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Szent István ünnepe

Herczeg Tamás
Bessenyei-díjas

essenyei György-díjat vehetett át az oktatási minisztertôl államalapító királyunk, Szent István ünnepe
kapcsán Herczeg Tamás, az
Ifjúsági Ház és Általános Társaskör igazgatóhelyettese. A
díjat az országban évente hat
népmûvelô kaphatja meg ki-
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emelkedô közmûvelôdési tevékenységének elismeréséül.
Augusztus huszadikán, a
békéscsabai ünnepségen a
mûsorközlô hosszú percekig
méltatta a kitüntetett pályáját,
felsorolva többek közt kutatásait, két nyelven megjelent verseskötetét vagy a nevéhez kötôdô olyan nagyrendezvényeket, mint a Zenei Ifjúsági Találkozó és a Békéscsabai Tavaszi
Fesztivál. Herczeg Tamást arra
kértük, mondja el, mit jelent
számára az állami elismerés.
– Ezt a díjat mindig tekintélyes, igazi népmûvelôk kapták, a szakma olyan nagy nevei, akikre felnézek. Ehhez képest szinte zavarban vagyok,
hogy most én is átvehettem,
és alig hiszem el, hogy abba
a körbe soroltak, ahova például Pap István, Szente Béla,
Pál Miklósné, Pocsaji Magdolna vagy István Anna tartozik.
FOLYTATÁS A 8. OLDALON

Szent István téren három színpad, kézmûvesfoglalkozások, kézzel hajtott
körhinta, mesterségbemutatók, a Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület, valamint a
Munkácsy Mihály Emlékház
kiállítása és árusok egész sora várta augusztus huszadikán a békéscsabaiakat. Ezút-
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tal a városháza mellett az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör gondoskodott arról, hogy
ez a nap a fennkölt ünneplésrôl és a színvonalas kikapcsolódásról szóljon, de a megemlékezések már korábban
elkezdôdtek.
Államalapító Szent István
királyunk emlékére augusz-

tus tizenötödikén rendezett
elôzetest a Lencsési Közösségi Ház, augusztus tizennyolcadikán pedig a Békéscsabai Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény „Új kenyér” ünnepsége zajlott a
Bankó András Utcai Idôsek
Otthonában.

zentúl Mondi Elôre NKSEnek hívják a csabai nôi
kézilabdacsapatot, mely igen
szép eredményeket ért el az
utóbbi idôben: az NB I-ben
az elôkelô negyedik helyig jutottak el a lányok. Városunk
sportéletének másik nagy támogatója a Budapest Bank,
melyet 2008-ban Békéscsaba
sportszakmai tanácsadó testülete az Év Szponzora díjjal
tüntetett ki. A bank az elmúlt
három évben is támogatta a
Békéscsaba 1912 Elôre Kft.-t,
s ezt teszik jövôre is. A szpon-

zori együttmûködési szerzôdéseket a Panoráma Wellness Hotelben írták alá a napokban.

A matematikaoktatás
jelene és jövôje

A Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola kétnapos konferenciát rendezett Békéscsabán A matematikaoktatás jelene és jövôje címmel, melynek
a megyeháza adott otthont.
Kmetykó András fôszervezôtôl
megtudtuk, hogy az országos

szimpóziumnak mintegy 180200 résztvevôje volt, ami nem
is véletlen, hiszen neves professzorok, elôadók szolgáltak
a legfrissebb és a legérdekesebb információkkal a matematika, az irodalom, a genetika és a nevelés világából.
FOLYTATÁS A 9. OLDALON

A Békéscsaba 1912 Elôre
Kft. által mûködtetett NB I-es
nôi kézilabdacsapat és az NB
II-es labdarúgócsapat kiemelt

szponzori szerzôdéseirôl és a
2009/2010-es szezonról Fülöp
Csaba, a Békéscsaba 1912
Elôre Kft. gazdasági vezetôje
beszélt. A bankkal évekre nyúlik vissza az együttmûködés, a
Mondi Packaging Békéscsaba
Kft.-vel pedig egy éve állnak
kapcsolatban. Majer Zsolt, a
Mondi ügyvezetô igazgatója
Békéscsaba nyomdász hagyományait, a város közösségteremtô erejét és vállalata piaci
szemléletét kívánja a sporttámogatásban is meghonosítani.
FOLYTATÁS A 10. OLDALON

A szakemberek és a közönség szerint kiemelkedôen magas színvonalú volt az idei,
XXIII. Zenei Ifjúsági Találkozó,
amelyen több mint ötszáz fúvós és mazsorett szórakoztatta a város közönségét augusztus tizennyolcadikától
huszadikáig.
A fúvószenekarok az elsô
két napon mérték össze a tudásukat, ezúttal fôként Békéscsabán mutatkoztak be, a
Csaba Centernél, a szökôkútnál, de ott voltak Mezômegyeren és Csorváson is. Repertoárjukból Szent István ünnepén kaptunk ízelítôt a városháza elôtt megrendezett
gálamûsorban, ahol számos
díj talált gazdára.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Focisták és kézilabdások támogatói
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Színvonalas volt
az idei Zenit

Elkészült
a szellôztetôrendszer

áraszabályozó szellôztetôrendszert építettek be
az Erzsébet lakópark ötvenhét épületébe, hogy ne nyirkosodjanak tovább a házak
falai.
Mint arról tavasszal beszámoltunk, a lakópark öt és fél
éve átadott épületeiben a penészölôk, fertôtlenítôszerek
és sûrû szellôztetések ellenére folyamatosan penészedtek
a falak. Néhány hónappal ezelôtt két házban kipróbálták
a páramentesítô rendszert,
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amely megoldotta a problémát. Hirka Tamás, a körzet
egyéni képviselôje akkor ígéretet tett, hogy ôszre az egész
lakópark búcsút inthet a penészvirágoknak. A város biztosította a készülékek beépítéséhez szükséges bruttó 10
millió forintot, így a közbeszerzési eljárás lefolytatása
után beszerelték a páramentesítôket, amelyek ünnepélyes átadására augusztus 31én került sor.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON
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Közélet / Politika

CSABAI MÉRLEG

Az Életfában modernizálnak

z akadálytalan melegvízellátás biztosítása és a
fûtési költségek csökkentése a
célja annak a KEOP-os (Környezet és Energia Operatív
Program) pályázatnak, amelynek elbírálására várnak az Életfa Idôsek Otthonában – tudtuk
meg dr. Fodor Iván Hajnalkától,
az intézmény vezetôjétôl.
A közel 12 milliós beruházás megvalósítása esetén –
energetikai szakvélemény
alapján – napkollektorok beszerelésével tennék folyama-
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tossá az olykor akadozó melegvíz-ellátást, emellett a fûtési költségek csökkentéséhez
is hozzájárulhat a modern,
napelemes rendszer alkalmazása. A pályázati támogatás
elnyerése esetén felmerülô
önrész bizonyos hányadát az
intézmény saját költségvetésébôl kell kigazdálkodni, a
fennmaradó összeget az önkormányzat biztosítja. Az intézmény gazdálkodása kapcsán az igazgatónô kiemelte:
– Annak ellenére, hogy az
elôzô évet sikerült pénzmaradvánnyal zárnunk, idén
újabb költségek tették indokolttá a megspórolt pénz
élesztgetését. Többek között
ilyen volt az élelmiszerárak növekedése is, amelynek köszönhetôen új élelmezési partnerrel kötöttünk szerzôdést.
Hangsúlyozta, hogy a mûködtetés költségeinek emelkedése mellett az elmúlt két
periódusban sem növelték az
idôsek térítési díjait. Jelenleg
98 lakó tölti mindennapjait az
otthon apartmanjaiban.

Az alkalmazottak számában változás várható a közeljövôben – mondta az igazgatónô. Jelenleg 36 fô dolgozik
az otthonban, ebbôl 24 fô
szakszemélyzet, akik 24 órás
gondozói és ápolói szolgálatot látnak el. Ezt heti négyórás
orvosi felügyelet egészíti ki.
Az intézmény még 2007-ben
kapott engedélyt az idôsek és
fogyatékosok nappali ellátására, de az erre vonatkozó
személyi követelmények még
nem teljesültek. A közelgô lét-

Szépkorú festô tárlata

emrégibenn láthattak az
érdeklôdôk egy festményeket bemutató tárlatot a
Lencsési Közösségi Házban,
mely minden eddigitôl eltért:
ismeretlen festô, Kovács Pálné, egy „szépkorú” alkotó
mutatta be festményeit élete
elsô kiállításán.
Kovács Pálné életútja nem
szokványos. Nyugdíjazásáig
évtizedeket töltött titkársági
ügyvezetôi munkakörben, miközben gépírási szenvedélyének hódolt. 1955–1979 között
országos gépíróversenyeken
vett részt sikerrel, sok elôkelô
helyezést ért el, és tíz országos bajnokságot nyert.
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Nyugdíjba vonulása óta a
kertjében virágait gondozza.
Kreativitása és a szépség iránti vonzódása virágkötészeti
munkáin is megmutatkozik.

Meglehet, éppen ez a gyökere festészeti inspirációjának.
Mindössze két éve, hogy minden elôképzés és segítô tanács nélkül kezébe vette az
ecsetet, és amatôrként, kedvtelésbôl festegetni kezdett. E
rövid idôszak alkotói termését,
a mintegy harminc „Ilon” szignóval ellátott olajképét csodálhatták meg a tárlatlátogatók.
A szép keretben kiállított,
változatos színvilágú csendéletek és tájképek „Ilon” festôi
tehetségének bizonyítékai. Ez
a bemutató festôi útja elsô
mérföldköve, melyet bizonyára újabbak követnek majd.
Gécs Béla

Szocdemek programja

„Lehet másként is baloldali
programot csinálni” címmel
prof. dr. Nyemcsók János
György egyetemi tanár tartott
tagtoborzással egybekötött
elôadást nemrégiben Békéscsabán. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP)

új baloldali szociáldemokrata
programját ismertette a hallgatósággal a Csaba Honvéd
Kulturális Egyesület székházában, ismertebb nevén a FEKben. A megjelenteket az
MSZDP Békés megyei elnöksége nevében Jenei Bálint kö-

szöntötte, és érdeklôdésünkre
elmondta, hogy Békésben a
gyomai alapszervezet rendelkezik a legnagyobb taglétszámmal. Az MSZDP-nek országosan mintegy 2200 tagja
van. A pártvezetés reménykedik a felívelésben.
V. A.

számbôvítés feltételei már kidolgozás alatt állnak.
Ami a mindennapokat illeti,
a dolgozók – állandó és alkalmi programok szervezésével –
folyamatosan gondoskodnak
az idôsek rendszeres kikapcsolódásáról. Ilyen volt az augusztus 20-i ünnepség, amelyet rendhagyó módon már
19-én megtartottak. A bentlakókon kívül a nappali ellátást
igénylôk is részt vesznek szinte minden programban.
K. K. P.

A fiatalokért
dolgoznak

A megyei tisztújítás volt a fô témája annak a sajtótájékoztatónak, melyet a Fidelitas Békés megyei választmányának
elnöksége hívott össze. Ladó
Balázs, a választmány elnöke
elmondta: legfôbb céljuk minél több csoportot létrehozni
a megyében, és minél több településen jelen lenni Békésben. Beszámolt az igen sikeres 12. országos Fidelitas-táborról, melynek nyáron Doboz-Szanazug adott otthont.
Szólt arról is, hogy terveik közt
szerepel egy fórumsorozat elindítása Békéscsabán, melynek vendégei elismert fideszes politikusok lesznek, s aktuálpolitikai kérdésekkel foglalkoznak majd. Ezt követôen
bemutatta az alelnököket.
Várfi Péter francia szakos
tanár, joghallgató, aki a Fidelitas gyomaendrôdi elnöke, elmondta, hogy tanulmányai
befejezése után itthon kíván
dolgozni a fiatalok itt tartásáért. Kiss Attila, a szarvasi csoport elnöke és Singer Attila, a
gyulai Fidelitas vezetôje ugyanígy vélekedett.
Vándor

Comenius-program
a Belvárban

árcius 27. és április 6.
között a Comenius
program keretében Mériné
Fröhner Mariann igazgatóhelyettes és Fekete Mária Comenius-koordinátor, tizenkilenc
diák, valamint három, a munkacsoportok vezetését ellátó
pedagógus testvérmegyénk,
a franciaországi de Sevres
megye partneriskolájában tett
látogatást. A Belvárosiban
2008 és 2010 között egy francia, egy portugál, valamint egy
bolgár iskolával együttmûködve mintegy kétéves, francia
nyelven zajló pályázati projektet valósítanak meg.
Miután az együttmûködés
hivatalos nyelve a francia, így
a részvételre a francia nyelvet
tanulók kaptak lehetôséget. A
programra összesen harminchat diák jelentkezett, és hamarosan megkezdôdött a négy
európai uniós országgal való
közelebbi megismerkedés.
A hat témakör – történelem,
földrajz, gazdaság, oktatási
rendszerek, hagyományok,
gasztronómia – feldolgozása
minden esetben internetes bemutató készítésével zárul,
amely az iskolai honlapon
(www. belvarosi-bcs.sulinet.hu)
is megtekinthetô. Létrejött egy
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közös Comenius-portál is,
amelyen valamennyi résztvevô elkészült bemutatója megtekinthetô. A munkával kapcsolatos egyeztetések a Comenius-koordinátor vezetésével heti rendszeres idôsávban
internetes konferenciabeszélgetéseken folytak. A partneriskolák mostani, cerizayi találkozója az együttmûködés kiemelt állomása volt. A Georges
Clémenceau Collège nagyszerû házigazdának bizonyult.
A munka mellett a környék
megismerésére, közös kirándulásokra is nyílt lehetôség. A
csoport többek között kirándult Párizsba, La Rochell-be,
Nantes-ba, Poitiers-be.
A projekt a témák további
feldolgozásával folytatódik,
amit az ôsz folyamán Portóban újabb találkozás követ.
A programot záró találkozó
megrendezésére az iskola vállalkozott. 2010 tavaszán itt, a
Belvárosiban fogadják Franciaország, Portugália és Bulgária partneriskoláinak delegációit. Az ezzel kapcsolatos
készülôdés, tervezgetés már
elkezdôdött, hogy a vendégek
majdan minél több élménnyel
és tapasztalattal térhessenek
haza Békéscsabáról.

Tüntettek a konzulátusnál

gyenruhában, az Új Magyar Gárda frissen felesküdött tagjaként, gárdista köszöntéssel üdvözölte bajtársait Szabóné Kocziha Tünde,
a Jobbik csabai elnöke augusztus 26-án a szlovák fôkonzulátus elôtt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Békés megyei szervezete által
meghirdetett demonstráción.
A felhívásra mintegy százötvenen jöttek el, gárdisták,
néhány gárdista csendôr és
számos szimpatizáns vagy
érdeklôdô. Szabóné Kocziha
Tünde – aki apai nagyapja révén szlovák gyökerekkel is
rendelkezik – hangsúlyozta,
hogy a demonstráció nem a
szlovák nemzetiségû emberek ellen irányul, hanem a ma-
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gyarellenes szlovák politikusoknak szól. A rendezvényen
Samu Tamás Gergô, Gajdos
Attila, dr. Szöôr Anna és dr.
Murányi Levente mondott beszédet. A szónokok tiltakoztak a szlovák politikai vezetés
ellen, „amelynek magyargyûlölete a nyelvtörvény bevezetését követôen odáig fajult, hogy területére nem engedte be Magyarország köztársasági elnökét”. Felemelték szavukat a Benes-dekrétumok ellen és a révkomáromi Szent István-szobor megrongálása miatt. Mint mondták, „ébred a magyar”, a Jobbik az egyetlen nemzeti párt,
amely jövôre reményeik szerint „legalább a második erô”
lesz a parlamentben. M. E.

SIKERSZAKMÁK!
MEGFIZETHETÔ ÁRAK!
TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK!
RUGALMAS IDÔBEOSZTÁS!
KIVÁLÓ SZAKMAI OKTATÓK!
Telefon:

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

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

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

A k a r Ö n s pó r ol ni
f û té s sz á ml á j án ?
A MEGOLDÁS:
magas fûtôértékû
BIOBRIKETT – szalmából –
most AKCIÓS áron kapható!
Érdeklôdni: 06-20/59-40-201
www.biobrikett.net

VÁLASSZON ÖN IS AZ EURO CONSULT
2009 ÔSZÉN INDULÓ KÉPZÉSEIBÔL!

• Társadalombiztosítási ügyintézô
• Pénzügyi-számviteli ügyintézô
• Számítástechnikai szoftverüzemeltetô
Pedagógus és egészségügyi végzettségû, valamint közszférából
elbocsátott regisztrált álláskeresôknek tandíjmentes képzések az „Új Pálya” program keretében!
További információ kérhetô:
EURO CONSULT
Oktatási és Tanácsadó Központ
5600 Békéscsaba, Luther u. 10.
Telefon: 66/547-980
Regi. szám: 06-0020-02, Akkr. lsz.: 0255

ROCK ’N ROLL
BOOGIE-WOOGIE
LAMBADA, MERENGUE

Eb, vb, vk. MÁSODIK
HELYEZETT TÁNCTANÁR

2009. szeptember 18-tól
Minden pénteken este 19.00-kor

Az elsô alkalom

INGYENES!!!
PÁROKNAK NAGY KEDVEZMÉNNYEL!
MINDEN HÉTEN MEGLEPETÉSSEL!

Város és vidéke

CSABAI MÉRLEG

Pezsgô élet a Lencsésin

ímár Ella, a 3. választókerület képviselôje kérésünkre így összegezte területe fôbb eredményeit:
– Körzetem, a Lencsési bal
oldala, a Keleti-kertek, a Kastélyszôlôk, a Borjúrét és Fényes igen sokrétû terület: egyrészt lakótelep, másrészt családi házas, tanyás övezet.
Mintegy ötezren élnek itt. Áprilisban megújult az ifjúsági
park: új padokkal, kosárlabdapályával és füves focipályával,
a kerékpárosokat kis extrémpályával várja. Elkészült az öt
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éve várt Mester utcai buszváró, és sikertörténet a Lencsési
2–12.-ben májusban átadott
zárt szeméttároló. Az eleinte
kétkedéssel fogadott „kukaház” egyre népszerûbb. A járda- és útfelújításokra kétszázmillió jut a városban, és minden körzet plusz ötmilliót kapott kommunális célra. Én ebbôl a pénzbôl új terveket készíttetek a Kisfényes, Mester,
Dobos utcák, az Ormay dûlô
és a Borjúrét utca közvilágítására, de jut pénz a lakótelepen
kisebb járdaszakaszok renoválására is. Már kész a Pásztor
utca 101. bekötôútja, és folytatódik a Lencsési út és az Élôvízcsatorna menti járdaszakasz
megújítása. Nagy a lakossági
igény az útépítésre, de a
szennyvízprojekt befejeztéig
képviselôi alapomból csak
arra futja, hogy ahol nincs aszfalt, ott cseréptörmelék kiszállítását támogassam, így az Ostoros utcában, a Szilva közön
és a Kadarka közben. A körzetemben mûködô civil szerve-

zetek között jelentôs a Fényes
és Térsége Egyesület, a városi polgárôrség, melynek tagjai
rendszeresen járôröznek a lakótelepen, a Fényes és környéki tanyákon, segítik a rendôrség munkáját, biztosítják a
rendezvényeket. Vantara Gyula polgármester 242 ezer forintot ajánlott fel jutalmából a fényesieknek: 58 gyermek iskolakezdését támogatjuk belôle.
Közgyûlési döntés nyomán
szeptember 1-jétôl tíz férôhelyes csoporttal bôvül a Pásztor
utcai, 8-as számú bölcsôde.
Közmunkaprogram keretében
újult meg a Kômûves Kelemen
sori óvoda kerítése. A Fényesen élôk joggal várják, hogy
legyen végre egy közösségi
terük. Ez is megvalósulni látszik, hiszen a Digi Tv felajánlásából épül a játszótér. Képviselôi alapomból a polgárôrséget, a fényesi egyesületet, a
„Viharsarki farkasok” serdülô
kosárlabdacsapatot és intézményeinket támogatom.
V. A.

Munkában a turisztikai egyesület

Marketingtervet készítenek

z idén májusban megalakult Békéscsabai Turisztikai Egyesület szeptember 1-jén tartotta soron következô elnökségi ülését, valamint közgyûlését a Széchenyi
ligetben található Körösök
Völgye Látogatóközpontban.
Mint ismert, az egyesület
Békéscsaba turizmusának
fellendítését, a turisztikai marketingfeladatok koordinálását, a városba érkezô kül- és
belföldi vendégek számának
növelését, turisztikai termékfejlesztést, valamint a megyeszékhely turizmusában érdekelt vállalkozások, szakmai és
civil szervezetek, intézmények összefogását, érdek-

A

képviseletét fogalmazta meg
legfôbb feladataként.
A programon elhangzott,
hogy a civil szervezet bejegyzése folyamatban van, a szakmai munka pedig gôzerôvel
beindult.
A napirendi pontok között
– egyebek mellett – az egyesület 2009–2010. évre szóló
szakmai cselekvési tervének
megvitatása és elfogadása, a
békéscsabai turizmusfejlesztési stratégia módosítása, az
egyesület alapszabálya, továbbá a Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzatával kötendô együttmûködési
megállapodás tervezete szerepelt.

Az egyesület a 2010 végéig terjedô idôszak legfontosabb feladataként a békéscsabai
turizmusfejlesztési
stratégia módosításának elkészítését, Békéscsaba turisztikai marketingtervének kidolgozását, a Békéscsaba turisztikai kártya bevezetését,
komplex programcsomagok
kialakítását és fotóadatbázis
kialakítását jelölte meg. Ezen
túlmenôen az egyesület megerôsödése a cél, hogy jövôre
sikeresen vehessen részt a
turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer
kialakítására kiírt pályázaton.
Az egyesület térségben gondolkodik.
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Szent István ünnepe
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Huszadikán a városháza elôtt
népes közönség gyûlt össze
a zászlófelvonásra, amelyen
megjelent Vantara Gyula polgármester, Köles István és
Hanó Miklós alpolgármester,
dr. Fábián Ágnes és Herczeg
Tamás tanácsnok, valamint
számos képviselô. A színpadon Szigeti Antal katolikus
plébános, Kutyej Pál evangélikus lelkész és Marti Miklós
református lelkész szentelte
meg az új kenyeret, majd a
nézôk egy-egy zsemle méretû kis cipót kaptak. Ezután
ünnepi szentmise következett
a katolikus templomban, és
elkezdôdtek a szórakoztató
programok. A mûsort ezúttal
helyi elôadók tették színvonalassá, a nap folyamán láthattuk többek közt a Tabán Néptáncegyüttest, a Berbécs zenekart, a Balassi Táncegyüttest vagy a Csabai Színistúdió
tagjait, és a hagyományokhoz híven ezen a napon rendezték meg a XXIII. Zenei Ifjú-

Autómentes nap
„Autó nélkül a városba!”

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 22-én, csatlakozva az európai mobilitási hét programjához,
autómentes napot szervez.
Az idei év központi gondolata:
„Az éghajlatváltozás kihívásai –
városi klíma”.
A rendezvény helyszíne:
Szent István tér és környéke.
Idôpont: 9.00–18.00 óráig.

Szórakoztató programokkal, vetélkedôkkel és kerékpárokkal
várnak a szervezôk minden érdeklôdôt.

Részletes programról Békéscsaba honlapján (www.bekescsaba.hu) és a helyi médiából
tájékozódhatnak az érdeklôdôk.
Kérjük a város lakosságát, hogy
ezen a napon, aki csak teheti,
a gépkocsihasználat mellôzésével csatlakozzon a rendezvényhez!

sági Találkozó és Nemzetközi
Fúvószenekari Verseny gálamûsorát és díjkiosztóját is.
Az ünnep kapcsán Budapesten Hiller István oktatási és
kulturális minisztertôl Bessenyei György-díjat kapott Herczeg Tamás, az ifiház igazgatóhelyettese. Az elismeréshez
a város nevében Köles István
gratulált a Zenit-gálán.
A tûzijáték elôtt történelmi
musicalekbôl hangzott el öszszeállítás, miközben a tér
szinte teljesen megtelt. Vantara Gyula ünnepi beszédében
hangsúlyozta, hogy István korában nem a gazdasági válság okozta a legnagyobb
gondot. „Neki egy olyan társadalmi válságot kellett megoldania, amely egy nemzet
jövôjérôl szólt. Integrálódás
vagy eltûnés, kereszténység
vagy pogányság, felzárkózás
vagy lemaradás. Mint igazi államférfi felismerte, hogy csak
összefogással, megegyezéssel lehet meghatározó, erôs
európai állam Magyarország”.

Mai gondjainkat is orvosolhatná az együttmûködés és az
egyezség – tette hozzá a polgármester.
A több mint húszperces
tûzijáték lenyûgözte a nézôközönséget. Sokan ezután hazaindultak, mások maradtak
még kicsit, hogy meghallgassák a magyar rocklegenda,
Horváth Charlie koncertjét.
Mikóczy Erika

ANYAKÖNYVI HÍREK
Bihari Erika és Nagy Krisztián Imre, Hronyecz Erika (Kondoros) és
Hajdu Norbert (Kondoros), Szûcs Éva (Mezôberény) és Pintér Imre
(Mezôberény), Noszter Gyöngyi Ildikó (Újkígyós) és Szabó Tibor (Újkígyós), Balázs Andrea (Újkígyós) és Varga Levente Jenô (Murony),
Hegedûs Éva (Mezôberény) és Jó György (Mezôberény).

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Mokrán Tamás és dr. Pataki Tímea fia Milos, Krizsán Pál és Stefanik
Ágnes leánya Emma Sára, Perei András és Csepregi Ágnes fia Dávid, Kiszel Szabolcs és Gyôri Edit leánya Viktória Nóra, Szilvási Szilveszter és Ladányi Mária leánya Nikoletta, Bereczki Zoltán és Gajdos
Mónika leánya Lara, Szigyártó Levente István és Kiss Éva fia Péter,
Balogh Viktor és Huszár Alíz leánya Adél, Szabados Zoltán és Csen
Anikó fia Zoltán (Füzesgyarmat), Farkas Roland és Sinka Györgyi fia
Roland (Békésszentandrás), Kuba László és Horváth Edit leánya
Eleonóra (Mezôberény), Vida András és Varga Hajnalka fia Milán (Telekgerendás), Takács Imre és Mikó Bernadett leánya Luca, Petrovszki Tamás Pál és Bugyik Erika fia Levente, Leszkó László és Petrovszki Adél fia Balázs, Láza Pál és Vlcskó Judit Magdolna leánya Lotti,
Piszter Henrik Róbert és Marton Paula leánya Rebeka, dr. Nagy Gábor és Nyíri Judit leánya Hanna (Békés), Bokor Péter és Kovács Anikó Irén fia Barnabás (Vésztô), Kávai Alfonz és Baráth Orsolya leánya
Eszter Ilona (Köröstarcsa), Jenei Antal és Földi Andrea fia Hunor Antal (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK

Filozof György (1926, Mezôberény), Emrich Márton (1924, Mezôberény).

HALÁLESETEK

Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177
e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

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

Szeptember 11-én, pénteken 17 órakor az Aradi Fotóklub kiállításának
megnyitójára kerül sor a közösségi ház nagytermében. A tárlatot megnyitja: Szegediné Kozák Mária, a Jankay-galéria vezetôje. Közremûködnek: a Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola tanulói. Megtekinthetô:
szeptember 25-ig, hétköznap 8–18 óráig.

2009. szeptember 11., péntek, 18.00
Csaba Táncegyüttes tagtoborzó táncháza
2009. szeptember 12., szombat, 9.00
Felvételi meghallgatás a Csabai Színistúdió csoportjaiba

Nyugdíjastorna: hetente keddi napokon 8.15–9.15-ig. Vezeti Abonyiné Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.
Alakformáló torna: hetente keddi és csütörtöki napokon 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 minden kedden és csütörtökön 14–15 óráig. Szülésre felkészítô torna (a várandóság 32. hetétôl ajánlott): szeptember 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 18 órai kezdettel Egri Ferenc, a nagyváradi Czárán Gyula Alapítvány elnöke tart vetítéssel egybekötött elôadást
„Czárán Gyula birodalma az alsó körútZÁRÁN GYULA BIRODALMA AZ
ALSÓ KÖRÚT” címmel. Az elôadás keretében bemutatásra kerül a „KALAUZ BIHARFÜREDI KIRÁNDULÁSOKRA” címû könyv.

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 részvételi díj
befizetésével.

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

2009. szeptember 14.,28., hétfô, 18.00
Gazdálkodj okosan! – Internetes kereskedelem

2009. SZEPTEMBER 10–16:
Hajsza a föld alatt (amerikai–angol krimi) 16 év. Nász-ajánlat
(szinkr. am. rom. vígjáték) 12 év. Coco Chanel (fr. életrajzi dráma) 12 év.
G-Force – Rágcsávók (szinkr. amerikai családi) 12 év. Rózsaszín
sajt (magyar–francia film) 16 év. Vénasszonyok nyara (olasz vígjáték) 12 év. Pandora szelencéje (török–fr.–német–belga dráma) 12 év.

2009. szeptember 17–20.: MOZIÜNNEP
2009. SZEPTEMBER 21–23.:
Hajsza a föld alatt (amerikai–angol krimi) 16 év. G-Force – Rágcsávók (szinkr. amerikai családi) 12 év. Coco Chanel (fr. életrajzi dráma) 12 év. Harry Potter és a félvér herceg (szinkr. angol–am. fant.)
12 év. Két szeretô (am. rom. dráma) 16 év. Egy kis gubanc (angol
vígjáték) 16 év. Rózsaszín sajt (magyar–francia film) 16 év.

2009. szeptember 15., kedd, 8.00
Gazdálkodj okosan! – Kedvezményes cipôvásár
2009. szeptember 19–20., szombat–vasárap
Kulturális örökség napjai a Munkácsy-emlékházban
2009. szeptember 19., szombat, 10.00 órától
Kerékpártúra a gerlai kurgánokhoz, indulás az emlékház elôl
20-án 10.00–12.00 óráig Játszóház és lovaglás az udvaron
2009. szeptember 21–24., hétfô–csütörtök
Garabonciás Napok 2009. programjai
KIÁLLÍTÁSOK:
A Munkácsy-emlékház idôszaki kiállítása:
Nádas László Munkácsy-díjas iparmûvész kamarakiállítása
Megtekinthetô: 2009. október 17-ig
IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA:
Dr. Grin Igor A mûvészet vonzásában címû fotókiállítása
Megtekinthetô: 2009. szeptember végéig
2009. október 3–4. és 10–11.
AGYKONTROLLTANFOLYAM az ifiházban

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!
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Gazdaság, közlekedés

CSABAI MÉRLEG

Elkészült
a szellôztetôrendszer
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Fodor Lajos, a gazdasági,
pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke elmondta, hogy
négy pályázó közül a Globál
Gépész Kft. lett a kivitelezô.
A cég képviseletében Emhô
Mihály épületgépész, ügyvezetô és Szabó Imre mûszaki ta-

nácsadó beszélt a szellôztetôrendszerrôl, amely az ablakok
fölé szerelt kis berendezésekbôl és a padláson található
ventillátorból áll. Ha párás a levegô, a berendezés mûködésbe lép, friss levegôvel hígítja a
benti párás levegôt, amelynek
elvezetése a cserépszellôzôn
keresztül történik. Ha viszont a
páratartalom az egészséges

ötven százalék körül van, a
rendszer önmûködôen leáll. A
légcsere tehát zárt ajtók, ablakok mellett is biztosított, fôzés
vagy mosás után nem kell mindent nyitva hagyni a lecsapódó pára miatt.
Hirka Tamás örömmel nyugtázta, hogy a város ebben a

nehéz gazdasági helyzetben
is talált forrást a szellôztetôrendszerre. A problémáról elôször az újságból értesült, annak alapján tett lépéseket. Kéri
a körzetében élôket, forduljanak hozzá bizalommal, javaslataikkal, ötleteikkel, kéréseikkel (e-mail címe: hirkat@
bekescsaba.hu).
M. E.

Jó a napkollektor

A szórt napfényt is hasznosítják

égi álma valósult meg
Fekete Józsefnek, aki az
Andrássy út 75. számú társasház közös képviselôje: két
éve dolgozik azon, hogyan lehetne csökkenteni a 101 lakásos ház melegvíz-elôállítási
költségeit az alternatív napenergia hasznosításával. Elképzelései megvalósításában
partnerek voltak a tulajdonosok és a lakásszövetkezet is.
Kiss Tibor, a 8. számú választókörzet fideszes önkormányzati képviselôje 300 ezer forinttal járult hozzá a költségekhez képviselôi alapjából.
A 10,2 milliós beruházás tervezôje és kivitelezôje a békéscsabai Natural House Kft. volt.
Zsíros Norbert projektvezetô a
bejáráson elmondta, hogy a
munkálatokat a közös képviselô felügyelete mellett végezték,

R

és a lakásszövetkezet ügyvezetôje, Benedek László segítségével vitték végig. A kínai
napkollektorrendszer 16 vákuumcsöves napkollektortáblája 85 négyzetméteren állít elô
meleg vizet. A szórt napfényt is
hasznosítja, éves átlagban
akár 60 százalék is lehet a
megtakarítás. A hôközpont külön kazánházban található a tetôtérben. Mint azt a Natural
House ügyvezetô igazgatójától, Palotai Istvántól megtudtuk,
a megtérülési idô – a mai energiaárak mellett – 7,25 év. A
szakemberek szerint akár 3040 százalékos eltérés is lehet a
különbözô rendszerek hatásfoka között. A megtérülési számítások az interneten is követhetôk lesznek.
Benedek László érdeklôdésünkre elmondta, hogy pá-

Nyert a Natúrpark

A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület sikeresen pályázott
ez évben négy különbözô, civil szervezetek számára kiírt
felhívásra. A Békés Megyei

szeget egy környezettudatos
nevelési program megvalósítására fordítja az egyesület.
A Nemzeti Civil Alap másfél
millió forintos támogatását

Közutak felújítása

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a dél-alföldi régió számára decentralizált kereteket hagyott jóvá.
Ilyen elôirányzat többek között a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása. Békéscsaba
önkormányzata nyolc utca
burkolatfelújítási munkálatainak támogatására nyújtott be
pályázatot.
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség augusztus
13-i ülésén tette közzé a 2009.

évi decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési programok regionális pályázataival
kapcsolatos döntését.
Békéscsaba önkormányzata a TEUT pályázati keretbôl
55 881 564 Ft támogatást nyert,
amelybôl hat utca munkálatait
végzik majd el. Így megújul a
Csiki utca, az Ihász utca, a
Szerdahelyi utca és a Szabolcs utca csomópontja, az Ôr
utca, a Kerekes György utca
és a Tölgyfa utca útburkolata.
A felújítások tervezett összköltsége: 111 763 134 Ft.

TÁRSASTÁNC
kezdô és haladó
TANFOLYAMOK
INDULNAK
FELNÔTTEKNEK
Békéscsabán

a Forma Bontó
Rekreációs Központban
(Andrássy út 73.)
A foglalkozások hétköznap
esténként 19.30–21 óráig lesznek.
Jelentkezés:
2009. szeptember 7-én vagy 14-én
hétfôn 19.30-kor
(az elsô alkalom ingyenes bemutató óra)

A tanfolyam díja:
9000 Ft / 13 alkalom × 2×45 perc

Mindenkit szeretettel vár:
Gulyás Miklós táncpedagógus
Bôvebb információ és jelentkezés:
20/980-6010, gm5@freemail.hu

Önkormányzat, a Norvég Civil
Alap és a Nemzeti Civil Alap
által kiírt pályázatokon összesen 5 735 920 forint vissza
nem térítendô támogatást
nyert az egyesület.
A Békés Megyei Önkormányzat civil szervezeteknek
kiírt pályázatain két alkalommal is sikerrel pályázott az
egyesület. Egyrészt 150 000
forintot fordíthat a megyei civil
szervezetek közötti partnerkapcsolatok szélesítésére,
másrészt 400 000 forint támogatáshoz jutott, amelybôl környezet- és természetvédelmi
tréninget szervez pedagógusoknak.
A Norvég Civil Alapból
13 164 eurós támogatást sikerült elnyerniük. Ezt az ösz-

mûködési költségeinek a finanszírozására nyerte a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület.

FELHÍVÁS

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület várja a megye területérôl azon pedagógusok jelentkezését,
akik szívesen részt vennének egy négy hónapos természetvédelmi programban. A program részleteirôl
Bonyhádiné Pásztor Enikônél a 66/445-885-ös számon érdeklôdhet, illetve
megtekintheti a http://
korosokvolgyekozpont.hu
weboldalon.

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

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

(a Vídia-udvarban)

HORI-LAKTEX KFT.

Nyár végi akció!
Szônyegek, függönyök, ágynemûk, playboy, Disney és
sok más lakástextil termékek 10%-os kedvezménnyel megvásárolhatók, amennyiben ezt a hirdetést magával hozza.
Békéscsaba, Andrássy út 35., a Csaba Center mellett.
Telefon: 70/458-8127.
Akciónk visszavonásig érvényes!
Nyitva: h.–p.: 900–1800, szombat: 800–1400 óráig

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

FIAT

gépjármûvek javítása

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

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

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

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

lyázati forrás nem állt rendelkezésükre, az épület azonban
bérleti díjakból saját bevételekkel rendelkezik. Lakásonként 2300 forintot fizetnek
majd havonta a lakók 60 hónapon át, azaz öt évig. Bene-

dek László köszönetet mondott Kiss Tibor képviselônek,
a kivitelezônek, Fekete Józsefnek s a szövetkezet dolgozóinak több mint féléves
önfeláldozó munkájukért.
Vándor Andrea

Kerékpárút Szalontáig?

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület turisztikai
célú kerékpárút kivitelezésére
benyújtott koncepcióját a közös irányító bizottság a pályázati felhívás 2. körében való
továbbfejlesztésre javasolta.
Amennyiben a pályázati felhívás 2. körében is támogathatónak ítélik a részletes pályázati dokumentációt, akkor az
uniós követelményeknek megfelelô kerékpárút épül Békéscsaba és Nagyszalonta között.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2009 februárjában pályázatot nyújtott be a
Magyarország–Románia Határon Átnyúló Együttmûködési Program HURO/0802 felhívására, turisztikai célú kerékpáros közlekedés fejlesztésének céljából. A kétkörös pályázati rendszer elsô fázisában
benyújtott koncepciót a magyar–román közös irányító bizottság befogadta és részletes
kidolgozásra javasolta. A részletes pályázati dokumentáció
kidolgozására 2009 szeptemberétôl kezdôdôen három hónap áll rendelkezésre. A kerékpárút kivitelezéséhez szükséges tervek egy korábbi pályázat keretében már elkészül-

A

tek (a kerékpárút nyomvonala:
békéscsabai bányatavak–Doboz–Sarkad–Méhkerék határátkelô–Nagyszalonta–Belé nyes). A források csak korlátozottan állnak rendelkezésre,
így a közel 70 km-es szakasz
csak több ütemben kivitelezhetô. A mostani pályázat az
elsô ütem megvalósítását célozza, eszerint Békéscsaba
belterületén (Bánszky utca–
Árpád sor–Gyulai út–Dobozi
út, a körforgalomig), Gerla és
Doboz között, Sarkad és
Nagyszalonta között, valamint
Nagyszalonta belterületén valósulna meg a kerékpárút. Támogatásra ítélt pályázat esetén 2010-ben elkezdôdhet a
határon átnyúló kerékpárút kivitelezése.

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

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

Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények

CSABAI MÉRLEG

Békéscsabán, a Csaba Center elôtt

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
I. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelô, szolgáltató szektorban 2009/2.

1.1 A pályázat célja: a növekedési potenciállal rendelkezô
helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelô képességének növelése technológiai korszerûsítésen keresztül.
1.2 A támogatás formája: vissza nem térítendô.
1.3 A támogatás mértéke: az elszámolható költségek
50%-a, de maximum 1 millió Ft.
1.4 A támogatási összeg: 200 000–1 000 000 Ft.
1.5 A kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások,
egyéni vállalkozók.

2009. szeptember 11–12–13-án

a CSABA CENTER és a FRANKÓ PRODUKCIÓ
rendezésében:

IX. Békéscsabai
LECSÓFESZTIVÁL

Fôvédnök:

Mûsorvezetô:

Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú
Város polgármestere
Józsa Mihály, Orosz Sándor
és Kesjár Katinka

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város honlapján megjelenô pályázati dokumentáció szerinti változatlan formátumban nyújtható be. A pályázatot 3 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a dokumentációban szereplô címre. A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az elôírt dokumentumok csatolásával
kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek
változtatására a benyújtást követôen nincs lehetôség.
Beadási határidô: 2009. október 9.

INFORMÁCIÓ

További információ kérhetô a polgármesteri hivatal stratégiai–fejlesztési osztálya munkatársától az 523-869-es telefonszámon, valamint a Vállalkozói Centrum Kft.-tôl a 442720-as telefonszámon vagy a bic@bvc.hu címen. A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldaláról tölthetô le
(www.bekescsaba.hu/Hírek/Pályázati hírek).

Figyelem!
A Békéscsabai Lakótelepi SE
modern- és sporttánc-szakosztálya és a Modern Táncmûvészeti Alapítvány által
mûködtetett Acid Jazz
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

FELVÉTELT
HIRDET
MODERN TÁNC
ÉS KLASSZIKUS
BALETT
TANSZAKAIRA
a 2009–2010-es
tanévre, 5-6
éves kortól
22 éves
korig.

Beiratkozás: 2009. szeptember 8-ától, kedden és csütörtökön
15 órától a szlovák gimnázium tornatermében (Peter Jilemniczki u. 1.).

FOGADÓNAPOK

Információ a 30/392-2484-es, a 30/282-5250-es, a 66/635125-ös telefonszámokon és a tiborbotta@t-online.hu internetes címen kérhetô.

Hanó Miklós alpolgármester: szeptember 25-én 9.00–
12.00 (ügyfélfogadás érkezés szerint, tel.: 523- 805).

Köles István alpolgármester: szeptember 18-án
9.00–12.00 (ügyfélfogadás bejelentkezés alapján, tel.:
523-806).

Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô: szeptember 11-én
9.00–12.00 (ügyfélfogadás bejelentkezés alapján, tel.:
523-802).

2009. szeptember 12.
Kossuth utcai sportpálya

6.00
7.00–12.00
9.00–10.00
11.00–12.00
12.00–13.00
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–16.00
16.00–17.00
17.00–18.00
18.00–18.30
18.55
19.00–20.30
21.00
21.30

Falusi disznótor
Nevezés a pogácsa- és pálinkaversenyre
A Mezômegyeri Asszonykórus mûsora
A Békéscsabai Gitárklub mûsora
Ebéd
A mezômegyeri ovisok mûsora
A Szent László Utcai Iskola mûsora
Az Antovszki Band mûsora
Tombolasorsolás, eredményhirdetés
A Balassi Néptáncegyüttes mûsora
Araczki László cigánydalénekes
Hanó Miklós alpolgármester köszöntôje
A 3 + 2 együttes élô koncertje
Tûzijáték
Utcabál a JOKER EGYÜTTESEL

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

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

II. + 1 munkahely, munkahelyteremtés támogatása
Békéscsabán 2009/2.

2.1 A pályázat célja: vállalkozásonként + 1 új munkahely
létrehozása, a helyi mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése Békéscsaba Megyei Jogú Város területén.
2.2 A támogatás formája: vissza nem térítendô járuléktámogatás.
2.3 A támogatási összeg: 300 000–600 000 Ft.
2.4 A kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, nonprofit szervezetek.
2.5 A támogatás csökkent és megváltozott munkaképességû emberek foglalkoztatására is kiterjed.

III. MEGYERI GAZDANAP

A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár

PÁLYÁZATOT HIRDET
egy fô gyógypedagógus

ÍZELÍTÔ A GAZDAG PROGRAMKÍNÁLATBÓL
10.00
10.30
12.00
16.00
18.10
21.00

Szeptember 11., péntek

Kirakodóvásár, vidámpark
Jósda
Jó lecsóhoz szól a nóta
Közérdekû program: Vantara Gyula, Békéscsaba
Megyei Jogú Város polgármestere lakossági
fórumot tart a lecsósátorban
Ünnepélyes megnyitót tart: Vantara Gyula
The High Spirits
Szeptember 12., szombat

Karitatív program, DADA-program, véradónap
11.00
Békéscsaba szépe szépségverseny
16.00
Komlósi Kata musicalmûsora
21.00
Erika C. és Robi D.
13.00
13.55

14.00
20.00
21.00

Szeptember 13., vasárnap

A fôzôcsapatok gyülekezése
Dr. Fábián Ágnes önkormányzati képviselô,
tanácsnok köszöntôje
A lecsófôzô verseny indítása
Eredményhirdetés és díjkiosztás
Csepregi Éva

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 készségfejlesztô tréningekre és csoportokra:
– számítógép-kezelôi csoport (internet);
– kézmûves-foglalkozás;
– filmklub;
– angolklub;
– munkavállalási tréning;
– egészséges életmód önismereti csoport;
– szülés utáni depresszió megelôzésére „gyermekváró kismama
klub”;
– mûvészetterápiás (irodalmi, zenei, képzômûvészeti, mozgás
és tánc) csoport;
– konfliktuskezelô csoport;
– depressziós betegek önsegítô csoportja;
– szkizofrén betegek önsegítô csoportja;
– pánikbetegek (szorongás, fóbia) önsegítô csoportja;
– pszichiátriai betegek hozzátartozóinak önsegítô csoportja;
– „Erô a változáshoz” – önbecsülés vagy önsegítô program a
párkapcsolati erôszak áldozatainak és túlélôinek.
Fentieken kívül továbbra is várjuk a személyes segítségre
szorulókat:
– egyéni életvezetési tanácsadásra;
– gyászfeldolgozásra;
– párkapcsolati konzultációkra;
– családkonzultációkra.

Jelentkezéseket folyamatosan regisztrálunk a 66/443-030as és a 70/773-2244-es telefonszámokon, valamint a gadara
@strobeth.hu e-mail címen. A csoportok megfelelô létszám
esetén szeptember második felében indulhatnak.

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

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

munkakör betöltésére
közalkalmazotti jogviszonyban.

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozott idejû.
Illetmény: a kjt. rendelkezései szerint.
Feltétel: fôiskola/egyetem, gyógypedagógus végzettség, felhasználói szintû számítógépes gyakorlat.
Elônyt jelent: logopédia szakos végzettség, munkatapasztalat a tanulási zavarok, tanulási akadályozottság logopédiai diagnosztikája terén.
Az állás 2009. szeptember 1-jétôl tölthetô be.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár címére (5600 Békéscsaba, Kiss Ernô u. 3.), illetve a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság címére (8800 Nagykanizsa,
Rózsa utca 9.) történô megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: 1499/2009, valamint a munkakör
megnevezését: pszichológus.
További információ: Csepregi András, 06-30/535-5784.
A Békés Megyei Jókai Színház
OROSZUL BESZÉLÔ, a színházat szeretô
SZEMÉLYT KERES, aki tolmácsolással segítené
Gogol: Háztûznézô címû darabja ukrán
rendezôjének munkáját.
A 66/519-569-es telefonszámon várjuk jelentkezését.

MATEMATIKA CSAPATVERSENY
3–8. osztályosoknak
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben”
Idén már az egész ország területén megrendezésre kerül a Bolyai
matematika csapatverseny, amelyen azonos iskolába járó 3–8.
osztályos tanulók évfolyamonként szervezôdô négyfôs csapatai vehetnek részt (egy iskola több csapatot is indíthat).
A verseny elsô, megyei/körzeti írásbeli fordulóján a négy diák közösen dolgozik a feladatokon, majd a legjobb csapatok az országos döntôn már írásbeli és szóbeli feladatokat is kapnak. Tavaly több mint
17 000 diák vett részt a megmérettetésen.

Az elsô forduló idôpontja:
2009. október 16. (péntek), 14 óra 30 perc.
Nevezni szeptember 18-ig lehet a www.bolyaiverseny.hu oldalon,
illetve a saját matematikatanárnál. (A csapatokat szülôk is benevezhetik.)
Bôvebb információ a fenti honlapon és az iskolákban kapható.

Makettkiállítás!

FELHÍVÁS

5

A békéscsabai
helyôrségi klub
Kit Makettklubja
2009. szeptember
19-tôl 27-ig
rendezi meg
a 15. Makettkiállítás és -versenyt,
melyre szeretettel meghívja Önt, családját és
ismerôseit.
Nevezni a helyszínen (Szabadság tér 6. sz.) lehet
19-én (szombaton) 9-tôl 19 óráig.
Eredményhirdetés szeptember 27-én 13 órakor.
A díjakat Vantara Gyula polgármester és Kositzky
Attila nyugállományú altábornagy adja át.

6
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Milyen programot szervezzen, ha vendéget hív, vendéget vár vagy vendége csak úgy érkezik a Csabai
Kolbászfesztivál idején, ebben az évben, október 22–
25. között?
Természetesen látogassanak ki a fesztiválra,
melynek a programját már megtalálja a
www.kolbaszfesztival.eu címen, és ahhoz
igazíthatja egyéb programjaikat! Itt sokféle lehetôség várja Önöket: 12 vendéglô, 30 boros, 5-6 pálinkás, élelmiszer-ipari, turisztikai kiállítás,
népmûvészeti és kirakodóvásár,
ételkészítési és disznóvágásbemutatók, különbözô versenyek és természetesen soksok kulturális és szórakoztató
program, még egészségügyi
szûrôbusz is! Természetesen
a fesztiválon nagyon sokféle és
jóféle kisüzemi és házikolbászt is
vehetnek a vendégek – vagy vehet
Ön a vendégeknek. Ha a kolbászkészítô versenyre is neveznének, ahhoz a jelentkezési lapot a honlapunkon találja, vagy keresse fel a
szervezôirodánkat.

CSABAI MÉRLEG

Békéscsaba sok látnivalót kínál, és az intézmények,
mûemlékek különleges ajánlatokat, élményeket is tartogatnak a fesztivál idején. A sétás városnézés idôjárásfüggô, de a fesztivál helyszínérôl folyamatosan indul a
Dottó kisvonat, valamint a Tourinform-iroda szervezésében a buszos városnézô túra.
Mit érdemes felkeresni?
A Munkácsy-emlékházat, a
Munkácsy Mihály Múzeumot, a
Szlovák Tájházat, az evangélikus templomokat, a Jézus Szíve
katolikus templomot, a görögkeleti ortodox román templomot.
Hol talál programokat?
A Békési Úti Közösségi Házakban, a Csaba Honvéd Kulturális
Egyesületben, az Ifjúsági Ház és Általános Társaskörben, a Lencsési Közösségi Házban, a Szlovák Kultúra Házában.
Hol pihenhetik ki magukat a vendégek?
Az Árpád Gyógy- és Strandfürdôben.
Hol kaphat bôvebb tájékoztatást a fesztiválról?
A Csabai Rendezvényszervezés Kft.-nél.

A Csabai Garabonciás Alapítvány – Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzatának támogatásával – 2009.
szeptember 21–25. között rendezi meg a Csabai Garabonciás Napok elnevezésû programsorozatot.
A városi diákpolgármester-választásra szeptember 24én kerül sor.
A rendezvénysorozat keretében 17 különbözô – fôként
mûvészeti és sport – kategóriában rendeznek megyei
szintû versenyeket.
Az 1992-ben útjára indított rendezvény az idén 18. alkalommal kerül lebonyolításra. A „nagykorúságát” ünneplô
fesztivál szervezôi ebbôl az alkalomból megpróbálják felkutatni az eddigi aktív résztvevôket (korábbi jelöltek, kampányfônökök, zsûritagok), s számukra külön programokat
szerveznek szeptember 25-én. A szervezôk ezen programokra az info@garabonciasnapok.hu címen várják a korábbi garabonciások jelentkezését.
Részletes információk a www.garabonciasnapok.hu internetcímen olvashatók.

CSABAI GARABONCIÁS NAPOK 2009.
Szeptember 21. (hétfô)
19.30
20.00

Fáklyás felvonulás a sétálóutcán
– a Csaba Centertôl Garaboncityig
FISH! koncert Garaboncityben
(rossz idô esetén az ifiházban)

Szeptember 22. (kedd)

17.00
Közös Kampány Happening az ifiházban
Folyamatosan Kampányrendezvények
a versenyzô középiskolák szervezésében

Szeptember 23. (szerda)

Folyamatosan Kampányrendezvények
a versenyzô középiskolák szervezésében

Szeptember 24. (csütörtök)

15.00
16.00

Sz(K)ínpadon – zenészek és a drog

Rendhagyó helyszíneken rendhagyó módon rendhagyó
elôadók beszélnek, beszélgetnek arról, hogy a zenészek életútjában hogyan jelenik meg az alkohol, a drog,
és ez milyen hatással van a személyiségükre, a pályájukra; milyen a zenész szerep, mit vár el tôlük a közönség, a média, a kortársak, a család…; milyen elôítéletek, sztereotípiák övezik a zenészeket; lehetséges-e az
egészséges, drogmentes életstílus a zenész pályán, milyen mintát közvetítenek a színpadról és a magánéletükbôl…
Szeptember 22-én 18.00 órától Pleskonics András
rocktörténeti elôadása a Gólya Sörözôben, szeptember 23-án 18.00-tól Zacher Gábor Mick Jagger és társai címû elôadása az Elefánt Sörözôben.
Mindkét program ingyenes!
Szervezôk: az Ifjúsági Ház Patent Diákirodája és a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum. Információ:
patent@ifihaz.hu.
Támogatók: Békéscsaba MJV Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága, Gólya Sörözô, Elefánt Sörözô, Csabai Csípôs Blues Club
Kulturális Egyesület, Kemény Gábor Szakközépiskola
Gitárklubja.
Élô illusztráció.
Zacher Gábor Mick Jagger és társai címû elôadásának
keresve sem lehetne jobb kiegészítô programot találni,
mint amit a Csabai Csípôs Blues Club szervez. Az elôadás után békéscsabai és megyei fiatalokból álló szuper
group idézi meg a drog zenész halottait és élô szobrait.
A gyerekek elôadásában Jimmy Hendrix, Janis Joplin,
Brian Jones, Jim Morrison, Mick Jagger és a többiek repülését idézzük fel, hiszen zenéjüket a XXI. század szülöttei ugyanúgy magukénak érzik, mint apáik, nagyapáik.
A rendezvény ideje alatt a sörözôben tilos a dohányzás, többek között azért is, mert a rendezvény célja
az óvás, a megelôzés.

A „Csaba” Nemzetiségi Néptáncegyüttes programjai
Szeptember 11-én (pénteken) 19 órától az ifiházban:
Toborzó táncház.
A helyszínen lehet jelentkezni különbözô csoportjainkba.
Szeptember 12-én 18 órától a Széchenyi ligetben:
Ingyom-bingyom gyermektáncház.
Szeptember 14-én (hétfôn) 18 órától (kezdôknek),
szeptember 16-án (csütörtökön) 18 órától (haladóknak)
beiratkozás a Mindenki néptánciskolájába
a Békési út 24. szám alatt.

19.30
20.30

Szeptember 25. (péntek)

A diákpolgármester megkezdi munkáját
a városházán
12.00
Senior-csapda
MINDEN RENDEZVÉNY INGYENES!
8.00

VERSENYEK

További információ: www.csabatanc.hu

Támogatóink: a Nemzeti Civil Alapprogram, a Békési Úti Közösségi Házak, Tengertánc – az élô népi kultúráért, Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata
A Trianon Társaság Békéscsabai Szervezete tiltakozik Jan
Slota és Robert Fico ultranacionalista politikája miatt, a magyar
nyelvet betiltó törvény ellen!

Továbbá tiltakozunk a sorozatos magyarellenes megnyilvánulásaik és folyamatos, magyarokat célzó provokációik ellen!

Reményünket fejezzük ki, hogy a két szlovák politikus felemelkedik a XXI. század fejlett Európájának fejlett politikai színterére.
A magyar nemzet emelkedettsége felülírja Szlovákia leeresztett vasfüggönyét!
A Trianon Társaság helyi szervezetének elnöke,
Barcs Anikó

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

Közös kampányzáró felvonulás
Garaboncitytôl a sportcsarnokig
Diákpolgármester-választás
a sportcsarnokban
Koncert a sportcsarnokban
Náksi vs Brunner – Békés Est Party
a Phaedra Közéleti Központban

14.00
14.00
14.00
15.00

14.00
14.00
14.00
15.00

14.00
14.00
14.30
15.00

Szeptember 21. (hétfô)

Kispályás foci (fiúk) Garaboncityben
Graffitiverseny Garaboncityben
Versmondó verseny
a Munkácsy Mihály Emlékházban
Fotó-, rajz- és kézmûves alkotások kiállításának megnyitója a Szent-Györgyi Albert
Gimnázium „A” aulájában

Szeptember 22. (kedd)

Köztéri szoborépítés Garaboncityben
Sakk Garaboncity-kupa Garaboncityben
Kispályás foci (lányok) Garaboncityben
Prózamondó verseny a Munkácsy Mihály
Emlékházban

Szeptember 23. (szerda)

Óriásamôba-verseny
Garaboncityben
Versenyek modern tánc, néptánc,
egyéb (könnyûzene, színjátszás stb.)
kategóriákban az ifiházban
Belvárosi tájékozódási futóverseny
a sétálóutcán
Versenyek szólóének, szólóhangszer,
kamarakórus, népdal-népzene
kategóriákban a Bartók Béla Zenemûvészeti Iskola Bartók termében

Magazin
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Színvonalas Zenit
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ahogy Herczeg Tamás fesztiváligazgató fogalmazott, a
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar igen magasra tette a lécet, de emelte a Zenit
színvonalát többek közt a
kassai ifjúsági fúvószenekar,
a balmazújvárosi Bekton Ifjúsági Fúvószenekar, az öt mazsorettcsoport és ünnepi térzenéjével a Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar.
A zsûri – Neumayer Károly,
Dubrovay László és Köles István – gyermekzenekari nívódíjjal jutalmazta a gyulai Erkel
Ferenc Ifjúsági Fúvószenekart, az ifjúsági zenekari nívódíjat a Bekton Ifjúsági Fúvószenekarnak, a felnôtt nívódíjat pedig a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekarnak
ítélte oda. A Zenitrôl szinte
senki sem távozott üres kézzel, minden zenekarnak megvolt a maga erôssége – kiváló

szólista, karmester, egységes
hangzás, kiváló ritmusszekció, hagyományápolás, szórakoztatás stb. –, amelyért különdíjat vihetett haza.
Mint azt Herczeg Tamás elmondta: két éve megszûnt
a másik nagy fúvósfesztivál,
amelynek korábban Siklós
adott otthont. Manapság kevés az olyan rendezvény, ahol
találkozhatnak, összejöhet-

nek, tanulhatnak egymástól a
fúvószenészek. A Zenitre idén
annyian jelentkeztek, hogy
nem tudtak mindenkit fogadni – aki most kimaradt, jövôre
kap lehetôséget Békéscsabán. A zenei ifjúsági találkozók sora tehát folytatódik
Csabán, sôt a tervek szerint
2010-ben egy hangszerkurzussal is kibôvül.
M. E.

GAZDIKERESÔ

8. Csabagyöngye
Szüreti Mulatság
szeptember 12-én
(szombaton) 14 órától
a Meseházban
(Békési u. 17.)

Hagyományos kenyérlángos dagasztása, sütése búbos kemencében,
ôszi gyümölcsök kóstolása, kézmûves-foglalkozás: zöldségbábok készítése, korongozás, ügyességi játékok: gólyaláb,
zsákban futás, malomjáték, célba dobás.

17 órától fellép a

CSABA
TÁNCEGYÜTTES.
A napot táncházzal zárjuk.

„Érzelmileg az állat mindig
konzervatív. Ragaszkodik a
meglévôhöz, a megszokotthoz. Akárcsak a gyerek vagy
az öregember. Ezért ne ajándékozd el állatodat, ne tedd
ki az utcára, ne hanyagold el,
ne üssed, mert az Ég mindezt nem tartja bocsánatos bûnnek, és egyetlen reményed
maradhat, hogy nincsen pokol. Mert ha van, odakerülsz!”
(Popper Péter: Részemrôl mondjunk mancsot)
Artúr hét évig élhetett egy családnál társával együtt, akivel
nagyon szerették egymást. De a család vett negyvenezerért egy fajtatiszta tacskót, és három kutya már sok volt! Az
egyik régi kutya és természetesen a negyvenezres tacskó
maradt, Artúrnak irány a menhely.
Nagyon nyugodt, nagyon kedves, kistermetû, ivartalanított, 7-8 éves kan kutyus. Csak néz a szomorú, barna
szemével, mintha azt kérdezné: mi történt, hol van az otthona, hol van a társa, miért tették ezt vele?
Lesz még otthona, lesz még gazdija, aki úgy bánik majd
vele, ahogy egy hûséges állat azt megérdemli? Talán!
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. alatt található, tel.: 30/322-2776, honlap: www.csabaiallatvedok.
hu, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu.

Lukácsi László fôépítész elképzelései

Egy csabai cserkész emlékei

Milyen lesz a belváros?

Honismeret a hegyekben

a minden jól megy, belátható idô belül megszépülhet a belváros, ahol impozáns közösségi terek, bensôséges „kiülôs” kávéházak
és vendéglôk várják majd a
vendégeket. A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
pályázatán Békéscsaba 1,1
milliárd forint támogatást igényelt a belváros revitalizációjára. Mint arról korábban beszámoltunk, a pályázat az
elsô fordulón túljutott, a második forduló ôsszel várható.
A közel kétmilliárdos összköltségû projekttel kapcsolatban számos információ látott
napvilágot. Lukácsi László városi fôépítészt arra kértük,
avassa be olvasóinkat: milyen
lehet Békéscsaba megújult
központja?
Mint az Lukácsi László elmondta, a kiviteli terveket jövô
év elejére kell elkészíteni, addig a tárgyalásokon, fórumokon felvetett észrevételek
alapján formálják, pontosítják,
hogy milyen is legyen a belváros. A korábbi elképzelés
szerint a Szent István téren
mélygarázs és aluljáró épült
volna, ezt a tervet azonban la-

H

kossági nyomásra elvetették.
Készül a közlekedési koncepció, ennek ismeretében kell
majd eldönteni, hogy milyen
forgalom lenne a legjobb a
Szent István téren. A belváros
revitalizációjának célja az infrastrukturális fejlesztésen túl a
funkcióbôvítés – a Szent István teret olyan fôtérré kívánják alakítani, amely rendezvényeknek, különbözô eseményeknek adhat otthont, és
ahol egyszerûen csak jó találkozni. A tervek szerint az Andrássy út Szent István tér felôli

Az ÚJ Országos Képzési
Jegyzék (OKJ) alapján

ÉPÍTÉSI MÛSZAKI
ELLENÔR I., II.
ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL,
OROSZ, ROMÁN
• 7 NYELV, 4 SZINT
• 18 SZUPER NYELVTANÁR
• 23 CSOPORT
• 5-FÉLE NYELVVIZSGA
• 5-10 FÔ/CSOPORT
• 10% KEDVEZMÉNY DIÁKOKNAK
• 1 CÉL: ÉRTS SZÓT KÖNNYEDÉN
A VILÁGGAL!

AKARHATSZ
ENNÉL TÖBBET?
CSABA-COLLEGE
Tel.: 66/445-802

Békéscsaba, Luther u. 10.

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

tanfolyam indul BÉKÉSCSABÁN
a Debreceni Egyetem
közremûködésével!

A TANFOLYAM KEZDÉSE:
2009. október
Választható szakirányok:
Magasépítés (É)
Mélyépítés (M)
Épületgépészet (G)
Épületvillamosság(V)
Jelentkezési határidô:
2009. szeptember 20.
További információ:

Csaba-College Kft.

Békéscsaba, Luther u. 10.

Tel.: 66/445 802

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

szakaszán egy gyönyörû szökôkútnál sétálhatnak majd
gyermekeikkel, unokáikkal a
szülôk, nagyszülôk, a katolikus templom elé pedig rózsalugast telepítenek. Új burkolat
készül, a Luther utca felé körforgalmat építenek ki, és rendezettebb lesz az Irányi utca
is. Az Univerzál mögött magántôke bevonásával parkolóház felépítését tervezik, a
Hunyadi teret pedig hétköznap parkolásra, hétvégenként
pedig virágvásár, mûtárgypiac, bolhapiac megtartására
szeretnék alkalmassá tenni.
Még nem dôlt el pontosan,
hogy kerékpárral hol és hogyan közlekedhetünk majd,
és hogy mi lesz az Andrássy
úti csobogó és pergola sorsa.
A kávéházak, éttermek és a
jobb közlekedés miatt kisebbnagyobb mértékben ezen is
változtatnak majd.
Ahogy Lukácsi László fogalmazott: szeretnék, ha a város legszebb épületei, templomai, legértékesebb terei
rendezett, méltó környezetben állnának a csabaiak és az
idelátogatók rendelkezésére.
M. E.
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Magyar Cserkészszövetség V. (szegedi) kerületének cserkészei tavaly nyáron a fenti helyen táboroztak.
A természet megkapó szépsége és a történelmi múltat
idézô emlékek adták meg a
tíznapos tábor nagyszerûségét, ahol a csongrádi, szentesi, pécsi, csépai, békési, békéscsabai cserkészeken kívül
néhány napig németországi
fiatalok is részt vettek.
A tábor Pálházától délnyugatra, a Kishuta alatti hatalmas
réten volt. Egyik oldalán vékony erdôsáv az országúttal,
szemben vele, a hegy alján
a sebesen folyó Kemencepatak. A hegytetôn egy kráter
ôrzi az egykori vulkanikus
mûködés nyomait. A bejárattal
szemben fedett esôház, mellette a konyha, jobbra a sátrak
katonás rendben. A nomád tábori élet szerencsésen ötvözôdött a korszerû technikával: a
bográcsok alá nem szedett fa
került, hanem a gázpalack
lángja, magunkkal hozott benzines aggregátor adta a villanyfényt, a fürdôsátorban meleg víz vitte le a munka és a kirándulások porát.

A

Szabolcs idén
a legfiatalabb
honosított

zeptember elsején tett állampolgársági esküt Békéscsabán a négytagú Gale
család: Tibor, Éva, az ifjabb
Tibor és az egyéves kis Szabolcs, aki ebben az évben
a legfiatalabb honosított állampolgár városunkban. A
család Szalontáról érkezett,
több éve élnek Magyarországon. Szabolcs már Békéscsabán született, Tibor pedig
az Andrássy gimnáziumba
jár, a fotózáskor éppen az iskolában volt.

S

Kisebb-nagyobb portyákon
ismerkedtünk a környékkel, a
nevezetességekkel. Jártunk a
füzéri várban, ahol a mohácsi
vész után a magyar koronát
ôrizték, megcsodáltuk a hollóházi porcelángyár remekeit.
Másfél napos gyalogos portyán ejtettük útba a regéci várat, ahol II. Rákóczi Ferenc
gyerekkorának egy részét töltötte – az általa adományozott
harang ma is szól a templomban. Buszos túrán messzebb
jutottunk. A Hernád völgyében, az egykori Abaújban, a vizsolyi templomban áhítattal
néztük a biblia elsô magyar
fordítását, az elôkerült középkori freskókat a falakon. Nem
maradt ki a homokkôbánya
sem. Innen a messzirôl látható
sziklán trónoló hatalmas boldogkôi várba mentünk. Sajnos a kinyúló szirten álló,
pompás kilátást nyújtó ôrtorony nem látogatható. Bár vezet oda egy korlátos, keskeny
út, de így is veszélyes. Sikerült
viszont bejárni a sárospataki
vár történelmet idézô termeit.
Sátoraljaújhely fôterén szobor
és tömegsír emlékeztet az
1944-es börtönkitörés áldoza-

taira, akik a német megszállástól tartva kísérelték meg a
lehetetlent. Utaztunk a kisvasúttal Kôkapura, a Károlyi grófok vadászkastélyáig, majd
gyalogtúra Rostallótól a hegyekbe. A füzérradványi kastélyt és a mellette lévô arborétumot is meglátogattuk. Sok
szépet, érdekeset láttunk, de a
táborban töltött napok is hasznosan, jól teltek. A számháborúval, a játékokkal és a sportrendezvényekkel gyorsan múlt
az idô, este pedig tábortûznél
ültünk. Hogy teljes legyen az
örömünk, hatalmas felhôszakadásban is volt részünk, beázott sátorral, vizes holmikkal.
Nem hagyhatom említés nélkül Pankotai János és Juhász
Zsolt cserkészeket, akik vízhordással, favágással és más
munkával sokat tettek a táborért. Volt, amikor túra helyett a
kocsit húzták, a fûrészt, baltát
fogták a 3. cserkésztörvény
szellemében.
De eljött a búcsú ideje.
Busszal jöttünk vissza, s
majdnem hazáig együtt utaztunk a csongrádiakkal, nem
volt unalmas az út.
Dr. Budur Lajos
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Kultúra
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Az új évad programja

Indulni kéne…

Színházi szomszédolás

ugusztus 25-én délután
a Jókai Színház Vigadójában hét szomszédos ország
zászlaja díszítette az erkélyt,
miközben a meghívottak és a
társulat tagjai Fekete Péter
igazgató vetített képekkel kísért beszámolóját hallgatták a
2009/2010-es évad terveirôl,
mûvészi feladatairól. A hét
zászló az új évad lényegét
tükrözte: a magyar évad után
az újban „közép-európai színházi szomszédolás” lesz a
meghatározó. Ukrán, szlovák,
osztrák, szerb, szlovén, horvát és román darabok kerülnek mûsorra, ugyanakkor
vendégjátékok, irodalmi estek, filmbemutatók, táncestek, képzômûvészeti kiállítások, koncertek és gasztronómiai alkalmak gazdagítják
majd a szomszéd kultúrák bemutatkozó hónapjait.
Az elsô, az évadnyitó Gogol
Háztûznézô címû színmûve
lesz szeptember 25-én Sztaniszlav Mojszejev rendezésében, békéscsabai vendégszereplésre pedig a kijevi és a beregszászi színház társulata érkezik a Jókai Színházba. A

A

november a szlovák kultúráé
Ivan Holub Javor címû mesejátékával és a kassai színház
vendégelôadásával, decemberben, az osztrák kultúra hónapján Werner Schwab Elnöknôk címû különleges, mondhatni megdöbbentô darabját
játsszák Dorothy Szalma rendezésében, Mariedl szerepében Dobó Katával. Január a
szerb kultúráé lesz, Ivo Andrics Aska és a farkas címû mesejátékának rendezôje az újvidéki színiakadémia professzora, Hernyák György Jászai-díjas. Februárban a szlovén
színházi kultúra Drago Jancar
darabját küldi Békéscsabára,
a címe Hallstatt, rendezôje

Merô Béla; a horvát kultúra
márciusi hónapján pedig
Trenk, avagy a vad báró címû
zenés játék lesz a vendég, rendezôje Soós Péter. A nagy
szomszédolás áprilisban fejezôdik be, Ion Luca Caragiale
Az elveszett levél címû darabja képviseli a román színikultúrát. A porondszínház bemutatójáról még nem döntöttek.
Fekete Péter igazgató ezután hat fesztiválmeghívást ismertetett, ahol a békéscsabai
színház is fellép: Arad, Lwow,
Kijev és Szolnok meghívólevele már meg is érkezett. Az igazgatói beszámoló után Kovács
Edit és Gulyás Attila színmûvészek mondtak rövid köszöntôt,
majd Domokos László, a megyei közgyûlés elnöke nyitotta
meg a 2009/2010-es színi évadot a „közép-európai színházi
szomszédolás” jegyében.

Záróhírünk: Sztaniszlav Mojszejev kijevi rendezô vezetésével augusztus 25-én megkezdôdtek az évadnyitó elôadás, Gogol Háztûznézôjének
próbái.
Sass Ervin

ok éve ilyentájt készült
a pillanatfelvétel a gólyákról. Kedvelt, szép,
nagy madaraink követik a
természet parancsát: minden évben útra kelnek. Városszerte elhagyottak lesznek fészkeik a házak kéményein s az utak mentén,
a villanyoszlopok tetején.
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lôi munka jórészt gyakorlati tevékenység, ami olyan konkrétumokban nyilvánul meg, mint
például a Zenit, a Békéscsabai
Tavaszi Fesztivál, a Fókuszban
az élôvilág vagy a Jaminális.
Amellett, hogy programok felelôse vagyok, az ifjúsági ház
számos más rendezvényén
„közkatonaként” veszek részt,
mindnyájan segítünk egymásnak. Emellett fontos mérföld-

Szucsik ingatlaniroda
Csaba Center – a fõbejárat mellett
Telefon/fax: 66/524-679
Mobil: 06-20/954-6159
Gyula, Városház u. 20. • Tel./fax: 66/464-155
Kecskemét, Wesselényi u. 5. • Tel.: 76/321-640
E-mail: szucsiklaszlo@freemail.hu, info@szucsikingatlan.hu
Web: www.szucsikingatlan.hu, www.ingatlantajolo.hu, www.bekescsaba-ingatlan.hu
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LAKÁSOK
Mezôhegyesen, a Zala György lakótelepen 68 nm-es, 2 + fél
szobás, étkezôs, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó.
Ár: 4,7 M Ft.
Mezôhe gyesen, a Zala György lakótelepen 3. emeleti, 68
nm-es, 2 + 1 fél szobás, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó. Ár: 5,2 M Ft.
AKCIÓS LEHETÔSÉG! Békéscsabán, a Paróczay utcában
57 nm-es, kétszobás, földszinti, erkélyes lakás eladó.
Ár: 6,3 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy utcában 8. emeleti, másfél szobás,
erkélyes lakás eladó. Ár: 6,3 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton, liftes tömbben másfél szobás lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Békéscsabán, az Ôr utcában 50 nm-es, kétszobás, egyedi
fûtéses, 3. emeleti lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Békéscsabán, az Áchi m A. ltp.-n 53 nm-es, 3. emeleti, kétszobás, erkélyes, felújítandó lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft.
Békéscsabán, az Ô r utcában egyedi gázórás, 1. emeleti,
egyszobás, felújított, lakás eladó. Ár: 6,7 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy l tp.-n 2. emeleti, egyszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 6,7 M Ft.
Békéscsabán, a Pásztor utcá n kétszobás, 52 nm-es, földszinti lakás beköltözhetô állapotban eladó. Ár: 6,7 M F t.
Békéscsabán, a Kômûves K. soron 1. emeleti, 55 nm-es, kétszobás lakás eladó vagy kiadó. Ár: 6,7 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsési ltp.-n 53 nm-es, 10. emeleti, 1 + 2
fél szobás, sarokkádas, klímás lakás eladó. Ár: 6,8 M Ft.
AKCIÓS LEHETÔSÉG! Békéscsabán, a Kazinczy ltp.-n 49
nm-es, 2. emeleti, kétszobás lakás eladó. Ár: 6,85 M Ft.
Békéscsabán, a Pásztor utcán 48 nm-es, kétszobás, francia
kilépôs, egyedi fûtésû lakás eladó. Ár: 6,9 M Ft.
Békéscsabán, a Pásztor utcán jó állapotban lévô, 58 nm-es,
kétszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 6,95 M Ft.
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kövek az életemben az elméleti munkák, például a Jaminakutatás vagy az az ifjúságkutatás, amely részben a városi ifjúsági koncepció és az abból
fakadó cselekvési terv alapját
képezi.
– Külön érdekessége a díjnak – folytatta Herczeg Tamás
–, hogy szocialista minisztertôl
vehettem át. A tárca megtehette volna, hogy csak a poli-

A regisztráció
és a címkiadás
ingyenes!

Fontos kiemelni, hogy ilyen elismerést „magányos hôsök”
nem kaphatnak, ott vannak
mellettem a munkatársaim, a
szakmai közösség, amellyel
együtt dolgozom, ott vannak
az ifiház csoportjai, azok a közösségek, amelyek életében
benne vagyok, a szívesklubtól
a rejtvényklubon át a diákírók,
diákköltôk köréig. A népmûve-

Békéscsabán, a Pásztor utcán 52 nm-es, kétszobás, egyedis lakás eladó. Ár: 7 M Ft.
Békéscsabán, a Rábai utcán 35 nm-es, 4. emeleti, egy szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi fûtéssel eladó. Ár: 7 M Ft.
Békésen, a Karacs Teréz utcában 61 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton 7. emeleti, 49 nm-es, kétszobás lakás erkéllyel eladó. Ár: 7,2 M Ft.
Szentesen, a Kossuth utcában 47 nm-es alapterületû lakás
eladó. Ár: 7,3 M Ft.
Békéscsabán, a Vécsey utcán 4. emeleti, 57 nm-es, kétszobás lakás erkéllyel, egyedi fûtéssel eladó. Ár: 7,4 M Ft.
Békéscsabán, a L encsési-l tp.-n 48 nm-es, 1. emeleti, kétszobás, egyedi konvektoros fûtésû lakás eladó. Ár: 7,5 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton 57 nm-es, 1. emeleti, kétszobás, erkélyes, felújítandó lakás eladó. Ár: 7,6 M F t.
Békéscsabán, a Lencsési úton 1. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2 fél
szobás lakás eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, Lencsésin felújított, 52 nm-es, 3. emeleti, kétszobás lakás eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, a Petôfi utcában, liftes társasházban 50 nmes, 5. emeleti, kétszobás, erkélyes, felújított lakás eladó.
Ár: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsésin 48 nm-es, kétszobás, középsô,
egyedi gázos lakás redônyös ablakokkal eladó. Ár: 7,6 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsési n 4. emeleti, 1 + 2 fél szobás, 56
nm-es lakás eladó. Ár: 7,7 M Ft.
Békéscsabán, a Kazi nczy-ltp.-n 53 nm-es, 2. emeleti, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 7,8 M Ft.
Békéscsabán, az Ôr utcán 2. emeleti, 52 nm-es, kétszobás
lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim-ltp.-n kétszobás, földszinti lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft.
Békéscsabán, a Paróczay utcán 2. emeleti, 52 nm-es, kétszobás lakás eladó. Ár: 7,9 M Ft.
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Szeptember–október
Dialógus – Lucien Hervé reneszánsz épületfotóinak kiállítása
a Munkácsy Mihály Múzeumban
Szeptember 12. – október 25.
Lombard reneszánsz – A bergamói
Accademia Carrara festményei
a Munkácsy Mihály Múzeumban
Szeptember 12.
III. Bioritmus Fesztivál
a Széchenyi ligetben

Szeptember 18–20.
A Békés megyében élô szlovákok

élôcsipke- és népiékszer-kiállítása
a Szlovák Kultúra Házában

Szeptember 18–20.
Szlovák népmûvészeti fesztivál
a Szlovák Kultúra Házában
Szeptember 19-én 10 órától
Csigatészta-készítô verseny
a Vasutas Mûvelôdési Házban
Szeptember 19–20.
Kulturális örökség napjai
a Munkácsy-emlékházban
Szeptember 19–27.
15. Országos Makettkiállítás
és Verseny a Csaba Honvéd
Kulturális Egyesületben
Szeptember 20.
Egy híd Európa közepén – Nemzetközi Klasszikus Színházi Fesztivál
a Jókai Színházban

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu
Nyitva tartás hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Az emberek közelében
szeretnek élni, nem zavarja ôket sem zaj, sem forgalom. Mi is kedveljük: mese,
vers, dal szól a gólyáról.
Lassan elrepülnek Afrika felé. Reméljük, szerencsés lesz az útjuk, és tavaszra,
virágfakadásra
visszatérnek…
Fotó és szöveg:
Gécs Béla

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

Dr. Grin Igor portréfotói

1840. augusztus 29-én Vállas
Antal matematikus, fizikus és
földrajztanár a Magyar Tudós
Társaság ülésén mutatta be,
hogyan lehet a fénysugarak
segítségével maradandó képet alkotni egy ezüstözött rézlemezre. Ehhez a dátumhoz
kötôdik a magyar fotográfia
napja, amelynek alkalmából

dr. Grin Igor fotóiból nyílt kiállítás A mûvészetek vonzásában címmel, az Ifjúsági Ház
és Általános Társaskör Art
Caffé Galériájában. A tárlaton
a csabaiak által jól ismert helyi írók, festôk, költôk, színészek, fotómûvészek, zenészek portréi tekinthetôk meg
október 15-ig.
e.

tikai értékrendjéhez közel álló
népmûvelôk közül választ, de
nem volt szûkkeblû, hiszen
jobboldali gondolkodású közszereplôként én is részesülhettem az elismerésbôl. Megtiszteltetés, hogy megkaphattam, hogy a város és több
szervezet érdemesnek ítélt a
kitüntetésre. Köszönöm mindazoknak, akiknek közük van a
felterjesztéshez.
M. E.

Békéscsabán, a Paróczay utcán kétszobás, egyedi fûtésû,
kombi kazános, 4. emeleti, klímás lakás eladó. Ár: 7,99 M Ft.
Békéscsabán, a Berzsenyi utcán 4. emeleti, háromszobás,
erkélyes, felújított lakás eladó. Ár: 8 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy utcában 2. emeleti, kétszobás, 50
nm-es, erkélyes lakás eladó. Ár: 8 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim-ltp.-n 57 nm-es, 2. emeleti, 1 + 2 fél
szobás, erkélyes lakás eladó. Cserelehetôség is szóba jöhet. Ár: 8 M Ft.
Békéscsabán, a Trefort utcán 3. emeleti, 66 nm-es, háromszobás, egyedi fûtésû lakás erkéllyel eladó. Ár: 8 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsésin 55 nm-es, klímás, 3. emeleti, kétszobás lakás eladó. Ár: 8,2 M Ft.
Békéscsabán, a Kazinczy utcában 53 nm-es, 3. emeleti, kétszobás, erkélyes, felújított lakás eladó. Ár: 8,2 M F t.
Békéscsabán, a belvárosban, a Bartók Béla úton egyedi gázos, kétszobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 8,2 M Ft.
Béké scsabán, a Rábay utcában 55 nm-es, 2. emeleti, kétszobás, klímás, erkélyes lakás eladó. Ár: 8,2 M Ft.
Budapesten, a XX. kerületi városközpontban egyszobás, erkélyes, étkezôkonyhás, felújított lakás eladó. Ár: 8,4 M F t.
Békéscsabán, a Lencsésin 3. emeleti, 64 nm-es, 2 + fél szobás, erkélyes lakás eladó. Ár: 8,5 M Ft.
Békéscsabán, a Tol nai utcán 51 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, klímás lakás eladó. Fûtése egyedi. Ár: 8,5 M Ft.
Békéscsabán, a Haán Lajos téren 4. emeleti, 60 nm-es, két
szoba, konyha + étkezôs lakás erkéllyel eladó. Ár: 8,5 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsésin 10. emeleti, 64 nm-es, két és fél
szobás, erkélyes, klímás lakás eladó. Ár: 8,5 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim-ltp.-n 54 nm-es, földszinti, egy + két
fél szobás, klímás lakás eladó. Ár: 8,5 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók B. úton 48 nm-es, kétszobás, erkélyes, 1. emeleti, központi fûtéses lakás eladó. Ár: 8,5 M Ft.
Békéscsabán, a Paróczay utcában földszinti, kétszobás, 57
nm-es, zuhanyzós, erkélyes lakás eladó. Ár: 8,6 M Ft.
Békéscsabán, az Áchim ltp.-n 60 nm-es, földszinti, egy + két
fél szobás, erkélyes, egyedi gázos lakás eladó. Ár: 8,8 M Ft.
Békéscsabán, a Lencsésin 3. emeleti, 60 nm-es, kétszobás,
erkélyes lakás eladó. Csere is szóba jöhet. Ár: 8,7 M Ft.
Mezôkovácsházán, az Árpád utcában, ötlakásos társasház
földszintjén eladó egy 70 nm-es, 2 + fél szobás lakás.
Ár: 8,9 M F t.
Budapesten, téglablokkos tömbben földszinti, 34 nm-es,
egyedi gáz- és vízórás, felújított lakás eladó (egy szoba,
konyha, fürdôszoba, WC). Ár: 8,9 M Ft.
Békéscsabán, a belvárosban, a Jókai utcán eladó egy amerikai konyhás, klímás garzonlakás. Ár: 9 M Ft.
Békéscsab án, a Tol nai utcán 56 nm-es, kétszobás, egyedi
konvektoros fûtésû lakás eladó. Ár: 9 M Ft.
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Szeptember 20-ig
Kepenyes Pál kiállítása a Munkácsy
Mihály Múzeumban

Szeptember 17-én 19 órától
Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán
koncertje az ifiházban

Herczeg Tamás Bessenyei-díjas
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

PROGRAMAJÁNLÓ
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VIDÉKI INGATLANOK
Nagykamaráson, a Damjanich utcában, 2000 nm-es telken
70 nm-es, kétszobás családi ház eladó. Ár: 300 000 Ft.
Magyarbánhegyesen, a Ságvári utcán 100 nm-es, vegyes falazatú, három szoba + nappalis családi ház eladó. Csere lehetséges. Ár: 2,2 M Ft.
Kétegyházán, a Szabadság utcában, 1117 nm-es telken 80
nm-es, háromszobás, vegyes falazatú, komfort nélküli, felújítandó családi ház eladó. Ár: 2,2 M Ft.
Dombiratoson, a Hôsök útján, 1480 nm-es telken 85 nm-es,
két + fél szobás családi ház eladó. Ár: 2,5 M Ft.
Vésztôn, a Bethlen Gábor utcában, 950 nm-es telken 70 nmes, háromszobás családi ház eladó. Ár: 3,5 M Ft.
Nagyéren, a Szab adság utcába n, 1900 nm-es telken 200
nm-es, vert falazatú családi ház három szobával, két konyhával, fôzôfülkével, étkezôvel, két garázzsal, egyedi radiátoros fûtéssel eladó. Ár: 3,5 M Ft.
Ambrózfalván, a Luther utcában, 1800 nm-es portán 100 nmes, kétszobás családi ház eladó. Ár: 3,5 M Ft.
Vésztôn kétszobás családi ház (ikerház fele) eladó.
Ár: 3,5 M Ft.
Békésen, a Raktár so ro n vert falú, felújításra szoruló, kétszobás családi ház eladó. Ár: 3,9 M Ft.
Új kígyóson, a Tormási utcán, 800 nm-es telken 100 nm-es,
két szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 4,2 M Ft.
Újkíg yóson, a Tormási u tcán, 800 nm-es telken 90 nm-es
családi ház, szerkezetkész állapotban eladó. Ár: 4,3 M Ft.
Békésen, a London utcáb an, 381 nm-es telken 70 nm-es,
másfél szobás családi ház eladó. Ár: 4,5 M Ft.
Gerendáson, a Damjanich utcában 100 nm-es, tégla falazatú, két szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 4,5 M Ft.
Mezôberényben, a Thököl y utcában, 1788 nm-es telken 98
nm-es, kétszobás családi ház eladó. Ár: 4,7 M Ft.
Mezôhegyesen másfél szobás kis családi ház gáz- és vegyes
tüzeléssel, garázssal eladó. Ár: 4,8 M Ft.
Dobozon, a Széchenyi utcán, nagyméretû telken 80 nm-es, háromszobás, felújításra szoruló családi ház eladó. Ár: 4,9 M Ft.
Dobozon, a Táncsics utcában, 2000 nm-es telken 120 nmes, három szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 5 M Ft.
Csorváson, a József Attila utcában 75 nm-es, két és fél szobás, 2003-ban felújított családi ház eladó. Ár: 5,5 M Ft.
Újkígyóson, a Hosszú utcában, 1271 nm-es telken 58 nm-es,
két szoba, konyha + étkezôs családi ház eladó. Ár: 5,7 M Ft.
Eleken, a Dugovics utcában, 960 nm-es telken 100 nm-es,
kétszobás családi ház eladó. Csere is szóba jöhet.
Ár: 5,5 M Ft.
Dobozon, a Hámán Kató utcában, 1440 nm-es telken 98 nmes, két szoba + nappalis családi ház eladó. Ár: 5,5 M Ft.
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Bükkszéken, a fôút mellett, 1250 nm-es telken 80 nm-es, kétszobás családi ház eladó. Ár: 5,5 M Ft.
Újkígyóson, a Hosszú utcán, 1271 nm-es telken 58 nm-es,
két szoba, konyha + étkezôs családi ház eladó. Ár: 5,7 M Ft.
Békésen, a Kecskeméti utcában, 1600 nm-es telken 110 nmes, kétszobás, vegyes falazatú családi ház eladó. Ár: 5,9 M Ft.
Dobo zon, a Dózsa utcába n, 1440 nm-es telken 90 nm-es,
kétszobás, felújított családi ház eladó. Ár: 5,99 M Ft.
Mezôberényben, a Kodály utcában, 750 nm-es telken 200
nm-es, háromszobás családi ház eladó. Ár: 6 M Ft.
Dobozon, a Sámson utcában, a fôút mellett 60 nm-es, kétszobás családi ház eladó. Ár: 6,1 M Ft.
Békés központjában, a Sas utcában 1962-ben épült, vegyes
falazatú, felújítást igénylô, kétszobás családi ház eladó. Ár:
6,5 M Ft.
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Teljes kínálatunkat megtekintheti a www.szucsikingatlan.hu internetes honlapon.
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GARÁZS
Békéscsabán, a Szabol cs utcai garázssoron jó állapotú, 17
nm-es, betonozott, elôtetôs garázs eladó. Ár: 1,6 M Ft.
Békéscsabán, az Ôzike utcában 18 nm-es, elektromos kapuval felszerelt, jó állapotban lévô garázs eladó. Ár: 1,75 M Ft.
Békéscsabán, a Tolnai utcai garázssoron eladó egy jól megközelíthetô, 15 nm-es garázs. Villany van. Ár: 1,8 M Ft.
Békéscsabán, a Bartók Béla úton, a Nemzeti Bank bejárója
mellett 16 nm-es garázs eladó. Saját villanyórája van, szigetelt, be van polcozva, biztonsági záras. Ár: 2,2 M Ft.
Békéscsabán, a belvárosban új építésû, 17 nm-es, földszinti garázs eladó. Ár: 2,94 M Ft.
HÉTVÉGI HÁZ/NYARALÓ
Békéscsabán, a Kendervágó utcában, 1000 nm-es területen
28 nm-es, tetôteres, erkélyes hétvégi ház eladó. Villany, víz
bevezetve. Ár: 3,5 M Ft.
Gyula, Szanazugban, 600 nm-es telken 80 nm-es, földszint
+ tetôteres hétvégi ház teljes közmûvel eladó. Ár: 4,2 M Ft.
Békéscsabán, a Mester utcában, 980 nm-es telken lévô 2 x
36 nm-es, tetôteres hétvégi ház eladó. A villany be van vezetve. Ár: 4,5 M Ft.
ÜDÜLÉSI JOG
Kétfôs teljes apartman 1 hetes, 4. heti üdülési joga eladó Hévíztôl 600 méterre, Dobogómajor négycsillagos üdülôjében.
Ár: 200 000 Ft.
Háromfôs teljes apartman 1 hetes, 14. heti üdülési j oga eladó Hévíztôl 600 méterre, Dobogómajor négycsillagos üdülôjében. Ár: 400 000 Ft.
Négyfôs teljes apartman 1 hetes, minden év 50. heti üdül ési
joga eladó Hévíztôl 600 méterre, Dobogómajor négycsillagos üdülôjében. Ár: 800 000 Ft.

Mûvészet / Oktatás

CSABAI MÉRLEG
Nádas László
kamaratárlata
Október 16-ig látható Nádas László kamaratárlata
Békéscsabán, a Munkácsy-emlékház kistermében
az „Új utakon Munkácsy
nyomában” sorozat keretében. Nádas László Munkácsy-díjas iparmûvésszel
személyesen is találkozhatnak az érdeklôdôk október
16-án, pénteken 11 órakor
a Munkácsy-emlékház Vörös Szalonjában.

Chagall
a Munkácsyban

A világhírû Marc Chagall száztizenkét alkotásából nyílt kiállítás szeptember 4-én a Munkácsy múzeumban a Pingvin
Patikák jóvoltából. A két héten
át látható tárlat elsôként nálunk nyitotta meg kapuit,
majd Kecskemétre, Szegedre, Szolnokra és Debrecenbe
szállítják a – mintegy százmillió forintra biztosított – mûveket. A Feketesas Pharma Kft.,
a Pingvin Patikák tulajdonosi
csoportja ajándékul szánja a
kiállítást törzsvásárlóinak.
A XX. század egyik legkiemelkedôbb mûvészének, az
orosz származású francia
Chagallnak (1887–1985) litográfiáit, elsôsorban bibliai témájú képeket az alkotó egész
munkásságából válogatták.
Dr. Szatmári Imre, a megyei
fenntartású Munkácsy Mihály
Múzeum igazgatója köszönetet mondott Takács Imrének, a
Feketesas marketingigazgatójának és dr. Pászti Ágnes sajtófônöknek, amiért elsô körben
Békéscsabára gondoltak. A
városunkban két patikát is
mûködtetô cég képviselôi elmondták, hogy így kívánnak
kedveskedni törzsvásárlóiknak, akik kártyáikon öszszegyûjtött pontjaikért tekinthetik meg a Chagall-kiállítást
szeptember 20-áig. Akik nem
törzsvásárlók, azok 800 forintért vehetnek jegyet.
V. A.

Nekem a Balaton
a Riviéra

Konferencia Koós Géza emlékére

A matematikaoktatás jövôje
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A negyedik alkalommal megrendezett konferencia fôvédnökségét Domokos László, a
megyei közgyûlés elnöke és
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere vállalták fel.
Amikor Kmetykó András
békéscsabai matematikatanártól a konferencia céljáról
érdeklôdtünk, elmondta, hogy
hatalmas baj van a közoktatásban. A matematikaoktatás
is látott már szebb napokat. A
legfôbb problémát az jelenti,
hogy a gyerekek nem ismerik
a legalapvetôbb viselkedési
normákat, a tananyag nincs
összhangban az óraszámmal, de nem is felel meg az

életkori sajátosságoknak, illetve nincs megfelelô módon
rendszerezve. Mint azt Pólya
György megfogalmazta: elsôsorban gondolkodni kell megtanítani a nebulókat, elvégre
gondolkodni jó! A kétnapos
konferencia – melyet Koós
Géza tanár úr emlékének
szenteltek – mindezek szellemében valósult meg. Hatalmas érdeklôdés kísérte az
elôadásokat, s olyan neves
elôadókat hallhattunk, mint
prof. dr. Lovász László akadémikus, a Nemzetközi Matematikai Unió elnöke vagy a
fia, az olimpikon Lovász László Miklós egyetemi hallgató,
dr. Vancsó Ödön egyetemi

adjunktus, a 60. tanévét megkezdô Pálmay Lóránt nyugalmazott egyetemi adjunktus,
a negyvenhat éve a pályán
lévô és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének tulajdonosa, Winkler Márta Eötvös József-díjas tanítónô. Az elôadók között ott volt
többek között dr. Hoffmann
Rózsa egyetemi docens, dr.
Gombocz János egyetemi tanár, Környei László (Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.), dr. Kosztolányi József egyetemi docens, Koren
Balázs középiskolai tanár, dr.
Risinger János irodalomtörténész, aki Babitsról beszélt
mint matematikusról. A „fasori csodát” dr. Kovács László
fôiskolai tanár ismertette. Dr.
Vancsó Ödön interjújában a
matematikát egy ifjú olimpikon, Lovász László Miklós
szemüvegén keresztül láthattuk. Dr. Czeizel Endre orvos
genetikus „A genetika és a
nevelés” címû elôadását a
nagy érdeklôdésre való tekintettel az ifiházban rendezték.
Ezt legalább négyszázan hallgatták meg...
Vándor

Beiskolázási támogatás

atvanhat fényesi óvodás, általános iskolás,
középiskolás és egyetemista
kapott támogatást az óvodaés iskolakezdéshez augusztus huszonötödikén – közösségi épület híján – a Fatornyos kocsmában a Fényes és
Térsége Egyesülettôl. A 3000
és 5000 forintos utalványokat
Vantara Gyula polgármester,
Tímár Ella, a körzet képviselôje és Tolnai Ferenc, az egyesület elnöke adta át.
Mint azt Tolnai Ferenc elmondta, összesen 304 000 forintot osztottak ki a gyermekes
családoknak annak köszönhetôen, hogy a polgármester

H

elsô félévi jutalmának egy részét egyesületüknek ajándékozta. Ezt kiegészítették a kisebbségi érdekegyeztetô és
külkapcsolati bizottság pályázatán nyert harmincezer forinttal és némi saját forrással, így
a tagok gyermekein kívül a fényesi rászorulók is kaphattak
támogatást. Tímár Ella hangsúlyozta, hogy a kilencszáz lakosú településrész közösségének húzóereje a negyvennégy tagú egyesület, amelynek jóvoltából Fényesen mindig történik valami. Vantara
Gyula beszélt arról, hogy nálunk sajnos nincs hagyománya az adakozásnak, a kis-

pénzûek hamarabb segítenek,
mint azok, akik ezt megtehetnék. Megfogalmazása szerint
Magyarország gyakorlatilag
csôdben van, a kormány százhúszmillárdot akar elvonni az
önkormányzatoktól, amellyel
tovább nehezítik életünket.
A fényesiek ismét felvetették, hogy az ôsszel megépülô
játszótéren kívül közösségi
épületre is szükségük lenne.
A mintegy huszonötmilliós
beruházásra szponzorokat
keres a város, a polgármester
reményét fejezte ki, hogy a
nehézségek ellenére jövôre
elkezdôdhet a közösségi ház
építése.
M. E.

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

ISKOLARENDSZERÛ KÉPZÉS
(nappali, levelezô, egyéni tanrend)
FOLYAMATOS JELENTKEZÉS
Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser
• Idegenforgalmi szakmenedzser
• Pincér (sommelier- és mixerképzés is!)

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
• Gazdálkodási
menedzserasszisztens

• Marketing- és reklámügyintézô
• Üzletviteli szakmenedzser

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô
• Pedagógiai asszisztens

• Gyermekgondozó-nevelô
• Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor
Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, ingyenes
képzés, diákigazolvány, családi pótlék. Egyéni tanrend lehetséges!
Felnôttképzés:
Szociális segítô, gyermekgondozó-nevelô, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô, marketing- és
reklámügyintézô, protokoll-ügyintézô, PR-ügyintézô, vendéglátó szakmenedzser,
idegenforgalmi szakmenedzser, pincér (sommelier- és mixerképzés is!), idegenvezetô, utazásügyintézô, ECDL vizsgára való felkészítés.
Nyelvtanfolyam és nyelvvizsgára (alap-, közép-, felsôfok) felkészítô tanfolyamok: angol, német, román, francia, spanyol, olasz, orosz területen.
ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA!
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ekem gyerekkorom óta
a Balaton a Riviéra, s
azóta is „Jaj, úgy élvezem én
a strandot”. Így láttam ezt
gyerekkoromban is, amikor
a balatonszárszói táborban
nyaralhattam. Szerencsére
ezt a mai gyerekek is megtehetik, hiszen az egykori balatonszárszói tábor Békéscsaba Megyei Jogú Város tulajdonába került.
Az idei szezon június 14étôl augusztus 26-áig tartott
a gyermekek számára, ezt
követôen pedig a megyeszékhely nyugdíjasai vehetik
igénybe és élvezhetik a Balaton hûs habjait Krajcsovis Mihályné szervezésében.
Az ifjabb korosztály számára az elsô és az utolsó turnus

N

pályázható volt. A nyertesek:
az elsôt a 10. Számú Általános Iskola, az utolsót pedig a
Belvárosi nyerte el. A turnusok 40, 30 és 20 fôsek voltak.
A már említett két iskola mellett a 2. számú, a Szent László, a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû, az Erzsébethelyi, a
József Attila, a Szabó Pál téri
és a Belvárosi iskola nebulói
múlathatták az idôt két-két hétig a magyar tenger partján.
Apatóczky Gizella és Nagy Istvánné Zsóka töltötték be a táborozás alatt a „telepített
gondnok” szerepét Balatonszárszón, s turnusonként
négy pedagógus gondoskodott a gyerekek hasznos és
értékes idôtöltésérôl.
Vándor Andrea

APRÓ H IRD ETÉS
ALBÉRLET

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

INGATLAN
Békéscsabán, a Pásztor utcában 59
nm-es, kétszobás, étkezôs, I. emeleti,
felújított lakás eladó. Tel.: 638-866.
Építési telek a Gereblyés utcában áron
alul eladó. Tel.: 30/337-5885.
Békéscsabán, a Szôlô utcában 4 szoba
+ nappalis családi ház eladó. Telefon:
30/967-8346.
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 alkalmas kertes ház eladó, kisebb lakást
beszámítok. Érdeklôdni: 30/53-888-33.
Köröstarcsán hétvégi ház eladó. Ár:
850 ezer Ft. Tel.: 30/239-1625, tarcsa.
atw.hu.
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.
Érdeklôdni a 20/996-4348-as és a 30/
479-4628-as telefonszámokon.
Garázs eladó. Cím: Békéscsaba, Andrássy út 42. Érdeklôdni az alábbi telefonszámon: 30/953-7129.
Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen
50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tárolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.
Békéscsabán kertes ház eladó. Érd.:
440-546.
Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. Telefon: 30/938-4240.
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, háromszobás, téglablokkos, 3. emeleti, egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.
Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Telefon:
70/525-7881.

JÁRMÛ

1991-es Lada Szamara lejárt mûszakival,
érvényes zöldkártyával eladó. Irányár:
120 000 Ft. Tel.: 70/271-1987.
250-es MZ ETZ motorkerékpár eladó.
Tel.: 70/311-9461.

SZOLGÁLTATÁS
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készítés, javítás részletfizetéssel is. Nyílászárók javítása, cseréje. Tel.: 454-171,
70/212-6776.

Festés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés. Kômûvesmunkák, utólagos hôszigetelés, nemesvakolatozás. Térkövezés, családi házak építése tervezéstôl
a kulcsátadásig. Marik István, Békéscsaba, Tavasz u. 83., tel.: 30/275-7263.
Csempézést, hidegburkolást vállalok.
Tel.: 30/273-3191.
Könyvelés egyéni és társas vállalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel. Telefon: 20/567-6521.
Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutókölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.
OKJ-s személy- és vagyonôri tanfolyamra várunk jelentkezôket. Részletfizetés lehetséges. Hölgyek is jelentkezhetnek. Tel.: 30/447-0471.
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.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Tel.: 20/921-2521 és 20/944-6986.
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készítését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

OKTATÁS

Búvároktatás! Tel.: 30/925-5287, e-mail:
octopusbvse@gmail.com.
Középiskolai angoltanár korrepetálást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

EGYÉB

3 + 1-es ülôgarnitúra, tv-állvány, Jonsered láncfûrész, Malaguti segédmotor eladó. Tel.: 30/214-4655.
Torna a közgében szeptember 7-tôl!
Gerinc-csípô: kedd 17.30-tól, alakformáló-kondi: hétfô, szerda 17.00-tôl, csütörtökön 17.30-tól.
ETI 10-es gázkazán eladó. Telefon:
20/255-2011.
Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.
Érdeklôdni: 30/222-0462
Dohányzásról leszoktatás biorezonanciával, pénzvisszafizetéssel, garantált
eredménnyel. Érdeklôdni: 30/967-3447.
Gépelést, szövegszerkesztést, szakdolgozat-készítést rövid határidôvel vállalok. 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.
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Sport / Hirdetés

CSABAI MÉRLEG

Az Elôre támogatói
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ezért döntöttek úgy – hangsúlyozta Majer úr –, hogy másodízben is együttmûködési
megállapodást kötnek az Elôrével.
Hanó Miklós alpolgármester kiemelte, hogy az Elôre kft.
2001 óta 100 százalékban önkormányzati tulajdonú, s a város – mely évi 250 millió forintot áldoz a tömegsportra és az
utánpótlás-nevelésre – 60-70
százalékban biztosítja a támo-

gatásukat. Az alpolgármester
azon reményének is hangot
adott, hogy az Elôre századik
születésnapján, 2012-ben focistáinkat újra az NB I-ben üdvözölhetjük. Gratulált Mátéfi
Eszternek, a magyar nôi kézilabda-válogatott szövetségi
kapitányának: neki és a sportnak köszönhetôen Békéscsaba heteken át fôszereplôje
volt az országos médiának.
Lasetzky Frigyes, a Budapest
Bank Békéscsabai Bankmû-

veleti Központjának vezetôje
elmondta, hogy megtalálták
számításukat, s továbbra is a
fair playt, az eredménycentrikusságot és a közösségi élmény nyújtását tekintik fô céljuknak. Királyvári Károly, az
Elôre kft. ügyvezetôje a két
csapat – mind szerelésben,
mezben, mind pedig egyéb
felszerelés tekintetében – egységes arculata megteremtésének szükségességérôl szólt.
Vándor Andrea

Büszkék vagyunk Mátéfira

Sonepar – Békéscsabai
Elôre NKSE edzôje, Mátéfi Eszter lett a magyar nôi kézilabda-válogatott szövetségi
kapitánya – jelentette be Sinka
László, a Magyar Kézilabdaszövetség elnöke. Mint ismeretes, Imre Vilmos, a korábbi
kapitány lemondott posztjáról,
inkább a Dunaferr férficsapatának a szakmai vezetését választotta. A Magyar Kézilabdaszövetség nagy erôkkel kereste utódját, több név is felmerült lehetséges kapitányként, de a legesélyesebbnek
Mátéfi Esztert tartották a szakemberek. Aligha véletlenül…
Mátéfi Eszter igen jelentôs
sportmúlttal rendelkezik, hiszen sokszoros magyar és
román válogatott, mindkét
bajnokságban gólkirály, a
magyar válogatottal olimpiai

A

bronzérmes, világbajnoki második, a Dunaferr-rel Bajnokok Ligája elsô, európai szuperkupa és EHF-kupa gyôztes – hogy csak a legjelentôsebb sikereit említsük.
Mindemellett edzôként is
letett már valamit az asztalra:
volt a Dunaferr másodedzôje,
s a legutóbbi bajnokságban a
negyedik helyezésig vezette a

békéscsabai nôi kézilabdacsapatot, mely korábban
rendre a kiesés ellen küzdött.
Arról nem is beszélve, hogy
már van egy világbajnoki 4.
helyezése a nôi junior válogatottal, s nemrégiben is Imre
Vilmos egyik segítôje volt a
felnôtt válogatottnál.
Mátéfi Eszter a magyar kispályás kézilabdasport történetében az elsô, aki nôként szövetségi kapitány lehet. A remek szakember a kapitányi kinevezése miatt nem adja fel a
békéscsabai kispadot, a két
feladatot együtt kívánja ellátni.
Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere a város valamennyi polgára nevében
gratulált Mátéfi Eszter kinevezéséhez, és további sikeres
munkát kívánt mindkét pozíció betöltéséhez.

A Lakótelepi SE
kick-box karatézói

A Békéscsabai Lakótelepi SE
all-style karate és kick-box
szakosztálya számára elkezdôdött a felkészülés az ôszi
versenyidôszakra. Augusztus
30-án Esztergomban az utánpótlás legfontosabb ez évi
versenyén bizonyíthattak a
fiatalok. Itt rendezték meg az
országos bajnokságot, ahol a
tét nem csak az országos bajnoki címek sorsa volt, hanem
itt alakult ki a pulai Európabajnokságra utazó magyar
válogatott kerete is.
Szeptember 12-én a felnôttek nagy napja következik, hiszen Füzesgyarmaton, a helyi sportcsarnokban rendezik
meg a felnôtt light-contact országos bajnokság döntôit. Erdei Dóra, Vizsnyiczai Viktória,
Kondacs György, Debreczeni
Dezsô, Szabó László az októberi, ausztriai világbajnokságra utazásért is küzd majd.
Közben a ringesek sem tétlenkednek, hiszen Pribojszki
Kata, Kondacs Péter és Benedek Zsolt Szegeden lép a kötelek közé a full-contact országos bajnokságon. Szeptember 20-án a horvátországi
Pula ad majd otthont a kickbox utánpótlás Európa-bajnokságnak. Ezen a csabaiak
is elindulnak, hiszen többen
az Európa-bajnoki cím védôi.
A Békéscsabai Lakótelepi
SE all-style karate és kick-box
szakosztálya természetesen
a kezdôket is várja öt csoportjába.

Fiatal profik az Elôrében

ivételes nap volt Békéscsaba labdarúgásának
életében, amikor Szokol Zsolt,
Dócza Gábor, Bagyinszki Attila, Kovács Tamás és Zele-

lési rendszere, innentôl kezdve „minôségi” játékosokat tudunk feladni az NB II-es csapat számára. Az elmúlt évben
sikeresen beépült a felnôttcsa-

nyánszki László aláírták elsô
hivatásos szerzôdésüket a Békéscsaba 1912 SE csapatához. Az öt fiatal – az Utánpótlás FC játékosai – már az elmúlt szezonban is megvillantotta tehetségét a felnôttcsapatban, és most átigazoltak:
ezzel ôk az elsô profi játékosok a klub történetében. Az átigazolással egy idôben aláírtak egy klubok közötti megállapodást is, amely mindkét fél
érdekeit szem elôtt tartva rendezi és szabályozza a korábbi
vitás kérdéseket.
Szokolay Sándor, az Utánpótlás FC vezetôje, egyben a
játékosok egyik nevelô edzôje
így kommentálta az eseményt:
– Hosszú idô után mostanra teljesedett ki az UFC neve-

patba Rubus Tamás, Kovács
Dániel és Borbély Bálint, most
pedig újabb öt tehetséges fiatalt igazoltunk át az Elôréhez.
Sokat dolgoztak ezért a gyerekek, példaértékû, amit véghezvittek. Óvodás koruk óta
fociznak, és az eltelt 14 év alatt
ezt olyan alázattal és szorgalommal tették, hogy most beléphetnek a felnôttcsapat öltözôjébe. Utánpótlásszinten sok
mindent elértek, reméljük, a
felnôttek között is megállják
majd a helyüket. Nagy öröm
az Utánpótlás FC számára,
hogy egyszerre ilyen sok kiváló játékost tud adni a felnôttcsapatba, és büszkeséggel
tölt el az is, hogy nemzetközi
szinten is piacképes játékosokat tudunk nevelni.
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