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INGYENES VÁROSI LAP

Százötvenmilliós beruházás önerôbôl

Hat intézmény újult meg

Augusztus közepéig hat
városi iskolában végeztek

felújítási munkálatokat csak-
nem150milliós önkormányza-
ti beruházás keretei között. A
kivitelezéssel megbízott helyi
vállalkozók leginkábbnyílászá-
rócseréket végeztek, volt, ahol
padlóburkolat-csere, valamint
épületrész-felújítás is történt.

VantaraGyula polgármester
a legköltségesebb munkála-
tok helyszínén, a Belvárosi Ál-
talános Iskola és Gimnázium-
ban tartott sajtótájékoztatón

számolt be a felújításokról. Di-
csérte a kivitelezôk gyors és
minôségi munkáját, majd ki-
emelte, hogy a beruházás-
nak köszönhetôen 10-20%-os
megtakarítás várható egyes
intézmények fûtési költségé-
ben. Zátonyiné Fazekas Erzsé-
bet, az intézmény igazgatója
örömmel közölte, hogy a több
mint húszéves épület százegy
ablakát és két bejárati ajtaját
cserélték ki – az itt végzett
munkálatok költsége megha-
ladta a 46millió forintot. A tisz-

tán városi beruházásnak kö-
szönhetôen a Szent-Györgyi
Albert Gimnázium és Szakkö-
zépiskola Kollégiumában, a
Trefort Ágoston Székhelyisko-
la régi épületében (BéKSZI), a
Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola Diák-
otthonában, a Szent LászlóUt-
cai Általános Iskolában és a
Kemény Gábor Logisztikai és
Közlekedési Szakközépiskolá-
ban már megújult környezet-
ben tanulhatnak a diákok az új
tanévben. K. K. P.

F rankó volt a IX. Lecsófesz-
tivál a Frankó Produkciós

Iroda és 65 cég jóvoltából. Volt
itt babos, szalonnás, kolbá-
szos, rizses, tarhonyás ésmin-
denféle más lecsó, a különbö-
zô technikák végeredményét
pedig hálával és tetszéssel fo-
gadta a közönség. Pénteken
már a jó lecsóhoz szólt a
nóta Petróczy Lacival, és bár-
ki megkóstolhatta Prohászka
Béla olimpiai bajnok mester-

szakács lecsóját is. A rendez-
vény fôvédnöke, Békéscsaba
polgármestere, Vantara Gyula
lakossági fórumra várta az ér-
deklôdôket. A polgármester
szólt az önkormányzatokat
érintô 120 milliárdos elvonás-
ról: Békéscsaba esetében ez
10-12 százalékos bevételkie-
sést jelent, ami a 23 milliárdos
éves költségvetést 20milliárd-
ra csökkenti.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

Lecsófesztivál

Lapunk folyamatosan figye-
lemmel kíséri azokat a lé-

péseket, amelyekBékéscsaba
eddigi legnagyobb beruházá-
sához, a szennyvíztisztítás és
a szennyvízcsatorna-hálózat
fejlesztéséhez vezetnek.
Két hónappal ezelôtt, július

tizenötödikén jelent meg aján-
lati felhívás az Európai Unió hi-
vatalos lapjában a csatorna ki-
vitelezôinek kiválasztására, a
beadási határidô szeptember
másodikán járt le. Mint azt
Sztankó Ilona, a Projekt Végre-
hajtó Szervezet (Project Imple-
mentation Unit – PIU) vezetôje
elmondta, a csatornázásimun-
kákat három részre osztották,
így akár három különbözô vál-
lalkozó is nyerhet. Az elôírt idô-
pontig huszonnégy pályázat
érkezett tizennégy ajánlattevô-
tôl. A bírálóbizottság – amegfi-
gyelôk és az ajánlattevôk kép-
viselôinek jelenlétében – fel-
bontotta az ajánlatokat, és el-
kezdôdött az értékelés. A bi-
zottság öt szavazó tagból áll,
közülük hármat az önkor-

mányzat, egyet a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökségmint támo-
gató, egyet pedig aKörnyezet-
védelmi és Vízügyi Miniszté-
rium Fejlesztési Igazgatósága
mint közremûködô szervezet
delegál. Az értékelés során a
bizottság megvizsgálja, hogy
az ajánlatok megfelelnek-e az
ajánlati felhívásban, a doku-
mentációban, valamint a jog-
szabályokban meghatározott
feltételeknek, és ha szüksé-
ges, hiánypótlást rendel el
vagy tisztázó kérdéseket tesz
fel. Az ajánlatok átvizsgálása
után a közgyûlés várhatóan
októberben dönt arról, mely
társaságokkal kössenek szer-
zôdést, kik legyenek a kivitele-
zôk. Az eredményhirdetést ok-
tóber 27-re, a szerzôdéskötést
november 11-re tervezik.
A szerzôdések megkötése

után az érintett lakosság rész-
letes tájékoztatást kap az
ütemtervrôl, a késôbbiekben
pedig ingatlanonként egyez-
tetnek arról, hogy ki hova kéri
a bekötést. m. e.

Szeptember közepén Be-
lanka Csaba projektmene-

dzser, Lukácsi László fôépítész
és Szente Béla, az ifjúsági ház
igazgatója szakmai tájékoztató
keretében mutatta be a várha-
tóan 1,7milliárdos támogatás-
sal, 250 milliós önerôvel meg-
valósítandó Agóra-programot.
A multifunkcionális közös-

ségi központ létrehozására irá-
nyuló pályázat a második for-

dulós döntési folyamathoz ér-
kezett, amelyre kilenc megyei
jogú város adta be dokumen-
tációját. A bírálóbizottság eze-
ket megvizsgálta és – különö-
sebb indoklás nélkül –minden
egyes projekt esetében továb-
bi átdolgozásokat javasolt. A
dokumentáció átdolgozása fo-
lyamatban van, a szakembe-
rek szerint minimális átalakítá-
sokat kell elvégezni, és szep-

tember 26-ig kell újra benyújta-
ni az anyagot. Nehezíti a terve-
zést, hogy nem tudni, ki viseli
majd az áfaemelés terheit,
amely ennél a beruházásnál
77-78 millió forint többletkölt-
séget jelent. Ha minden a vá-
rakozásoknak megfelelôen
alakul, 2010májusában elkez-
dôdhet a munka és 2011. jú-
nius 30-ra elkészülhet a Bé-
késcsabai Kulturális Központ.

Hogy például az Élôvíz-
csatornára lenyúló többszin-
tes terasz, a hatalmas belsô
tér, a tetszés szerint alakítható
hangversenyterem, a diákiro-
da vagy a bioszökôkút mellett
mit tartalmaznakmég a tervek
és milyen szakmai tevékeny-
ség folyhat majd az új épület-
ben, arról a Csabai Mérleg kö-
vetkezô számában tájékoztat-
juk olvasóinkat. M. E.

Békéscsaba és Arad képvi-
selôi Nagybecskerek

vendégei voltak. Az aradi de-
legáció élén Bognár Levente
alpolgármester állt, míg a bé-
késcsabai küldöttséget Hanó
Miklós alpolgármester vezet-
te. Békéscsaba megyei jogú
város képviselôi hazautazá-
suk elôtt lapunknak nyilatkoz-
tak.
Hanó Miklós alpolgármes-

ter kiemelte, hogy a gazdasá-
gi kapcsolatok élénkítése je-
lentené a legnagyobb elôrelé-
pést a két város közti kapcso-
latok kiépítésében.

– A két város között im-
már harmincéves testvérváro-
si kapcsolat áll fenn, ezért is
volt külön öröm számomra,
hogy itt lehettem. Az együtt-
mûködést minél szélesebb
alapokra kell helyezni a jövô-
ben. A most folytatott tárgya-
lások alkalmával megállapo-
dás született a közgyûlés, il-
letve a képviselô-testületi ülé-
sek kölcsönös megfigyelésé-
rôl és a szerzett tapasztalatok
cseréjérôl, valamint a mûvelô-
dés és a sport terén történô
együttmûködés serkentésérôl.

Huszonnégy ajánlat

Döntés elôtt a kulturális központ

Nagybecskerek vendégei
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Meghívó
Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata szere-
tettel meghívja a város polgá-
rait az aradi vértanúk emléké-
re szervezett, 2009. október
6-án, kedden 16 órakor az
aradi vértanúk emlékére ál-
lított kopjafánál rendezen-
dô ünnepségre az Aradi vér-
tanúk ligetébe.
Az emlékmûsorban közremû-
ködnek a Gépészeti és Szá-
mítástechnikai Szakközépis-
kola és Kollégium tanulói.
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Sikeres tanyaprogram

Járdafelújítás összefogással
Szente Bélát, az 1. számú

választókörzet önkormány-
zati képviselôjét az idei év
eredményeinek összegzésére
kértük. Területe igen szerteá-
gazó, sokféle környezetnek,
élethelyzetnek teret adó kör-
zet. Mintegy 3-4 ezren élnek
itt, közülük ezren a tanyavilág-
ban. Idetartoznak Nagyrét ta-
nyás területei, az Oncsa-telep,
a Bakucz-telep, a Béke-kertek
és a Dobozi út környéke. A
Varságh Béla utcai játszótéren
találkoztunk a képviselôvel,
aki éppen egy lakossági fó-
rumra készült: az itt élôkkel
azonmunkálkodik, hogy a ka-
maszoknak, a tizenéveseknek
is legyen egy terük a játszótér
mellett kosárpalánkkal, hintá-
val, filagóriával…
– A tanyaprogram elindult,

mûködik a tanyagondnoki
szolgálat a nagyréti, sikonyi,
vandháti részeken – kezdte. –
A jelzôkészülékes rendszer
bevált a tanyán élô idôs em-
berek körében. Mindebben
segít a közterület-felügyelet
és a polgárôrség is. A közbiz-
tonság nemmondható teljes-
nek: sok a betörés, a lopás a
tanyákon. Elsôsorban élelmi-
szert visznek a két lábon járó
tolvajok, de akadnak négylá-
búak is: egyre több a bajunk
a rókákkal. Képviselôségem
ideje alatt több mint kétszáz

problémát, megoldandó fela-
datot gyûjtöttünk össze a la-
kossággal. A régi utcákban
van csatorna, ám az utak fel-
újítása fontos és elengedhe-
tetlen. A bel- és külterületi,
burkolat nélküli utak javításá-
ra idén húszmillió forintot kü-
lönített el a város. A kátyúzás
rendjérôl egyébként a lakos-
ságot rendszeresen tájékoz-

tatjuk a Csabai Mérleg hasáb-
jain. Kiemelkedô feladat a
közvilágítás felújítása, itt egy
merôben új elem, hogy hasz-
nosítjuk az alternatív energiát:
ledes, napelemes világítást
tervezünk a mintegy három-
száz tanyát felölelô területre,
a dûlôkre. Ezek olcsóbban,
költséghatékonyabban mû-
ködtethetôk majd. Idén a
kommunális és a választóke-
rületi alapokból közel hétmil-
lió forint jut minden választó-
körzetnek. Nálunk ebbôl la-

kossági kezdeményezésre és
a lakók hozzájárulásával meg-
valósul például a Mandula
utca vízelvezetése. Szintén si-
kertörténet az Ybl Miklós utca
és az Omaszta közti utcák fel-
töltése, melyhez a lakosság
szerezte be a szükséges
anyagot, a város a kiszórás
költségeit fedezte. Az Oncsa-
telepi járdaprogramban az
idén a Petényi, a Kálvin, a Má-
jus 1. utcák újulhatnak meg,
tavaly a Bankó András utca,
így a kerekes székesek is ki
tudnak jönni az idôsek ottho-
nából. Itt, a Varságh Béla ut-
cai játszótér mellett impozáns
buszvárót alakítottunk ki. Az
idei kommunális alapból sze-
retnénk megoldani, hogy
máshová kerüljenek a játszó-
tér szomszédságából a sze-
lektív hulladékgyûjtést szol-
gáló edények, ésmegvalósul-
jon a most tervezett ifjúsági
pihenô. A választókerületi
alapból százezer forint volt az
Ybl Miklós utcai feltöltés, ed-
dig 1,2 milliót költöttünk aMa-
latyinszki-dûlô és a Varságh-
dûlô részleges javítására,
ahol a munkálatok hamaro-
san befejezôdnek: négyszáz-
ezer forintból újítottuk fel a
Varságh Béla utcai játszóte-
ret, és segítettük az Ady utcai
és a Bankó András utcai idô-
sek otthonát is. Vándor

ABartók Béla út páros ol-
dala, a Kétegyházi út, a

körgát és az Élôvíz-csatorna
által határolt 5. sz. választóke-
rület részben belvárosi, rész-
ben kertvárosi jellegû, ennek
megfelelôen a problémák, a
kívánságok is mások és má-
sok. A rendelkezésre álló
anyagi források optimális fel-
osztásához igyekszem figye-
lembe venni az itt élô embe-
rek kéréseit, megkérdezem a
véleményüket. Néhány ki-
sebb költségû, ám fontos fej-
lesztést próbálok elôre hozva
kiemelni a hivatali ügyintézés
lassan ôrlô kerekei közül,
ilyen például a Penza lakóte-
lepi óvoda kerékpártárolója
vagy a Körgát-sori rövid jár-
daszakasz.
Amikor az új képviselô-tes-

tület hivatalba lépett, elhatá-
roztuk, hogy a hosszú évekig
elhanyagolt kommunális be-
ruházásokat feltétlenül növel-
ni fogjuk. Ennek már vannak
látható jelei, ám a lassú köz-
beszerzési eljárások kikerül-
hetetlensége miatt nagyon
sok elhatározott és indokolt
beruházás még nem valósul-
hatott meg.
Örülök, hogy a Kölcsey úti

óvoda kerítése immár stabil
és szép lett. A Lehel úton a
kerület gyermekei által szaba-
don használható sportpályát
hoztunk létre, amit további fej-
lesztések után a mozgáskor-

látozottak is igénybe vehet-
nek. Lehetôségeimhez mér-
ten igyekszem segíteni a ke-
rületben található két – idôsek
ellátásával foglalkozó – szo-
ciális intézményt, miként a
Dózsa György utca és a Köl-
csey utca sarki házában
mûködô nyugdíjasklubot is.
2006 és 2009 között elké-

szült az útalap-aszfaltozás a
Batthyány utcában és a Csor-
ba utcán. Megtörtént a Két-
egyházi úti kerékpárút tervei-
nek korszerûségi felülvizsgá-
lata és engedélyeztetése. Tel-
jes közvilágítást építettünk ki a
két vasút között a Kétegyházi
úton, az Új soron és a Körgát
utcán pedig megoldódott a
csapadékvíz-elvezetés. A Pen-
za lakótelepen is sok minden
történt: megújult a sétány, el-
bontották a szeméttárolót, a
lakótelep belsô útján kész a
burkolatfelújítás, a 14. számú
elôtt az útfelújítás, a Bánszki
utcáig tartó szakaszon pedig

a járdafelújítás, közben folya-
matos a parkosítás és a zöld
terület karbantartása. A körze-
tem számos más területén is
szükség volt járdafelújítások-
ra, így az Arany János utca
páros oldalán, a Kereki és a
Tessedik utcák közötti szaka-
szon, a Csányi utca páros ol-
dalán, a Virág utca és az Új
sor között, a Szemere utca pá-
ratlan oldalán, a Kastély utca
páros oldalán, a Csányi utca
4–14. sz. között. Vannak olyan
szakaszok, ahol járdalapos
gyalogjárót kellett építenünk,
mint például a Körgát utcán,
vagy felújítanunk, mint a Bá-
nát utca páros oldalán. Ennek
a bejezése novemberre vár-
ható. Elodázhatatlan volt a 4-
es honvéd utca felújítása és a
Corvin utcai kerékpárút felújí-
tása is az Ábrahámffy és az
Ilosvai utca között.
Terveink között szerepel

útalapépítés az Október 6. ut-
cán, és bár az említett nehéz-
ségek miatt ez a munka kis
késedelmet szenved, szá-
momra mégis kiemelt fontos-
ságúmielôbbi elkészítése. Út-
felújítási terv készült a Kastély
utcára, valamint kétoldali út-
padka-nemesítés folyik a Bat-
thyány utcán, mely elôrelát-
hatólag novemberre készül
el. Sok más mellett kiemelt
fontosságú a Bartók Béla úti
kerékpárút felújítása is.

Köles István

Belvárosban, kertvárosban

Kompetenciák fejlesztése
Békéscsaba 114 millió fo-

rint támogatást nyert a
Társadalmi Megújulás Opera-
tív Programja keretébenmeg-
hirdetett Kompetenciaalapú
oktatás, egyenlô hozzáférés –
innovatív intézményekben el-
nevezésû pályázaton.
A Lencsési Lakótelepi Óvo-

da székhelye és telephelye (a
Pásztor utcai és a Lencsési úti
óvoda), a Szabó Pál Téri Álta-
lános Iskola, a Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és Diákotthon, a 2. Szá-
mú Általános Iskola és a Ke-
mény Gábor szakközépiskola
vesz részt a tizenhat hónapig
tartó programban, amelynek
nyitó rendezvényeit szeptem-
ber elsô napjaiban tartották dr.
Szabóné Varga Ildikó projekt-
vezetô és Tirjákné Prisztavok
Ágnes szakmai vezetô részvé-
telével. A kompetenciaalapú
oktatás lényege, hogy a peda-

gógiai folyamat középpontjá-
ban nem a tanítás, hanem a
tanulás aktív folyamata áll. A
hangsúly a képességek fej-
lesztésére tevôdik át, a projekt
keretében tanulócsoporton-
ként egy-egy terület fejleszté-
se kerül a középpontba, mint
például az idegen nyelv, az
életpálya-építés, a matemati-
ka, az információs és kommu-
nikációs technológia vagy a
szociális, életviteli és környe-
zeti kompetenciák fejlesztése.
A pályázati forrásból finanszí-
rozzák a diákok fejlesztéséhez
szükséges eszköztárat és a
pedagógusok felkészítését is.
A programba a fent említett

intézményekbôl hat-hat iskolai
tanulócsoportot és két-két
óvodai csoportot vonnak be,
az óvodák hét-hét millió, az is-
kolák egyenként huszonötmil-
lió forintot fordíthatnak a kom-
petenciák fejlesztésére. M. E.

Ebben a ciklusban az
MSZP hét fôvel van jelen

a képviselô-testületben, vala-
mennyien kompenzációs lis-
tán szereztek mandátumot.
Hrabovszki György frakcióve-
zetôt arra kértük, foglalja ösz-
sze, mivel járulnak hozzá a
szocialisták a város eredmé-
nyesebb mûködéséhez.
– Az eredményeket ille-

tôen fontosnak tartom, hogy a
2002–2006-ban elindított prog-
ramjaink sikeresek voltak, az
új vezetés ezek nyomán tu-
dott továbblépni. Sajnálatos-
nak tartom, hogy azóta sincse-
nek olyan gondolatok, olyan
szintû elôkészítések, amelyek
a megvalósítást garantálnák.
Frakciónk munkája révén in-
dult el a vállalkozásösztönzô
program, Mezei Zsolt és Mik-
lós Attila kezdeményezte, hogy
az önkormányzat segítse a he-
lyi mikro- és kisvállalkozások
munkahelyteremtését, techno-
lógiai fejlesztéseit. A közgyûlés
ezzel egyetértett, így amúlt év-
ben tízmillió forint, idén két
részletben ötvenmillió forint tá-
mogatásra pályázhattak (illet-
ve október 9-ig még pályáz-
hatnak – a szerk.) a vállalko-
zók. Javaslatunkra készült el a
befektetôi kézikönyv, amely
komoly lépés abban, hogy a
befektetni szándékozók képet
kapjanak Békéscsaba lehetô-
ségeirôl. Az általunk elindított
Budapest Bank-program Bé-
késcsaba újkori történetének
legnagyobbmunkahelyterem-
tô programjává nôtte kimagát,
ma már több mint hatszázan
dolgoznak a bankmûveleti
központban.

– Frakciónk felhívja a figyel-
met azokra a visszásságokra –
folytatta Hrabovszki György –,
amelyek a döntéseknél vagy
azok megvalósítása során ke-
rülnek felszínre. Konstruktív el-

lenzékként javaslatokat te-
szünk arra, hogyan fejlôdhet-
ne jobban a város, ugyanak-
kor ellenôrzô szerepkörünk is
van, ami arról szól, hogy a
mindenkori hatalomne legyen
kontroll nélküli. Országosan a
helyi ügyek nem kapnak kellô
publicitást, hallgatnak például
arról, hogy a csabai kötvény-
kibocsátással kapcsolatban
volt-e jutalék és azt kinek fizet-
ték ki, de a helyi sajtóban is
aránytalanságok tapasztalha-
tók. Az MSZP lobbizik azért,
hogy minél több támogatás
érkezzenBékéscsabára. Elkö-
telezettek vagyunk abban,
hogy az elnyert pénzek fel-
használása megfeleljen a tör-
vénynek, a pályázatban foglal-
taknak, és ezen túlmenôen az
erkölcsi normáknak is, legyen
szó akár beruházásokról vagy
munkanélküliek képzésérôl.
Ez utóbbi téren komoly hiá-
nyosságokat látunk a vezetés
részérôl. Mikóczy

Dédelgetett gyermekkori
emlékeink között ôriz-

zük azokat a ritka pillanatokat,
amikor mindegy volt, merre
tart a világ, mindegy volt, mi
van körülöttünk, csak az volt a
fontos, hogy együtt játszik és
nevet a család. Jobb napo-
kon, szülôként ismét átélhet-
tünk és élhetünk hasonló, ön-
feledt perceket, ha van, aki és
van, ami kipenderít az ôrült
mókuskerékbôl. Békéscsa-
bán a játszóterekre kivitt csa-
ládi fesztivál éppen ilyen él-
ménygyûjtésre teremtett lehe-
tôséget augusztus 31. és
szeptember 4. között.
Nyári meleggel köszöntött

be az ôsz, és – mint azt Zsótér
Mária fôszervezô elmondta –
számos játékkal és meglepe-
téssel készült az ifiház, így
minden adott volt ahhoz, hogy
a Szigligeti utcai, a Lázár ut-
cai, a Varságh Béla utcai, az
Áchim-lakótelepi és Fényesen
a vasút melletti játszótéren
rendezett fesztiválok emléke-
zetes perceket szerezzenek a

családoknak. Népszerûek vol-
tak a kézmûves-foglalkozá-
sok, a kicsik és nagyok együtt
oldották meg a rejtvényeket,
együtt mondókáztak, énekel-
tek, sakkoztak, dúdolták a da-
lokatHevesi Imrével vagy csak
hallgatták a Kemény Gábor
szakközépiskola gitárklubját.
A szülôk éppúgy készítettek
például kukacot vagy mé-
hecskét, mint a gyerekek, és
születtek olyan igen értékes
darabok, amelyeken az egész
család együtt dolgozott. Csak-
nemmindenhol ott volt a fesz-
tivált támogató egyéni képvi-
selô, Fodor Lajos,Herczeg Ta-
más, Szente Béla, Hanó Mik-
lós és Tímár Ella. Az apukák,
anyukák számos kérdést in-
téztek hozzájuk, a Varságh ut-
cai játszótéren egész kis fó-
rum alakult ki, sokan gondol-
kodtak együtt a képviselôvel a
jövôbeni tervekrôl.
A családoknak ezúttal nem

kellett felkerekedniük, „oda-
ment” a fesztivál.

Mikóczy Erika

AzMSZP konstruktív Egy szép délután
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Szeptember 27, vasárnap a természetjáró kör mûemléki és Körös-
parti gyalogtúrája Köröstarcsán. Indulás 8.30-kor a buszpályaudvar-
ról menetrend szerinti járattal.

Szeptember 28-án, hétfôn 14.30 órakor Fekete Pál, Békéscsaba város
díszpolgára tart vetítéssel egybekötött elôadást „Fehér foltok amagyar
ôstörténetben” címmel. Ennek keretében bemutatásra kerül az elôadó
„Sátánok éjszakája” címû könyve,mely a helyszínenmegvásárolható.

Haladó számítógép-kezelôi tanfolyam indul nyugdíjasoknak októ-
ber 5-én. A képzések 24 órásak, 12 foglalkozásból állnak, melyek hét-
fôi napokon 10 órától 12 óráig tartanak . Részvételi díj: 8500 Ft/fô. Je-
lentkezni a helyszínen lehet október 1-ig a részvételi díj befizetésével.

Október 5-én, hétfôn 14.30 órakor „Földünk az élô bolygó” címmel dr.
Kertész János nyugalmazott szakfôtanácsos vetítéssel egybekötött
elôadása.

Október 6-án, kedden 18 órakor Barabás Ferenc tipográfus elôadása
„A photoshop alkalmazása a digitális fotózásban” címmel.

Október 7-én, szerdán a kertbarátkör szakmai jellegû látogatása a
Hódmezôvásárhely melletti Sóshalomra. A programban a szôlôültet-
vények, a szüret és a borászat megtekintése szerepel. Indulás 7.45-
kor a közösségi háztól.

Baba-mama torna:minden kedden 9.30–10.30-ig (egyéves kor alatt)
és 10.30–11.30-ig (egyéves kor fölött).

Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek: minden kedden és csü-
törtökön 14–15 óráig.

Szülésre felkészítô torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden
kedden 16 órakor.

Kismamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 óra-
kor. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti Abonyiné
Cseke Éva gyógytornász-testnevelô.

Alakformáló torna:minden héten kedden és csütörtökön 18.30–19.30
óráig. Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató.

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

2009. október 3–4. AGYKONTROLLTANFOLYAM,
október 10–11. GYERMEKAGYKONTROLL az ifiházban

2009. október 2. (péntek) 21.00 óra
Hétköznapi csalódások koncert a Casinóban

2009. október 3. (szombat) 20.00 óra
Guzsalyas táncház

2009. október 9. (péntek) 21.00 óra
Dirty Slipers koncert a Casinóban

2009. szeptember 28. (hétfô) 18.00 óra
Gazdálkodj okosan! – Internetes kereskedelem

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-001
„Építô közösségek az ifjúsági házban” címû projekt keretében
iskolán kívüli új, ingyenes képzések, mûvészeti szakkörök

– színház, zene, mozgásmûvészet, kommunikáció, képzômûvészet
és sok más érdekes – az ifiházban! Bôvebb információ: 20/55-66-757.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

KIÁLLÍTÁSOK:
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

JÖÖÖN A BULI…
TANKCSAPDA-koncert – 2009. október 16.

KISPÁL ÉS A BORZ-koncert – 2009. november 21.

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

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kovács Renáta és Jenei Róbert, Tóth Krisztina és Bánszki László, Kun
Ildikó és Ale Tamás, Váradi Edina és Domokos Ferenc, Balogh Mari-
anna és Kárpáti Zoltán, Baricza Ágnes és Rubus Zoltán, Szabó Szil-
via és Mazán- Kovács András, Kiszely Mária és Filó Péter, Trimmel
Csilla és Valkó Zoltán, Turóczy Olga és Dr. Polyák Imre, Kátai Elvira
és Bohus Csaba Pál, Szabó Mónika és Balogh Lajos, Németh Csilla
és Mazán Zsolt, Marosvölgyi Tímea és Nagy Ákos, Bende Zsuzsan-
na (Békéscsaba) és Váradi Attila (Kertészsziget), Lakatos Ibolya (Sar-
kad) és Pauló Péter (Békéscsaba), Hibácskay Andrea (Békéscsaba)
és Magyar Attila (Bélmegyer), Hajduk Melinda (Békéscsaba) és Víz
Dávid (Budapest), Petrovszki Anita (Esztergom) és Martonosi Zsolt
Gábor (Esztergom), Hammer Dóra (Szabadkígyós) és Mayer Ádám
Viktor (Budapest), Pallag Rita (Békéscsaba) és Tallósi Tibor (Nagy-
kôrös), Oláh Anikó (Békéscsaba) és Petrovszki Attila (Kétsoprony),
Thury Zsuzsanna (Békéscsaba) és Vetési János (Bélmegyer), Varga
Tünde (Köröstarcsa) és Boros Imre (Köröstarcsa).

SZÜLETÉSEK
Benda Roland és Lakatos Ilona Magdolna fia Roland és leánya Gré-
ta Kira, Boldis László és Istók Erika fia László, Vraukó Tamás Attila és
Néma Beáta leánya Hanna Réka.

HALÁLESETEK
Nagy Ferencné (1919, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Derült égbôl fasírt (szinkr. amerikai animációs)
Adventureland – Kalandpark (amerikai vígjáték) 16 év
Pokolba taszítva (amerikai horror) 18 év
Hitvallók és ügynökök (magyar dokumentumfilm) 12 év
Az admirális (szinkr. orosz) 16 év
Boszorkánykör (magyar játékfilm) 16 év

Hasonmás (amerikai sci-fi)
A csúf igazság (amerikai vígjáték) 12 év
Derült égbôl fasírt (szinkr. amerikai animációs)
Megtört ölelések (spanyol dráma)
Tréfa (magyar játékfilm) 16 év

Szeptember 24–30.

Október 1–7.

Lecsófesztivál
A helyzetet tetézi a júliustól
hatályos áfaemelés. A mun-
kanélküliség Békésben tizen-
hét, Békéscsabán tíz száza-
lék. Komoly terhet ró az ön-
kormányzatokra az adható
krízistámogatás és a bedôlt
banki hitelesek lakásának
megvásárlása. A kiadások
csökkentését szolgálja a kö-
zös gázbeszerzés és az intéz-
mények felújítása, korszerûsí-
tése. A kritizált négymilliárdos
kötvénykibocsátásról Vantara
Gyula elmondta, hogy mint-
egy 13–15 százalékos hoza-

mot értek el, a tiszta bevétel
475 millió. A fôvédnök a fó-
rum után hivatalosan is meg-

nyitotta a lecsófesztivált, át-
adva a világot jelentô deszká-
kat a zenészeknek. Másnap
semmaradtak nézni- és látni-,
no meg ennivaló nélkül a le-
csózók: megválasztották Bé-
késcsaba szépét a 16 éves
békési Szûcs Aliz személyé-
ben. Udvarhölgyei: Kôszegi
Evelin és Puskás Martina. A
szépségversenyt Kelle Katalin
(Neo Divatstúdió) és Molnár
Erzsébet (Colosseum fitnesz-
centrum) szervezték. Vasár-
nap eljött a várva várt lecsófô-
zô verseny. A népes, 15 tagú
zsûrinek persze most sem
volt könnyû dolga, közel het-
ven csapat fôztjét kellett érté-
kelnie. Vadi

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

A lecsófôzô verseny díjazottai: I. helyezett:Gyulai Gyepes Team, II. he-
lyezett:Nyemcsok Laci és Fuszek (Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség Díja és a „Legelázottabb” csapat.), III. helyezett: Lecsófrakció.Kö-
zönségdíj: Tüzesek. Különdíjak: Békéscsabai Mentôalapítvány, HEPA
csapata, Cigány Csillagok, BÁÉV Zrt., Három ügyes munkaügyes, Beg
to the Future, Matyi bácsi emlékcsapat, Hír6 csapata. LecsóOscar:Merô
Béla és barátai. A legbékéscsabaibb csapat: Lencsési mazsolák. A leg-
fiatalabb csapat: The High Spirits. A legidôsebb csapat: Bihari falatok. A
legegységesebb csapat: Zsadányi mágusok. A legdíszesebb csapat:
Szabadkai lecsó 1. A legvidámabb csapat:Nagycsaládosok Ifjúsági Vá-
logatottja – Boszorkányok. A legszomorúbb csapat: Kocsimosók gyön-
gye. A legcsinosabb csapat:Dobozi pedagógusok. A „Legfrankóbb” le-
csó elkészítôi: Lecsófrakció. A legszimpatikusabb csapat: Janyik família.
A mesterszakács: Zsadányi mágusok. A legszebb asztali dekoráció:
Gyulai Gyepes Team. A legkülönlegesebb hozzávalókat használó csa-
pat: Nagycsaládosok Ifjúsági Válogatottja – Mariachi. A legtávolabbról
érkezett csapat: Szabadkai Lecsó 1.

Telefon:
66/322-214, 30/395-2035.
Békéscsaba, Szent István tér 20.

www.egyhazitemetkezes.hu
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A MEGOLDÁS: 
magas fûtôértékû 
BIOBRIKETT – szalmából –
most AKCIÓS áron kapható!

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

Nemzetközi 
nyugdíjas-találkozó
A Békés Megyei Nyugdíjas
Egyesületek Szövetsége szep-
tember 9-én nemzetközi nyug-
díjas-találkozót és egészség-
megôrzô napot rendezett Bé-
kés-Dánfokon a Békés me-
gyében és a határ közelében
élô, aktív nyugdíjasoknak.

Vágvölgyi Gábor vezetôségi
tag és médiakapcsolat-tartó
tájékoztatása szerint mintegy
hétszázötvenen érkeztek Dán-
fokra a környék több települé-
sérôl. Szép számmal képvisel-
tették magukat a békéscsa-
baiak, és idén elôször nemzet-
közivé szélesítette a találkozót,
hogy eljöttek az Arad megyei
és az Arad városi nyugdíjasli-
ga tagjai. A nap folyamán a
résztvevôk három kilométert
sétáltak a gáton, megnézték a
kikötôt, tornáztak, ügyességi
játékokon vehettek részt. Volt
szellemi totó, horgászverseny
és tánc, hat egyesület pedig
mûsorral örvendeztette meg a
jelenlevôket. 
A szövetség ötödik éve ren-

dez egészségnapot a szépko-
rúaknak. Bôvül azoknak a kö -
re, akik eljönnek, s az együtt-
lét, a közös mozgás révén
visszafiatalodnak. M. E.

AFidesz szövetségi rend-
szeréhez tartozó Kisgaz-

da Polgári Egyesület – Kis-
gazda Polgári Szövetségpárt
(KPE–KPSZ) országos gyû -
lést tartott Békéscsabán. A
kisgazdák határozati javasla-
tokat fogadtak el és felhíváso-
kat tettek közzé. 
– Ha a mezôgazdaságot

veszni hagyjuk, vége a vidék-
nek – adta meg az alaphangot
a házigazda jogán Hanó Mik-
lós alpolgármester. – A kukori-
cát, a búzát sem tudjuk eladni,
pénzügyi furfang eredménye-
ként pedig a földet húzhatják
ki a lábunk alól. A kormány-
váltásig hátralévô hat hónapot
valahogy túléljük, ám ha akkor
sem lesz hathatós változás,
nincs tovább. Érdekünk a két-
harmados többség, melynek
elérése érdekében mindenkit
mozgósítani akarunk. 
– Csak egy kisgazda vonu-

lat van, a miénk – szögezte le
Turi-Kovács Béla országos el-
nök. – A lopásnak, csalásnak,
hazudozásnak véget vetünk,
hamarosan elérkezik a szám-
adás pillanata azoknak, akik
ilyen mélypontra juttattak
bennünket. 

Deutsch Tamás európai
parlamenti képviselô hozzá-
szólásában úgy vélte: 2002
nyarán a balliberális hatalom
nem véletlenül hozta meg el-
sôként a termôföldrôl szóló tör-
vényt. Mint fogalmazott, gyôz-
tes választás után ezt felülírják,
mert a bajok egyik forrása ez.

– Az elmúlt hét-nyolc év há-
borús pusztítással ér fel –
mondta Kövér László. – Lehet,
hogy a rendôrség szolgál és
véd, de nem minket. A nem-
zetbiztonsági hivatal olyan
mélyre süllyedt, hogy annál
már nincs lejjebb. Honvéde-
lemrôl és külpolitikáról azért
nem beszélek, mert ami nem
létezik, arra kár sok szót vesz-
tegetni. Fehér József

Kisgazdák gyûlése

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK

RÉZANGYAL

Elefánt
Sörözô

Nyitva tartás: naponta 7.00–22.00-ig vagy 3.00-ig
Családi, baráti rendezvények, dartsklub.

Kéthetente csütörtökön a kultúra jegyében blues, 
népzenei és egyéb koncertek.

NEM DOHÁNYZÓ SZAFARI TEREM.
A mûsor kezdete: 21 óra. A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Békéscsaba, Illésházi u. 1. www.elefantsorozo.hu
elefantsorozo@vipmail.hu Telefon: 06-30/85-4444-8Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

Az Egészségügyi Világszerve-
zet Egészséges Városok Háló-
zata 2008. október 15 –18. kö-
zött Zágrábban rendezte meg
ötévenként esedékes nemzet-
közi konferenciáját, mely egy-
ben az Európai Egészséges
Városok Mozgalom húszéves
fennállásának megünneplése
is volt. A résztvevôk nyilatko-
zattal zárták a konferenciát,
melyet az ott lévô polgármes-
terek és politikusok 2008. ok-
tóber 18-án fogadtak el.

Vantara Gyula polgármes-
ter egyéb hivatalos elfoglalt-
sága miatt nem lehetett ott az
eseményen, azonban mint az
egészség ügye mellett elkö -

telezett politikus fontosnak
érezte, hogy aláírásával dek-
larálja: egyetért a kongresz-
szusi nyilatkozatban foglal-
takkal. A dokumentum aláírá-
sa testületi döntést nem igé-
nyel, az alapelvekkel és cé-
lokkal való személyes egyet-
értést fejez ki szövetségünk
tagvárosainak polgármesterei
részérôl.
A kongresszus egyetért az

Egészségügyi Világszervezet
koncepciójával, amely ki-
mondja: az egészség elôfelté-
tele a jó életminôségnek, a
szegénység leküzdésének, el-
engedhetetlen feltétele a gaz-
dasági növekedésnek.   

Egészséges városok
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk
Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.
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Hocz és Medvegy Kft.
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Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

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

www.perfekt.hu

Válassza a Perfekt-mmiinnôôssééggeett!!

Az alábbi tanfolyamainkra
várjuk jelentkezését:

- tb- és bérügyi szakelôadó (9. 22.)
- bérügyintézô (9. 22.)
- ingatlanközvetítô 
- pénzügyi-számviteli ügyintézô (9.21.)
- mérlegképes könyvelô
- társadalombiztosítási ügyintézô (9. 22.)
- ellenôrzés- és minôségbiztosítási munkatárs
- adótanácsadó

Szeptemberben még csatlakozhat megkezdett
képzéseinkhez:  valutapénztáros és mun-
kavédelmi technikus szakmai tanfolyamra!

E rdôs Norbert képviselô ar-
ról tájékoztatta a sajtó

képviselôit, miszerint az Alli-
anz Hungária Biztosító Zrt.
nagyfokú leépítésre készül,
amely elsôsorban a Békés-
csabán mûködô kelet-ma-
gyarországi állománykezelô
központot érinti. A honatya 66
dolgozóról beszélt, akikkel
kapcsolatban elmondta: tudo-
mása szerint a biztosító egye-
lôre nem tett ajánlatot késôb-

bi, esetleg más városban tör-
ténô foglalkoztatásukra.
A munkáltató késôbb köz-

leményben támasztotta alá a
leépítéssel kapcsolatos érte-
süléseket, és pontosított:
szeptember 8-i dátummal 64
dolgozót mentesítettek a mun-
kavégzés alól, akik október
14-én kapják meg rendes fel-
mondásukat. A közleménybôl
az is kiderül, hogy Vantara
Gyula személyes találkozót

kért az Allianz Hungária elnök-
vezérigazgatójától, aki a pol-
gármester aggályait meghall-
gatva megígérte, hogy a társa-
ság igyekszik minél több dol-
gozót tovább foglalkoztatni a
cég más területein, az álláske-
reséssel kapcsolatos techni-
kák elsajátításához pedig tré-
ningeket szervez, illetve lehe-
tôvé teszi az átképzést üzlet-
kötôi területre. Azoknak, akik
számára az áthelyezés a lakó-

hely megváltoztatásával jár, a
társaság lakhatási támogatást
biztosít.
Az elbocsátott csabai dol-

gozók üzleti vagy káradmi-
nisztrációs területen vállalhat-
nak munkát Budapesten,
Veszprémben vagy Gyôrött.
Az érintetteknek felkínált mun-
kakörökhöz kapcsolódó pá-
lyázatok kiértékelése jelenleg
még folyamatban van.

Kárász-Kiss Péter

A pályakezdô diplomásokat
53 millió forinttal támogatja sa-
ját forrásaiból a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács. Az
összegbôl 38 fiatal értelmiségi
elhelyezkedését segítik ösz-
töndíjas program keretében.
Mint azt Domokos László, a

tanács elnöke elmondta, a
program célja, hogy a friss
diplomások gyakorlati mun-
katapasztalatot szerezzenek
és hogy itt tartsák ôket a me-
gyében. Az ösztöndíjasok
december elsejéig állhatnak
munkába. Megyénkben 26
önkormányzat és ezek intéz-
ményei, önkormányzati alapí-
tású és tulajdonú gazdasági
társaságok, alapítványok fog-
lalkoztatják majd a közgaz-
dász, mûszaki képesítésû
diplomásokat: informatikus,

gépész- és építészmérnökök,
valamint az orvosok és a jo-
gászok voltak a legkereset-
tebbek. Az ötezer lélekszám
alatti településeknél fôiskolai
végzettségûeket is foglalkoz-
tathatnak. A program a ta-
nács és a Dél-alföldi Regioná-
lis Munkaügyi Központ együtt -
mûködésében valósult meg.
Dr. Nagy Ágnes, a munkaügyi
központ fôigazgatója a Csa-
bai Mérlegnek elmondta,
hogy a 38 támogatottból he-
ten csabai kötôdésûek, a
Szent István Egyetem gazda-
sági fôiskolai karán végeztek.
Az elhelyezkedett diplomások
bértámogatást kapnak, ha-
vonta 120 ezer forintot egy
éven át, ám a munkáltató ad-
hat többet is.

Vándor Andrea

Munkajogi ismertetônk-
ben magával a munka-

viszonnyal ismerkedhetünk
meg. A munkaviszonyra vo-
natkozó legalapvetôbb szabá-
lyokat a versenyszférában a
Munka Törvénykönyve (MT)
rögzíti, ennek megismerésé-
hez nyújt segítséget a sorozat.
A munka elvégzéséhez

többféle jogviszony is szóba
jöhet. Legtöbben a munkavi-
szonyra gondolnak, de ezen-
kívül léteznek még megbízási
és vállalkozási jellegû jogvi-
szonyok is, melyek elemzése
nem tárgya jelen sorozatnak.
A munkaviszony alanyai a

munkáltató és a munkaválla-
ló. Munkavállaló az lehet, aki
a 16. életévét betöltötte, nála
nem kell a törvényes képvise-
lô (tipikusan a szülô) hozzájá-
rulása sem. Ettôl eltérôen a
15. életévét betöltött, általá-
nos iskolában, szakiskolá-
ban, középiskolában nappali
képzésben tanulmányokat
folytató tanuló is dolgozhat
munkaviszony keretében az
iskolai szünet alatt, de ez
esetben kell a törvényes kép-
viselôjének hozzájárulása.
Ennél fiatalabb korban a mun-
kavégzéshez a gyámhatóság
engedélye is szükséges, és
csak bizonyos mûvészeti,

sport-, modell- vagy hirdetési
tevékenység jöhet szóba (pl.
reklámok szereplôi, ifjúsági
sportolók, modellek stb.).
A munkaviszony munka-

szerzôdéssel jön létre, melyet
írásba kell foglalni, és mini-
málisan benne kell lennie az
alábbi három kötelezô tartal-
mi elemnek:
1. a munkavállaló személyi
alapbére (munkabér);

2. a munkakör;
3. a munkavégzési hely.
Ezenkívül bele kell írni a fe-

lek nevét, egyéb lényeges
adatait és bármely olyan kér-
dést, amelyben fontosnak
tartják a megegyezést.
A munkavégzés helye lehet

állandó, de lehet változó is, a
munkaviszony kezdete pedig
a munkába lépés napja. 
Idôtartam szempontjából

köthetô határozott, illetve ha-
tározatlan idejû munkaszerzô-
dés is. Határozott idejû mun-
kaviszony esetén annak idô-
tartamát naptárilag vagy más
alkalmas módon kell megha-
tározni, pl. a munkaviszony
vége 2010. december 31., de
meghatározható úgy is, hogy
egy másik munkavállaló he-
lyettesítése (pl. gyed, gyes)
idô tartamára szól a szerzôdés.

Kálmán Viktor

Az Európai Bizottság  április-
ban hagyta jóvá Békéscsaba
szennyvíztisztításának és csa-
tornázásának fejlesztését. A
beruházás összköltsége 17, 7
milliárd forint, amelybôl mint-
egy 15 milliárd forint az uniós
támogatás. A békéscsabai
beruházással együtt eddig
mindössze öt hazai nagypro-
jekt kapta meg az igent Brüsz-
szelbôl. 
Augusztusban írták alá az

önkormányzat és a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgá-
lat részérôl a vállalkozói szer-
zôdést a munkálatok által
érintett földterület régészeti
feltárásáról és tûzszerészeti
átvizsgálásáról. 

Magyarországon törvény
rendelkezik arról, hogy min-
den régészeti lelôhelyen –
amely lehet nyilvántartott,
avagy még ismeretlen – a ki-
vitelezési munkák megkezdé-
se elôtt a munkálatok által fel-
bolydított területen régészeti
feltárások kezdôdnek. Az is-
mert lelôhelyek területén meg -
elôzô feltárást, a többi föld-
munkával érintett területen ré-
gészeti megfigyelést kell vé-
gezni.
Régészeti szem  pontból Bé-

késcsaba gazdagnak mond-
ható település, a városban és
környékén több száz régésze-
ti lelôhelyet tartanak nyilván. A
megelôzô feltárással vizsgált

terület az elôzetes adatok
alapján összesen húszezer
négyzetméter felületet jelent,
mely magában foglalja a teljes
feltárással érintett területeket
(8364 m2) és a kivitelezés so-
rán esetlegesen elôkerülô le-
lôhelyeket (11636 m2).
További jogszabályi kötele-

zettség a teljes építési terü-
let tûzszerészeti átvizsgálása,
amely Békéscsaba esetében
120 ezer négyzetmétert jelent.
Törvényi elôírások szerint a

régészeti feltárási és megfi-
gyelési munkálatokat, illetve a
régészeti örökségvédelem
hatékonyabb ellátása érdeké-
ben a lôszer-mentesítési mun-
kálatokat is csak a Kulturális

Örökségvédelmi Szakszolgá-
lat irányíthatja. 
A vállalkozói szerzôdésben

megállapodás történt a mun-
kálatok költségeirôl is. Ezek
szerint a régészeti munkála-
tok 78 millió, a régészeti szak-
felügyelet biztosítása 1100
órára 9 350 000 forintot tesz-
nek ki, a tûzszerészeti felderí-
tés pedig 25 920 000 forintba
kerül majd.
Békéscsaba városvezeté-

se arra törekszik, hogy a Kul-
turális Örökségvédelmi Szak-
szolgálat hozzájárulásával a
munkálatokat helyi vállalko-
zások, illetve helyi szerveze-
tek végezzék. 
Vantara Gyula polgármester

Búcsúzott
Gáti Zoltán

Ünnepélyes állomány gyû -
lés keretében 35 év szol-

gálati viszony után nemrégi-
ben búcsúzott a testülettôl Gáti
Zoltán ezredes, a Békés Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság vezetôje. Nyugállo-
mányba vonulásával párhuza-
mosan Tatár Attilaországos pa-
rancsnok kinevezte utódját dr.
Takács Árpád polgárvédelmi
alezredes személyében. A Bé-
kés Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság új vezetôje el-
képzeléseirôl is beszélt az állo-
mánygyûlésen. Elmondta, tu-
dásalapú katasztrófavédelmet
szeretne kialakítani. V. A.

Immár harmadik alkalom-mal rendezték meg nemré-
giben Mezômegyeren az igen
népszerû gazdanapot. A VII.
kerület apraja-nagyja kiláto-
gatott a rendezvényre, de el-
jöttek a nagyszalontai nyugdí-
jasok és más megyei telepü-
lések lakói is.
A falusi életet felelevenítô

program disznótorral indult
kora reggel, s már délelôtt le-
hetett nevezni a pogácsa- és
pálinkaversenyre. A színpadon
pedig kezdetét vette a kulturá-
lis kavalkád: fellépett a Mezô-
megyeri Asszonykórus, a Bé-
késcsabai Gitárklub, a megye-
ri ovisok, a Szent László utcai
iskola diákjai, fergeteges sikert
aratott az Antovszki Band és
a Balassi Néptáncegyüttes,
Araczki László cigánydaléne-
kes, a sztárvendég 3+2 zene-
kar. Délidô felé közeledvén a
megéhezett falunapozókat fi-
nom székelykáposzta várta.
Természetesen nem maradha-

tott el a tombola és a tûzijá-
ték sem. A tombola fôdíját –
egy ôzet – a vadászok ajánlot-
ták fel. Hricsovinyi Tamás, az
Összefogás Mezômegyerért
Egyesület elnöke elmondta,
hogy többen jelentkeztek az
idén a versenyekre, mint ta-
valy. A pogácsaverseny har-
madik helyezettje Kotroczó
Andrásné, a második Kocziha
Pálné lett, a dobogó elsô foká-

ra pedig Miklya Mátyásné áll-
hatott fel. A pálinkaversenyben
a legjobb nedût Csányi István
alkotta, megelôzve Laczó Pál
és Kozma Tibor pálinkáját.
A gazdanap fôvédnöke

Hanó Miklós alpolgármester
volt. A 2500 lelket számláló te-
lepülésrész ünnepe utcabállal
ért véget, a jó hangulatról a
Joker együttes gondoskodott.

Vándor Andrea

Régészet a szennyvíz-beruházás elôtt

Gazdanap muzsikával Munkajog mindenkinek
(I. rész)

Pályakezdô diplomások

Leépítés az Allianz biztosítónál

A BÉKÉSCSABAI TABÁN
NÉPTÁNCEGYESÜLET

gyermek, ifjúsági 
és felnôttcsoportjaiba várja 

régi és új táncosok 
jelentkezését minden 

kedden és csütörtökön 
16–21 óra között

az ifiházban,
a kisiskolásokat 

a Szigligeti utcai óvoda
tornaszobájában hétfôn és

szerdán délután,
a Napsugár (volt Pásztor 
utcai) óvodában kedden és

csütörtökön délután.

Érdeklôdni
a 06-30/510-7900

telefonszámon lehet.
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MUNKAÜGYI AKTUALITÁSOK

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Békéscsabai Kiren-
deltség és Szolgáltató Központja tájékoztatja a munkaadókat,
hogy a 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 41/A § alapján a
munkaadó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az
általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20
fôt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munka-
képességû személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem
éri el a létszám 5 százalékát. 
A 2009. évi LXXVII törvény 129. § alapján 2010. január 1-jétôl a re-
habilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 Ft/fô/év összegre mó-
dosul.
A megváltozott munkaképességû személyek elhelyezését segíti
elô a TÁMOP 1.1.1. program, amelynek keretében azon mun-
kaadók, akik megváltozott munkaképességû személyeket fog-
lalkoztatnak, az alábbi támogatásokat igényelhetik:
– BÉRKÖLTSÉG-TÁMOGATÁSOK:munkakipróbálás, munkatapasztalat-
és munkagyakorlat-szerzés támogatása a bruttó munkabér + a
munkáltatót terhelô járulékok együttes összegének 100%-a
3–12 hónapig terjedô idôtartamra. A feltételek fennállása esetén
már a munkáltatónál munkaviszonyban álló személyek részére is
megállapítható;
– REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁST ELÔSEGÍTÔ BÉRTÁMOGATÁS: a
program célcsoportjától függôen a bruttó munkabér + a mun-
káltatót terhelô járulékok együttes összegének 40, illetve 60%-a
maximum 12 hónapon keresztül; 
– MUNKÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ UTAZÁSI KÖLTSÉG TÁMOGATÁSA: a
bértámogatás és a bérköltség-támogatások teljes idejére
(max. 12 hónapig) 100%-os mértékben;
– A MUNKAHELY MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ SZEMÉLY FOGLALKOZ-

TATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADAPTÁCIÓJA, FIZIKAI ÉS INFO-KOMMUNIKÁCIÓS

AKADÁLYMENTESÍTÉSE.

Ez a támogatási forma pályázati formában érhetô el a munkáltatók
részére. A pályázatokat 2009. aug. 3-tól kezdôdôen lehet benyújta-
ni. A pályázati kiírás az alábbi címen érhetô el: http://www.nfu.hu/
akadalymentesitett_munkahelyek_unios_penzbol.

Bôvebb információkért kérjük, keresse fel a Dél-alföldi Regioná-
lis Munkaügyi Központ Békéscsabai Kirendeltség és Szolgáltató
Központját (Békéscsaba, Árpád sor 2/6., telefonszám: 06-66/444-
211/1141.).

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló LXXVIII. tv.
(továbbiakban: ÉTV) 9. § (2.) bekezdés a) pontjában elôírtak
alapján ezúton biztosítja az érintett természetes személyek, jogi
személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek számára az
elôzetes véleményalkotási lehetôséget. 

1. A módosítási eljárásba bevont területek

1. A Gyulai út déli oldalán lévô, 0280/9 hrsz.-ú terület a vele
szemben lévô, 0296/6 hrsz.-ú területtel, valamint a 0814/89 és
a 0814/90 hrsz.-ú területek.

2. Az Orosházi út déli oldalán lévô 0964 hrsz.-ú terület.

2. A módosítás indoka

A településrendezési eszközök 2008. március hónapban történt
közgyûlési elfogadása óta az elôzô pontban jelzett helyrajzi szá-
mú területek egy-egy részének igénybevételével a közút felett fe-
lüljáró létesítése. 

3. A módosítás célja

1. A Gyulai út északi oldalán, a volt repülôtér városhoz közelebb
esô területén létrehozandó kereskedelmi központ forgalom-
technikai szempontból egyszerûbb megközelítésének meg-
teremtése és a jogszabályokban elôírt biológiai aktivitásérték
megôrzése.

2. Az Orosházi út melletti volt honvédségi lôszerraktár övezeti
besorolásának módosítása. 

4. A módosítás várható hatása

A településrendezési eszközök jelen módosítása az említett
területeken az alábbi hatásokat eredményezi:
1. a tervezett kereskedelmi központhoz vezetô bonyolult meg-
közelítési rendszer átalakítása után egy korszerû közlekedési
rendszer létrehozásával, valamint

2. a volt honvédségi lôszerraktár megszûnését követôen a terü-
let átminôsítése gazdasági területté

a napi igényekhez jobban igazodó településrendezési terv lét-
rehozását segítik elô, amelyek továbbra is képesek biztosíta-
ni a kialakult településkarakter hosszú távú megôrzését.

Kérjük a tisztelt lakosságot és minden érintett szervezetet, vala-
mint az elôzetes véleményalkotásra felkért szervezeteket, hogy
az 1. pontban felsorolt módosítással kapcsolatos városfejlesz-
tési és városrendezési szempontok szerint megalapozható és
támogatható javaslatukat, észrevételeiket az ÉTV-ben biztosított
elôzetes véleményalkotási idôn belül, de legkésôbb 2009. októ-
ber 30-ig juttassák el a polgármesteri hivatal városépítészeti cso-
portjához (Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Városépítészeti Csoportja

A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK FELTÉTELEI
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az
iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást
eredményezô korszerûsítésének, felújításának támogatásáról szó-
ló 31/2008. (VII. 14.) rendelete alapján a Békéscsaba Megyei Jogú
Város közigazgatási területén lévô, 1992. július hó 1. napját meg elô -
zôen kiadott építési engedély alapján iparosított technológia fel-
használásával épült lakóépületek felújításához igényelhetô támo-
gatás az alábbi munkálatokra:
a) nyílászárók energiamegtakarítást eredményezô felújítása, cse-
réje;

b) homlokzatok és födémek szigetelése;
c) épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, energiamegtakarítást
eredményezô felújítása;

d) a megújuló energia felhasználásának növelése, a hagyományos
energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésé-
re irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az ener-
gia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálására.

Támogatás már megkezdett beruházáshoz nem igényelhetô.
Támogatási kérelem csak teljes épületre vagy dilatációval határolt
épületrészre nyújtható be.
Önkormányzati kamattámogatás iránti kérelmet azok a társasházak
nyújthatnak be, amelyek pályázatot nyújtanak be 2009. október hó
30. napjáig az illetékes minisztériumhoz a Zöld Beruházási Rendszer
Klímabarát Otthon Panel Alprogram „Iparosított technológiával épült
lakóépületek széndioxidkibocsátás-csökkentést és energiamegta-
karítást eredményezô korszerûsítésének, felújításának támogatása”
címû pályázati felhívásra (közismert nevén: panelprogram).

AZ IGÉNYELHETÔ KAMATTÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A vissza nem térítendô kamattámogatás mértéke lakásonként a pa-
nelprogram pályázatán elnyert állami támogatás kétszeresének
megfelelô mértékû önrész biztosítására felvett, legfeljebb 5 év futa-
midejû pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6%-os mértékû kamata lehet,
de nem haladhatja meg lakásonként a 200 000 Ft-ot, azaz kettô-
százezer forintot. Az önkormányzati kamattámogatás egyszer meg-
ítélt összeg, ha a pályázónak a pályázatban megjelölttôl eltérô, pót-
lólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó
köteles, az nem növelheti az önkormányzati kamattámogatás ösz-
szegét. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei
a támogatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél ala-
csonyabbak, az önkormányzati kamattámogatás összege ezzel ará-
nyosan csökken.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
A kamattámogatásért folyamodó társasház vagy lakásszövetkezet
igényét a társasház közös képviselôje vagy a társasházat üzemel-
tetô szervezet koordinálja. A kérelem az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon nyújtható be 2009. október 30. napjáig sze-
mélyesen vagy postai úton Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Stratégiai–Fejlesztési Osztálya címére (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.). 

A kérelemhez csatolni kell a közgyûlési, illetve lakógyûlési határozat
hiteles jegyzôkönyvi kivonatát a saját erô biztosításáról, illetôleg an-
nak rendelkezésre állásáról, valamint készpénzben rendelkezésre
álló önrész esetén a számlavezetô bank által kiállított nyilatkozatot.

A kérelem hibás vagy hiányos kitöltése, illetve a szükséges mellék-
letek hiánya esetén a jelen pályázat kiírója 8 nap határidô tûzésével
hiánypótlásra, illetve kijavításra szólítja fel a kérelmezôt. 

A hiánypótlás elmulasztása, illetve a nem teljes körû hiánypótlás a
kérelem elbírálásból történô kizárását eredményezi.

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA, A KAMATTÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Elbírálásra azon kérelmezôk kérelmei kerülnek, melyek a panel-
program pályázatán támogatásban részesülnek. A támogatás oda-
ítélésérôl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz -
gyûlése dönt a gazdasági, költségvetési és pénzügyi bizottság, va-
lamint a városfejlesztési, mezôgazdasági és környezetvédelmi bi-
zottság véleményének kikérése után.

A kamattámogatásban részesülô társasházakkal az önkormányzat
támogatási szerzôdést köt.

A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA
A beruházást a támogatási szerzôdés megkötésétôl számított 3
éven belül meg kell valósítani. A munka elvégzését az önkormány-
zat megbízottja bármikor ellenôrizheti. Az önkormányzat a kamattá-
mogatást visszavonja, ha a pályázó a támogatási szerzôdésben fog-
laltakat nem teljesíti.

INFORMÁCIÓ

További információ kérhetô a stratégiai–fejlesztési osztály munka-
társától, Lovas–Bartók Viktóriától a 452-252-es telefonszám 1222-es
mellékén, e-mailben: bartok@bekescsaba.hu, illetve személyesen
ügyfélfogadási idôben a Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet
122. számú irodában.

A kérelem és a vonatkozó önkormányzati rendelet a fenti elérhetô-
ségek valamelyikén igényelhetô. 

Köszönet!
A Paróczay út 1–7. szá -

mú tömb lakóközössége
köszönetét szeretné kife-
jezni Kiss Tibor képviselô
úrnak. A számos problémá-
val küzdô épületnél a leg-
fontosabb feladatok, mint a
balesetveszélyessé vált lép-
csô felújítása, az akadály-
mentesítô rámpák kiépíté-
se, továbbá a konténertáro-
ló megépítéséhez nyújtott
támogatása példaértékû.

A képviselô úr segítsé-
gével a megoldhatatlan-
nak tûnô problémák meg-
oldhatóvá váltak, melyet
ezúton szeretnénk meg-
köszönni.

Szécsi Jenôné 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
ösztöndíjas foglalkoztatás keretében két fô friss diplomás, 
pályakezdô fiatal foglalkoztatására 12 hónapos idôtartamra, 

PÁLYÁZATI REFERENSI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÔI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA.

KÖVETELMÉNYEK:
– közgazdász egyetemi végzettség;
– 30. életévét be nem töltött olyan személy, akinek a diplomája a jog-
viszony létesítését megelôzô két éven belül került kiadásra, és mun-
kaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati jogvi-
szonyban vagy szolgálati jogviszonyban nem áll;
– érvényes START-kártyával rendelkezô személy;
– büntetlen elôélet.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:
– foglalkoztatási forma: ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony (2004.
évi CXXIII. törvény elôírásai szerint); 
– bérezés: bruttó 120 000 Ft/hó; 
– a munkavégzés helye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

BENYÚJTANDÓ OKIRATOK:
– végzettséget, képesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önélet-
rajz, elérhetôség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyi-
latkozat az alkalmazási feltételek meglétérôl.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
– a pályázatot 2009. október 5. napjáig postai úton kell benyújtani;
– a pályázatot zárt borítékban Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala címére (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)
kell elküldeni. A borítékon kérjük feltüntetni: „ösztöndíjas foglalkoz-
tatás”.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.bekescsaba.hu.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán Ág-
nes személyzeti csoportvezetô nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

KEREKES GYÖRGY (1903–1982) festômûvész képeibôl 
festménykatalógus készül.

Várom azok jelentkezését, 
akiknél Kerekes György-festmény van.

Kerekes Attila (06-70/365-1375).

KÖZLEMÉNY
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítja településrendezési tervét

FELHÍVÁS
Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményezô

korszerûsítéséhez, felújításához igényelhetô önkormányzati kamattámogatásról

Szeretettel várjuk kedves megren-
delôinket a Békéscsaba, Kinizsi u.
5. szám alatti üzletünkben, ahol
vállalunk:

– színes és fekete-fehér 
fénymásolást,

– színes és fekete-fehér 
nyomtatást,

– bélyegzôkészítést,
– névjegy-, szórólap-, 

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

ajándéktárgy-készítést,
– teljes körû nyomdai 

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

Extrémpálya-avató verseny
Az extrém sportok kedvelôinek alighanem maradandó él-
ményt, jó szórakozást nyújt a sportcsarnok melletti skate-
parkban szeptember 26-án 11 órakor kezdôdô s egészen
este 8-ig tervezett „II. Harlee Xtreme Games and graff jam”
elnevezésû program.
A rendezvényen kategóriák szerint díjazzák majd a gör-
deszkásokat, valamint a BMX-esek különbözô ágazatainak
képviselôit. Emellett bemutatók, kisebb-nagyobb meglepe-
tések, meghívásos graffitis események színesítik majd a bé-
késcsabai Air-Rolls Extrém Sport és Életmód Egyesület által
szervezett napot.
A békéscsabai skate-parkot 2006. június 1-jén avatták fel,
ám az idei nyár folyamán jelentôs fejlesztés történt a létesít-
ményben: a legendás budapesti, a sportolók által rendkívül
kedvelt, de tavasszal kényszerbôl megszüntetett GODSPEED
Sportpark elemeit vásárolta meg Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata. A megújított, új arculatot kapott elemek
a nyári vakáció idôszakában folyamatosan kerültek ki a sport-
csarnok melletti területre, a verseny napjától pedig valamennyi
az extrémsport-rajongók rendelkezésére áll. A pályaavató ver-
senyre díjtalan a belépés.

Pályázati felhívás 
a „Békéscsabai tehetségekért” címû 

önkormányzati támogatásra

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága

PÁLYÁZATOT ÍR KI 
a békéscsabai állandó lakhelyû, 

felsôoktatási intézmények nappali tagozatán aktív vagy
passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezô hallgatók, 
tehetséges diákok – tanulmányokhoz kapcsolódó –

külföldi képzésének, tanulmányútjának támogatására.

A pályázat teljes szövege és a jelentkezési ûrlap letölthetô 
a www.bekescsaba.hu honlapról.

Beadási határidô: 2009. október 22.
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1. Miért van szüksége a városnak forgalom-
számlálásra és kikérdezésre?

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
több fejlesztéssel kapcsolatos pályázatot nyert el
(Agóra, belváros-rehabilitáció, Szent István tér re-
vitalizációja, közúti fejlesztések stb.), és további
számos pályázat vár elbírálásra. A nagyobb pro-
jekteknek illeszkedniük kell a város fejlesztési
stratégiájához, így a közlekedésfejlesztéssel kap-
csolatos közép- és hosszú távú koncepcióhoz is.
A közlekedésfejlesztési terv minden közlekedési
módot illetôen (gépjármû, kerékpáros, gyalogos,
tömegközlekedés) felméri a jelenlegi közlekedési
viszonyokat, a közúti forgalom nagyságát és az
utazási szokásokat. Számítógépes forgalmi mo-
dellezés segítségével megvizsgálja az egyes fej-
lesztések során módosuló forgalmakat, és az
eredmények felhasználásával a közúti közlekedés
minôségét, a tömegközlekedés szolgáltatási szín-
vonalát javító intézkedésekre tesz javaslatot.
2. Milyen elônyei származnak a város lakóinak a

közlekedésfejlesztési tervbôl?
A városlakók utazási szokásainak feltárásával, az
igények megismerésével olyan közlekedésfej-
lesztési terv készülhet el, mely közép- és hosszú
távon biztosítja a város és polgárai számára a köz-
lekedés színvonalának fejlôdését, valamint a fej-
lôdés fenntarthatóságát.
3. Mikor számíthatnak a kérdezôbiztosok mun-

kájára?

A forgalomfelvétel tervezett idôpontja 2009. szep -
tember 23–24., szeptember 28-tól október 1-ig és
október 13-tól 15-ig. A kérdezôbiztosok a reggeli
és délutáni csúcsforgalomban a közutakon és az
autóbusz-megállókban dolgoznak, az esti órák-
ban (17–20 óra között) pedig az otthonukban ke-
resik fel a város polgárait. 
4. Hol számíthatnak megállításra, kikérdezésre?
A közúti forgalomfelvétel a város forgalmasabb
csomópontjaiban, a fôbb közlekedési útvonala-
kon és benzinkutakon, a tömegközlekedési kikér-
dezés a forgalmas megállókban és az autóbusz-
pályaudvaron, a háztartási felvétel pedig mintavé-
teles eljárással a város lakókörzeteiben történik.
5. Milyen formában valósul meg a forgalomfel-

vétel?
A forgalomszámlálás a forgalom zavarása nélkül
valósul meg. A kikérdezés egyes esetekben rend-
ôri biztosítás igénybevételével, megállítással tör-
ténik, az otthoni kérdezésnél pedig „kopogtatá-
sos” módszert alkalmaznak. A közúti kikérdezés
1-2 percet, az otthoni kikérdezés pedig 5-10 per-
cet vesz igénybe.
6. Mit kérek Öntôl, békéscsabai polgártól?
Öntôl, békéscsabai polgártól azt kérem, hogy vá-
laszadásával segítse a kérdezôbiztosok munkáját,
ezzel tegye lehetôvé az Ön igényeit is figyelembe
vevô közlekedésfejlesztési terv elkészítését.
Együttmûködését köszönöm.

Vantara Gyula polgármester

OKTÓBER 22., csütörtök

10.00 Disznóvágás-bemutató – Csabai Kolbászklub Egyesület
11.00 Békés megyei idôsek világnapja, nyugdíjasok kolbászkészítô versenye 
13.00 Térzene – Orosházi Fúvósok. Disznóvágás-bemutató – Csabai Kolbászklub Egyesület
14.00 Csabahús Kft. tombolasorsolása. Disznótoros gasztronómia Békés megyében – könyvbemutató  
15.00 Média Kupa – kolbászkészítô verseny
16.00 Magyar Honvédség Hódmezôvásárhelyi Helyôrségi Katonazenekar koncertje

Közben: 
17.00 Csabai Kolbászklub tombolasorsolása  

18.00 A médiaverseny eredményhirdetése, fesztiválnyitó  
18.30 Szena-torok kórusa  
20.00 Molnár Dixieland Band      

OKTÓBER 23., péntek

10.00 Térzene – Szarvasi Fúvósok, Hagyományôrzô Rezes Banda (Szarvas Ízei)
10.00 Gyermekprogramok
11.00 Kolbászkészítés mesterszakáccsal
12.00 Térzene – Szarvasi Fúvósok, Hagyományôrzô Rezes Banda (Szarvas Ízei)
13.00 Így készül a kolbász egy szarvasi családnál (Szarvas Ízei)
13.30 Személy -, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Békés Megyei Szervezetének 

díjátadó programja
14.00 Csabahús Kft. tombolasorsolása. Könnyûzenei koncert – Szarvas Band (Szarvas Ízei)
15.00 A szarvasi szilva ízei – ételkészítési bemutató és kóstoló (Szarvas Ízei)
16.00 Szarvasi Tessedik Táncegyüttes (Szarvas Ízei)

Közben:
17.00 Csabai Kolbászklub tombolasorsolása
18.00 Szárazkolbász verseny eredményhirdetése

19.00 Kárpát-medencei Folklór Kavalkád, Tessedik Táncegyüttes Szarvas, 
Maticiarik Együttes (Szlovákia) (Szarvas Ízei)

20.30 Lajkó Félix és zenekara a Budapest Bank támogatásával        

OKTÓBER 24., szombat

10.00 Szlovéniai disznóvágás sevnyicai módra
10.00 Térzene – Tótkomlós
10.00 Kolbászkészítô verseny a csarnok küzdôterén és sátrakban
12.30–22.00 Szórakoztató mûsor a PAKSI ATOMERÔMÛ támogatásával  

Fellépnek: Békés Banda, Nyíri Lajos Tánccsoport, Pilischer Sramlizenekar, La Bomba
Közben:  
14.00 Csabahús Kft. tombolasorsolása 
17.00  Csabai Kolbászklub tombolasorsolása
18.00 A kolbászkészítô verseny eredményhirdetése        

OKTÓBER 25., vasárnap
10.00 Disznóvágás-bemutató – szarvasi gazdák 
10.00 Térzene – Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar
10.00–14.00 Gyermekjátszó – a Bábika Játszóház kézmûves- és a Babtársulat programja
14.00 Csabahús Kft. tombolasorsolása
15.00 A pogácsakészítô verseny eredményhirdetése
17.00 Csabai Kolbászklub tombolasorsolása
17.00 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar. A Szerencsejáték Zrt. és a Kolbászfesztivál közös programja
A fesztivál minden programja ingyenes! Helyfoglalás a nézôtér befogadóképességéig, érkezési sorrendben.
A fesztivál területén található:
Élelmiszeripari, turisztikai kiállítás és vásár, népmûvészeti és kirakodóvásár, csabai kolbászok vására
Nyitva tartás: 10–19 óráig
Borvigadalom és vásár, vendéglôs sátrak: nyitva tartás: 10–24 óráig, szórakoztató zene
Vidék sátra – Hungarikumok a Dél-Alföldön: nyitva tartás: 10–19 óráig, mûvészeti csoportok bemutatkozása
Csabai Kolbászklub Egyesület sátra

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata idén elsô
alkalommal adományoz „Bé-
késcsaba Ifjúságáért” kitünte-
tést. Adományozásának mód-
ját, feltételeit és a kitüntetés
pontos leírását Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyûlésének a helyi kitün-
tetésekrôl szóló 20/2005. (VII.
14.) rendelete szabályozza.

A rendelet alapján „Békéscsaba
ifjúságáért” kitüntetés adomá-
nyozható annak a személynek,
aki a békéscsabai gyermek és if-
júsági korosztály fejlôdését,
problémáinak megoldását, ki-
magasló tehetségek gondozá-
sát, informális tanulását segítô, a
gyermekek és fiatalok szabad -
idejének eltöltését értékteremtô

módon szervezô tevékenységét
példamutatóan, kivételesen ma-
gas színvonalon, lelkiismerete-
sen, eredményesen, legalább öt
éve folyamatosan végzi. A ren-
delet értelmében a „Békéscsaba
Ifjúságáért” kitüntetés átadására
október 23-án, a városi ünnep-
ség keretén belül kerül sor.

A pályázók köre: azok a tanu-
lók pályázhatnak, akik békés-
csabai lakhellyel rendelkeznek
vagy Békéscsabán folytatják ta-
nulmányaikat.

Pályázni lehet: bármilyen kis-
plasztikai alkotással, mely a „Bé-
késcsaba Ifjúságáért” kitüntetés
szellemiségéhez illeszkedik. A
képzômûvészeti alkotás anyaga
szabadon választható (agyag,
tûzzománc, bronz stb.).

A pályázatnak tartalmaznia
kell:
– a mûalkotás modelljét,
– mûleírást (mely tartalmazza a
pontos méreteket, anyaghasz-
nálatot, kivitelezési technoló-
giát, felhívja a figyelmet a mûal-
kotás egyedi sajátosságaira),
– költségleírást.

Beküldési határidô: 2009.
szeptember 30. 

Cím: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelôdési és
Sportosztály, Békéscsaba, Szent
István tér 7.
Elbírálás: 2009. október 2.
Az elbírálást követôen a mûal-
kotás kliséjét Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
ta megvásárolja.

Békéscsaba, 2009. október 22–25.
Városi sportcsarnok

és környéke

A zene világnapján, október
1-jén, csütörtökön 18 órától a
Phaedra Közéleti Központban
tartja tízéves jubileumi hang-
versenyét a Trefort Ágoston
Fiúkórus Surinásné Tóth Olga
karnagy vezetésével.
Az 1999-ben alakult kórus-

ban az évek folyamán közel
százötven fiú tanult, dolgo-
zott, ismerhette meg az
együtt éneklés nehézségeit
és örömeit. Az évfordulóra
minden egykori tagot meg-
hívtak, kíváncsiak arra, ho-
gyan folytatódott a fôleg
mûszaki pályán elhelyezkedô
fiatalok élete és mennyire ha-
tottak rájuk a kórusban eltöl-
tött évek. Augusztus végén a
régi és új énekkarosok tábor-
ban készültek a jubileumi

hangversenyre, szeptember-
ben pedig a tíz évet összefog-
laló évkönyv és CD készült a
különleges alkalomra.
Október 1-jén két fellépé-

sük is lesz, délelôtt 10 órakor
a Békéscsabai Központi Szak -
képzô Iskola és Kollégium
konferenciatermébe várják a
diákokat, pedagógusokat, az
intézmény dolgozóit, délután
pedig minden érdeklôdô meg-
hallgathatja ôket a Phaedra
Közéleti Központban (Irányi
utca 10.). 
Az utóbbi hangversenyre

jegyek ötszáz forintos áron a
Filharmónia Kht. Békés me-
gyei irodájában (Andrássy út
24–28., telefon: 442-120) vált-
hatók.

M. E.

Szeptember 26.

Helyszín: Arany János Mûvelôdési Ház
9.00–13.00 Mihály-napi fôzôverseny, fellép a Mezômegyeri Asszonykórus,

közben sakkozási és malmozási lehetôség
10.00–11.00 „Mezômegyer tököse” tökszépségverseny
14.30 Gobelinkiállítás-megnyitó a kisteremben
15.00 Mihály-napi körmenet a körforgalomban
15.40 Mihály-napi megemlékezés, 

közremûködik az Arany Színjátszó Kör
16.00 Karikáscsattogtató verseny
16.30 Táncház és „szôlôlopás” – fellép a Berbécs zenekar
17.20 A Mihály-napi fôzôverseny díjazottjainak köszöntése, díjátadás
18.00 Mihály-napi bál, játszik a Tûzmadár zenekar
Tombolahúzás 19.30-kor

Szeptember 27.

Helyszín: Arany János Mûvelôdési Ház
10.00 Biliárd-, asztalitenisz-, sakk-, amôba- és malomverseny

Helyszín: Kossuth utcai focipálya
14.00 Foci – a mezômegyeri focicsapat mérkôzik meg 

a mezômegyeri sportbarátok csapatával
14.00 Röplabda-minibajnokság 2-3 fôs csapatokkal

A meccs szünetében: hulahoppkarikázási, zsákban futó, 
valamint feleségcipelô verseny

15.00–17.00 DOTTO-vonatozás
14.00–17.00 Ugrálóvár, körhinta, kitelepült büfé, vattacukros, fagyis 

és édességárus
A meccs után: sörivóverseny és eredményhirdetés

Információ: a 26-i fôzôverseny kiírását, a nevezési lapot és a tökszépségver-
sennyel kapcsolatos tudnivalókat keressék az Arany János Mûvelôdési Házban
vagy a honlapon (www.ajmh.hu). A sportversenyekre azok megkezdése elôtt
kell jelentkezni!

Szeretettel várjuk vendégeinket!
A rendezvény nem jöhetne létre Békéscsaba MJV Közgyûlésének Közmûve-
lôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága támogatása nélkül!

A programváltozás jogát fenntartjuk!

„Nyelvet öltünk!” 
Interaktív buszos

kiállítás
Békéscsabán

A Petôfi Irodalmi Múzeum Ka-
zinczy Ferenc születésének
250. évfordulója – a magyar
nyelv éve – alkalmából egy 60
állomásos utazó kiállítást ren-
dez, melynek keretén belül
2009. szeptember 28-án Bé-
késcsabára is ellátogatnak. 
A városháza elôtti dísztéren
(Szent István tér 7.) 9 és 17 óra
között tartózkodik majd a
„Nyelvet öltünk!” elnevezésû
busz, a tavaly nagy sikerrel
megrendezett „Nyugat busz”
címû mozgókiállításhoz ha-
sonlóan.

Ez a játékos címet viselô kiállí-
tás Kazinczyék nyelvteremtô,
nyelvújító generációjának tö-
rekvéseit ismétli meg. A ma-
gyar nyelvközösség aktuális
nyelvhasználatát és magát a
nyelvet helyezi a középpontba.
Bemutatja a beszélt és írott
nyelv, az egyéni nyelvhasználat
sajátosságait: nyelvjárási, re-
gionális, rétegnyelvi szavakat,
fordulatokat. Felidézi a nyelv-
történeti hagyományt, nyelv-
emlékeinket, kalauzol a nyelv-
járások között. 

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Ok-
tatási, Közmûvelôdési és Sport-
osztálya szeretettel vár min-
denkit egy utazásra a régi sze-
relmeslevelek nyelvezetétôl az
sms-ek jelszaváig a „Nyelvet
öltünk!” buszos kiállításon
szeptember 28-án, hétfôn 9
és 17 óra között! 

A kiállítás megtekintése ingyenes.

Nemzedékrôl
nemzedékre

A Szlovák Gimnázium, Általá-
nos Iskola, Óvoda és Kollégium
október 3-án ünnepli fennállá-
sának 60. évfordulóját, ebbôl
az alkalomból jelenik meg a
Nemzedékrôl nemzedékre
címû kiadvány.
Az ünnepség nevelôtestületi
üléssel és emléktábla-avatás-
sal kezdôdik az iskolában,
majd fotókiállítást nyitnak meg
a Szlovák Kultúra Házában,
este pedig a városházán ko-
szorúznak. A „Tabló bálon”, a
Fiume Hotelben a vacsora árá-
nak kifizetése ellenében lehet
részt venni. A befizetéseket
csekken vagy személyesen vár-
ják a szervezôk szeptember 28-
áig. Az iskolavezetés közada-
kozásból emléktáblát szeretne
elhelyezni az intézmény volt
épületein (József Attila utca).

A felajánlásokat december
31-ig várják az alábbi számla-
számon „Felajánlás” megje-
löléssel: 11733003-20107343.

Vándor Andrea

KONFERENCIA | ESKÜVÔ | CATERING | KULTURÁLIS PROGRAMOK

Terembérleti lehetôség!

Szolgáltatásaink:

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

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

A Békési Úti Közösségi
Házak programajánlata

Szeptember 25-én 16 órától:
Boldogságbetakarító ünnep –
Schéner Mihály-emlékünnep-
ség a Meseházban (versek, da-
lok, játékok, meglepetés vendé-
gek mûsora), 18 órától a Sebô
együttes koncertje.

Szeptember 26-án 19 órától: a
jazzklub keretében a Grencsó
Bio Kollektív koncertje (ven-
dég Francesco Lo Cascio, vib-
rafon, Palermo).

Október 3-án 14 órától: neme-
zelés, nemezlabda-készítés,
pásztortarhonya-kóstolás. 

Október 6-án 10 órától: „Ma-
gyar címer ábrázolása és a
szabadságharc emlékezete
néprajzi tárgyakon” – kiállítás a
Meseházban a Békési Úti Kö-
zösségi Házak és a Munkácsy
Mihály Múzeum közös szerve-
zésében (november 15-ig láto-
gatható).

FELHÍVÁS
Értesítjük a város lakosságát,
hogy Békéscsaba Megyei
Jogú Város Önkormányzat

Közgyûlése 
2009. október 8-án 16 órától 
a városháza dísztermében 

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Minden érdeklôdôt 
tisztelettel várunk.

Vantara Gyula polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HIRDET a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés keretében 
átadásra kerülô képzômûvészeti alkotás elkészítésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Békéscsaba Megyei Jogú Város közlekedésfejlesztési terve” 

címû stratégiájához 2009. szeptember 23. és október 15. között
forgalomszámlálást és kérdôíves kikérdezést végeztet. 

A Kertvárosi Óvoda
Szegfû Utcai nevelôtestülete
szeretettel meghívja

KERTVÁROSI
BATYUS
BÁLJÁRA

2009. október 17-én 
(szombaton ) 19 órakor

a Tégla Közösségi Ház
nagytermébe.

Zenél:
HATHÁZI CSIBÉSZEK
A büfé üzemelni fog.

Zene, tánc, mulatság, 
tombola.

Jegyek 1000 Ft-os 
áron kaphatók az óvodában:

Békéscsaba,
Szegfû utca 87–89.

Telefon: 06-66/637-311
E-mail: zegfuovi87@t-onlie.hu
Szervezô: Bánfiné Gyarmati
Márta (06-70/941-2196)

Tízéves a Trefort Ágoston Fiúkórus

Mihály-napi vigasságok
2009. szeptember 26-án és 27-én Mezômegyeren

Mihály-napi vigasságok

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



Éves tagdíj befizetése
a következô bankszámlára 

történhet: 
Unicredit Bank:

10918001-00000011-12240003.

7CSA BAI MÉR LEG Magazin

Nincs otthona Cirminek sem,
a 6-7 éves, ivartalanított, szo-
batiszta, szép, nagy cirmos
kandúrnak. Gazdájával egy
idôsek otthonában élt, a né-
ninek Cirmi volt a társa, viga-
sza öreg napjaiban. De a
gazdi meghalt... Ilyenkor az
állatvédôket szokták hívni, hogy segítsenek az árván ma-
radt állatokon, cicákon, kutyákon. Cirmi sorsának rende-
zésére azonban eredetileg nem ezt az utat választották –
egyszerûen le akarták lôni! Egy állatbarát kért segítséget a
cica megmentésére a Csabai Állatvédôktôl. Most Cirmi arra
vár, hogy legyen újra otthona, legyen nyugalma, legyen, aki
gondoskodik róla, és lehetôleg úgy szereti majd ôt, mint ed-
digi gazdija, aki sajnos nincs többé. „Bentlakó” cica volt, de
biztosan jól érezné magát egy kertes házban is, fôleg, ha
bejárása lenne a fûtött, meleg szobába, ahol egy nyugis
kuckóban vagy a gazdi ölében szunyókálhatna. 

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

GAZDIKERESÔ

REK LÁM- ÉS REN DEZ VÉNY SZER VE ZÉS
Szó ró lap ok, egye di ter ve zé sû ki ad vány ok, ka ta ló gu sok gyár tá sa; aján dék tár gyak 
fel ira to zá sa, logózása; kü lön bö zõ szó ra koz ta tó és kul tu rá lis ren dez vé nyek 
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa (la ko dal mak, fa lu na pok, ba rá ti és cé ges bu lik).

Új szol gál ta tás: SÁ TOR BÉR LÉS (sör pad, szín pad, han go sí tás).

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

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

Tekintettel arra, hogy a békés-
csabai önkormányzatnál ma-
gam a gazdasági ügyekkel
megbízott alpolgármester va-
gyok, örömmel nyu g táztam,
hogy Nagybecskereken a na-
pokban lezajlott nemzetközi
vásáron magyarországi kiállí-
tók is jelen voltak. A gazdasági
együtt mûködés területén az
önkormányzatok csak a köz-
vetítô szerepét tölthetik be.
Amit szintén fontosnak tartok,
az az Európai Unióhoz való
csatlakozásunk folyamán szer-
zett tapasztalataink mego sz -
tása – hangoztatta a Békés me-
gyei város alpolgármestere.
A magyarországi vendégek

nagybecskereki tartózkodá-
suk alatt Aradácra is ellátogat-
tak, ahol egy szüreti ünnepsé-

gen vettek részt. Az itt szerzett
tapasztalatokról  Fodor Já-
nosné ön kormányzati képvise-
lô nyilatkozott lapunknak.
– A legnagyobb megelége-

déssel fogadtam, hogy itt
mennyire tisztelik egymás ha-
gyományait. Tapasztalataim
szerint a békés egymás mellet
élés itt valóban mûködik. Fe-
ledhetetlen élmény volt az 
aradáci szüreti ünnepségen
való részvétel, ugyanis azt
tapasz taltam, hogy ezen meg-
mozdulás megszervezésében
részt vett a falu apraja-nagyja,
és ez adja meg ennek az ese-
ménynek a különleges mivol-
tát. Igen érdekes és szép volt a
népviseletekben való felvonu-
lás is. Fodor Lajos, a gazdasá-
gi bizottság elnöke is a dele-
gáció tagja volt.

– Tekintettel, hogy én zen-
tai származású vagyok, nem
elôször járok Nagybecskere-
ken, és igen fontosnak tartom
a kapcsolatok építését. A
kitûzött célunk, hogy a vállal-
kozók közti kapcsolatokat ki-
építsük, és ezzel lehetôséget
teremtsünk egyes befekteté-
sek megvalósításához. Tár-
gyalásaink folyamán felmerült
egy Nagybecskereken bein-
dítandó kolbászfeldolgozó
üzem ötlete is. Ami a mû velô-
dési együttmûködést illeti, azt
szeretnénk, hogy a békés csa-
bai mûvészek és mûvelôdési
intézmények Nagybecskere-
ken, illetve a nagybecskereki
mûvészek és mûvelôdési in-
tézmények Bé késcsabán mu-
tatkozzanak be – tette hozzá
Fodor Lajos képviselô.

Hétszázezer forint támo-
gatást nyert a szenve-

délybetegek közösségi ellátá-
sára a Szociális Kikötô Szol-
gálatot mûködtetô Egyensúly

Szabadidô Klub, a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium
által – a kábítószer-prevenció-
val foglalkozó szervezetek
komplex megelôzô és egész-
ségfejlesztési programjainak
támogatására – kiírt, Más-
kép(p) címû pályázaton. 
A klub a pénz egyik felébôl

tíz gyermeknek rendezett in-
gyenes nyári tábort augusz-
tus második felében, ahol
kézmûves-foglalkozásokkal,
mozgáskoordinációs és kész-
ségfejlesztô játékokkal, sor-
versenyekkel töltötték az idôt
a résztvevôk. Napi három-
szori étkezést biztosítottak a
gyermekeknek, akikkel be-
szélgettek az egészséges

életmódról, és közben ügyel-
tek arra is, hogy mindig le-
gyen friss gyümölcs az ét-
rendben. A zárónapon a szü-
lôk részére kiállítást rendeztek

csemetéik munkáiból, a tábo-
ri fotókat pedig CD-re írták,
hogy mindenki hazavihesse
emlékül.
Ugyancsak ebbôl a pályá-

zati pénzbôl és önkormányza-
ti képviselôk támogatásának
köszönhetôen rendeztek csa-
ládi napot szeptember 19-én,
az egyesület székhelyén. Volt
ételosztás, emellett egészség-
ügyi szûrés, vetélkedôk, kéz -
mûvessarok és életvezetési ta-
nácsadás várta a megjelente-
ket. A nap folyamán felvonul-
tatták kínálatukat a civil szol-
gáltatók, az állampolgári rész-
vétel hete kapcsán pedig a
battonyai Esélyek Háza is részt
vett a rendezvényen. M. E.

Osztálytalálkozó

Idén ötvenöt éve, hogyérettségiztünk az egykori
Rózsa Ferenc Gimnáziumban.
Az egykor harmincfôs csapat-
ból már csak tizenkilencen
élünk, s a szeptember köze-
pén tartott érettségi találkozó-
ra tizenketten jöttünk össze.
Az iskolában, a volt tanter-
münkben megemlékeztünk
tanárainkról és diáktársaink-
ról, felelevenítettük a régi diák-
csínyeket, kalandokat. Innen
Szanazugba mentünk, ahol
csatlakoztak hozzánk a felesé-
geink – így együtt ünnepeltünk
két napon át. Úgy váltunk el,
hogy öt év múlva folytatjuk.

Jantyik–Nádas

Augusztus 20-a alkalmá-
ból – immár hagyomá-

nyosan – magas állami kitün-
tetésben részesülnek az arra
érdemesek. Egyetlen csabai-
ként dr. Cserei Pál környezet-
gazdálkodási szakmérnök, a
Békés Megyei Mérnöki Kama-
ra elnöke életmûvéért, eddigi
munkásságáért Budapesten
vehette át a Magyar Köztársa-
ság Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést.
Dr. Cserei Pál a mezôgaz-

daságban mint meliorációs
üzemmérnök kezdte a pályá-
ját. Késôbb elvégezte az ag-
rártudományi egyetemet, majd
megszerezte a környezetvé-
delmi szakmérnöki diplomát,
azután agrárgazdaságtanból
egyetemi doktori cím birtoko-
sa lett. Éppen húsz éve váltott
munkaterületet,környezetvé-
delmi céget alapított, s azóta
e területen munkálkodik – si-
kerrel.
1996-ban létrejött a me-

gyében mûködô mérnökök ér-
dekvédelmi szervezete, mely-
nek megalakításában dön tô
szerepet vállalt. Jelenleg a
köztestületi elnöki posztot töl-
ti be. Vezetésével a kamara
tagjai azon munkálkodnak,
hogy a megyei mérnöktársa-
dalom mintegy 3500 tagja al-
kotó módon tevékeny részt-
vevôje lehessen vidékünk
mûszaki fejlôdésének.
Ismert, aktív tagja a város

közéletének. Immár negyed

százada elnökségi tagja,
1991-tôl titkára, jelenleg ügy-
vezetô alelnöke a Békéscsa-
bai Városvédô és Városszépí-
tô Egyesületnek, melynek cél-
jai és feladatai a megalakulás
óta nem változtak: megôrizni
és védeni a város történelmi
és természeti értékeit, szép-
ségeit, gazdagítani azokat,

ápolni a haladó hagyományo-
kat, fejleszteni és aktivizálni a
városlakók városszeretetét.
A kitüntetett életmûvében

jelentôs és elismert két évtize-
des városvédôi társadalmi te-
vékenysége.
Dr. Cserei Pált kiegyensú-

lyozott személyisége, a hosz-
szú évtizedes nyugodt csalá-
di háttér, az elhivatottsággal
végzett szakmai és társadalmi
munkálkodása okán jelölték
az elismerésre. A kitüntetést
megérdemelten kapta…

G. B.  

A még kevéssé ismert Lehet
Más a Politika (LMP) nevû
párt megyénkben és orszá-
gosan is formálja önálló mon-
danivalóját, s készülôdik a kö-
vetkezô tavaszon esedékes
országos megmérettetésre.
Ennek keretében a közelmúlt-
ban megyei gyûlést tartottak
Békéscsabán.
A gyûlésen a tagok eszme-

cserét folytattak életünk leg-
fontosabb problémáiról, a
munkanélküliségrôl, a roma-
kérdésrôl, a környezetszeny-
nyezésrôl, a tisztításra szoru-
ló ivóvízrôl, a demokrácia hiá-
nyos mûködésérôl szûkebb
hazánkban. Tisztújítást is tar-
tottak: Gál Anitát megyei ko-
ordinátornak, Földi Mihályt
pedig társkoordinátornak vá-
lasztották meg. 
Az LMP vidékpolitikája ha-

tározottan konzervatív, kis- és
középgazdaság-centrikus, az
emberi szabadságjogok terü-
letén liberális, az Egyetemes
Emberi Jogok Nyilatkozatá-
nak szellemiségét vallja ma-

gáénak. Olyan szempontból
pedig baloldali, hogy a szo-
ciális vívmányokat nem fogja
hagyni szétrombolni: ami
még van, arra vigyázni fog, és
az egyenlôség és társadalmi
igazságosság nevében sze-
retné fejleszteni. 
A következô idôszak egyik

fô feladata a hálózatépítés.
Ennek érdekében a tagok ab-
ban állapodtak meg, hogy
szeptember és október folya-
mán minden megyei egyéni
választókerületben utcai kite-
lepüléseket, sajtómegjelenést
szerveznek.
A helyi civil szervezetek és

a lakosság megkérdezésével
megyei problématérképet
hoztak létre a helyi ügyek fel-
karolására. A problémák feltá-
rásának és az azokra való
megoldás keresésének az
LMP közeli helyi blog, az
lmpbekes.blog.hu ad teret.

Kapcsolat: Lehetmas.hu,
Lmpbekes.blog.hu, Gal.anita
@lehetmas.hu, tel.: 20/418-
0121.

Nagybecskerek vendégei
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Mozgolódik az LMP

Fotó: dr. Jantyik Tibor

Cserei életmû-kitüntetése

Más-kép(p) 
az Egyensúllyal

KÖRNY
EZETV

ÉDELM
I

TERM
ÉKDÍJ

!

Bejelentkezések, bevallások
készítése a VPOP felé.

PINTÉR VÁMÜGYNÖKSÉG
Békéscsaba, Békési út 54.
Tel.: 20/3481-253, 66/441-011

LISZTÉRZÉKENYEK
Békés Megyei 

Közhasznú Egyesülete
egyesulet@gluten-free.hu,

www.gluten-free.hu

Szeptember 26-án 14 órától: 
dr. Harangozó Andrea 

endokrinológus elôadása
Gyulán, a tûzoltóságon 
(Bartók Béla u. 12.)

A soproni Meingast cég
bemutatója és vásár 

gluténmentes termékekbôl

OKTÓBERI PROGRAM: 
elôzetes egyeztetés szerint,
ha igény van rá, sütôstúdiót
szervezünk: kenyérsütés,

pizza, tarkedli, kakaós csiga. 

Jelentkezni 
a marikah@freemail.hu 
e-mail címen lehet.
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Szeptember 25-én 18 órától
Ligeti estek: bor-, pálinka- és „ízek
Békésbôl” est a Körösök Völgye Lá-
togatóközpontban (Széchenyi liget)

Augusztus 28. – október 15.
Dr. Grin Igor portréfotó-kiállítása 
az ifiházban

Szeptember 3. – október 16.
Nádas László kiállítása 
a Munkácsy-emlékházban 

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

Október 1. – november 28.
Ôszi Mûvészeti Hetek az ifiházban

Október 3-án
Családi futónap és atlétikai 
gyermekverseny 

Október 3-án 14 órától
Apáról fiúra családi hagyományôrzô
játszóház a Meseházban

Október 3–4. és október 10–11.
Agykontrolltanfolyam az ifiházban

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás szeptember 1-tôl június 14-ig:
hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express, Ticket Pro és Ticketportal je-
gyek); ingyenes prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, ren-
dezvényekrôl. • Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék,
hátizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munká-
csy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya,
térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk 
a változtatás jogát fenntartják!

Lombard reneszánsz
Már nem kell Olaszor-

szágba utaznunk a kul-
turális csemegéért, hiszen
Szentendre után most a Bé-
kés Megyei Munkácsy Mihály
Múzeumban üdvözölhetjük a
bergamói Accademia Carrara
Lombard reneszánsz címû, az
észak-itáliai festészetet bemu-
tató világhírû gyûjteményét. A
kiállítás a reneszánsz diadal-
útját mutatja be a XV–XVI. szá-
zadi lombardiai mesterek s a
köréjük épülô iskolák olyan
mûvészeinek ötvenhét alkotá-
sával, mint Vincenzo Foppa,
Bergognone vagy Bonifacio
Bembo. A páratlan gyûjte-
ményt ez idáig csak egyszer
láthatta a honi közönség.
A világhírû alkotók mellett

több Leonardo-tanítvány ne-
vével is találkozhatunk, ám a
kuriózumok kétségkívül a Vis-
conti és a Sforza család által
rendelt, a világon egyedülálló
tarot-lapok. Domokos László,
a megyei közgyûlési elnöke a
megnyitót megelôzôen el-
mondta, hogy a Pest megyei
testület testvérkapcsolatokat
ápol az észak-itáliai Bergamó-
val, a kiállítás védnökségét
éppen ezért dr. Szûcs Lajos, a
Pest megyei közgyûlés elnö-
ke vállalta magára. Dr. Szat-

mári Imrétôl, a Munkácsy Mú-
zeum igazgatójától megtud-
tuk, hogy az igen értékes ké-
pek biztosításához állami ga-
ranciára volt szükség.
A bergamói Accademia

Carrara megalakulása egyéb-
ként Giacomo Carrara gróf
(1714–1796) ötlete volt: vég-
rendeletében e célra hagyta
vagyonát. A kiállítás a quattro-
cento elôtti és a cinquecento
2–3. évtizedéig tartó korszakot

mutatja be, vagyis a késô góti-
kus jegyeket hordozó alkotá-
soktól a manierizmusig terjed.
A képek idézte korban – külö-
nösen Mátyás idején – Ma-
gyarországnak kiterjedt diplo-
máciai és kulturális kapcsola-
tai voltak Lombardiával. A tár-

lat különlegességét interaktivi-
tása is fokozza: a rendhagyó
mûvészettörténeti és múze -
umpedagógiai foglalkozások
mellett rajzolás, festés, pers-
pektivikus ábrázolás, ékszer-
készítés, iniciáléfestés, ma-
kettkészítés is lesz Leonardo
tervei alapján. A megye jóvol-
tából a vidéki diákoknak uta-
zási kedvezményt biztosíta-
nak. A programok megvalósí-
tásában oroszlánrészük van a

társintézményeknek: a Jókai
Színháznak, a szimfonikus ze-
nekarnak, a Napsugár Báb-
színháznak, a kézmûves szak-
iskolának és a megyei prog-
ramirodának. A kiállítás októ-
ber 25-éig látható.

Vándor Andrea

Kiállítás 
a Vasutasban

A békéscsabai kultúra szige-
tei a reformkortól 1949-ig cím-
mel nyílt kiállítás a Vasutas
Mûvelôdési Házban szeptem-
ber 11-én.

Maczkó István, a ház igaz-
gatója elmondta, hogy a haj-
dani békéscsabai Kaszinó, a
Vasutas Olvasókör és a Dalár-
da történetét feldolgozó tárla-
tot Megyeri Anna és Szabó Má-
tyásné kezdeményezte és állí-
totta össze. A kiállításon be-
mutatják a Kaszinót, amely
Réthy Pál szavai nyomán a leg-
üdvösebb intézet arra, hogy „a
város míveltebb közönségét
egy-egy családba alakítván, a
közös eszmecserére, elme-
surlódásra és közremunkáló-
dásra tágabb mezôt nyújt-
son”. A régi dokumentumok
alapján bepillantást nyerhe-
tünk az egykori könyvtárba,
ahol szinte csak magyar szer-
zôk mûveit találhatták meg az
olvasók. Megismerhetjük a
Vasutas Zene- és Dalegylet
történetét is, amelynek egyik
érdekessége, hogy 1948 táján
ebbôl indult a máig igen sike-
res Körös-parti Vasutas Kon-
cert Fúvószenekar.
A kiállítás október 11-éig

tekinthetô meg, vasárnap ki-
vételével naponta. M. E.

Nyugdíjas 
vers- és prózaírók

Augusztus 22-én immár hu-
szonharmadik alkalommal
rendeztek nyugdíjas szerzôk
számára vers- és prózaíró pá-
lyázatot. Városunk is képvi-
seltette magát: vers kategó-
riában Pelle Ferenc 1. díjat,
Áchim Pál pedig prózában 2.
díjat nyert.
Az ünnepélyes díjkiosztás-

ra Kardoskúton került sor.

Véget ért a pénzesô
Áprilistól az ôsz kezdetéig

tartott a Csaba Center
Pénzesô a piramisok árnyé-
kában elnevezésû nyere-
ményakciója, amelynek fô-
sorsolását szeptember ne-
gyedikén tartották.
Az akció indulásától június

végéig zajlott részsorsoláso-
kon hetente egy-egy kettô-
százezer forint és harminc tíz-

ezer forint értékû utalvány-
csomag talált gazdára. Július
huszonnyolcadikán ráadás
nyereményeket húztak ki, egy
békésszentandrási vásárló
két fôre szóló egyhetes egyip-
tomi nyaralást nyert teljes el-
látással, húszan pedig tízezer
forintos vásárlási utalványo-
kat vihettek haza. A fôsorsolá-
son egy közel ötméteres, fel-

fújható medencébe öntötték
az összes szelvényt, amely-
bôl a csabai nôi kézilabda-
csapat tagjai húzták ki a nyer-
teseket. Az egymillió forintos
fôdíj a békéscsabai Király
Edithez került, ezenkívül a
szerencsések egy ötszázezer,
egy kettôszázezer és harminc
tízezer forint értékû utalvány-
csomagot kaptak. Mikóczy

Miklya Gábor kôvilága

Ezúttal is jól választott Sze-
gediné Kozák Mária: a

békéscsabai születésû Miklya
Gábor szobrászmûvész alko-
tásaiból kaphattunk ízelítôt a
Jankay-galéria Kortárs kiállí-
tótermében azon a tárlaton,
melyet október 6-áig tekint-
hetnek meg az érdeklôdôk.
Miklya Gábor kiállítását a

Bessenyei-díjjal kitüntetett
Herczeg Tamás önkormány-
zati képviselô, tanácsnok nyi-
totta meg. A fiatal alkotó a 
békéscsabai Rózsa Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett,
majd a Pécsi Tudományegye-
temen folytatta tanulmányait.

Mûvei megtalálhatók külön-
bözô közgyûjteményekben,
köztereken – itthon és külföl -
dön egyaránt. Szülôvárosá-
ban, Békéscsabán most elsô
ízben mutatkozott be alkotá-
saival. Két- és háromdimen-
ziós mûvei önállóan is élnek,
ám gondolati egységet is al-
kotnak az egyedi tárlatrende-
zô elv mentén kibontakozva.
A megnyitón Gyôrbôl érkezett
fiatal zenészek mûködtek
közre: Erdélyi Viktor jazzéne-
kes, Tóth Balázs (szaxofon)
és Vontszemû Miklós (bil-
lentyû).

Vándor
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ALBÉRLETEK
BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 57 nm-es, egyedi
fûtésû lakásban egy teljesen berendezett szoba kiadó. 
ÁÁrr::  2200 000000  FFtt//hhóó ((++  1100  000000  FFtt  kkaauucciióó)). 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  FFôô  uuttccáábbaann ötszobás családi
házban egy szoba kiadó közös fürdô- és konyhahasználattal +
fél rezsiköltséggel, vagy az egész ház kiadó 4400  000000  FFtt//hhóó  ++  rree--
zzssiiéérrtt ((++  11  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm--llaakkóótteelleeppeenn 1 + 2 fél szobás, egyedis, bú-
torozott lakás kiadó 2200  000000 FFtt//hhóó  ++  rreezzssiiéérrtt ((++  11--22  hhaavvii  kkaauucciióó).
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy--llaakkóótteelleeppeenn 54 nm-es, egy szoba + ét-
kezôs, részben bútorozott lakás kiadó 2255  000000  FFtt//hhóó  ++  rreezzssiiéérrtt
((++  22  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 26 nm-es, 1. emeleti, bútorozott
garzonlakás kiadó 2277  000000//hhóó ++  rreezzssiiéérrtt ((++  11  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 2. emeleten egyszobás, búto-
rozatlan lakás kiadó 2288  000000  FFtt//hhóó  ++ rreezzssiiéérrtt  ((++  22  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBáánnsszzkkii  uuttccáábbaann 50 nm-es, két szoba + amerikai
konyhás, egyedis, 3. emeleti, bútorozott lakás kiadó 3322  000000  FFtt//hhóó
++  rreezzssiiéérrtt ((++  22  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann  kétszobás, egyedi gázos,
2. emeleti lakás kiadó 3377  000000  FFtt//hhóó  ++  rreezzssiiéérrtt  ((++  22  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llaakkóótteelleeppeenn 1. emeleti, 55 nm-es, két és
fél szobás lakás hosszútávra kiadó 4400  000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii (+ 2 havi
kaució).
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  RRiiggóó  uuttccáábbaann egy tetôtéri lakás kiadó. A lakás
részben bútorozott, 2 szobás, tusolós. A ddííjjaa  rreezzssiivveell  eeggyyüütttt  
4400  000000  FFtt  //hhóó.. (1 havi kaució)
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáábbaann  újszerû,
egyedi gázos, bútorozatlan, kétszobás lakás kiadó 4400  000000 FFtt//hhóó
++  rreezzssiiéérrtt  (+ 11  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 64 m2-es 2+ 1 félszobás, rész-
ben bútorozott, konyhája felszerelt, klímás, egyedis lakás kiadó.
DDííjjaa::  5500  000000  FFtt  ++  rreezzssii  //  hhóó  ((22  hhaavvii  kkaauucciióó))  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  LL..  uuttccáábbaann egy két és fél szobás, búto-
rozatlan, konvektoros fûtésû családi ház kocsibeállási lehetô-
séggel kiadó 5500  000000  FFtt//hhóó  ++  rreezzssiiéérrtt (+ 2 havi kaució).
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIlllléésshháázzii  uuttccáábbaann 67 nm-es, földszinti lakás kia-
dó. BBéérrlleettii  ddííjj:: 8800  000000  FFtt//hhóó..  

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK 
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  bbeellvváárroossbbaann,,  egy 29 irodát tartalmazó, több rész-
re elkülöníthetô irodaházban irodák és egyéb helyiségek bérel-
hetôk. BBéérrlleettii  ddííjj:: 11550000  FFtt ++  ááffaa//mm22//hhóó  ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn két irodahelyiség (20, ill. 30 nm) ki-
adó cégek, vállalkozások számára. ÁÁrr::  2200//3300  eezzeerr  FFtt//hhóó  ++  rreezzssii..
BBéékkéésseenn,,  aa  bbeellvváárroossbbaann telephelynek alkalmas 1500 nm-es telek
kiadó. Villanyáram-vételezési lehetôség van! DDííjjaa::  3300  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BB..  úúttoonn 30 nm-es üzlethelyiség mosdóval,
öltözôvel, radiátoros fûtéssel kiadó hosszú távra is. ÁÁrr::  5500 000000
FFtt//hhóó ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann 50 nm-es üzlethelyiség raktár-
ként kiadó. Díja: 5500  000000 FFtt//hhóó  ++  rreezzssii  ((++  11  hhaavvii  kkaauucciióó))..
BBéékkééssccssaabbáánn,, nnaaggyy  ffoorrggaallmmúú  ffôôúútt  mmeelllleetttt üzlethelyiség kiadó. Mé-
rete 105 nm-tôl 250 nm-ig választható + 35 nm-es raktár. 
AA  bbéérrlleettii  ddííjj:: 22000000  FFtt  ++  ááffaa//nnmm ((++  33  hhaavvii  kkaauucciióó))..

LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 11..  eemmeelleettii,, 54 nm-es lakás két
szobával, konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llaakkóótteelleeppeenn 56 nm-es, két és fél szobás,
egyedi fûtésû, felújított lakás eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáánn  68 nm-es, 8. emeleti, három-
szobás lakás erkéllyel eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llaakkóótteelleeppeenn 3. emeleti, 69 nm-es, há-
romszobás lakás erkéllyel eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn  ((LLeennccssééssii) 4. emeleti, 84 nm-es,
háromszobás lakás erkéllyel eladó. ÁÁrr::  99,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabboollccss  uuttccáánn 6699  nnmm--eess,, 4. emeleti, háromszo-
bás lakás eladó. ÁÁrr::  99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn  73 nm-es, háromszobás lakás
egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn kétszobás, 58 nm-es lakás er-
kéllyel eladó. Garázs is tartozik az ingatlanhoz. ÁÁrr::  99,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn 1. emeleti, 57 nm-es, egy +
2 fél szobás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn háromszobás, étkezôs, erké-
lyes lakás eladó. ÁÁrr::  99,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn 4. emeleti, 83 nm-es, háromszo-
bás lakás nagy erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1100,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn 73 nm-es, háromszobás, er-
kélyes, egyedi fûtésû, 3. emeleti lakás eladó. ÁÁrr::  1100,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeerrkkoovviittss  ssoorroonn kétszobás, 3. emeleti, egyedi ra-
diátoros fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  1100,,33  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  SSzzéécchheennyyii  ttéérreenn 70 nm-es, 2. emeleti, két és fél szo-
bás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn két és fél szobás, 62 nm-es,
4. emeleti, felújított, klímás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  1100,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssii  úúttoonn  1. emeleti 73 nm-es, háromszo-
bás, felújított, klímás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  1100,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn  2. emeleti, 68 nm-es, háromszobás,
egyedi fûtéses, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  1111  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn 68 nm-es, kétszobás lakás egyedi fû-
téssel, parkolási lehetôséggel eladó vagy kiadó. ÁÁrr::  1111,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann 2. emeleti, 68 nm-es, két-
szobás lakás eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaassoonn,,  aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn 60 nm-es, 1. emeleti, két szoba
+ nappalis lakás eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 76 nm-es, 4. emeleti, három és
fél szobás, egyedi fûtésû, redônyös lakás eladó..  ÁÁrr::  1111,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn 4. emeleti, 97 nm-es, négy és fél szo-
bás, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCsseerreeppeess  uuttccáábbaann,, 400 nm-es telken 90 nm-es,
háromszobás társasházi lakás eladó. ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  WWllaassssiicchh  ssééttáánnyyoonn 50 nm-es, földszinti, kétszo-
bás, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn 65 nm-es, 2. emeleti, háromszobás,
erkélyes, egyedi fûtésû, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn  kétszobás, 3. emeleti, egyedi gá-
zos, szépen felújított lakás eladó. ÁÁrr::  1133  MMFFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann belsô kétszintes, egyedi gázfûtéses,
jó állapotú, 1 + 2 fél szobás lakás eladó. ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann 85 nm-es, háromszobás, egyedi gá-
zos, 3. emeleti lakás eladó. ÁÁrr::  1133,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáánn  63 nm-es, 1. emeleti, 1 + 2 fél
szobás, erkélyes, egyedis lakás eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáábbaann 68 nm-es, 3. emeleti, két-
szobás, padlófûtéses lakás eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 68 nm-es, két és
fél szobás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIlllléésshháázzii  uuttccáánn,, 4. szinten 72 + 40 nm-es, öt-
szobás, központi fûtéses, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llttpp..--nn  tteettôôttéérrii,,  90 nm-es, három és fél szo-
bás lakás két kilépôs erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn felújított, 65 nm-es, 4. emeleti, 2
és fél szobás, étkezôs, klímás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn  két és fél szobás, egyedi gázos,
2. emeleti, belvárosi, redônyös, klímás, kéterkélyes téglalakás
eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,, nagypolgári házban felújított, kétszo-
bás, galériás kialakítású, egyedis lakás eladó. ÁÁrr:: 1166,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 2. emeleti, 66 m2-es, 2 szo-
bás + amerikai konyhás, klímás, erkélyes lakás LIFTES társas-
házban eladó. ÁÁrr::  1166..55  MM  FFtt  
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  bbeellvváárroossbbaann panorámás, 90 nm-es, 3. emeleti,
egy + két fél szobás, K–D-i fekvésû, étkezôs, újszerû lakás ela-
dó. ÁÁrr::  1177  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáánn 74 nm-es, két és fél szobás,
klímás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1188,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  bbeellvváárroossbbaann nappali + három fél szobás, ameri-
kai konyhás, 4. emeleti, újszerû, erkélyes lakás liftes házban el-
adó. ÁÁrr::  1177,,4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáánn 1. emeleti, 66 nm-es, egy szoba +
nappalis lakás erkéllyel, fedett kocsibeállóval eladó. ÁÁrr::  1188,,55MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 83 nm-es, két és
fél szobás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1188,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann kétszintes társasház négy
szoba + nappalis lakása eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann 116 nm-es, kétszobás, amerikai
konyhás, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  1199,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann110 nm-es, kétszintes, két és fél
szobás, nappalis lakás eladó. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
SSzzeeggeeddeenn,,  aa  CCssaapplláárr  BBeenneeddeekk  uuttccáánn 1. emeleti, 89 nm-es, há-
romszobás lakás eladó. Két kocsibeálló is tartozik az ingatlan-
hoz. ÁÁrr::  2211,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann,, nagypolgári házban felújított, három-
szobás, galériás kialakítású, egyedi fûtésû lakás saját udvar-
résszel eladó. ÁÁrr::  2233,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  uuttccáábbaann  új építésû, 79 nm-es, há-
romszobás, teraszos, földszinti, egyedi fûtésû lakás eladó. 
ÁÁrr::  2233,,3366  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  uuttccáánn,,  az Európa házban, 3. emeleti, 96
nm-es, három szoba + nappalis lakás erkéllyel eladó. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann 120 nm-es, igényes lakás eladó.
ÁÁrr::  2299,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 2. emeleti, 184 nm-es, két nappa-
lis, három + fél szobás, padlófûtéses, klímás lakás eladó. A la-
káshoz fûtött garázs is van. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKííggyyóóssii  úúttoonn,, 900 nm-es telken 2003-ban épült,
146 nm-es, három szoba + amerikai konyhás családi ház eladó.
ÁÁrr::  1155,,77  MM  FFtt..
22448866  nnmm--eess,,  oosszztthhaattóó  tteellkkeenn  75 nm-es, egyszobás családi ház el-
adó. ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáábbaann,,  1250 nm-es telken 200 nm-
es, három szoba + nappalis ház eladó. ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn, 741 nm-es telken 120 nm-es, két-
szintes családi ház eladó. ÁÁrr::  1177,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBoorrjjúúrréétt  uuttccáábbaann, 2488 nm-es telken 125 nm-es,
egy + öt fél szobás, kétszintes családi ház eladó. ÁÁrr::  1188,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSttaarrkk  AAddoollff  uuttccáábbaann,,  450 nm-es telken 250 nm-es,
egyszintes, öt szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann 160 nm-es, teljesen felú-
jított, igényes, háromszobás családi ház garázzsal eladó. 
ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann,,  584 nm-es telken 148 nm-es, fel-
újított, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann tetôteres, négyszobás családi
ház eladó. ÁÁrr::  1199,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  NNyyuuggaattii  kkeerrttvváárroossbbaann igényes, három szoba +
amerikai konyhás családi ház eladó. ÁÁrr:: 1199,,9999  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKéétteeggyyhháázzii  úúttoonn 110 nm-es, 3 szobás, hôszigetelt
családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  2200,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  ffeessttôôii  rréésszzéénn,,  aa  KKaannáálliissii  uuttccáábbaann  ((ÁÁrrppáádd  ssoorr)) kétszin-
tes, klímás, 3 szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn, 970 nm-es telken 180 nm-es, 4 szo-
bás, amerikai konyhás, kétszintes családi ház eladó. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  600 nm-es telken 160 nm-es,
4 szoba + két nappalis, két fürdôszobás, két konyhás családi ház
eladó. Lakást vagy kisebb házat beszámítanak. ÁÁrr::  2211,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVeerreess  uuttccáábbaann 2008-ban épült, 100 nm-es, há-
romszobás, hôszigetelt családi ház beépíthetô tetôtérrel, ga-
rázzsal eladó. Csere is szóba jöhet! ÁÁrr::  2244,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken 120 nm-es,
kétszintes családi ház hat szobával, garázzsal eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKoolloozzssvváárrii  uuttccáánn,, 892 nm-es telken 240 nm-es,
kétszintes, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzôôllôô  uuttccáánn, 479 nm-es telken 200 nm-es, két-
szintes családi ház négy szobával eladó. ÁÁrr::  2277,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  RReevviicczzkkyy  uuttccáábbaann,, 720 nm-es telken 125 nm-es,
kettô + fél szoba + nappalis, ebédlôs, teraszos, új építésû csa-
ládi ház eladó. ÁÁrr::  2277,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccáábbaann, 460 nm-es telken 145 nm-
es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm-es
összterületû családi ház eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  HHaalláásszz  uuttccáábbaann új építésû, háromszobás, ame-
rikai konyhás ház eladó! Az épület hôszigetelt, napkollektorok-
kal felszerelt. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBeerrzzsseennyyii  uuttccáábbaann 2003-ban épült, 110 nm-es,
igényes, tetôtér-kialakítású, amerikai konyhás, klímás családi
ház eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann,, 1650 nm-es telken 200 nm-
es, ötszobás, amerikai konyhás, tetôtér-beépítéses családi ház
eladó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTóó  uuttccáánn,, 450 nm-es telken 200 nm-es, kétszin-
tes, öt szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  2299,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzóójjaa  uuttccáábbaann,, 807 nm-es telken 164 nm-es, klí-
más, négy szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBooggáárrhháázzii  ssééttáánnyyoonn 143 nm-es, kétszintes, há-
rom + két fél szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3333MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBaaggoollyy  uuttccáábbaann,, 1300 nm-es telken 160 nm-es,
három szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKeelleettii  kkeerrtteekkbbeenn új építésû, földszintes, három-
szobás, amerikai konyhás, dupla garázsos családi ház eladó. 
ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDoobboozzii  úútt  eelleejjéénn 150 nm-es, kétszintes, öt szoba
+ nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  3399 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann,, 1400 nm-es telken 146 nm-
es, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  4422 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken 220 nm-es,
klímás, kétszintes, hatszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDiióóffááss  uuttccáánn,, 1100 nm-es telken 170 nm-es, öt
szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIlloossvvaaii  úúttoonn igényes kialakítású, nagy, újszerû,
hatszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGaarraayy  uuttccáábbaann 360 nm-es, kétszintes, kilenc +
két fél szobás, klímás, családi ház eladó. ÁÁrr::  4488  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  UUrrsszziinnyyii  DD..  uuttccáábbaann igényesen felújított, 3 szobás,
amerikai konyhás, nappalis, teraszos polgári ház eladó. ÁÁrr::  5533  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, 1400 nm-es telken 310 nm-es,
hatszobás, luxus családi ház eladó. ÁÁrr::  7788  MM  FFtt..
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A P R Ó H I R D E T É S
ALBÉRLET

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

IN GAT LAN
Fényesen felújításra szoruló ház eladó.
Tel.: 70/397-2895.

Békéscsabán, a Pásztor utcában 59
nm-es, kétszobás, étkezôs, I. emeleti,
felújított lakás eladó. Tel.: 638-866. 

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

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

Békéscsabán két generációnak is al-
kalmas kertes ház eladó, kisebb lakást
beszámítok. 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.

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

Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen
50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tá-
rolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.

Békéscsabán kertes ház eladó. Érd.:
440-546.

Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. Telefon: 30/938-4240.

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, három-
szobás, téglablokkos, 3. emeleti, egye-
di gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház eladó.
Békéscsabai csere is érdekel. Telefon:
70/525-7881.

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

SZOLGÁLTATÁS
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készí-

tés, javítás részletfizetéssel is. Nyílás -
zárók javítása, cseréje. Tel.: 454-171,
70/212-6776.

Festés, mázolás, tapétázás, homlokzat-
festés. Kômûvesmunkák, utólagos hô-
szigetelés, nemesvakolatozás. Térkö-
vezés, családi házak építése tervezéstôl
a kulcsátadásig. Marik István, Békés-
csaba, Tavasz u. 83., tel.: 30/275-7263.   

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

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

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

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

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

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

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás, számító-
gépek javítása, tanácsadása. Telefon:
70/228-6377.

Középiskolai némettanár korrepetálást
és nyelvvizsgára felkészítést vállal. Tel.:
30/515-9630.

Történelem emelt és középszintû érett-
ségi-felkészítés. Tel.: 70/332-9116.

Búvároktatás! Tel.: 30/925-5287, e-mail:
octopusbvse@gmail.com.

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

EGYÉB
Új cserép féláron eladó. Telefonszám:
30/935-7051.

Filoterápia-tanfolyam indul Békéscsa-
bán, ETI-vizsgára felkészítô. Bôvebb in-
formáció: 70/254-6806.

Létvágy Életmód Csoport elhízásban,
evészavarban érintetteknek, egészsé-
gükért tudatosan tenni vágyóknak. Se-
gítségnyújtás: az egészségtudatos élet-
vitelhez, ismeretátadás, készségfejlesz-
tés, ingyenes egészségügyi állapotszû -
rés, Pilates-torna. Ingyenes információs
est: október 7., 17.30-tól a Réthy Pál kór -
ház kistanácstermében. Galambosné
Varjú Blanka, tel.: 30/231-9216, www.
letvagy.hu.

Kisgyermekének iskola utáni gondos fel-
ügyeletét együtt tanulással, angolnyelv-
oktatással vállalom. Tel.: 30/732-0687.

ETI 10-es gázkazán eladó. Telefon:
20/255-2011.

Digitális csecsemômérleg kölcsönzése.
Érdeklôdni: 30/222-0462

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

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

MUNKA
Ingatlanközvetítô magas keresettel – fix
+ jutalék – munkatársat keres, nem
ügynöki munkára. Tel.: 30/520-4512.

Szüreti mulatság
Mazsolafülû karfiolbárány

és teknôben dagasz-
tott, búbos kemencében sült,
ízletes kenyérlángos is ké-
szült a Meseházban és annak
udvarán rendezett 8. Csaba-
gyöngye Szüreti Mulatságon
nemrégiben.
Valamikor, nem is olyan ré-

gen, az ôsz elején szinte min-
den családi ház portáján ott
voltak a színes, illatos gyü-
mölcsök, zöldségek, és amíg
a szülôk, nagyszülôk tették a
dolgukat, a gyerekek azzal
játszottak, amit éppen a ter-
mészet adott. Mesefigurák
alapja, különös történetek

bábja lehetett egy érdekes
formájú krumpli, tök, szôlô
vagy bármi, ami otthon meg-
termett. Ezt a hangulatot idéz-
ték fel a Meseházban a szüre-
ti mulatságon, ahol zöldség-
bábokat készíthettek, koron-
gozhattak, de akár lángost is
dagaszthattak az érdeklôdôk.
Akit a jó levegôn inkább a
mozgás vonzott, az kipróbál-
hatta a gólyalábazást, az
óriás malomjátékot, a zsák-
ban futást, vagy megtekint-
hette a Csaba Táncegyüttes
bemutatóját, hogy aztán maga
is táncra perdüljön.

Mikóczy

Az Aradi Fotóklub
a Lencsésiben

Az Aradi Fotóklub ötven kü-
lönleges képébôl nyílt kiállítás
szeptember 11-én a Lencsési
Közösségi Házban.
A megnyitón Takács Péter,

a ház igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, köztük Boran
Mirceát, a fotóklub elnökét,
majd Szegediné Kozák Mária,
a Jankay Gyûjtemény és Kor-
társ Galéria vezetôje szólt né-
hány szót. Mint mondta, az
Aradi Fotóklub és a Lencsési
Közösségi Házban mûködô
Márvány Fotómûhely öt éve
tartó szakmai kapcsolatának
fontos szerepe van a két város
közötti együttmûködés elmé-
lyítésében. Az aradi klubot
1968-ban a Kelen Ferenc ve-
zette lelkes aradi fényképész-
csoport hozta létre. Az elmúlt
években számos kollektív és
egyéni tárlatot szerveztek, a
két csoport többször mutatta
be egymás alkotásait, és kö-
zös fotótáborokban is részt
vettek a határon innen és túl.
A jelenlegi tárlaton az aradiak
természeti képeket, épületek,
mûemlékek fotóit, valamint
portré- és sportfotókat állítot-
tak ki. M. E.

Kortásak az emlékházban
AMunkácsy-emlékház – a

nagy magyar festô emlé-
kének ápolása mellett – az if-
júság vizuális kultúrájának fej-
lesztése érdekében fontos-
nak tartja a térséghez köthetô
mesterek bemutatását, a kor-
társ képzômûvészet irányza-
tainak megismertetését, meg-
szerettetését.
A Munkácsy-díj a legkie-

melkedôbb képzô- és ipar -
mûvészeti tevékenység elis-
merésére szolgáló kitüntetés.
1950-ben alapították, 1977-ig
három fokozata volt, 2002-tôl
pedig már csak a kép-
zômûvészek kapják. 
2004-ben kezdtük az em-

lékházban a Munkácsy-díjas
mûvészek bemutatóját. Az
eddig bemutatott kortárs mû -
vészek: 2004-ben Bohus Zol-
tán iparmûvész, 2005-ben Kli-
mó Károly és Lóránt János fes -
tômûvészek, 2006-ban Kass
János grafikus, Bereznai Pé-
ter, Ruzicskay György, Lipták
Pál és Schéner Mihály fes-
tômûvészek, 2007-ben Tevan
Margit ötvösmûvész, Kohán
György festômûvész, Janáky
Viktor keramikus, Fajó János
festômûvész és Buzás Árpád
textilmûvész, 2008-ban Minya
Mária keramikus iparmûvész,
Mihály Gábor szobrász mû -
vész, Brád András ruhaterve-

zô iparmûvész, Mengyán
András képzômûvész és Házi
Tibor üvegtervezô ipar mû -
vész, 2009-ben pedig – eddig
– Péreli Zsuzsa képzô- és
iparmûvész, Kiss György kép-
zômûvész, Jakuba János fes-

tômûvész. Többnyire alkotá-
saikkal, illetve néhányukkal
személyes beszélgetés alkal-
mával találkozhatott az érdek-
lôdô közönség. 
Ebben az évben egy sike-

res pályázatnak köszönhe-
tôen kiállítást szervezünk Ná-
das László ipar mûvész, szob-
rász, Dudás László ipar mû -
vész, Lantos Ferenc festô mû -
vész és Bartók Éva textilterve-
zô iparmû vész munkásságá-
nak a bemutatására. 
Szeptember 3-tól október

16-ig Nádas László designer
és szobrász széles körû tevé-

kenységével ismerkedhet a
közönség. A mester szegedi
születésû, 1961-ben végzett a
Magyar Iparmûvészeti Fôis-
kolán, ahol Borsos Miklós és
Dózsa Farkas András voltak a
mesterei. Ipari tárgyak terve-
zésén túl fôként a gyermeki
tárgykultúra ismert mûvelôje
és szakértôje. Köztéri alkotá-
sai – játszótéri plasztikák,
díszkutak, díszkorlát és térel-
választó rácsok, oszlopburko-
lat, szöges-dombos plaszti-
kák – Budapesten és az or-
szág több pontján megtalál-
hatók. 
Számos elismerés, kitünte-

tés sorában 1979-ben kapta a
Munkácsy-díjat.
A Munkácsy-emlékházban

zajló kamarakiállításán pár já-
téka, köztük a kisgyerekek
kedvelt mûanyag motorja, fa
és fém állatkák, jármûvek és
sok-sok tárgyának fotómontá-
zsa mellett néhány szobra,
festménye és grafikája is ké-
pet nyújt mûvészetérôl. Sze-
mélyesen október 16-án, a ki-
állítás zárásakor találkozhat
vele a közönség egy beszél-
getésen. Ekkor mutatják be
Békéscsabán a legújabb
könyvét is.

Mészáros Zsuzsa, 
az emlékház 

mûvészeti vezetôje

Fenyôk között átszûrôdô
július végi napfény suga-

raitól kísérve, regényes törté-
nelmû várakat közelítve, a se-
bes vizû folyók kanyarulatait
követve érkeztünk meg Kö-
zép-Szlovákiába. Utazásunk
célja Békéscsabához kötôdô
személyek országhatáron kí-
vüli emlékhelyeinek felkere-
sése volt.
2009-ben Szeberényi Já-

nos író, lelkész szülôfalujának
(Velicsna település) megláto-
gatása és a Fényesen szüle-
tett Jan Valastyán Dolinszky
zeneszerzô sírjának (martini
nemzeti temetô) megkoszo-
rúzása volt az úti célunk.
Egykori bányásztelepülé-

sek tárták elénk múltjuk emlé-
keit. A réz kitermelésének és

modern feldolgozásának kö-
szönhetôen Európa-szerte hí-
ressé vált Besztercebánya
(Banská Bystrica) kivételes
mûvészeti, történelmi és építé-
szeti értékekkel teli, 1955-ben
mûemlékké nyilvánított fôtere,
Spania Dolina, az ércbányá-
szat aprócska faluja a bányá-
szati kiállítóhelyekkel, Kör-

möcbánya (Kremnica) a bá-
nyászat, az aranymûvesség
és a pénzverés, éremkészítés
történetét feldolgozó múzeu-
ma, Selmecbánya (Banská
Štiavnica), a világ elsô, 1762-
ben alapított bányászati fôis-
kolája – megannyi látnivaló.
Az „Ôseink nyomában” klub

krónikása: Paulik Katalin

Disznójáték
a Félingtôl

A Féling Színházi Csoport
szeptember tizenkettedikén és
tizennyolcadikán a Csaba
Honvéd Kulturális Egyesület-
nél mutatta be a Disznójátékot
Steinwender József rendezé-
sében. A darabot Czakó Gábor
azonos címû mûve nyomán,
számos átalakítással vitték
színre. Ebben a változatban
például a gonosz és trükkös
Cornwall úr (Skorka Tibor), a
hiszékeny Mangalicza úr (Fe-
jes István), valamint Yorkshire
úr (Csipke Sándor) és Kóbor
blöki (Petényi-Skorka Balázs)
mellett nincs ott Koca anyó. 

Zebrazsaruk
A 2009/2010-es tanévben is el-
indult a zebrazsaru-program.
A Szent László Utcai Általános
Iskola és a Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvû Általános Is -
kola elôtt a nebulók rendôrök 
segítségével ügyelnek arra,
hogy az iskolába érkezô tár-
saik a kijelölt gyalogos-átkelô-
helyet használják. Felhívják a
figyelmüket, hogy mielôtt az
úttestre lépnek, nézzenek kö-
rül, és figyelik a kerékpáros
forgalmat is, hiszen a zebrán
tilos átkerékpározni!
A napi oktatás kezdetének

és befejezésének idôszakában
fokozott rendôri jelenlét segíti a
gyermekek biztonságos közle-
kedését az evangélikus gim-
názium, mûvészeti szakközép-
iskola, a Szlovák Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kol-
légium, a 2. Számú Általános
Iskola és a Petôfi Utcai Általá-
nos Iskola elôtt. Ugyanitt ellen-
ôrzik a gépjármûvezetôk jog-
követô magatartását is, külö-

nösen a kijelölt gyalogos-átke-
lôhely megközelítését, továb-
bá a biztonsági öv és a gyer-
mekülés használatát. 
Az Erzsébethelyi Általános

Iskola, a József Attila Általá-
nos Iskola, a Szabó Pál téri Ál-
talános Iskola és a Vandháti
Úti Általános Iskola, Speciális
Szakiskola elôtt jelen vannak
a Jaminai Polgárôr Egyesület
és a városi polgárôr egyesület
tagjai.
A gyermekbalesetek meg -

elôzése érdekében folytatódik
„Az iskola rendôre” program. A
rendôr nevét, elérhetôségét az
Országos Rendôr-fôkapitány-
ság – Országos Baleset-meg-
elôzési Bizottság által biztosí-
tott plakát hirdeti az oktatási in-
tézményekben. Szeptember
hónapban az elsô osztályos ta-
nulóknak átadták az „üzenôfü-
zet” tanévkezdeti kiadványt. 

Bedéné Szilágyi Bernadett
rendôr hadnagy,

baleset-megelôzési elôadó

Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör
PÁLYÁZATOT HIRDET 

IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÔ
munkakör betöltésére.

Munkáltató: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 1.).

Betöltendô munkakör: igazgatási ügyintézô.  
Ellátandó fôbb munkaköri feladatok: 
– adminisztrációs, irat- és adatkezelési feladatok;  
– munka- és személyügyi feladatok.  
Pályázati feltételek: 
– büntetlen elôélet, magyar állampolgárság, cselekvôképesség; 
– felsôfokú szakirányú végzettség (személyügyi szervezô, humánerô-
forrás menedzser); 
– gépírás;
– ECDL (vagy annak megfelelô) képesítés; 
– idegennyelv-ismeret (középfokú angol vagy német); 
– a pályázat elbírálásánál elônyt jelent az IMI (intézményi munkaügyi in-
formációs) rendszer ismerete, illetve a szakmai tapasztalat. 

Benyújtandó iratok, igazolások: 
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata; 
– felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
A pályázat benyújtásának feltételei, elbírálása: 
– a pályázati anyag beadási határideje 2009. szeptember 30.;
– az elbírásra 2009. október 12-ig kerül sor, melynek eredményérôl írás-
ban tájékoztatást küldünk, és az eredménytelen pályázók anyagait
visszaküldjük; 
– az állás betölthetô: 2009. október 15-tôl. 
A kinevezés határozatlan idôre szól. A foglalkoztatás 8 órában történik.
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a KJT ide vonatkozó
rendelkezései és az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör belsô szabály-
zatai alapján történik. 
Beadási cím: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör, 5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 1., pf. 60, ifihaz@ifihaz.hu. További információk: Kovács
Anikó, 66/449-222.

Ôseink nyomában I.
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A Munkácsy múzeumban megrendezett, szakmailag figye-
lemre méltó Chagall-kiállítás komoly érdeklôdést váltott ki

Gyakran kérdezik tôlem:
mi a legégetôbb problé-

ma a mai Magyarországon?
Rendszerint azt felelem: ezt a
kérdést ne nekem tegyék fel,
hanem a történészeknek, tu-
dósoknak. Egy azonban bizo-
nyos: van egy alapvetô prob-
léma, ez pedig a nyomor. 
Én, mint magyar állampolgár,
gyakran teszem szóvá, mek-
kora átok az analfabétizmus.
2009-ben, a könyv világnapján
sok százezer olyan gyerek
van, aki anélkül fogja leélni az
életét, hogy elsajátítaná az írás
és olvasás tudományát! Máig
is engedjük, hogy ez elural-
kodjék hazánkban, Európa
közepén. Micsoda szégyen!
Pedig már megszabadul-

hattunk volna ettôl az átoktól,
ha tényleg akartuk volna.
Megvan hozzá minden tudá-

sunk. Nem a kudarcokat kívá-
nom hangsúlyozni, hanem
azt, hogy milyen erôtlenül
akarjuk azt, amit akarunk. Újra
és újra a csodát akarjuk meg-
találni. Márpedig az analfabé-
tizmus elválaszthatatlan a nyo-
mortól. Sok fiatal úgy tengeti
az életét írás- és olvasástudás
híján, hogy nemigen tud hoz-
zájutni a szükséges informáci-
ókhoz. S ezzel már el is értünk
a HIV és az AIDS témájához: a
fiatalok egy részének, gyakran
gyerekeknek, az információ-
kat nélkülözve még csak valós
esélyük sincs arra, hogy elke-
rüljék a fertôzést. Ugyanakkor
a gyerekek százezreit elôre
kell sorolni, s nekik lehetôsé-
get kell kapniuk arra, hogy a
méltó élethez szükséges önbi-
zalom birtokába jussanak.

Balázs József

1944. szeptember 21., csütör-
tök. A szépnek induló, nyárias
ôszi napon 10 óra körül – mint
augusztustól szinte „menet-
rendszerûen” – megszólaltak
a légiveszélyt jelzô szirénák.
A lakosság megszokta az an-
gol–amerikai légierô maga-
san repülô, a napfényben
ezüstösen csillogó bombázó-
gépeit, amint többször elre-
pültek a város felett romániai
céljuk felé. Senki nem gon-
dolt az elkövetkezendôkre.
A fürjesi vasúti ôrház bak-

tere felfigyelt a repülôk eddig
szokatlan ereszkedésére, és
jelezte a csabai állomásnak:
úgy látja, a város lesz a bom-
bázók célpontja. 10 óra 30
perctôl a rémület néhány per-
cét élte át a város. A gépek-

bombázók 6200 méteres ma-
gasságban oldották ki több
mint hatszáz, 250 kg súlyú
bombájukat. A szônyegbom-
bázás a vasútállomást és kör-
nyékét a Levente (Egység) ut-
cától a Honvéd utcáig, egy
százszor háromszáz méteres
sávban szórta meg irdatlan
pusztítást okozva. Megsérült

az állomás valamennyi épüle-
te. Az állomás melletti MÁV-
lakótömb, a vasúti szálloda
(a Kakas) teljesen elpusztult,
az óvóhelyére menekült hu-
szonöt ember ott lelte halálát.
A jaminai katolikus templom
a kapucinus rendházzal rom-
má lett. Több mint száz lakó-
ház, fôként Jaminában súlyo-

san megrongálódott, illetve
teljesen tönkrement, három-
száz pedig kisebb károkat
szenvedett.
A légitámadás végeztével

azonnal megindult a mentés.
Sokan sérülésekkel, de élve
kerültek ki a romok alól, het-
venkilencen azonban életüket
vesztették. Százötven súlyos
sérült a kórházba került, de
közülük többen nem élték túl,
így a várost ért légitámadás-
nak végül kilencvenhat halá-
los áldozata volt. Az áldoza-
tok egy részét a vasúti teme-
tôben lévô közös sírba temet-
ték. Ott nyugszik a kapucinus
rendházbeli P. Bayer Cirill atya,
tizenhét megnevezett és hu-
szonhét ismeretlen áldozat.

Gécs Béla   

Szép könyv, testes, súlya
van és zöld borítója. A

könyv a Ritka madár 7-es, a
békéscsabai irodalmi antoló-
gia. 2001 óta kopogtat az iro-
dalom barátainál, újabb és
újabb meglepetésekkel szol-
gálva. Ismert és ismeretlen ne-
vek, de hát fontos-e, hogy tud-
jam, ki írta ezt vagy azt a novel-
lát, verset? Persze, hogy fon-
tos, válaszolom, aztán elbi-
zonytalanodom: hát nem a no-
vella vagy a vers a fontos egye-
dül? Végül is nem tudok vála-
szolni. Olvasom tovább a Ritka
madár 7-est, és telik az idô.
Sok olyan írás van benne, amit
másoknak is szívvel ajánlha-
tok. De leginkább az egész kö-
tetet, kezdjük tehát az elején.
294 nyomtatott oldal, ebbôl

186 a próza és 98 a vers, 48
szerzô mûvei ABC-sorrendben
mint egyetlen rendezô elv a kö-

tetben. A Magyar Téka Erkel
Sándor Könyvesház kiadásá-
ban megjelent hetedik antoló-
giát is Kôszegi Barta Kálmán
szerkesztette és adta ki. Mivel
az antológia csabai, a szerzôk
egy része is az. De azért annak
is köze van a városhoz, aki
nem itt született, vagy éppen-
séggel nem itt élt vagy él. Csak
(ahogy mondani szokás) „szel -
lemi vendég” olykor. Akárcsak
eddig, a hetedik Ritka madár a
48 szerzôjével most is eklekti-
kus stíluselveket követ, a hu-
manitás azonban tartalmi fôelv
valamennyinél. Ez a humanitás
(mondhatnám emberszeretet-
nek is) mind a hét kötetnek sa-
játja, világos arca.
A 186 nyomtatott oldal pró-

zai anyag olvasgatása nagy
élmény. Már csak az ABC-

rend miatt is elsô helyre ke-
rült Bárdos Zsuzsa novellája,
melynek alcíme mond el a
legtöbbet: „Nagyapám balla-
dája”. Aztán Benedek István
Gábor (országos hírû író, tes-
sék megkeresni az interne-
ten!) bizonyos „titkokat” bon-
colgat a politikai alkuk és üz-
letek világából, Elek Tibor pe-
dig egy vajdasági irodalmi
vendégség jeles tanulságait
összegzi. És még mindig csak
a 30. oldal körül járunk, van
még százötven hátra, nagy
kincsesbánya. Grecsó Krisz-
tián regényrészlete, Kalmár
Zsolt távolkeleti naplója, Káro-
lyi Fülöp Bélamegesett esete
a brassói aprópecsenyével,
Kiss László tudósítása egy kü-
lönös temetésrôl: még mindig
van száz oldal olvasnivaló

prózából, olyan nevekkel is,
hogy Podmaniczky Szilárd,
Sarusi Mihály, Szabó Tibor és
Pánics Szabó Ferenc, aki
2009-ben ment át egy másik
dimenzióba. A költôk 98 olda-
lán ismert nevek is szerepel-
nek: Baranyi Ferenc, Kántor
Zsolt, Kiss Ottó, Nagy Mihály
Tibor, a szonettkirály, Szilágyi
András, Szokolay Domokos,
Vajnai László. Lehet, hogy
másnak mások az ismertek,
tény viszont, hogy a költôk
blokkja értékes gyûjtemény,
része a magyar irodalomnak.
Tavaly, a 2008-as kötet re-

cenziójában megkérdeztem:
miért nem rendeznek valahol
valakik évente egy-egy bemu-
tató irodalmi estet a Ritka ma-
dárból? Most is ezt kérdezem,
és sokak nevében várom a
választ. 

Sass Ervin  

– Hogyan jött létre a torontói
gyülekezet? Hány lelket szám-
lál, és hogyan zajlik a hétköz-
napokon a hitélet nálatok? 

– A szomszédos torontói
gyülekezet dr. Mekis Éva
evangélikus felügyelônek kö-
szönhetô, aki szintén csabai,
és a rokonom, másod-unoka-
testvérem – tudjuk meg Ta-
másy Éva clevelandi evangéli-
kus lelkésztôl, aki nem isme-
retlen a csabaiak körében, hi-
szen itt született, Békéscsa-
bán, Molnár Éva néven. Édes-
anyja a mai napig itt él, férje,
Tamásy Zoltán pedig szintén
evangélikus lelkész. Ô jelen-
leg Clevelandben és Torontó-
ban teljesít szolgálatot. – Saj-
nos mára a clevelandi gyüle-
kezet az utolsó magyar evan-
gélikus gyülekezet az Egye-
sült Államokban... Mekis Évá-
val immár több évtizede dol-
gozunk a torontói gyülekeze-
tért, hiszen jómagam hivata-
losan ott is teljesítek lelkészi
szolgálatot, ô pedig a felü-
gyelô.

– Hogyan lehetséges a hí-
veket összefogni, a magyar
identitást és a hitéletet ápolni? 
– Nagyon nehezen… Mint-

egy 1,2 millió magyar szárma-
zású ember él az államokban,
Clevelandben pedig mintegy
negyvenöt-ötven ezerre tehe-
tô a lélekszámuk. Itt nincs ál-
lami támogatás, nem úgy
épül fel az egyházi hierarchi-
kus rendszer, mint otthon,
Magyarországon. Sajnos püs-

pöki segítséget sem kapunk.
Mindent nekünk kell össze-
szedni, de szerencsére a gyü-
lekezet tagjai, az itteni ma-

gyar evangélikus hívek mind-
ebben segítenek bennünket,
s hál’ Istennek otthon is akad-
nak segítôink, hétköznapi em-
berek és sztárok is, akik szí-
vesen jönnek ide. Most éppen
a templomunk megsegíté -
sére szervezünk koncertet,
és meghívtuk Demjén Feren-
cet, Rózsit… Énekkarunk is
mû ködik gyülekezetünkben
KMK, azaz Kis Magyar Kórus
néven. Számos rendezvé-
nyen fellépünk a férjem vezet-
te énekkarral. Fiam, Marci or-
gonista, kislányom, Viola pe-
dig énekel a karban, de állan-
dó és lelkes közre mûködôi
a szépirodalmi esteknek is.
Szoros kapcsolatokat ápo-
lunk a cserkészekkel, s a leg-
ifjabb generáció körében a
vasárnapi iskola is igen nép-
szerû.

– Milyen rendezvényre,
összejövetelre készültök a kö-
zeljövôben?
– Wass Albert többször járt

Clevelandban. Gyülekeze-
tünk számtalanszor rendezett
már Wass Albert-emlékestet,
most éppen Tollas Tibor-estre
készülünk. Igen népszerûek a
magyarságot, a magyarság
gyökereit bemutató rendez-
vényeink, irodalmi estjeink, a
gyerekek körében pedig a
magyar iskola.

Vándor Andrea

Kick-box: tizenöt országos
utánpótlás bajnoki cím

A Békéscsabai Lakótelepi SE versenyzõi az alábbi eredményeket
érték el Esztergomban: Semi-contact stop: junior fiúk, 63 kg – 4.
Horváth Bence, kadett 2 (ifjúsági) fiúk, 42 kg – 1. Berczi Ábel
(edzõ: Hricsovinyi Károly), 47 kg – 1. Vizsnyiczai Richárd (edzõ:
Gregor László), kadett 1 (serdülõ) fiúk, 47 kg – 1. Kádas Gábor
(edzõ: Gregor László, Haba József), junior lányok, 55 kg – 1. Ha-
nicz Nelly (edzõ: Gregor László, Csehi Katalin), 2. Erdei Dóra, 60
kg – 1. Andó Bettina (edzõ: Gregor László), 65 kg – 2. Vizsnyiczai
Viviána, 70 kg – 2. Jantyik Lili, + 70 kg – 2. Sélley Anna, kadett 2
(ifjúsági) leány: 60 kg – 1. Kádas Adrienn (edzõ: Gregor László).
Light-contact: kadett 2 (ifjúsági), fiú: 42 kg – 1. Berczi Ábel (edzõ:
Hricsovinyi Károly), 47 kg – 1. Vizsnyiczai Richárd (edzõ: Gregor
László), junior lány, 55 kg – 1. Hanicz Nelly (edzõ: Gregor László,
Csehi Katalin), 2. Erdei Dóra, 60 kg – 2. Andó Bettina, + 70 kg – 1.
Jantyik Lili (edzõ: Gregor László), 2. Sélley Anna, kadett 2 (ifjúsá-
gi), leány, 60 kg –1. Kádas Adrienn (edzõ: Gregor László).

Hetedszerre Ritka madár

Alapvetô probléma

A csabaiak mindenütt
jelen vannak a világban
Magyarok, sôt csabaiak is, sok helyen megtalálhatók a vilá-
gon. Még a távoli, nagy Amerikában is! A hit pedig talán az
egyik legnagyobb összekötô kapocs. Így gondolta ezt Ta-
másy Éva is, amikor úgy döntött, hogy a debreceni Szvetics
gimnázium elvégzése után az evangélikus lelkészi hivatást
választja. A sors külföldre, a tengerentúlra, Amerikába ve-
zérelte. Püspöke Clevelandben jelölte ki számára a szolgá-
lati helyet. Lapunk hasábjain már bemutattuk a helyi törté-
nelmi egyházak képviselôit. Most úgy gondoltuk, bepillan-
tást engedünk olvasóink számára egy tengerentúli magyar
diaszpóra hétköznapjaiba, hitéletének mindennapjaiba is.

Tamásy Éva, Zoltán, Marci és Viola a clevelandi magyarság
megmaradásáért dolgoznak Fotó: Szegedi Sándor

• 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?

Az ÚJ Országos Képzési
Jegyzék (OKJ) alapján 

tanfolyam indul BÉKÉSCSABÁN
a Debreceni Egyetem 
közremûködésével!

A TANFOLYAM KEZDÉSE: 
2009. október

Választható szakirányok: 

További információ:
Csaba-College Kft.

Békéscsaba, Luther u. 10.
Tel.: 66/445 802

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

Jelentkezési határidô: 
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ÉPÍTÉSI MÛSZAKI
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Magasépítés (É) 
Mélyépítés (M)
Épületgépészet (G)
Épületvillamosság(V)

ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
CSABA-COLLEGE
Tel.: 66/445-802

Tan. sz.: 04-0031-06 • Akkr. l. szám.: 0286
Békéscsaba, Luther u. 10.

ANGOL, NÉMET, OLASZ,
FRANCIA, SPANYOL,

OROSZ, ROMÁN

Gyászos nap bombázással


