es építé-
si telek fúrott kúttal, villannyal eladó. ÁÁrr::  11  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  KKeennddeerrffööllddeekkeenn 963 nm-es beépíthetô telek (jelen
állapotában szántó) eladó a kövesúttól 150 m-re! ÁÁrr::  11,,11  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuuhháásszz  uuttccáánn 800 nm-es építési telek elôtte köz-
mûvel, alacsony áron eladó. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeeccsskkee  ssoorroonn882 nm-es építési terület eladó. Víz,
gáz lekötve a telken, a villany az utcából bevezethetô. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..
FFéénnyyeesseenn,, aa  GGyyöörrkkeeii  uuttccáábbaann 1016 nm-es építési telek eladó. A
telken közmû nincs, csak az utcában. A tervezett épület lábaza-
ta kész, de az építési engedély már lejárt. ÁÁrr::  11,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFéénnyyeesseenn 1500 nm-es építési telek eladó. Villany,
víz bevezetve, fúrott kút van. ÁÁrr::  11,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeennddeerrffööllddeekkeenn 963 nm-es telek eladó. Víz, vil-
lany bevezetve. ÁÁrr::  11,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  FFôô  uuttccáánn  három építési telek,
egyenként 820 m2-esek, egyben vagy külön-külön eladók. Köz-
mû az utcában. ÁÁrr::  22  MM  FFtt//  tteelleekk..
DDoobboozzoonn  ééppííttééssii  tteelleekk  eellaaddóó,,  rajta érvényes építési engedéllyel
rendelkezô, 110 nm alapterületû elkezdett ház: alap + lábazat a
tervnek megfelelôen kész. Víz, gáz, áram a telken. ÁÁrr::  22,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyééss  uuttccáábbaann 819 nm-es, bekerített építési
telek eladó. Villany a telken belül, víz, gáz az utcán. ÁÁrr::  33,,11  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  uuttccáánn 803 nm-es építési telek faházzal,
fúrott kúttal, villannyal eladó. ÁÁrr:: 33,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  uuttccáábbaann 788 nm-es építési telek villany-
nyal, fúrott kúttal eladó. ÁÁrr::  44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáábbaann 800 nm-es, közmû nélküli épí-
tési telek eladó. ÁÁrr::  44,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFéénnyyeesseenn,,  aa  VVeesszzeellyy  úúttoonn 2638 nm erdô építési te-
lekként is eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  uuttccáánn  1615 nm-es építési telek fúrott kút-
tal, villannyal eladó. ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáánn  809 nm-es, fúrott kúttal, villany-
nyal és gázzal ellátott építési telek eladó..  ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn 1500 m-es telek eladó. Nincs kör-
bekerítve, a villany a telek elôtt, a csatornázás és a gáz beveze-
tése folyamatban. ÁÁrr::  55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKöörrttee  ssoorroonn körbekerített építési telek eladó. A
gáz bevezetve, a víz és a villany az utcán. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeelleettii  kkeerrtteekkbbeenn,,  aa  KKöörrttee  ssoorroonn 809 nm-es épí-
tési telek körbekerítve eladó. Villany, víz bekötve. ÁÁrr::  66,,2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBoorrjjúú  uuttccáábbaann 2100 nm-es sarki építési telek vil-
lannyal eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn 1500 nm-es, körbekerített telek el-
adó. A szennyvíz kivételével teljes közmû van. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOmmaasszzttaa  úúttoonn  1500 nm-es építési telek eladó.
A gázcsonk a telken belül, a víz és a villany az utcában van.
ÁÁrr::  88,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFeessttôô  uuttccáábbaann2000 nm-es zárkert eladó. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,,  aa  KKllaappkkaa  uuttccáábbaann közmûvesített nye-
lestelek eladó. ÁÁrr::  1111,,99 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyééss  uuttccáánn három egybeépített, összesen
2900 nm alapterületû építési telek. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn 2600 nm-es építési telek teljes
közmûvel eladó. ÁÁrr::  2222  MM  FFtt..

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

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

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

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

csabai vonatkozásai, hiszen –
más országos fesztiválok
mellett – ennek a rendezvény-
nek is az A-team készíti a pro-
mócióját. 
A tokaji rendezvény idén

lett tízéves, ennek apropóján
a Paulay Ede Színházban nyílt
tárlat Nyári Attila elôzô feszti-
válok hangulatát felidézô fo-
tóiból.  A több ezer felvételbôl
a kiállításon negyven kép jele-
nik meg, negyven pillanatba
sûrítve láthatók a „nagyok”
fellépései, a koncertek külön-
leges arcai, de ízelítôt kapunk
abból is, mennyire hozza kö-
zel az embereket a zene, a
nyár, a szerelem vagy éppen
a várakozás közben elôvará-
zsolt szappanbuborék…
Tokaj augusztus végéig ad

otthont a kiállításnak, szep -

tember másodikától pedig
Budapest legnagyobb ifjúsá-
gi szabadidôközpontjában, a
Petôfi Csarnokban tekinthetô
meg, hogy milyenek voltak az
utóbbi évek Hegyalja Feszti-
váljai Nyári Attila szemével.

M. E.

Augusztus 30.
Pegazus Díjugrató Kupa 
a Pegazus Lovasiskolában

Augusztus 31. – szeptember 4.
Családi Fesztivál az ifiházban

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

Szeptember 20-ig
Kepenyes Pál kiállítása 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Szeptember 2-ig
A Csuta Nemzetközi Mûvésztelep
kiállítása a Jankay-galériában

Szeptember–december
Rippl-Rónai József-kiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Szeptember–október
Dialógus – Lucien Hervé 
reneszánsz épületfotói 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Szeptember 4. – október 7.
Miklya Gábor szobrászmûvész 
kiállítása a Jankay-galériában

Szeptember 5.
Blues-kert – jókedvû átmenet 
a vidám nyárból a dolgos 
hétköznapokba az Elôre-pályán

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!

Hívatlan vizesek
Kop-kop… kop-kop-kop…
Bumm, bumm, bumm –
bumm… Valakinek sürgôs a
lépcsôházból! 

Mire ô kilép, az asszony
már beszél. Bejárati ajtó tárva-
nyitva.

Jobb híján úgy, a belsô szo-
baajtóból szól oda:

– Mi van?... Mit akar?...
A mókus hallgat. Aztán.
– A vízórát cserélnénk…
– Á!... legfeljebb holnap,

délelôtt kilenc-tíz között...
Gazdasszony veszi át.
– Megfelel?
– Holnap?
– Hallotta… Most pedig

menjen!...
A többi nem érdekli. Hallja,

hogy ajtó be… S a lánnyal be-
szélget; fürdôszobai locsbáto-
láson át.

– Anya!... mért nem külde-
nek elôzetes értesítést ezek?!

– Én is kérdeztem… Azért
nem, mert manipulálhat-
nánk… ha elôre jelzik jövete-
lük! Úgyhogy akkor inkább az
apokalipszis lovasaiként…

– És ha utólag jeleznék,
nem manipulálhatnánk? Nyil-
ván azt is mondta, hogy ho-
gyan, s mivel…!

– Azt nem mondta…
– S azzal az órával, amelyi-

ket magukkal visznek…
– Én se értettem.
– Tavaly nyáron nyilatkoztat-

tak bennünket cipôknek mére-
te felôl… Nem volt elég ez ne-
kik? Született. Év, hó, nap, any-
ja neve… munkahelye, sze-
mélyi igazolványának szá-
ma!... sötöbö. Itt tessék  aláír-
ni! De maga a tulaj, ugye?!

– Igenigen; értem, mire
gondolsz… „Bennünket nem
érdekel, mennyi az ön jövedel-
me, bennünket az érdekel,
hogy mennyi a mi hasznunk,
hogy mennyi lehet a mi nyere-
ségünk…”

– Anya-a-a! Nagyon laza
vagy…! nagyon hidegvér…!

– Úgy látszik, sok a pén-
zük… Már harmadszor cserél-
nek… ZanaZol Zatyko István

Az Egészséges Létvágy Mun-
kacsoport ismét az egészség-
tudatos életvitel kialakítását
segítô programot indít elhí-
zásban és evészavarban érin-
tetteknek és azoknak, akik
egészségesebben szeretné-
nek élni.
A munkacsoport, amely-

nek vezetôje Galambosné
Varjú Blanka, a Sorsfonó Ön-

ismereti Egyesület, a Réthy
Pál Kórház-Rendelôintézet,
valamint a Mi-Értünk Egyesü-
let szakmai összefogásával
mûködik. Komplex program-
jukban belgyógyász, dieteti-
kus, pszichológus, rögtönzô
színész, Pilates-edzô, pszi-
chodráma-vezetô és mentál-
higiénés szakember segíti a
jelentkezôket, akik egészsé-

giállapot-szûrésen is részt
vesznek. Hogy mit takar a
program és hogyan lehet va-
laki tagja a létvágycsoport-
nak, arról október 7-én 17.30
órakor a Réthy Pál kórház régi
épületének elsô emeletén ta-
lálható kistanácsteremben
tartanak információs estet,
amelyre minden érdeklôdôt
szeretettel várnak. m. e.

Egészséges Létvágy 

A Hegyalja Fesztivál
Nyári Attila szemével

Csuta mûvésztelep
Hat nap tábori munka

után a békési Bolyai
utca 17. mûteremszobájából
és a kert árnyas fái alól a bé-
késcsabai Jankay-galériába
költözött zárókiállításával
Csuta György festômûvész
XIX. Nemzetközi Mûvésztele-
pének 35 festôje, grafikusa,
keramikusa és szobrásza,
hogy bemutassa a munka
motívumaként a kereszt jelé-
ben készült alkotásait. A mû -
vésztelep 1993-ban kezdte a
közös munkát húszegyné-
hány meghívott mûvésszel,
most 12 országból érkezett
harmincöt vendég. A csapat
közben külföldi kiállításokon
is bizonyított, idén áprilisban
pedig Budapesten, a fôváros
tavaszi fesztiváljának prog-
ramrészeként a Korridor galé-

riában mutatkozott be jelen-
tôs sikerrel.
A Jankay-galéria kortárs

termében nyitott zárókiállítá-
son dr. Cs. Tóth János mûvé-
szeti író méltatta a mûvészte-
lep kivételes értékû, közel két
évtizedes teljesítményét. „A te-
lep hangulata évrôl évre párat-
lan, és az is, hogy komolyan
veszik egymást, és komolyan
a mûvészi gondolatot.” A kor-
társtermet zsúfolásig megtöltô
közönség (mûvészek és mû -
vészbarátok) egyöntetû véle-
ménye szerint „erôs a mûvész-
csapat, magas a színvonal”,
és külön nagy érték az, aho-
gyan a szakrális téma sok-
színûsége és sokoldalúsága a
bemutatott alkotásokon kibon-
takozik. A látványfestészettôl
az avantgárdig ívelnek a stílu-

sok, a gondolat viszont ugyan-
az: barátság, szeretet, aláza-
tosság. A Szlovákiából jött Ma-
rian Presnajder sem látja más-
ként, romokból támadt fény-
keresztje a magyarországi Se-
bestyén János hasonló fest-
ményére rímel, Buday Mihály
(Vajdaság) Kislány és kereszt
címû mûve pedig a remény
arca, idôtlenül. Kovács Károly
ugyancsak vajdasági festô Út-
széli keresztje a realizmus tá-
jairól érkezett, Di Bi Lona
(Gyomaendrôd) A nô mintha
kereszt lenne szecessziós pil-
lanata szintén figyelemre mél-
tó. A békéscsabai Várkonyi Já-
nos Angyali látomást festett, a
szintén csabai Szeverényi Mi-
hály pedig egy furcsa korpusz
furcsa részletét, talán a kegye-
lem apoteózisát. Hasonlóan
megrázó és gondolatteli az
olasz vendégmûvész, Matteo
Massagrande Ég és Föld kö-
zött címû korpusza, melyen a
keresztfa nem látszik ugyan,
de ott van mégis. És a kérdés:
miért?
A zárókiállítás ünnepi pilla-

natai közben már a jövôbe is
néznek: 2010-ben jubileum-
hoz érkezik a „nagy csapat”.
A huszadik mûvésztelep kö-
vetkezik. Sass Ervin        

BÉKÉSCSABA, 2009. AUGUSZTUS 27.
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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.   

Angol-, németnyelv-oktatás. 30/546-4819. ZENTAI.

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) 

FOLYAMATOS JELENTKEZÉS 

„Magyar nyelvû szépirodal-
mat a Felvidék magyar tan-
nyelvû iskoláinak” címmel a
Rákóczi Szövetség békés-
csabai alapszervezete 2009.
március 15-én könyvgyûjtô
akciót hirdetett.
Az elsô szállítmányunk

több száz könyvvel július elsô
felében indult el a mátyusföl-
di településre, Vágfarkasdra.
Küldeményünkkel az ottani
magyar tannyelvû iskola
könyvtárát gazdagítottuk.
Meghatározó volt az a sze-

retet, ahogy az iskola igazga-
tója, Mátyus Rózsa, a tanárok,
a gyermekek és a település la-
kói vártak és fogadtak ben-
nünket. A könyveket ünnepé-

lyes keretek között adtuk át,
melyet meghatóvá tett az isko-
la tanulóinak kedves mûsora.
Ezzel egy idôben a megyei

képzômûvészeti egye sület
igaz gatónôje, Barcsay Andrea
vezetésével kéz mûvestábort
rendeztek be és vezettek: La-
katos Istvánné (fonal), Tóth Eri-
ka (gyertyamártás), Trencsán
Erzsébet (szalmafonás), Ger-
lai Ferencné (népi hangszer-
készítés). Munkájukkal nagy
örömet és vidámságot adtak a
farkasdi gyerekeknek. A Rá-
kóczi Szövetség nevében kö-
szönöm munkájukat és a sze-
retetet, ahogy a gyerekekkel
foglalkoztak. Köszönjük fára-
dozásukat.

A programot gazdagította
a dr. Illés Károlyné egyesületi
titkár, népi iparmûvész, a
népmûvészet mestere által
szervezett és rendezett kiállí-
tás, mely Békés megye
népmûvészetébôl adott ízelí-
tôt. A település lakói napokon
át gyönyörködhettek a szép,
hímzett terítôkben, futókban.
Köszönet érte.
Mindnyájan érezhettük azt

a szeretetet, amellyel a Vág-
farkasdon élô magyarok ben-
nünket vártak, fogadtak. Kö-
szönjük.
Gondolataimat dr. Hajnal

Lajos igazgató úr levelébôl ki-
emelt részlettel szeretném be-
fejezni, mely nagyon szépen

kifejezi munkánk vezérlô fo-
nalát:
– Kodály Zoltán így fogalma-

zott a múlt században: „Olyan
kevesen vagyunk, hogy a
mûveletlenség luxusát nem
engedhetjük meg magunk-
nak”. Épp ezért kell nekünk,
magyaroknak, határon innen
és túl, egymással törôdnünk,
egymásnak segítenünk, egy-
másra gondolnunk, mindenki-
nek a maga eszközeivel, a
maga módján. Mi most köny-
vekkel teszünk eleget a „segít-
jük egymást” eszméjének.

Barcs Józsefné, 
a Rákóczi Szövetség tagja
(A gyûjtés folyamatos, to-

vábbra is várják a könyveket.)

Immár öt éve, hogy a Jan-kay Tibor Két Tanítási Nyel -
vû Általános Iskola és Diákott-
hon szívügyének tekinti a va-
sárnapi iskolát, amelynek ke-
retében Erdélybe és a Parti-
umba járnak a csabai „misz-
szionáriusok”. A tantestület
lelkes pedagógusai hétvé-
genként a romá niai magyar-
lakta területeken anyanyelvü-

kön tanítják a nebulókat törté-
nelemre, magyarra, földrajz-
ra, mûvészetekre és még sok-
sok érdekes dologra…
A Jankay-misszió karitatív

munkája kiterjed Csángóföld-
re (Pusztina), Erdélyre (Szé-
kelyvécke) és a Partiumra (Be-
lényes, Kisnyégerfalva, Ma-
gyarremete), de eljutottak már
Kárpátaljára is. Nemrégiben
Tenkén folytatták misszióju-
kat, ahol tiszteletükre családi
napot is rendeztek: Békés -

csaba önkormányzatának ki-
sebbségi, érdekegyeztetô és
külkapcsolati bizottsága köny-
vekkel, DVD-kel, játszóházi
alapanyagokkal, CD-s rádió-
magnóval, DVD-lejátszóval
segítette az ottani közösséget.
Berke Sándor tenkei reformá-
tus lelkész a családi napon
vette át a Vasárnapi Iskola Ala-
pítvány „Magyarnak Maradni”
díjával kitüntetett csabaiaktól
– László Angelikától, Ugrai Gá-
bortól és Prekop Jánostól – az
ajándékokat. Az országban
egyébként öten kaptak ilyen
elismerést, s méltán lehetünk
büszkék rá, hogy közülük hár-
man csabaiak… 
– Elsô nagyobb utunk Szé-

kelyvéckére vezetett adomá-
nyainkkal, majd Benkei Ildikó-
val, a Magyar Rádió szerkesz-
tôjével vettük fel a kapcsolatot
és kezdtünk tanítani Belénye-
sen, Békéscsaba testvérvá-
rosában és környékén (Kis-
nyégerfalván, Magyarreme-
tén). Sikerült több csabai is-
kolát megnyernünk, így a ket-
test, a Szabó Pál térit és az er-
zsébethelyit. Egy év után ke-
rültünk Tenkére, ahol Berke
Sándor segítségével igyekez-
tünk nem „iskolaszagú” órá-
kat tartani – tudtuk meg Pre-
kop Jánostól, a Jankay iskola
tanárától.

Vándor Andrea

�
A köszönet hangja

Ö römmel látjuk városunk fejlôdését és lakótelepeink
épületeinek megszépülését. A Kazinczy-lakótelepen

több járda és közútszakasz felújítása történt meg az utóbbi
idôben. Köszönjük! Több épület lakói is áldoztak – s nem kis
összegeket – arra, hogy új, szép bejárati ajtókra cseréljék a
régieket. Mi is így tettünk, és szeretnénk megôrizni azokat,
hogy sokáig ilyen szépek maradjanak. Éppen ezért arra kér-
jük a különbözô árukat és szolgáltatásokat kínáló cégeket,
hogy a drága pénzért megvásárolt lépcsôházi ajtóinkat ne te-
gyék tönkre az általuk felragasztott hirdetésekkel! A lépcsô-
házakban, a belsô térben van erre a célra hirdetôrács, ott szí-
vesen olvassuk ajánlataikat és közleményeiket! Amennyiben
kérésünk ellenére hirdetést találunk felragasztva a lépcsô-
házajtókon, mint közös képviselô magam keresem fel a ki-
bocsátó céget, és az általuk okozott kár megtérítését kérem.
Köszönjük megértésüket, és reméljük, hogy kérésünk

sok jóérzésû ember véleményével találkozik.
Hugyecz Andrásné, Kazinczy-lakótelep, 7-es épület

BMZ, azaz Baji Miklós Zol-
tán ismét hallatott magá-

ról: a nemrégiben Szlovákiá-
ban, Dunaszerdahelyen meg-
rendezett X. Nemzetközi Mû -
vésztelepen és a Magyar
Szobrász Társaság csoportos
kiállításán képviselte szûkebb
hazánkat, Békés megyét, s
újabb alkotásával rukkolt elô.
A kétmillió forintra felértékelt
szobrot a békési születésû
mûvész a helyieknek adomá-
nyozta. A mû címe – a BMZ-re

jellemzô nemes egyszerûség-
gel – BMZ / No 1/11092001.
BMZ a Magyar Szobrász

Társaság meghívásának ele-
get téve vett részt az immár ti-
zedik alaklommal megrende-
zett jubileumi nemzetközi
mûvésztelepen. Az adomá-
nyozott alkotásokat bemutató
tárlatot Kozák Csaba mûvé-
szeti író nyitotta meg és szep -
tember 3-áig tekinthetô meg
Dunaszerdahelyen, a Vermes-
villában. Vándor Andrea

Tenkén járt a JankayBMZ adományozott

Augusztus 6-án, a kiállítás ünnepélyes megnyitóján adta át
BMZ kétmillió forintra felértékelt mûalkotását Gaál Derzsi
Ildikónak, a Kortárs Magyar Galéria vezetôjének a dunaszer-
dahelyi Vermes-villában. A háttérben a szobor látható

Fotó: B. Laborcz Flóra

Könyvgyûjtéssel a Felvidékért

A Gadara Házban munkatársainkkal arra törekszünk, hogy megfelelô
szakértelemmel támogassuk a hozzánk forduló, elsôsorban

PSZICHIÁTRIAI BETEGSÉGGEL KÜZDÔ békéscsabai lakosságot.

Mindezek további eredményes megvalósulása érdekében VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET AZ ALÁBBI
SZABADIDÔS TEVÉKENYSÉGEINKRE, KLUBJAINKRA, SPECIÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZ-
TÔ TRÉNINGEKRE ÉS CSOPORTOKRA:
– számítógép-kezelôi csoport (internet); – kézmûves-foglalkozás; – filmklub; – angolklub; – munkavállalási
tréning; – egészséges életmód önismereti csoport; – szülés utáni depresszió megelôzésére „Gyermekváró kisma-
ma klub”; – mûvészetterápiás (irodalmi, zenei, képzômûvészeti, mozgás és tánc) csoport; – konfliktuskezelô cso-
port; – depressziós betegek önsegítô csoportja; – szkizofrén betegek önsegítô csoportja; – pánikbetegek (szo-
rongás, fóbia) önsegítô csoportja; – pszichiátriai betegek hozzátartozóinak önsegítô csoportja; – „Erô a válto-
záshoz” – önbecsülés vagy önsegítô program a párkapcsolati erôszak áldozatainak és túlélôinek.

Fentieken kívül továbbra is várjuk a személyes segítségre szorulókat: egyéni életveze-
tési tanácsadásra, gyászfeldolgozásra, párkapcsolati konzultációkra, családkonzultációkra.
Jelentkezéseket folyamatosan regisztrálunk a +36-66/443-030-as és a +36-70/773-2244-es
telefonszámokon, valamint a gadara@strobeth.hu e-mail címen. A csoportok megfelelô létszám esetén szep -
tember második felében indulhatnak.



8 Sport és más CSA BAI MÉR LEG

BÉKÉSCSABA ANNO...
Egy családi biblia bejegyzésérôl

Omazta Tobias gályarabsága
Ez a súlyos, megalázó

büntetési mód a közép-
és újkorban fôként a Földkö-
zi-tenger melléki országok
hatalmasságainál vált általá-
nos szokássá. Az elítélt köz-
törvényes bûnözôk, politikai
elítéltek és hadifoglyok egya-
ránt lehettek kényszermunkát
végzô gályarabok.
A gálya evezôs hadihajó

volt, melynek az ó- és közép-
korban ötven vagy több, egy-
más fölött is elhelyezett eve-
zôje volt. Ezek mindegyikét 
3-5 ember mozgatta. Az evezô -
sök többnyire rabok vagy rab-
szolgák – gályarabok – voltak.
Ilyen szerencsétlen gálya-

rabságot Békés megyeiek is
elszenvedtek, amikor a vallá-
si fanatizmus vált általánossá,
amely megyénkbeli áldozato-
kat is követelt. A nemzetelle-
nes politika mártírokká avatta
a protestáns papokat hazafi-
asságuk, vallási meggyôzô-
désük miatt.
A hitvalló gályarabok közt

három Békés megyei pap is
volt. Tököli István dobozi
evangélikus, Borhidai Miklós
békésszentandrási reformá-
tus lelkészek nápolyi gálya-
rabságban pusztultak el. A
megyei gályarabok sorában a
harmadik a csabai rozváczi
Omazta Gyula kir. körjegyzô

egyik ôse, Omazta (Masnitius)
Tobiás. Története Omazta Jó-
zsef ügyvédtôl származik, aki
a család ôsi bibliájának egyik
hátsó lapján találta az alábbi
bejegyzést: „Omazta Dániel-

nek fia volt Tobiás, született
Kosztolnán, 1640-ik eszten-
dôben. Tanult Bubnicon, Vág -
újhelyen és 1667–69-ig Eper-
jesen. Iskolai pályáját végez-
vén elôször Szenicen, azután
Illaván káplánnak szentelte-
tett fel. 1674. esztendôben
más papokkal együtt a po-

zsonyi vértörvényszék elé
idéztetett. Miután sem rever-
salist adni, sem pedig evan-
gélikus vallását megtagadni
nem akarta, elôször 9 hóna-
pig a lipótvári börtönbe vette-
tett. Azután 200 társával vasra
veretvén, gályarabságra ítél-
tetvén, spanyol katonaság kí-
séretében Nápolyba hurcolta-
tott. Itt az 1675-ik esztendô
május 1-én Capracottán túl
egy erdô mellett Simonidas
János breznóbányai tanítóval
sikerült megszökni, de még
ugyanazon nap társával
együtt újra elfogatott. Ekkor
börtönbe vettetett s ott sínylô-
dött 6 hétig. Innen elvitették
Nápolyba, sok kiállott kínok
után Vels György s más hol-
land kereskedôk által pénzért
szabadságuk visszaadatott.
Gyalog bejárván Olasz- és
Németországot, elôször Wit-
tenbergbe, azután Jénába
jött és az egyetemi tanulók
közé ingyen felvétetett. A sop-
roni országgyûlés után visz-
szatért a hazába. 1638. évben
háji lelkésszé lett. Omazta To-
biás, aki korának egyik nagy -
mû veltségû fia volt, annyi sok
hányattatás után végre pálya-
futását bevégezte 1706. év-
ben. Fekszik a háji templom
mellett”.

Gécs Béla   


