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A forradalomra emlékezünk

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja a város polgárait az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére szervezett ünnepi programokra.

2009. október 23-án, pénteken 10.00 órakor koszorúzás a
Berényi úti temetôben ZsírosMihály hadnagy, valamintMány
Erzsébet és Farkas Mihály sírjánál.

11.00 órakor koszorúzásMány Erzsébet és Farkas Mihály ki-
végzésének helyén, a Kazinczy utcai emléktáblánál.
Ünnepi beszédet mond Herczeg Tamás tanácsnok.
Közremûködnek a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskola tanulói.

A központi ünnepség programja:
16.00 órakor ünnepi megemlékezés Nagy Imre szobránál.
Ünnepi beszédet mond Vantara Gyula polgármester.

„Megtorlás ’56” – irodalmi mûsor a BékésMegyei Jókai Szín-
ház mûvészei és a Békéscsabai Fiatal Színházmûvészeti
Szakközépiskola növendékei közremûködésével.

Mécsesgyújtás
Ezt követôen „BékéscsabaMegyei Jogú Város Közgyûlésének
Elismerése” és „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetések átadása.

Napirend elôtt
A nyári szünet utáni elsô csa-
bai közgyûlésen Takács Péter
napirend elôtt arról szólt,
hogy a szlovák–magyar fe-
szült viszony enyhítése érde-
kében a közgyûlés állásfogla-
lását továbbítsák Stefan Da-
nóhoz, a Szlovák Köztársaság
Békéscsabán prosperáló fô-
konzulátusának fôkonzuljá-
hoz. Eszerint Békéscsaba
Megyei Jogú Város Képvise-
lô-testülete megdöbbenéssel
áll az utóbbi idôszak esemé-
nyei elôtt: a magyar köztársa-
sági elnök augusztus 21-i
szlovákiai kitiltása és a szep-
tember elsejétôl Szlovákiá-
ban hatályba lépett nyelvtör-
vény elôírásai miatt. Utóbbi el-
lentétes az európai normák-
kal is. Békéscsaba magukat
szlováknak valló polgárai ne-
vében Ferenczi Attila (Fidesz),
Hrabovszki György (MSZP),
Vámos József (SZDSZ), Ta-
kács Péter (Új Demokrata Fó-
rum) és Vantara Gyula polgár-
mester látták el kézjegyükkel
az indítványt, melyet a testület
22 egyhangú szavazattal tá-
mogatott. Vándor Andrea

Az Igazságügyi Hivatal
kárrendezési fôosztálya

egy évtizeddel a kárpótlást
lezáró törvény után, a múlt
évben kárpótlási földárverést
akart rendezni, és az idén
ugyanezzel állt elô.
Vannak olyan állami földek,

amelyeket annak idején kár-
pótlásra jelöltek ki, így tarta-
lékba kerültek. Az említett hi-
vatal ezeket árverezné el,
mégpedig úgy, hogy csak kár-
pótlási jegyért lehetnemegvá-
sárolni.HanóMiklós alpolgár-
mester a kezdetektôl fellépett
az effajta árverés ellen, hiszen
a gazdáknál napjainkban vél-
hetôen alig vagy egyáltalán
nincsenek kárpótlási jegyek,
ezzel nagyobb mennyiség-
ben csak a korábbi felvásár-
lók, spekulánsok rendelkez-
nek. Ilyen módon a gazdák
és az önkormányzatok nem
szállhatnának versenybe a föl-
dekért, viszont szinte fillére-
kért jutnának hozzá a speku-
lánsok. Mint azt Hanó Miklós

elmondta, egy hektár negy-
ven aranykoronás földért kár-
pótlási jeggyel 120 ezer forin-
tot kellene fizetnie a vásárló-
nak 1,2millió forint helyett. Bé-
késcsaba körül 547 hektár
ilyen tartalékföld található, a

város erre többször benyújtot-
ta igényét. Pereltek, tavaly
pert is nyertek, az idén mégis
újra beemelték az említett föl-
deket az árverezendôk közé.
Hanó Miklós nem hagyja

elherdálni a földet. Az alpol-
gármesterGráf Józsefminisz-
terhez és Font Sándorhoz, a
mezôgazdasági bizottság el-
nökéhez fordult, és kérte a he-
lyi országgyûlési képviselôk
segítségét is a „földrablás” le-
állításában.
Az árverést egyébként ok-

tóber tizenkettedikére írták ki,
de az önkormányzat újra pe-
rel, így a folyamatban levô per
miatt egyelôre nem árverez-
nek. Megjegyezte, hogy a kár-
pótlást lezáró törvény rendel-
kezik arról, hogy ezek a földek
árverezhetôk, de azt is meg-
említi, hogy átadhatók az ön-
kormányzatnak. Bízik abban,
hogy a következô kormány
ebben az ügyben a gazdák és
az önkormányzatok mellé áll.

M. E.

Hanó Miklós nem hagyja elherdálni a földet

Elmaradt az árverés

Bogdány Tamás, az evan-
gélikus gimnázium tanu-

lója nyerte az idei diákpolgár-
mester-választást a 18. alka-
lommal megrendezett Csabai
GarabonciásNapokon. A „Beg
to the Future” párt színeiben
megválasztott új diákvezetô –
elsô rendelkezéseként – alá is
írta az aznap délutáni tanítás
beszüntetésérôl szóló elsô
határozatát. Bogdány Tamás
programjának fô célkitûzései
között az energiatakarékos-

ság fontosságának hangsú-
lyozása szerepelt, ezenkívül
szeretné elérni a kötelezô el-
sôsegély-tanfolyamok beve-
zetését a megyeszékhely kö-
zépiskoláiban.
Vantara Gyula üdvözölte

„kollégája” célkitûzéseit, majd
a város kulcsának jelképes át-
nyújtásával sok sikert kívánt a
csabai diákság elsô emberé-
nek a következô egy év mun-
kájához.

Tisztelt békéscsabai szépkorúak!

Egy közösség felelôsségtudatát semmi sem jellemzi
jobban, mint az, ahogyan idôsebb tagjaival bánik. Az

idôsek támogatása erkölcsi kötelességünk, hiszen ôk azok,
akik már egy élet munkájával bizonyították elkötelezettsé-
güket és odaadásukat. Október elsején köszöntöttük tár-
sadalmunk rangidôseit. Ezen a napon szeretettel gondo-
lunk rájuk, akik egy hosszú élet munkáját és rengeteg ta-
pasztalatát tudhatják magukmögött. Bölcsességüket, sze-
retetüket, gondoskodásukat érezzük a mindennapokban,
hiszen ôk neveltek és tanítottak bennünket.

Garabonciás napok felnôttkorban
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2 Testületi ülésen történt CSABAI MÉRLEG

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

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

Több mint egyórás vita
alakult ki a csabai köz -

gyûlésen a szociális boltról.
Több képviselôben felvetô-
dött, hogy helyettesítheti-e
majd a segélyeket szociális
kártya vagy utalvány. Többen
szorgalmazták a képviselôk
közül az átmeneti segély ter-
mészetbeni juttatás formájá-

ban történô felhasználására
vonatkozó helyi szabályozás
elkészítését is.
Az eredeti elôterjesztés

szerint az Ôr utca 1. szám alá
– a volt tanmûhely épületébe
– tervezték a szociális boltot,
ám ezzel kapcsolatban felve-
tôdött a kérdés: érdemes-e
egyáltalán három és fél millió-

ból felújítani, kereskedelmi
egység mûködésére alkal-
massá tenni azt az ingatlant?
A kialakítás költségei ugyanis
ennyibe kerülnének a Békés-
csaba Vagyonkezelô Zrt. szá-
mításai alapján. Az ingatlant
bérlô és a boltot üzemeltetô
vállalkozó 30 ezer forint bérle-
ti díjat fizetne a tervek szerint

a városnak. A külterületen és
a város egyéb pontjain élôk
(Lencsési, Jamina) érdeké-
ben az is felvetôdött, hogy
nem lenne-e szerencsésebb
több ilyen boltot is nyitni a vá-
ros több helyszínén. Végül a
közgyûlés az eredeti határo-
zati javaslatot szavazta meg.

Vándor Andrea

Uniós forrásból finanszí-
rozott projekt indul a

magyar „Környezetbarát Ter-
mék” és az Európai Unió
„Ökocímke” rendszerek nép-
szerûsítésére, amelyek a kör-
nyezettudatos vásárlóknak
segítenek a tudatos válasz-
tásban. Azok a termékek,
amelyek a két rendszer vala-
melyikének védjegyét viselik,
biztos, hogy kevesebb káros
hatást gyakorolnak az éghaj-
latra és a biológiai sokféle-

ségre, mint azok az áruk,
amelyek a jel viselését nem
érdemelték ki. Az önkéntes
termékminôsítô rendszerek
célja a fogyasztók közérthetô
és hiteles tájékoztatása a ki-
sebb környezeti hatással járó
termékekrôl és szolgáltatá-
sokról. Ma hazánkban több
mint 600 termék rendelkezik
ilyen címkével. A népszerûsí-
tô kampányt a zöldtárca Kör-
nyezetbarát Termék Nonprofit
Kft.-je szervezi.

Ha minden jól megy, jövô
év végére készül el a

kalandpark elsô üteme, mie-
lôtt azonban elindulna a beru-
házás, rendbe kell tenni a
helyszínéül szolgáló parker-
dôt. A területen a várhatóan
novemberben kezdôdô tisztí-
tás, gyérítés során több mint
háromszáz köbméter faanyag
gyûlhet össze, ezt a családse-
gítô szolgálat közremûködé-
sével százötven rászoruló
család között osztják szét. A
takarítás költsége több mint
kilencmillió forint, a szállítás

közel hétszázezer forintba ke-
rülhet.
A legutóbbi közgyûlésen

az errôl szóló napirend tár-
gyalását heves szópárbajok
jellemezték. Mezei Zsolt ne-
hezményezte, hogy öt vállal-
kozótól kért ajánlatot a város,
és a munkát egy olyan cég
kapta, amelyet csak január-
ban jegyeztek be. A képviselô
közbeszerzési eljárás kiírását
kezdeményezte, ezt azonban
a többség elvetette. Takács
Péter a fakivágásról érdeklô-
dött, Miklós Attila azt firtatta,

hogy a kalandpark pályázatá-
ban terveztek-e forrást az elô-
készítésre. Tóth Károly szerint

„ennek a vállalkozónak sem”
szerepel a tevékenységi köré-
ben az elvégzendô munka. 
Opauszki Zoltán kabinetfô-

nök elmondta, hogy a harminc
éve telepített parkerdô most
sûrû és elhanyagolt, hosszú
évekig nem végeztek ott sem-
miféle munkát. A pályázatban
százezer forint szerepelt elôké-
szítésre, de ettôl teljesen füg-
getlenül a területet minden-
képpen rendbe kell tenni. Van-
tara Gyula úgy vélte:  „vagdal-
kozni és rombolni mindig köny-
nyebb, mint építeni”. m. e.

A cirkuszteret
Trófeára
cserélték

A közgyûlés a nyár elején
döntött arról, hogy elcseréli a
város tulajdonát képezô,
sportcsarnokhoz közeli ren-
dezvényteret a Trófea Hotel-
lel, és a teret a forgalomkép-
telen vagyonkörbôl átsorolja
a forgalomképes vagyonkör-
be. Az erre vonatkozó rende-
letmódosítás a szeptemberi
közgyûlésen történt meg, az
említett cirkusztér sorsa azon-
ban heves vitát váltott ki.
Takács Péter úgy hallotta,

hogy egy áruházlánc készül
megvásárolni a területet, mint
mondta, ha idôben tud a
szándékról, nem szavazta vol-
na meg a cserét. Tóth Károly
szerint egy Amerikában be-
jegyzett offshore cég szerezte
meg azt a cirkuszteret, ame-
lyért a város egy kritikán aluli
helyet kapott cserébe. Vantara
Gyula hangsúlyozta, hogy egy
Százhalombattán bejegyzett
cégrôl van szó. Dr. Ferenczi
Attilamegjegyezte, hogy a cir-
kusztér éves bevétele mind-
össze egymillió forint volt, a
cserébe kapott Trófeára pedig
szükség lesz a kalandpark-
beruházáshoz. M. E.

Az ügy súlyosságára való
tekintettel muszáj a köz-

vélemény figyelmét az egész-
ségügyi ellátórendszer súlyos
hiányosságaira irányítanunk,
hiszen a bizonytalan és lassan
teljesen kilátástalan helyzet
komolyan veszélyezteti a za-
vartalan és hozzáférhetô
egészségügyi ellátást ország-
szerte és Békéscsabán is –
kezdte meg a városi köz -
gyûléssel egy idôben tartott
sajtótájékoztatót dr. Ferenczi
Attila önkormányzati képvise-
lô. Dr. Becsei László, a Békés-
csabai Réthy Pál kórház fô -
igazgató fôorvosa elmondta:
könnyen elôfordulhat, hogy
rövid idôn belül a békéscsabai
kórház is fizetésképtelenné vá-
lik annak köszönhetôen, hogy
a kormány az idén közel 67
milliárd forinttal kevesebbet 
fizetett ki a kórházaknak az
egészségbiztosítási alapból.
Elôzetes számítások szerint az
intézmény gazdálkodásában
a harmadik negyedévben ha-
vonta mintegy 60 millió forint-
tal nô majd a hiány, s az utolsó
negyedévben ez a 70 milliós
nagyságrendet is meghalad-

hatja. A kórház vezetôje kie-
melte, hogy ez a hiány orszá-
gos szinten több mint 100 mil-
liárdos tétel, nem véletlen te-

hát az egészségügyi szolgál-
tatók érdekvédelmi szerveze-
teinek együttes fellépése. 
– Tekintve, hogy maga az

ágazati irányítás sem rendel-
kezik érdemleges és használ-
ható intézkedési tervvel a kilá-
tástalan helyzet megoldására,
a kórházak az eddigieknél
sokkal komolyabb likviditási
problémák elôtt állnak – fo-
galmazott dr. Ferenczi Attila,
és hozzátette, hogy határoza-
ti javaslattal fordulnak a váro-
si közgyûléshez. k. k. p.

Számos olyan polgára van
Békéscsabának, aki mun-

káját hosszú idô óta magas
színvonalon végzi. Legutóbbi
ülésén a kitüntetések, díjak, el-
ismerések odaítélésével eze-
ket az embereket jutalmazták.
A közgyûlés Kiváló Szociá-

lis Munkáért kitüntetést ado-
mányoz Gyôri Antalnénak, a
Pásztor utcai bölcsôde veze-
tôjének. A testület az idén hoz-
ta létre a Békéscsaba Ifjúsá-
gáért kitüntetést, amelyet elsô
alkalommal Zsótér Máriának
és Fodor Józsefnek ítéltek
oda. Zsótér Mária az Ifjúsági
Ház és Általános Társaskör
munkatársa, a Patent Diákiro-
da kezdeményezôje és szak-
mai irányítója, a Békéscsabai
Diákönkormányzat segítôje.
Fodor József a Békéscsaba
középiskolásait tizennyolcadik
éve aktivizáló, országos hírûvé
vált garabonciás napok ötlet-
gazdája, rendezôje és a csa-
bai kulturális élet fiatalok köré-
ben is népszerû szerep lô je.
A Békéscsaba Megyei Jo -

gú Város Önkormányzata Köz-
gyûlésének Elismerése kitün-
tetést 2009-ben Bielek Gábor,
dr. Szeberényi Zsolt és a Dr.
Réthy Pál Kórház-Rendelôin-

tézet III. Számú Belgyógyá-
szati Osztálya kapja. Bielek
Gábor 1990-ben került a jami-
nai Jézus Szíve plébániára,
szolgálati ideje alatt épült fel
a Jézus Szíve templom, és az
ô vezetésével készült el az új
plébániaépület, amely közös-
ségi térként is szolgál. Dr. Sze-
berényi Zsolt a diploma meg-
szerzése óta dolgozik a kór-
ház szülészeti-nôgyógyásza-
ti osztályán, jelenleg osztály -
vezetô-helyettesként. Kiváló
munkáját 2005-ben Szontágh-
emlékéremmel, 2006-ban Bé-
kés Megye Kiváló Orvosa ki-
tüntetéssel ismerték el. A „hár-
mas bel”-t 1982-ben hozták
létre, az osztály jó hírnevét dr.
Szentkereszty András fôorvos
alapozta meg. Jelenleg dr. Var-
ga Márta fôorvos vezetésével
látják el a betegeket korsze -
rû, barátságos környezetben,
empátiával, emellett elôadáso-
kat tartanak és szakfolyóira -
tokban publikálnak.
A közgyûlés Békéscsabai

Hûségdíjjal mond köszönetet
hosszú ideje városunkban
végzett, magas szintû munká-
jukért a következôknek: az
oktatás területén dr. Zsilinszky
Tibornak, az Andrássy gimná-

zium pedagógusának. Az
egészségügyben dr. Árusné
dr. Juhász Györgyi gyermek-
háziorvos, Bánhidi Attiláné
asszisztens, dr. Bereczki Zsolt
háziorvos, Békészki Éva kör-
zeti nôvér, dr. Csenki Gábor
háziorvos, Dobos Ferencné
fogászati asszisztens, dr. Fe-
kete István gyermekházior-
vos, Juhász Erzsébet fogásza-
ti asszisztens, Juhász István-
né asszisztens, dr. KláraGéza
háziorvos, dr. Kocsis Pál fog-
szakorvos, dr. Kovács Lajos
háziorvos, Kovács Imréné
asszisztens, Lészkó Attiláné
körzeti nôvér, dr. Mosonyi
Zsófia fogszakorvos, Pauló
Jánosné orvos-írnok, Pauló
Mária körzeti nôvér, dr. Perei
Erzsébet gyermekháziorvos,
dr. Rück András fogszakor-
vos, Sipiczki Zoltánné körzeti
nôvér, dr. Szamosi László há-
ziorvos, Szabó Zoltánné fogá-
szati asszisztens, Szendrei
Sándorné fogászati asszisz-
tens, Szécsi Edit asszisztens,
Szél Sándorné körzeti nôvér,
Vidovenyecz Pálné orvos-ír-
nok, dr. Zsengellér Lajos házi-
orvos szintén Békéscsabai
Hûségdíjat kapott.

Mikóczy Erika

Segély helyett szociális kártya?

Veszélyben a kórház
mûködése

Környezetbarát termék

Kitüntetések, elismerések

Erdôtisztítás a kalandparkhoz

Megtakarítás
Mindenkinek!

A hasznos energiafelhasználásért!

Információ: 
www.memi.hu
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Október 9–10., péntek–szombat 
Gyermekagykontroll-tanfolyam a 7–10 éves korosztály számára 

Október 9., péntek, Casinó – Dirty Slippers-koncert
Október 10., szombat,  10–12 óráig
„A nagy rajzolás” – Munkácsy-képek átiratai. Graffitikészítés 
az ifiház megadott falaira (találkozási pont: Munkácsy-emlékház) 

Október 10–11., szombat–vasárnap, nagyterem – Agykontrolltanfolyam,
gyermekagykontroll tanfolyam a 10–14 éves korosztály számára
Október 14., csütörtök, 07.30-tól
Városi ifjúsági parlament és megyei ifjúsági fórum

Október 15., csütörtök, nagyterem – Az evangélikus gimnázium gólyabálja
Október 16., péntek, nagyterem – Tankcsapda-koncert 
Október  17., szombat, 19.00, nagyterem 
Koncertek: Romantikus Erôszak, Palmetta, Titkolt Ellenállás  

Október 19., hétfô, 10.00 és 14.00; 20., kedd,10.00, nagyterem
Gyermekszínházi sorozat: A kis hagymafiú története 
– Maszk Bábszínház marionettszínháza élô szereplôkkel

Október 20., kedd, 18.00 – Kiss J. Zsolt elôadása 
Október 21., szerda – Áldozatvédelmi konferencia 
Október 22., csütörtök, 19.00, nagyterem 
Wass Albert: A funtinelli boszorkák – színházi elôadás

KIÁLLÍTÁSOK:
Október 16-án 11 órakor a Munkácsy-emlékház Vörös Szalonjában
kiállítászáró beszélgetés Nádas László Munkácsy-díjas iparmûvésszel

2009. október 18., vasárnap, 10–12 óráig az emlékház kistermében 
Múzeumi à la carte a magyar festészet napján 
Lantos FerencMunkácsy-díjas festômûvész, tanár kiállításának megnyitása 
és alkotás gyerekeknek és felnôtteknek a mester tanítási módszerei mentén 

Október 19., hétfô, 17.00, Art Caffé Galéria – A magyar festészet napján
Vágréti János festômûvész emlékkiállításának megnyitója

Október 21., szerda, 15.00 – az ifiház nagytermének elôterében
Holó Hóbel László: „20 éve történt - Karikatúrák a rendszerváltás idejébôl”
grafikai kiállítás megnyitója

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

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Zvolenszki Tünde és Horváth Ferenc, Kiss Mária (Békéscsaba) és Klu-
csics Sándor (Kömpöc), Paluska Ágnes (Kondoros) és Medvegy Zol-
tán Mihály (Szarvas), Leczkési Anita (Mezôberény) és Búza László De-
zsô (Mezôberény), Bartó Anna Edit (Mezôberény) és Henger Péter (Me-
zôberény), Bobály Bernadett (Mezôberény) és Bartha Krisztián Sándor
(Békéscsaba), Noszter Gyöngyi Ildikó (Újkígyós) és Szabó Tibor (Újkí-
gyós), Balázs Andrea (Újkígyós) és Varga Levente Jenô (Murony), He-
gedûs Éva (Mezôberény) és Jó György (Mezôberény), dr. Fodor Judit
és Szekeres Sándor, Szûcs Nikoletta és Frankó Gábor, Komáromi Ildi-
kó és Horváth Csaba, Matusek Szilvia (Békéscsaba) és Kata László (Új-
kígyós), Turcsán Enikô (Békéscsaba) és Máté Gábor József (Mezôhe-
gyes), Molnár Anna Ráhel (Köröstarcsa) és Tôke István (Köröstarcsa),
Vértes Katalin (Köröstarcsa) és Gábriel Csaba (Köröstarcsa).

SZÜLETÉSEK
Koch Tibor és Szabó Melinda fia Botond, Ravasz Attila és Trimmel Hen-
rietta leánya Lilla, Mézes Pál és Bereczki Hajnalka leánya Virág Emese,
Takács Imre és Mikó Bernadett leánya Luca, Petrovszki Tamás Pál és
Bugyik Erika fia Levente, Leszkó László és Petrovszki Adél fia Balázs,
Láza Pál és Vlcskó Judit Magdolna leánya Lotti, Piszter Henrik Róbert
és Marton Paula leánya Rebeka, dr. Nagy Gábor és Nyíri Judit leánya
Hanna (Békés), Bokor Péter és Kovács Anikó Irén fia Barnabás (Vész-
tô), Kávai Alfonz és Baráth Orsolya leánya Eszter Ilona (Köröstarcsa),
Jenei Antal és Földi Andrea fia Hunor Antal (Mezôberény), Soós Nor-
bert és Erdôs Szilvia leánya Petra, Ádász László és Erdei Krisztina fia
László Márk, Hevesi Zoltán és Duzs Éva fia Gergô (Medgyesbodzás),
Szántai István és Tóth Erika leánya Orsolya (Kétsoprony).

HALÁLESETEK
Vámos Imréné Mezô Margit (1916, Köröstarcsa), Popa Mihályné Meli -
cher Ilona (1929), Vyszkok Jánosné Szpisjak Judit (1925, Kondoros),
Málint György (1951, Mezôberény), Hanisz Sándor (1937, Köröstarcsa).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Hasonmás (amerikai sci-fi) 16 év
A csúf igazság (amerikai vígjáték) 12 év
Derült égbôl fasírt (szinkronizált amerikai animációs) 12 év
Családban marad (izlandi vígjáték) 12 év
Pánikfalva (luxemburgi–belga–francia animációs vígjáték) KN
Csiribiri (magyar zenés) KN

Fel! (szinkronizált amerikai animációs) KN
Vakító fehérség (amerikai–kanadai krimi) 16 év
Hasonmás (amerikai sci-fi) 16 év
Utolsó jelentés Annáról (magyarul beszélô–feliratos magyar tört.) 12 év
Megtört ölelések (spanyol dráma) 12 év
Koccanás (fekete-fehér magyar film) 16 év
Csiribiri (magyar zenés) KN

Október 8–14.

Október 15–21.

Vantara Gyula közgyûlés
utáni tájékoztatóján a

mintegy nyolcvan napirendi
pont közül a munkahelyte-
remtés támogatását, a kórház
ügyét és a korábban elhanya-
golt területek rendbetételét
emelte ki.
A polgármester elmondta,

hogy elhárultak a jogi akadá-
lyok a munkahelyteremtési tá-
mogatás folyósítása elôl. Az
önkormányzat továbbra is két-
százezer forinttal járul hozzá
minden hosszú távú új mun-
kahely létesítéséhez, ahogy
ezt a bankmûveleti központ
esetében tette. A Réthy Pál
kórház kapcsán kiemelte,
hogy amikor dr. Becsei László
fôigazgató fôorvos lett, szá-
mos takarékossági intézke-
dést hozott, a kiszámíthatatlan
finanszírozás azonban további

lépéseket tett szükségessé.
Intézkedési terv készült, amely
egyebek mellett a gyógyszer-
felhasználást, az energiafel-
használást, az ingatlanhasz-
nosítást és a fizetô (VIP) ellá -
tások lehetôségét vizsgálja
meg. A kormányzati elvoná-
sok révén a csabai kórházban
több mint hatszázmilliós hi-
ánnyal kell számolni, a város
ezt nem tudja és nem is haj-
landó kompenzálni, a mûköd-
tetés finanszírozása az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénz-
tár dolga. A polgármester sze-
rint az egészségügyet ma a
koncepciótlanság és elhibá-
zott lépések sora jellemzi. Bé-
késcsaba tiltakozik az átlátha-
tatlan viszonyok miatt, és a be-
tegellátást veszélyeztetô intéz-
kedések visszavonását kéri a
kormánytól.

Vantara Gyula beszélt arról,
hogy olyan területek, épületek
rekonstrukcióját tervezi a vá-
ros, amelyekkel évtizedek óta
nem törôdött senki. A kaland-
park helyén a parkerdô aljnö-
vényzetét és a szemetet köz-
munkások szedték össze, a
gyérítést, a terület rendbetéte -
lét vállalkozó végzi el. A MÁV-
pályaudvar elôtti, Bartók Béla
út felé esô rész egy nyertes
pályázatnak köszönhetôen
szépül meg, a parkoló, a taxi-
állomás és környéke felújítá-
sára most pályázik a város, de
a késôbbiekben tervezik a
Szarvasi út felé esô részek
rendbetételét is. A Kórház utca
4. szám alatti volt sörház épü-
letében pedig a mûemléki jel-
leg megtartása mellett pályáz-
nak egy tizenöt szobás panzió
kialakítására. M. E.

E lhúzódó zárt ülés, szemé-
lyeskedô napirend elôtti

felszólalások és gyakori pa-
rázs vita jellemezte az „ôszi
szezon” elsô közgyûlését Bé-
késcsabán. A képviselô-testü-
let a délelôtti zárt ülésen váro-
si kitüntetések odaítélésérôl
döntött, majd a napirend elôt-
ti felszólalásokkal folytatták a
városatyák.
Takács Péter képviselô beje-

lentette, hogy miután júliusban
több párttársával együtt kilép-
tek az MDF városi és megyei
szervezetébôl, a ciklus hátrale-
vô részében a még bejegyzés
alatt álló Új Demokrata Fórum
Egyesület színeiben folytatja
munkáját. 
Szintén napirend elôtt olvas-

ta fel Hrabovszki György frak-
cióvezetô az MSZP nyílt levelét,
amelyet Vantara Gyula polgár-
mesternek címeztek. A levél a
már oly sokat emlegetett köl-
csönszerzôdés ügyét firtatta. A
városi MSZP-frakció álláspont-

ja szerint a polgármester nem
adott kimerítô válaszokat azok-
ra a kérdésekre, amelyek a
volt jegyzô, dr. Benedek Mária
és a város elsô embere közöt-
ti magánkölcsön kapcsán  fel-
merültek. Vantara Gyula ezu-
tán felkérte az ellenzék képvi-
selôit, hogy elferdített informá-
ciókkal és – ahogy fogalma-
zott – mondvacsinált ügyekkel

ne hátráltassák a köz  gyûlés
munkáját. 
Az elsô napirendi pontok

között a grémium elfogadta
a városi rendôrkapitányság
éves beszámolóját. A képvi-
selôk köszönetet mondtak és
méltatták a helyi rendôrség
munkáját, ahogy azt az ideit
megelôzô években is rend-
szerint tették.  Kárász

Kifutottak
a keretbôl

A zárható kukatárolók támo-
gatására 34 millió forintot kü-
lönített el a város. A konténer-
tárolók kialakítására kiírt pá-
lyázatra szeptember 15-ig 90
lakóközösség (4069 háztar-
tás) pályázott megfelelôen,
támogatási igényük összesen
több mint 35 millió forint. Dr.
Ferenczi Attila bizottsági el-
nök jelezte, ha a hiánypótlás-
nak  eleget tesznek, a negye-
dik negyedévben újabb 29 la-
kóközösség (1278 háztartás)
támogatási igényét kell elbí-
rálni. Az eredetileg tervezett
keretbôl erre már nem futná,
de a lakossági igényekre te-
kintettel plusz 18,5 millió fo-
rintot szavazott meg a
közgyûlés a tárolókra, ezzel a
támogatás összege közel
52,5 millióra nôtt.

Mikóczy

Indul a munkahelyteremtés

Az ôsz elsô közgyûlése
A legutóbbi közgyûlésen

több nagyprojekttel kap-
csolatban fogalmaztuk meg
aggályainkat hiányzó enge-
délyek, szabálysértések, je-
lentések figyelmen kívül ha-
gyása miatt – kezdte az MSZP
tájékoztatóját Miklós Attila.
A képviselô beszélt a ka-

landparkról, amelynek elsô
ütemére ötvenszázalékos tá-
mogatást nyert a város. Mint
mondta, amikor az erdôfelü-
gyelet engedélyt adott a ka-
landpark pályázatához, nem
tudott a második ütemrôl,
nem kaptak tájékoztatást ar-
ról, hogy a város ennek során
melyik erdôt milyen módon
vonná ki a gazdálkodásból. A
felügyelet állásfoglalást adott
ki: a második ütemet nem en-
gedélyezi. Miklós Attila sze-
rint, miután az önkormányzat
elcserélte a cirkuszteret a Tró-
feáért, a tér egy Amerikában
bejegyzett offshore cég kezé-
be került. A Trófeára a kaland-

park második üteméhez len-
ne szükség, amit az erdôfelü-
gyelet még nem engedélye-
zett. Megjegyezte, hogy a ka-
landpark pályázatának készí-
tése során a parkerdô tisztítá-
sát, gyérítését alultervezték,
százezer forint helyett ugyan-
is közel tízmilliót kell erre for-
dítani. Mint mondta, a bizott-
sági ülésen kiderült, hogy a
projektnél több tétel alulterve-
zett, így az elnyert támogatás
csak a költségek egyharma-
dát fedezi.

– Nyugodt, kiegyensúlyo-
zott volt a legutóbbi köz -
gyûlés. A látszólagos indulat
semmi mást nem szolgált,
mint a törvénysértések leple-
zését – jelentette ki Tóth Ká-
roly. A képviselô hivatkozott
egy olyan ügyészségi állás-
foglalásra, amely az Agóra te-
lekalakítása kapcsán nem a
városnak ad igazat. Megje-
gyezte azt is, hogy a négymil-
liárdos kötvényt kezelô Priv-In-
vesttel kapcsolatos ÁSZ-vizs-
gálat lezárult, most a PSZÁF
vizsgálódik ez ügyben. Tóth
Károly hangsúlyozta, hogy a
Priv-Investtel kötött szerzôdést
az ÁSZ szóban kifogásolta, az
errôl szóló írásbeli jelentés
azonban még nem érkezett
meg. Tavaly óta mintegy hat-
vanötmilliós sikerdíjat vett fel a
cég, bár a prémium mértéke
most csökkent, így is további
tízmilliókhoz juthat hozzá, amit
a képviselô szerint a társaság
munkája nem indokol. m. e.

MSZP: nyugodt a testület

A Michael Jackson's This Is It október 28-án, szerdán, a világpremierrel 
egy napon kerül a mozikba, és limitált ideig, CSAK KÉT HÉTIG marad mûsoron.

Jegyelôvétel szeptember 27-tôl!!!

Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.   Tel./fax: 66/456-177 

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu 

Október 18-án, vasárnap a természetjáró kör gyalogtúrája Biharug-
rán, a Körös–Maros Nemzeti Park területén. Indulás a gyulai buszpá-
lyaudvarról 11.10 órakor.

Október 19-én, hétfôn 14.30 órakor Uhrin Zoltán, a Csabai Kolbász-
klub elnöke elôadása A csabai kolbász története címmel. 

Október 20-án, kedden 17 órakor Siska Szabó Zoltán és  Filip Ovidiu
aradi természetfotósok kiállításának megnyitója a közösségi ház nagy-
termében. A tárlatot Katona Péter, a Márvány Fotómûhely titkára nyit-
ja meg. Az alkotások november 3-ig tekinthetôk meg, hétköznapo-
kon 8-tól 18 óráig.

Október 20-án, kedden 18 órakor Dancsó Géza fotógráfus elôadása
Fehéregyensúly-javítás, élesítés photoshop alkalmazásával.

Tornák

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

Baba-mama torna:minden kedden 9.30–10.30-ig (1 éves kor fölött) és
10.30–11.30-ig (1 éves kor alatt).

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.

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

eMagyarország pont 

Hétköznapokon 10–18 óráig:
internethasználati lehetôség: 100 Ft/óra, nyomtatás: 10 Ft/A4.
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ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk
Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.

((DDoo  bboo  zzii  úútt––EEiiffffeell--ttoorroonnyyttóóll  jjoobbbb  rraa  5500  mm--rree))

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

A BELVÁROSI
ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
(5600 Békéscsaba, Haán Lajos u. 2–4.)

kuratóriuma a 2006. évi 
szja 1%-ából 

tartalékolt 122 429 Ft-ot 
tehetséggondozással összefüggô

ESZKÖZVÁSÁRLÁSRA
FORDÍTOTTA.

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

www.perfekt.hu

Válassza a Perfekt-mmiinnôôssééggeett!!

Az alábbi tanfolyamainkra
várjuk jelentkezését:

- ingatlanközvetítô 
- ingatlanvagyon-értékelô és -közvetítô 
- pénzügyi-számviteli ügyintézô
- mérlegképes könyvelô 
(vállalkozási és államháztartási)

- ellenôrzés- és minôségbiztosítási munkatárs
- adótanácsadó
- közbeszerzési referens
- ECDL

Még lehet csatlakozni megkezdett
képzésekhez: 
- tb- és bérügyi szakelôadó
- bérügyintézô

Mezei Zsolt képviselô ko-
rábban azzal a javaslat-

tal állt elô, hogy az önkor-
mányzat adjon be pályázatot
egy biobrikett elôállítására
szolgáló gép megvásárlásá-
ra, amelynek segítségével nö-
vényi eredetû anyagok (szé-
na, szalma, gallyak stb.) fel-
használásával alternatív tüze-
lôanyagot gyárthatnának Bé-

késcsabán. Elképzelése sze-
rint a közcélú foglalkoztatot-
tak bevonásával ilyen módon
tüzelôt juttathatnának a rá-
szoruló családoknak.
A stratégiai–fejlesztési osz-

tály a városfejlesztési, környe-
zetvédelmi és mezôgazdasá-
gi bizottsággal együttmûköd-
ve megvizsgálta, hogy mek-
kora költséggel hozható létre

és mûködtethetô egy ilyen kis
üzem, és gazdaságos lehet-e
az ott folyó tevékenység. Szá-
mításaik szerint a gyártás be-
indításához több mint 26 mil-
lió forintra lenne szükség, és
optimális esetben is többe ke-
rülne az így elôállított biobri-
kett, mint például a tûzifa be-
szerzése.

Mikóczy

Csökkent
a sikerdíj

Múlt évben négymilliárd
forint értékben bocsátott

ki kötvényt az önkormányzat.
A forrás szakszerû kezelésével
– annak fejlesztésekre történô
felhasználásáig – a Budapest
Priv-Invest Gazdasági Tanács-
adó Kft.-t bízta meg a köz gyû -
lés. A pénzügyi szakértôt az el-
ért többletbevételekbôl díjaz-
ták – a többlethozam nagysá-
gától függôen növekvô arány-
ban, az eredeti szerzôdés sze-
rint öt-, húsz-, illetve harminc-
öt százalékos mértékben. A
PSZÁF vizsgálja a tanácsadó
céggel kötött szerzôdést.
Vantara Gyula tárgyalt a

Priv-Investtel annak érdeké-
ben, hogy a sikerdíjat mérsé-
keljék a csökkenô kötvényfor-
rás, a piaci folyamatok és a vál-
ság miatt. Mint a legutóbbi
közgyûlésen megtudtuk, július
elsejétôl visszamenôleg az ed-
digi húszszázalékos prémium-
mérték tizenötre, a harmincöt
százalékos huszonötre csök-
kent. Az ötszázalékos sáv vál-
tozatlan maradt.

M. E.

Halász Zsanettet, az
Együtt Békéscsabáért

Egyesület önkormányzati
kép viselôjét az elmúlt ciklus
eredményeinek összegzésé-
re kértük:
– Az Együtt Békéscsabáért

Egyesület még 2006-ban ala-
kult az ipartestület, csabai vál-
lalkozók és a Nagycsaládosok
Egyesületének támogatásá-
val. Már önmagában is hatal-
mas eredménynek tartom,
hogy egy ilyen fiatal civil szer-
vezet a 2006. október elsején
megtartott választásokon egy
képviselôi helyet szerzett a he-
lyi képviselô-testületben. Nem
volt könnyû dolgom, hisz ezt
megelôzôen nem sok tapasz-
talattal rendelkeztem a képvi-
selôi munkáról, a közgyûlési
feladatokról, s megfelelô szak-
mai háttér hiányában magam-
ra voltam utalva. Az elsô évem
tanulással, tapasztalatgyûjtés-

sel telt el. Úgy érzem, tulaj-
donképpen a következô cik-
lusra érnék be… Eredményes-
nek tartom egyesületünk ját-
szótérprogrami kezdeménye-
zését. Mi kettôt „fogadtunk
örökbe”: Jaminában a Szélsô
utcait és az Erzsébet lakópar-
kit, amelyeket folyamatosan
szépítünk, csinosítunk, évente
több alkalommal takarítjuk
ôket. Ezeken az alkalmakon a
gyerekeknek, a nagycsalá-

dosoknak kedvezünk kísérô-
programjainkkal: népszerû ját-
szóházainkkal, kézmûves-fog-
lalkozásainkkal, sportvetélke-
dôkkel. Tavaszváró, húsvéti
játszóházaink, farsangi ren-
dezvényeink, bábelôadásaink
is igen népszerûek voltak. E
pozitív kezdeményezéseinket
a jövôben is folytatni szeret-
nénk. Sajnos nem rendelke-
zem képviselôi alappal, így
anyagilag nem tudtam támo-
gatni a számomra fontos és a
szívemhez közel álló civil kez-
deményezéseket, törekvése-
ket. Jómagam pedagógus va-
gyok, így ha magam is rendel-
keznék képviselôi alappal, el-
sôsorban a hátrányos hely-
zetû gyerekeket, a nagycsalá-
dosokat, az oktatást, kiemel-
ten pedig a tehetséggondo-
zást és a felzárkóztatás haté-
kony formáit támogatnám.

Vándor Andrea

A legutóbbi közgyûlés végén,
a bejelentések között Szente
Béla felhívta a figyelmet arra,
hogy parlagfû dolgában Bé-
késcsaba különösen veszé-
lyeztetett. A képviselô sürget-
te egy komoly fásítási terv el-
készítését, és jelezte azt is,
hogy lomtalanításkor sok idôs
ember nem tudja a veszélyes
hulladékokat a kijelölt helyek-

re vinni, ezért célszerû lenne,
ha körbemenne egy autó.
Herczeg Tamás lakossági jel-
zésekre hivatkozva arról be-
szélt, hogy a lótartás komoly
gondot jelent a város egyes
területein. Felvetése szerint
ezt indokolt lenne az állattar-
tási rendeletben az egyéb ha-
szonállattartástól eltérô mó-
don szabályozni. m. e.

Kerekes Attilát, a 2. számú
választókörzet önkor-

mányzati képviselôjét is arra
kértük, számoljon be körzete
életérôl, az elmúlt idôszak fej-
lesztéseirôl. A képviselô le-
szögezte: mindig annyit igye-
kezett ígérni, amennyit reáli-
san teljesíthetônek tartott.
Kiemelte a választókerüle -

téhez tartozó városi parkerdôt,
ahol már idén ôsszel megkez-
dôdnek a „kalandpark” kiala-
kításának elôkészítô munkála-
tai. Egy ingatlancsere kapcsán
a jelenlegi cirkusztér helyén
bevásárlóközpont épülhet,
ugyanakkor egy új cirkuszteret
is kialakítanak a sportcsarnok
mellett vagy a kalandpark te-
rületén. Újra megnyitott a Deg-
ré utcai Rózsafa szórakozó-
hely, ami rendkívül zavarja a
környéken élôket.
A választókerületben szá-

mos járda- és útfelújítás volt
az elmúlt idôszakban, így pél-
dául az Urszinyi Dezsôné, a
Degré, a Becsei Oszkár, a Ber-
zsenyi és a Deák utcákban, az
Erdélyi sor egy szakaszán pe-
dig járdalapokkal oldották
meg a sármentes közleke-
dést. Kerekes doktor saját
képviselôi alapjából 300 ezer
forinttal támogatta a Szôlô ut-
cában a buszváró megépíté-
sét, 70 ezerrel csapadékvíz-el-
vezetô kialakítását a Degré ut-
cában, 100 ezerrel pedig gu-
miaszfalt készítését a Becsei
Oszkár utcai óvoda udvarán.
Szintén képviselôi alapjából
50 ezer forintot adott a Deák
Utcai Öregek Napközi Ottho-
nának. Kezdeményezésére az
Erdélyi sor–Bajza utca–Aulich
utca–körgát által határolt tér

megkapta a Cserkész tér ne-
vet. Folyamatban van az Ár-
pád soron az új padok és sze-
métgyûjtôk kihelyezése a
Degré utca és az Erdélyi sor
között, hiszen a régiek a ’70-
es évek óta alaposan elhasz-
nálódtak, elkoptak már. A kivi-
telezést 700 ezer forinttal tá-
mogatja a képviselô.
Tervei között szerepel jár-

dafelújítás az Erdélyi soron a
Bajza utcától a Kárpát utcáig,
továbbá a Berzsenyi utcán a
Bajza utca és az Aulich utca
között, valamint a Degré utca
páros oldalán a Becsei Oszkár
utca és a Szôlô utca között.
Szintén a közeljövô feladatai
közé tartozik a Deák utcai re-
formátus templom elôtt parko-
lók kiépítése. Intézményeket,
kulturális és sportrendezvé-
nyeket, fesztiválokat, karitatív
szervezeteket is felkarol: a
Szent-Györgyi Albert gimná-
zium 85 milliós tan mûhely -
fejlesztését, a nyílászárók cse-
réjét, a tetô szigetelését, a
szennyvízvezeték cseréjét, de
a Jankay iskola, valamint a Vá-
sárhelyi Pál mûszaki iskola ki-
sebb felújításait, korszerûsíté-
sét is segítette. Vándor

Az önkormányzati képvise-
lôk munkáját követô soroza-
tunkban ezúttal dr. Fábián
Ágnes, a tizenhármas vá-
lasztókerület egyéni képvi-
selôje, Békéscsaba egész-
ségügyi tanácsnoka számol
be olvasóinknak.

Aképviselô támogatásá-
val a Kertvárosi Óvoda

Szegfû és Tompa utca sarkán
található tagóvodájában köny-
nyû szerkezetes elôtetô ké-
szült, és kinti játékeszközöket
vásároltak. A Szegfû és Ta-
vasz utca sarkán lévô másik
tagóvoda elôtt egy baleset -
veszélyes árok húzódik, és
nincs megfelelô parkolóhely.
Dr. Fábián Ágnes ígéretet ka-
pott a városüzemeltetési osz-
tálytól, hogy novemberre meg -
szûnik ez az áldatlan állapot,
és az árok befedésével négy-
öt parkolóhelyet alakítanak ki.
Idén az Erzsébethelyi iskola
Rózsa utcai telephelyén egy
egész osztály padjait cserél-
ték ki, és a képviselô támo-
gatta az intézmények batyus

báljait, ahol a szülôk segítô
szándéka is megnyilvánult. A
harmincmillió forintos járda -
fel újítási program folytatódik,
várhatóan október végére ké-
szül el a Szegfû, a Báthory, a
Liliom és a Gorkij utca páros,

valamint a Gajdács és a Viola
utca páratlan oldala, a Csáky
utca, a Mese köz, a Tavasz
utca pedig a Radnóti és a
Nyugati utca között.
Egy ötmilliós területfejlesz-

tési alapból fedezik az említett

óvoda elôtti parkolóhelyek ki-
alakítását, és ebbôl a pénzbôl
fektetnek le járdalapokat a Ve-
ress Péter, a Franklin, a Rózsa,
a Korona és az Illyés Gyula ut-
cán, és aszfaltozzák, illetve jár-
dalapozzák a buszmegállókat
is. A Mag utcában ma már a
tulajdonosok több mint fele ott
lakik, idôszerû az ivóvízveze-
ték kiépítése: idén a tervezés
zajlik, a bekötések jövôre vár-
hatók. Közvilágítás-fejlesztés
történt az Uránusz utcában és
a Fília Alapítvány Idôsek Ott-
honához vezetô úton. Utóbbi
felé útalapot, cseréptörmelé-
ket is leraktak, a Diófa csárdá-
nál pedig járda készült. A Sze-
kér sor egy részén és az Ulics-
ka dûlôn még ebben az évben
kiépül a közvilágítás, a Mag,
az Arató, a Korona és Nyugati
utca környékén pedig útalap-
feltöltésre kerül sor.
Dr. Fábián Ágnes tanácsno-

ki összefoglalójában kiemelte,
hogy mostantól a 12–17 éves
békéscsabai lányok is tá -
mogatással kaphatnak méh-
nyakrák elleni HPV-oltást ki-

lencvenezer forint helyett
mindössze húszezer forintért,
de a rászorulók akár ingyen.
Megemlítette, hogy az Erzsé-
bethelyi iskolában a korábbi
kettô helyett most három elsô
osztály indult, az önkormány-
zat ígéretéhez híven számuk-
ra is biztosította a gerincpár-
nát. Az iskolaorvosi ellátás 
átszervezésével felszabadult
egy ren delô, ezt átadták a
pszichológiai tanácsadónak,
amely eddig méltatlanul kis
alapterületû helyiségben dol-
gozott. Tíz hellyel bôvítették a
bölcsô dei férôhelyeket, most
újabb tíz-húsz helyes bôvítés-
re pályáznak, középtávon pe-
dig hatvan új férôhely létreho-
zását tervezik.
Dr. Fábián Ágnes örömmel

számolt be arról, hogy Békés-
csaba hûségdíjat alapított
azoknak a háziorvosoknak és
nôvéreknek, akik évtizedek
óta az alapellátásban dolgoz-
nak. A díjat elsô alkalommal
október 23-án adják át az
érintetteknek.

Mikóczy Erika

Dr. Fábián Ágnes Jamináról és az egészségügyrôl

Védôoltás és hûségdíj

Drága a biobrikett

A szociális hátrányok ellen

A Trefort Utcai 
Óvodásokért Alapítvány

nevében köszönetünket 
fejezzük ki minden támogatónknak,
aki 2007-ben jövedelemadójának

1%-át (127 987 Ft-ot) 
alapítványunknak felajánlotta. 

Az összegbôl csoportszobai 
és udvari játékokat, valamint
mesekönyveket vásároltunk. 

Parlagfû és lomtalanítás

Kerekes Attila kihasználja
a pályázatokat
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FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzata a 
„BÉKÉSCSABA LENGYELSÉGÉÉRT” 
kitüntetés adományozására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
� a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselõi,
� egyéb lengyel önszervezõdések, közösségek,
�magánszemélyek,
� egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
� az ajánlott személy pontos adatait,
� az adományozás alapjául szolgáló tevékenység
vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje: 2009. október 30.

A javaslatot a következõ címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
Leszkó Malgorzata elnök asszony részére

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Kisebbségi 

Önkormányzata a 
„BÉKÉSCSABA ROMÁNSÁGÁÉRT” 
kitüntetés adományozására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
� a Román Kisebbségi Önkormányzat képviselõi,
� egyéb román önszervezõdések, közösségek,
�magánszemélyek,
� egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
� az ajánlott személy pontos adatait,
� az adományozás alapjául szolgáló tevékenység
vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje: 2009. október 30.

A javaslatot a következõ címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Román Kisebbségi Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
Grósz György elnök úr részére

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi 

Önkormányzata a 
„BÉKÉSCSABA CIGÁNYSÁGÁÉRT” 
kitüntetés adományozására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
� a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõi,
� egyéb cigány önszervezõdések, közösségek,
�magánszemélyek,
� egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
� az ajánlott személy pontos adatait,
� az adományozás alapjául szolgáló tevékenység
vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje: 2009. október 30.

A javaslatot a következõ címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
Nagy Ferenc elnök úr részére

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi

Önkormányzata a
„BÉKÉSCSABA SZLOVÁKSÁGÁÉRT” 

kitüntetés adományozására javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
� a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselõi,
� egyéb szlovák önszervezõdések, közösségek,
�magánszemélyek,
� egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
� az ajánlott személy pontos adatait,
� az adományozás alapjául szolgáló tevékenység
vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje: 2009. október 30.

A javaslatot a következõ címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
Ando György elnök úr részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

tulajdonában lévô
„FELKELÔ NAP HÁZA” 

ifjúsági garzonház 
Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. I. 12. és IV. 26. szám

alatti lakóegységében történô elhelyezésre

Az ifjúsági garzonházban történô elhelyezés célja a késôbbi sa-
ját tulajdonú lakás megvásárlásához szükséges anyagi háttér
megteremtésének biztosítása a fiatalok Békéscsabán való le-
telepedése érdekében.

A Fövenyes utcai ifjúsági garzonház hatszintes épületében
(földszint + négy emelet + tetôtér) a garzonlakások átlagos
alapterülete 40 m2. A lakások a következô helyiségekbôl áll-
nak: nappali, hálószoba, fürdôszoba, konyha, kamra, WC. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Az ifjúsági garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyeré-
sére azok a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják
be pályázatukat, akik:
– rendelkeznek az elôtakarékosság vállalásához és a saját tu-
lajdonú lakás késôbbi megszerzéséhez szükséges anyagi
háttérrel, keresô tevékenységgel;
– vállalják a legalább havi 10 000 Ft/fô (azaz házaspáronként
20 000 Ft/hó) megtakarítási összegû, minimum 4 év futam -
idejû lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötését és an-
nak a szerzôdésben foglaltak szerinti folyamatos fizetését;
– vállalják a bérleti szerzôdés megkötése elôtt a 70 000 Ft/la-
kóegység óvadék megfizetését;
– a szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó
befogadónyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rászorultság
alapján történik. A pályázat elbírálásánál elônyben része-
sülnek azok a házaspárok, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és
ténylegesen a bejelentett lakásban laknak;
– felsôfokú (egyetemi vagy fôiskolai) végzettségûek; 
– készpénzzel, lakás-elôtakarékossággal vagy építési telekkel
rendelkezôk.

Nem jogosultak ifjúsági garzonházi elhelyezésre, illetve a
pályázaton való részvételre azok a házaspárok/élettársak,
akik:
– a pályázat benyújtását megelôzôen 5 éven belül vagy a pá-
lyázat elbírálásának idôpontjában lakóházzal, lakással ren-
delkeztek, illetve saját tulajdonukban lévô lakásban vagy fô-
bérlôként önkormányzati tulajdonú bérlakásban laknak.

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK:
– a bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre szólhat –, amely
a bérleti szerzôdésben foglaltak teljesítése esetén kérelem-
re meghosszabbítható úgy, hogy a bérlô (házaspár/élettárs)
a beköltözéstôl számított maximum 51 hónapig lakhat az in-
gatlanban; 
– a lakóegységre kötött bérleti szerzôdés 51 hónap után sem-
milyen indokkal nem hosszabbítható meg;
– a Fövenyes utcai ifjúsági garzonházban lévô lakóegységre
vonatkozó bérleti jogviszony fennállása esetén havi 5342 Ft
lakásbérleti díjat fizet, mely összeg évente – a szerzôdések
megújításakor – felülvizsgálatra kerül;
– az önkormányzat tulajdonában lévô ifjúsági garzonház lakó-
egységébe a bérlô (házaspár/élettárs) a szerzôdés megkö-
tése után született gyermek kivételével más személyt nem fo-
gadhat be;
– a bérleti jogviszony feltétele a keresô tevékenység, annak 90
napnál hosszabb idôre történô megszûnése esetén a bérlô-
nek a lakóegységet a keresô tevékenység megszûnésétôl
számított 6 hónapon belül el kell hagynia.

A pályázat benyújtásának határideje 2009. szeptember 19.
12.00 óra. (A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata Szociálpolitikai Osztálya (Békéscsaba,
Szabadság tér 11–17. fszt. 21-es iroda). A pályázat benyújtá-
sához szükséges formanyomtatvány is itt igényelhetô.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is le-
tölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2009. november.

A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük. 

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, valamint 
– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötésének,
– az óvadék befizetésének határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Szociálpolitikai Osztályán kérhetô (telefonszám:
452-252/4022-es mellék).

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének
Békéscsabai Klubja 

2009. október 10-én (szombaton) 18 órai kezdettel

idôsek világnapi ünnepséget 
és évzáró vacsorát rendez.

Helye: Tégla Közösségi Ház, Békéscsaba, Orosházi út 32.
Jegy igényelhetô az egyesület szolgáltató központjában

(a Kölcsey u. 27. szám alatt). 

Az Egyenlô Bánásmód 
Hatóságának közleménye

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha
– neme,
– faji hovatartozása,
– bôrszíne,
– nemzetisége,
– nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
– anyanyelve,
– fogyatékossága,
– egészségi állapota,
– vallási vagy világnézeti meggyôzôdése,
– politikai vagy más véleménye,
– családi állapota,
– anyasága (terhessége) vagy apasága,
– szexuális irányultsága,
– nemi identitása,
– életkora,
– társadalmi származása,
– vagyoni helyzete,
– foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidôs jellege,
illetve határozott idôtartama,
– érdekképviselethez való tartozása,
– egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzôje (a továb-
biakban együtt: tulajdonsága)

miatt kedvezôtlenebb bánásmódban részesül(t), 
mint amelyben más, Önnel összehasonlítható 

helyzetben levô személy vagy csoport?

Munkatársunk – dr. Bodnár Beáta – megválaszolja kérdéseit,
kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról, hogy jog-
sértés esetén milyen lehetôségei vannak a jogérvényesítésre.

A kihelyezett kistérségi ügyfélfogadás idôpontja: 2009. ok-
tóber 29. (csütörtök) 12:00–16:00. Helye: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Szent István tér 7.), I. eme-
let, III. tárgyaló.

KONFERENCIA | ESKÜVÔ | CATERING | KULTURÁLIS PROGRAMOK
Október 12., hétfô 9.30
Pinokkió – mesejáték 
az Aranyló Színház elôadásában
Jegyrendelés: 30/577-8759

Október 15., csütörtök 19.00 óra
A gondolatolvashow, Danny Blue –
a Kiválasztott mûsora

ELÔZETES:
Dumaszínház
Relax koncert & laser show

Jegyek elôvételben válthatók:
Center Mozi, Diáktanya, 
Tourinform, Békéscsaba, 
Turisztikai Hivatal, Gyula

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

THE BOLL WEEVIL
FOLK BLUES GANG

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

MEGHÍVÓ
A Fényes és Térsége Egyesület 

2009. október 17-én 18 órai kezdettel
SZÜRETI BÁLAT RENDEZ

Fényesen, a Fatornyos vendéglôben.
Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a rendezôk!
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FELHÍVÁS
Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxidki-
bocsátás-csökkentést és energiamegtakarítást eredményezô
korszerûsítéséhez, felújításához igényelhetô önkormányzati

kamattámogatásról

A támogatás igénylésének feltételei:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésé-
nek az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-
megtakarítást eredményezô korszerûsítésének, felújításának
támogatásáról szóló 31/2008. (VII. 14.) rendelete alapján a Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévô,
1992. július hó 1. napját megelôzôen kiadott építési engedély
alapján iparosított technológia felhasználásával épült lakó-
épületek felújításához igényelhetô támogatás az alábbi
munkálatokra:
a) nyílászárók energiamegtakarítást eredményezô felújítása,
cseréje;

b) homlokzatok és födémek szigetelése;
c) épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, energiamegta-
karítást eredményezô felújítása;

d) a megújuló energia felhasználásának növelése, a hagyo-
mányos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való
helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelés-
re, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való
esetleges visszatáplálására;

e) az épületek nyári hôvédelmének javítása, árnyékoló és ár-
nyékvetô szerkezetek beépítése;

f) az épületek lodzsáinak beüvegezése a szoláris nyereségek
passzív hasznosítására.

Támogatás már megkezdett beruházáshoz nem igényel-
hetô.
Támogatási kérelem csak teljes épületre vagy dilatációval
határolt épületrészre nyújtható be.

Önkormányzati kamattámogatás iránti kérelmet azok a társas-
házak nyújthatnak be, amelyek pályázatot nyújtanak be 2009.
október hó 30. napjáig az illetékes minisztériumhoz a Zöld Be-
ruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (továb-
biakban: ZBR) „Iparosított technológiával épült lakóépületek
széndioxidkibocsátás-csökkentést és energiamegtakarítást
eredményezô korszerûsítésének, felújításának támogatása”
címû pályázati felhívásra (közismert nevén: panelprogram).

Az igényelhetô kamattámogatás mértéke:
A vissza nem térítendô kamattámogatás mértéke lakásonként
a panelprogram pályázatán elnyert állami támogatás kétsze-
resének megfelelô mértékû önrész biztosítására felvett, legfel-
jebb 5 év futamidejû pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6%-os
mértékû kamata lehet, de nem haladhatja meg lakásonként a
200 000 Ft-ot, azaz kettôszázezer forintot. Az önkormányzati
kamattámogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázónak a
pályázatban megjelölttôl eltérô, pótlólagos költségei merülnek
fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles, az nem nö-
velheti az önkormányzati kamattámogatás összegét. Ha a be-
ruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támo-
gatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél ala-
csonyabbak, az önkormányzati kamattámogatás összege ez-
zel arányosan csökken.

A kérelem benyújtása:
A kamattámogatásért folyamodó társasház vagy lakásszövetke-
zet igényét a társasház közös képviselôje vagy a társasházat
üzemeltetô szervezet koordinálja. A kérelem az erre a célra rend-
szeresített formanyomtatványon nyújtható be 2009. október 30.
napjáig személyesen vagy postai úton Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai–Fejlesztési Osztálya cí-
mére (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). A kérelemhez csa-
tolni kell a közgyûlési, illetve lakógyûlési határozat hiteles jegy-
zôkönyvi kivonatát a saját erô biztosításáról, illetôleg rendelke-
zésre állásáról, valamint készpénzben rendelkezésre álló önrész
esetén a számlavezetô bank által kiállított nyilatkozatot.
A kérelem hibás vagy hiányos kitöltése, illetve a szükséges mel-
lékletek hiánya esetén a jelen pályázat kiírója 8 nap határidô
tûzésével hiánypótlásra, illetve kijavításra szólítja fel a kérelme-
zôt. A hiánypótlás elmulasztása, illetve a nem teljes körû hiány-
pótlás a kérelem elbírálásból történô kizárását eredményezi.

A kérelmek elbírálása, a kamattámogatás folyósítása:
Elbírálásra azon kérelmezôk kérelmei kerülnek, amelyek a
ZBR pályázaton támogatásban részesülnek. A támogatás oda-
ítélésérôl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlése dönt a gazdasági, költségvetési és pénzügyi bi-
zottság, valamint a városfejlesztési, mezôgazdasági és kör-
nyezetvédelmi bizottság véleményének kikérése után.
A kamattámogatásban részesülô társasházakkal az önkor-
mányzat támogatási szerzôdést köt.
A kamattámogatás folyósítása utólag, negyedévente, féléven-
te vagy évente történik a pénzintézet által kibocsátott kölcsön-
tartozás ügyleti évének elszámolása alapján.

A támogatás elszámolása:
A beruházást a támogatási szerzôdés megkötésétôl számított
3 éven belül meg kell valósítani. A munka elvégzését az ön-
kormányzat megbízottja bármikor ellenôrizheti. Az önkor-
mányzat a kamattámogatást visszavonja, ha a pályázó a tá-
mogatási szerzôdésben foglaltakat nem teljesíti.

Információ:
További információ kérhetô a stratégiai–fejlesztési osztály
munkatársától, Lovas–Bartók Viktóriától a 452-252-es telefon-
szám 1222-es mellékén, e-mailen a 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 elérhetô
a város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu) vagy igé-
nyelhetô a fenti elérhetôségek valamelyikén.

A disznótorok elmaradhatatlan finomsága 
a pogácsa, amivel a háziasszonyok a böllért 

és a disznóvágás többi résztvevôjét
kínálják, ezért 

a Csabai Rendezvényszervezés Kft.
és a Tótkomlósi Agromolnár Kft. 

meghirdeti a 

POGÁCSAVERSENYÉT
A versenybe 1 kg pogácsával lehet benevezni, amit 2009. ok-
tóber 25-én (vasárnap) 9 és 11 óra között kell behozni a kol-
bászfesztivál helyszínére (a békéscsabai sportcsarnok fôbejá-
rata). Eredményhirdetés: 2009. október 25-én 14 órakor.

A verseny díjai:
1. díj: 40 kg tótkomlósi liszt termék;
2. díj: 30 kg tótkomlósi liszt termék;
3. díj: 20 kg tótkomlósi liszt termék.

Kolbászfesztivál
(Vidámkodás)

Csabai Kolbászfesztivál!
Urak, disznók, sertések!
Disznóölô napok jönnek
s késsel vérig sértések.

Sportcsarnok egyik kapuján
disznókat hajtanak be,
a másikon kolbász jön ki…,
s halad méterrel mérve.

Sok hízottka másfél mázsás,
fesztiváli remények…;
bôrük teltséget mutató,
a combjaik kemények.

A sörtés sertést megölni
biz’ szándékos gyilkosság;
nincs szánalom, ily kegyetlen
az emberi torkosság.

A sok disznó visít, ordít,
a letepert rúgkapál;
Bé Kés Csaba híres szúrnok,
röfike nem Kalim Pál.

Ami ezután történik,
hosszan lehet mondani:
ölés, pörkölés…, s a disznót
már lehet is bontani.

Alkatrészek osztályzása
tudornoki feladat,
lényeg a hús, azt aprózni…,
közben a bor leszalad.

A húst sóval tartósítják,
lényeget paprika ad,
különbözô fûszerektôl
ínycsiklandó ízt is kap.

Kolbásztöltés lehet gépi,
de a sütés emberi,
az illata orrbamászó,
ízét a száj kedveli.

Hurka legyen, véres, májas…,
a sült kolbász csodajó,
zabálás közben a gyomrot
locsolgatni borral jó.

Akinek a gyomra bírja,
egyen kolbászt sonkával;
emésztést elôsegíteni
legjobb a pálinkával.

Kolbászból nem lesz kerítés,
legfeljebb a mesében;
akinek nincs, megjelenik
éjjel lehunyt szemében.

Pelle Ferenc

FELHÍVÁS 
„Békéscsaba kiváló pedagógusa” 

kitüntetés javaslattételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz gyûlése a
helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati ren-
deletében szabályozza a helyi pedagógusok munkájának elisme-
résére létrehozott kitüntetés adományozásának módját, feltételeit.

A KITÜNTETÉS ELNYERÉSÉNEK FELTÉTELEI:
A kitüntetés azon aktív, illetve nyugállományú magánszemély-
nek adományozható, 
– aki Békéscsabán az oktatás-nevelés terén legalább tíz éven
át magas színvonalú szakmai munkát végzett,
– aki a szakma meghatározó személyisége a saját intézmé-
nyén belül, illetve városi szinten;
– akit szakmai, emberi feddhetetlenség jellemez.
A KITÜNTETETT SZEMÉLYRE JAVASLATOT TEHETNEK:
Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselôi, a
közmûvelôdési, oktatási, ifjúsági és sportbizottság, a nevelô-
testületek, az iskolaszékek, a kisebbségi önkormányzatok, a
munkáltató.
A JAVASLAT TARTALMAZZA:
– az ajánlott személy pontos adatait,
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes is-
mertetését, méltatását.

A javaslatokat 2009. október 15-ig lehet beküldeni Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási, Közmûve-
lôdési és Sportosztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.). A
kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlése dönt. 
Az átadás idôpontja: 2010. január 22., a magyar kultúra napja.

Három ajánlat érkezett
Az Európai Unió hivatalos lapjában augusztus nyolcadikán jelent
meg Békéscsaba szennyvíztisztítása és szennyvízcsatorna-háló-
zatának fejlesztése kapcsán a mérnök kiválasztását célzó közbe-
szerzési eljárás ajánlati felhívása.

Az ajánlattételi határidô szeptember huszonnyolcadikán lejárt.
Mint azt Sztankó Ilona PIU-vezetôtôl megtudtuk, a kiírásra három
ajánlat érkezett budapesti vállalkozóktól, és van egy megyei kon-
zorciumi tag is. Az értékelést megkezdték, az eredményhirdetés
október huszonhetedikére várható, a szerzôdéskötés tervezett
idôpontja pedig november tizenegyedike. m. e.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése

PÁLYÁZATOT HIRDET 
ALJEGYZÔI 
munkakör betöltésére.

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
dr. Komán Ágnes nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

ST. MARTIN-KONCERT BÉKÉSCSABÁN
AZ EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOMBAN
2009. OKTÓBER 17. 19 ÓRA
Jegyár: 2000 Ft, 10 év alatt ingyenes. Jegyek vásárolhatók 
az ifiházban (Békéscsaba, Derkovits sor 1.), telefon: 449-222
További információ: 30/983-0547, 20/996-4348
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyûlése a Magyar Köztársaság Alkotmányá-
ról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekez-
désében, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján az iparosított
technológiával épült lakóépületek energiamegta-
karítást eredményezô korszerûsítésének, felújítá-
sának támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK

1. § 

(1) Jelen rendelet célja: az iparosított techno-
lógiával épült lakóépületek energiamegta-
karítást eredményezô felújítása, illetve
ezen lakóépületek gépészeti rendszerei-
nek, berendezéseinek felújítása, korsze rû -
sítése, valamint megújuló energiafelhasz-
nálás növelése céljából történô berende-
zések telepítése.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában iparosított
technológiával épült lakóépületnek tekin-
tendô a panel, a közép- és nagyblokk, az
alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és
az egyéb, elôre gyártott technológia (to-
vábbiakban együtt: iparosított technológia)
felhasználásával épült lakóépület.

(3) E rendelet hatálya kiterjed a Békéscsaba
Megyei Jogú Város közigazgatási terüle-
tén lévô, 1992. július hó 1. napját megelô-
zôen kiadott építési engedély alapján, (1)
bekezdés szerinti, igazoltan iparosított
technológia felhasználásával épült lakó -
épü letekre, illetve e lakóépületekben az
alábbi munkálatokra:
a) nyílászárók energiamegtakarítást ered-
ményezô felújítása vagy cseréje,

b) homlokzatok és födémek hôszigetelése,
c) épületgépészeti rendszerek korszerûsí-
tése, energiamegtakarítást eredménye-
zô felújítása,

d) a megújuló energiafelhasználás növelé-
se, a hagyományos energiahordozók
megújuló energiaforrásokkal való he-
lyettesítésére irányuló beruházások az
energiatermelésre, a tárolásra, az ener-
gia szállítására és a hálózatba való eset-
leges visszatáplálásra,

e)1/ az épületek nyári hôvédelmének javí-
tása, árnyékoló vagy árnyékvetô szer-
kezetek beépítése,

f) az épületek lodzsáinak beüvegezése a
szoláris nyereségek passzív hasznosí-
tására.

——————————————-——-
1/ Kiegészítette a 33/2009. (IX. 28.) önk. rendelet 1. §-a

Hatályos: 2009. október 1.

A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK 
FELTÉTELEI

2. §

(1) Támogatási kérelmet nyújthatnak be saját
tulajdonú lakóépületeikre azon társashá-
zak vagy a lakásszövetkezetek (továbbiak-
ban együtt: kérelmezô), amelyek a jelen
rendelet 1. §-ában meghatározott célra ki-
írt minisztériumi pályázaton az önkor-
mányzati kamattámogatás igénylésével
egyidejûleg vissza nem térítendô állami tá-
mogatást igényelnek.

(2) Pályázónak a szükséges saját erô biztosí-
tását, rendelkezésre állását, hitelt érdemlô
dokumentumokkal, így közgyûlési, illetve
lakógyûlési határozat hiteles jegyzôköny-
ve kivonatával és a számlavezetô bank ál-
tal kiállított nyilatkozattal kell igazolnia.

(3) A pályázat benyújtása elôtt már megkez-
dett beruházáshoz támogatás nem igé-
nyelhetô.

(4) Támogatás csak teljes épületre vagy dila-
tációval határolt épületrészre (továbbiak-
ban: épület vagy épületrész) nyújtható be.

(5) Támogatás csak e rendeletben foglalt és a
minisztériumi pályázati feltételek együttes
teljesítése esetén, valamint a pályázó által
készített felújítási koncepcióban indokolt,
kimutatható energiamegtakarítást ered-
ményezô munkálatokra adható.

(6) Támogatás igénylése csak a pályázó közös-
ség tagjainak teljes – illetve a pályázatban
vállalt, elvégzendô feladatok feltételei szerin-
ti maximális – részvétele mellett lehetséges.

(7) A kérelmezô lakóépületében lévô, nem la-
kás célú helyiségek felújítására, korsze rû -
sítésére önkormányzati kamattámogatás
nem igényelhetô.

(8) Egy lakóépület vonatkozásában egy évben
csak egy kérelem nyújtható be. A pályázó-
nak nyilatkoznia kell a korábban lakóépület-
felújítási, korszerûsítési munkálatokra már
elnyert támogatások összegérôl.

TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK
FELTÉTELEI

3. §

(1) Az önkormányzati kamattámogatás folyó-
sításának feltétele, hogy a lakóépület ener-
giamegtakarítást eredményezô felújítását,
korszerûsítését, illetve az épületgépészeti
mûszaki feltételek elôírások szerinti meg-
teremtését az illetékes miniszter, illetve a
nevében eljáró Építésügyi Minôségellen-
ôrzô Innovációs Nonprofit Kft.1/ is támo-
gassa a jelen rendelet 2. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott pályázat keretében.

—————————————————
1/ Módosította a 33/2009. (IX. 28.) önk. rendelet 2. §-a

Hatályos: 2009. október 1.
—————————————————
(2) Nem kérelmezheti az önkormányzati ka-

mattámogatást az a pályázó, amely nem
rendelkezik magyar adóazonosító jellel
és/vagy adószámmal.

(3) Nem nyújtható önkormányzati kamattámo-
gatás olyan pályázónak, amelynek a szék-
hely szerint illetékes állami, illetve önkor-
mányzati adóhatóság (a továbbiakban
együtt: adóhatóság) felé hatáskörébe tarto-
zó, lejárt esedékességû, 60 napot meghala-
dó adó- vagy adók módjára behajtható köz-
tartozása van, kivéve, ha az adóhatóság a
pályázónak fizetési halasztást, vagy részlet-
fizetést engedélyezett, illetve amelynek az
Európai Unió tradicionális saját forrásai cí-
men tartozása van. Nem nyújtható támoga-
tás továbbá olyan pályázónak sem, amely-
nek a víz- és csatorna-, a távhôszolgáltató
közmûüzemeltetôkkel szemben fennálló, 60
napon túl meg nem fizetett tartozása van.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE

4. §

(1) Az önkormányzati vissza nem térítendô ka-
mattámogatás mértéke lakásonként a pá-
lyázaton elnyert állami támogatás kétsze-
resének megfelelô mértékû önrész biztosí-
tására felvett, legfeljebb 5 év futamidejû
pénzintézeti hitel legfeljebb évi 6 %-os mér-
tékû kamata lehet, de nem haladhatja meg
lakásonként a 200 000 Ft-ot, azaz kettô-
százezer forintot.

(2) Önkormányzati kamattámogatás az éves
költségvetésben jóváhagyott keretösszeg
erejéig nyújtható.

(3) Az önkormányzati kamattámogatás egy-
szer megítélt összeg, ha a pályázónak a
pályázatban megjelölttôl eltérô, pótlólagos
költségei merülnek fel, akkor azok megfi-
zetésére a pályázó köteles, az nem növel-
heti az önkormányzati kamattámogatás
összegét. 

(4) Ha a beruházás megvalósítása során a be-
ruházás költségei a támogatásban részesí-
tett pályázatban megjelölt költségeknél ala-
csonyabbak, az önkormányzati kamattámo-
gatás összege ezzel arányosan csökken.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE 

ÉS HATÁRIDEJE

5. §

(1) A kamattámogatás igénylésének módját
és feltételeit az önkormányzat a Csabai
Mérleg címû városi lapban és hivatalos
honlapján közzéteszi.

(2) A kamattámogatásért folyamodó társas-
ház vagy lakásszövetkezet önkormányzati
támogatás iránti igényét a társasház közös
képviselôje vagy a társasházat üzemeltetô
szervezet koordinálja.

(3) A kamattámogatás iránti kérelmek (a to-
vábbiakban: kérelem) benyújtása az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon

történik minden évben a minisztériumi pá-
lyázat benyújtására meghatározott végsô
idôpontig a vállalt önrész rendelkezésre ál-
lását igazoló közgyûlési, illetve lakógyûlé-
si határozat hiteles jegyzôkönyvi kivonatá-
nak és a számlavezetô bank által kiállított
nyilatkozat csatolásával.

(4) A kérelmezô az állami támogatás elnyerése
esetén az önkormányzati kamattámogatás
igényléséhez köteles a támogatási szerzô-
dés másolatát a támogatási szerzôdés álta-
la és az illetékes miniszter, illetve a nevében
eljáró Építésügyi Minôségellenôrzô Innová-
ciós Nonprofit Kft.1/ (továbbiakban: ÉMI) ál-
tal aláírt példányának kézhezvételét követô
30 napon belül az önkormányzat részére el-
juttatni. A támogatási szerzôdés másolatá-
hoz a kérelmezônek csatolnia kell az önerô
egészét vagy egy részét biztosító hitelszer-
zôdés egy másolati példányát.

(5) A benyújtott kérelem utólag nem módosít-
ható.

6. §

(1) Amennyiben a kérelem, illetve az 5. § (3)–
(4) bekezdésben meghatározott doku-
mentumok valamelyike hibásan kitöltve ke-
rül benyújtásra, vagy a kérelmezô a támo-
gatás igényléséhez szükséges dokumen-
tumok mindegyikét nem nyújtja be, 8 mun-
kanap határidô tûzésével, egyszeri alka-
lommal formai hiánypótlásra, illetve kijaví-
tásra kell felszólítani.

(2) A kérelmezô a hiányt eredményesen pótol-
ja, ha a felszólításban meghatározott doku-
mentumok a polgármesteri hivatalhoz a
megadott határidôben igazoltan beérkez-
nek. A kérelem a hiánypótlás során sem
mûszaki tartalmában, sem az igényelt tá-
mogatások összegében nem módosítható.

(3) A hiánypótlási határidô nem hosszabbít-
ható meg, elmulasztása esetén nincs helye
igazolásnak. A hiánypótlási határidô elmu-
lasztása, illetve a nem teljes körû hiánypót-
lás a kamattámogatási kérelem elbírálás-
ból történô kizárását eredményezi.

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA ÉS 
A KAMATTÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

7. §

(1) A beérkezett kérelmek véleményezését az
5. § (4) bekezdésében meghatározott do-
kumentumok benyújtását követôen a gaz-
dasági, költségvetési és pénzügyi bizott-
ság, valamint a városfejlesztési, környezet-
védelmi és mezôgazdasági bizottság véle-
ményezi.

(2) A kérelmek elbírálásáról a közgyûlés dönt.
—————————————————
1/ Módosította a 33/2009. (IX. 28.) önk. rendelet 2. §-a

Hatályos: 2009. október 1.
—————————————————
(3) A kamattámogatásban részesülô társas-

házakkal az önkormányzat támogatási
szerzôdést köt. A szerzôdések aláírására a
polgármester jogosult.

(4) Az önkormányzati kamattámogatásról szó-
ló szerzôdésben feltüntetésre kerül
a) a támogatás jogcíme és összege,
b) a támogatott ingatlan helyrajzi száma és
címe,

c) a társasház kezelôjének vagy közös kép -
viselôjének neve és elérhetôségei,

d) a lakóépületen a minisztériumi támoga-
tásból és a kamattámogatott bankhitel-
bôl biztosított összegbôl megvalósuló
felújítás, korszerûsítés, telepítésre kerü-
lô berendezés ismertetése,

e) a szerzôdésszegés jogkövetkezményei,
f) a kérelmezô nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy korábban nem vett igénybe
a jelen rendelet alapján önkormányzati
kamattámogatást az érintett ingatlan
korszerûsítésére, illetve felújítására,

g) a kérelmezô nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy a víz- és csatorna, a távhô-
szolgáltató közmûüzemeltetôkkel szem-
ben 60 napon túl meg nem fizetett tarto-
zása, valamint a székhelye szerint illeté-
kes állami, illetve önkormányzati adóha-
tóság felé hatáskörébe tartozó, lejárt ese -
dékességû, 60 napot meghaladó adó-
vagy adók módjára behajtható köztarto-

zása nincs, kivéve, ha az adóhatóság a
pályázónak fizetési halasztást vagy rész-
letfizetést engedélyezett, illetve amely-
nek az Európai Unió tradicionális saját
forrásai címen tartozása van.

(5)1/ A kamattámogatás folyósítása utólag, a hi-
telt nyújtó pénzintézet kamatfizetési értesí-
tôje vagy a pénzintézet által kibocsátott köl-
csöntartozás ügyleti évének elszámolása
alapján a kamatfizetést megelôzôen – a je-
len rendelet 7. § (3) bekezdésében megha-
tározott támogatási szerzôdésnek megfele-
lôen – negyedévente, félévente vagy éven-
te egy alkalommal, átutalással történik. A
kamatfizetési értesítô, illetôleg az elszámo-
lás bemutatása az önkormányzati kamattá-
mogatásban részesült kötelezettsége.

(6) A pénzintézeti hitel elôtörlesztése esetén
az önkormányzati kamattámogatás ennek
arányában módosul, és a hitel elôre hozott
összegû visszafizetésének arányában nö-
vekszik.

A TÁMOGATOTT PROJEKT 
MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ANNAK 

ELLENÔRZÉSE

8. §

(1) A beruházást a támogatási szerzôdés
megkötésétôl számított 3 éven belül meg
kell valósítani. A beruházásnak a megvaló-
sítás befejezését követôen 10 évig fenn kell
maradni.

—————————————————
1/ Módosította a 33/2009. (IX. 28.) önk. rendelet 3. §-a

Hatályos: 2009. október 1.

—————————————————
(2)1/ A pályázó a támogatott program lebonyo-

lításáért felelôs, felsôfokú építôipari vég-
zettséggel rendelkezô szakértôt köteles ki-
jelölni, aki a beruházást saját hatáskörben,
folyamatosan ellenôrzi, és ellátja a támo-
gatással kapcsolatos ügyintézést, kapcso-
latot tart az önkormányzattal, aki teljesítés-
igazolást készít a beruházás megvalósulá-
sát követôen. A kamattámogatás lehívásá-
nak feltétele a teljesítésigazolás önkor-
mányzat részére történô benyújtása.

(3) A felújítási munkák szakszerû elvégzése
érdekében, annak ellenôrzésére a pályázó
köteles megfelelô jogosultsággal rendel-
kezô mûszaki ellenôrt biztosítani.

9. §

(1) A kérelemben szereplô adatokat, a támo-
gatási szerzôdésben vállalt kötelezettsé-
gek teljesülését és az elvégzett munka
mûszaki tartalmát az önkormányzat vagy
megbízottja bármikor ellenôrizheti.

(2) Az önkormányzat a kamattámogatást visz-
szavonja, ha a pályázó a támogatási szer-
zôdésben vállaltakat nem tartja be. Az ön-
kormányzati támogatás visszavonása azon-
nali beszedési megbízás alapján történik,
a támogatási szerzôdésben meghatározott
módon.

(3)2/ A beruházás megvalósulásáról a kérelme-
zô a beruházás befejezésérôl szóló beszá-
moló másolatának megküldésével köteles
az önkormányzat felé tájékoztatást adni a
beszámolónak a minisztérium felé történô
megküldésével egyidejûleg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

E rendelet 2008. július hó 20. napján lép hatályba. 
Vantara Gyula Dr. Benedek Mária 
polgármester jegyzô

Záradék:E rendelet a belsô piaci szolgáltatások-
ról szóló, az Európai Parlament és a Ta-
nács 2006/123/EK irányelvének való
megfelelést szolgálja. 

—————————————————
1/ Kiegészítette a 33/2009. (IX. 28.) önk. rendelet 4. §-a

Hatályos: 2009. október 1.
2/ Módosította a 33/2009. (IX. 28.) önk. rendelet 5. §-a

Hatályos: 2009. október 1.

Békéscsaba, 2009. június 25.

Dr. Szvercsák Szilvia jegyzô

Záradék:Kihirdetve a városháza hirdetôtábláján
történt kifüggesztéssel 2008. július 14-én.

Dr. Benedek Mária jegyzô

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének 31/2008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 
az iparosított technológiával épült lakóépületek 

energiamegtakarítást eredményezô korszerûsítésének, 
felújításának támogatásáról

(Egységes szerkezetben a 33/2009. (IX. 28.) önk. rendelettel)



8 Felhívások, hirdetmények, közérdekû közlemények CSA BAI MÉR LEG

A résztvevôk a két VIP között történtek ösz-
szegzése mellett foglalkoznak a jelennel, az
aktuális ifjúságpolitikai eseményekkel, a fia-
talok lehetôségeivel, érzéseivel, gondolatai-
val. Állandó témák: közélet, közösség, elô -
ítélet, jog, kötelesség, programok, módsze-
rek, helyek, elfogadás, segítség, figyelem,
média.
A szervezôk lehetôséget kívánnak adni a

felnôtteknek, a döntéshozóknak is, hogy –
nem iskolai keretek között – találkozzanak,
véleményt cseréljenek a fiatalokkal, így való-
di párbeszéd terepe legyen a VIP.
A nyitó és záró plenáris ülések között

több szekcióban folyik a témák feldolgozá-
sa, állásfoglalások készítése. Az egyikben
például volt diákpolgámester-jelöltek, kam-
pányfônökök, zsûritagok értékelik a gara-
bonciás napokat. Szekciótéma a városi diák-
önkormányzat is. Minden tanévben, ôsszel
újjászervezôdik a városi DÖK: idén október
21-én 16 órától tartja alakuló ülését az ifiház-
ban. De milyen is legyen ez a szervezet, mivel
foglalkozzon és hogyan? Személyfüggô-e
egy ilyen csapat? A tagok személyisége ala-
kítja-e? Mit adhatnak a felnôtt segítôk a diá-
koknak, és mit adnak a diákok?
Arról is szó esik majd, milyen az élet ti-

zennégy éves kor alatt, azaz milyenek a mai
általános iskolások, a felsôsök. Lazák, öntu-
datosak, trendik, tanulósak, szabadok, buli-
zósak…
„Bezzeg az én idômben!” – halljuk gyak-

ran, de vajon tudjuk-e, milyen volt az ô idejé-

ben? S vajon ô tudja-e, milyen „idô” van
most? 
Szó lesz a „hely”-rôl is. A helyekrôl, ahol a

fiatalok szeretnek együtt lenni, lógni, talál-
kozni. Melyek ezek a helyek, s miért pont
ezeket választják? Hol vannak a diákok éj-
szaka, s milyen a csabai éjszakai élet?
A részt vevô diákok arra is keresik majd a

választ, hogy a fiatalok szerint milyen képet
sugároz a média róluk, nekik. Hogyan jele-
nik meg a fiatalság a médiában?  Mit néz, mit
olvas, mit használ(?) a mai tizenéves? S mire
használják a mai fiatalok a médiát?
Alternatíva: nemcsak egy hely a center 3.

emeletén, de lehetôség is. Mire? A szekció
nemcsak a „hely”-rôl szól, hanem a fiatalok
választásairól. A vonzásokról, a lemerülések-
rôl, a csapdákról, a másságról, a kínokról, a
szabadságról, a társadalom ítéleteirôl, a le-
hetôségekrôl. Mert fiatalnak lenni nehéz is. A
szekciómunka mellett Drog-rock történet cím-
mel egy 20. századi zenész „halállista” tükré-
ben ismerhetik meg a jelenlévôk a kábítószer-
használat sokszor halásos kimenetelét.
A VIP kitûnô alkalom arra is, hogy a Békés

megyei integrált közösségi és szolgáltató te-
rek képviselôi találkozhassanak. Ez egy szak-
mai fórum keretében valósul meg az ifjúsági
házban. A VIP megrendezését, a Békéscsa-
bai Diákönkormányzat és a Patent Diákiroda
mûködését Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatja. Együttmûködô
partnerünk a Békés Megyei Ifjúsági Szolgál-
tató Központ.

Az önkormányzat még 2007-ben, az akkor
elfogadott ifjúsági koncepcióban és cselek-
vési tervben döntött arról, hogy ifjúságért ki-
tüntetést alapít, melyet az idén elôször ítéltek
oda az ifjúsági területen végzett kimagasló
szakmai tevékenységért. Az adományozás
módját, feltételeit a 20/2005. (VII. 14.) önkor-
mányzati rendelet szabályozza. Eszerint
„Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetés adomá-
nyozható annak a személynek, aki a békés-
csabai gyermek és ifjúsági korosztály fejlô-
dését, problémáinak megoldását, kimagas-
ló tehetségek gondozását, tanulását segítô,
a gyermekek és fiatalok szabadidejének el-
töltését értékteremtô módon szervezô tevé-
kenységét példamutatóan, kivételesen ma-
gas színvonalon, lelkiismeretesen, eredmé-
nyesen, legalább öt éve folyamatosan végzi. 
Az ifjúság és az ifjúságért dolgozó, fiata-

lokkal foglalkozó szakemberek számára
nagy jelentôséggel bír ez a kitüntetés. Or-
szágos szinten is kevés olyan település van,
ahol ilyen magas szinten ismerik el az ifjúsá-
gért végzett munkát.
Zsótér Mária a városi diákönkormányzat

1995-ös megalakulása óta annak felnôtt se-

gítôje. Az évek során különbözô ifjúsági
szervezetek, diákönkormányzatok munkájá-
hoz járult hozzá tanácsaival, képzésekkel,
prevenciós és szabadidôs rendezvényekkel,
diákjogi elôadásokkal. A Patent Diákiroda
1997 októberében kezdeményezésére nyi-
totta meg kapuit, és ma is az ô szakmai irá-
nyításával mûködik. Emellett a CSAK városi
diákújság egyik felnôtt segítôjeként is tevé-
kenykedik.
Fodor József tizennyolc évvel ezelôtt

egyedülálló ötlettel állt elô – valamennyi kö-
zépiskolás ismeri a garabonciás napokat,
mely az elmúlt években országos hírnévre
tett szert. 2002-ben a kulturális területen vég-
zett kimagasló teljesítménye alapján „Bé-
késcsaba Kultúrájáért” kitüntetést vehetett
át. Hricsovinyi Tamás önkormányzati képvi-
selô a garabonciás napok záró rendezvé-
nyén, a diákpolgármester-választáson csak-
nem háromezer diák elôtt jelentette be a
2009-ben „Békéscsaba Ifjúságáért” kitünte-
tésben részesülôk nevét. A diákok vastapsa
is azt jelezte, hogy megfelelô személyek ve-
hetik majd át október 23-án, a városi ünnep-
ségen a díjat.

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)

KÖZÉRDEKÛ
KÖZLEMÉNY
A TAPPE Kft. felhívja a tisz-
telt békéscsabai lakosság fi-
gyelmét, hogy az Irányi u.
4–6. szám alatti ügyfélszol-
gálati irodája 2009. október
1-jétôl elköltözik a Szabad-
ság tér 11–17. szám alatt ta-
lálható integrált ügyfélszol-
gálati irodaházba (a volt Party
étterem helyére).

Nyitvatartási idô:
hétfô, kedd, szerda és péntek

9.00–15.00-ig, 
csütörtök 9.00–17.30-ig.

Az Irányi u. 4–6. szám alatti
ügyfélszolgálati iroda szep -
tember 28-ával megszûnik,
szeptember 29-én, kedden
pedig költözés miatt az ügy-
félfogadás szünetel!

Tisztelettel: TAPPE Kft.

FHB CSALÁDI SPORTNAP 
a Csaba Centernél október 10-én

a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club rendezésében

11 órától: játékos atlétikai gyermekverseny 7–10 éveseknek;
medicinlabda-dobás, 40 m (elôzetes és helyszíni nevezéssel, egy-
egy versenyszámra is nevezhetsz).
FHB futás családi, iskolai és egyéni értékeléssel (helyszíni ne-
vezés már 11 órától): 800 m – rajt 13.30-kor, 2600 m – rajt 14 órakor.
Amatôrök (az egyéni futóknak nem kell nevezniük, csak rajthoz
állnak), 5 fôs iskolai csapat, 3 fôs családi futás.
Értékes díjak, ajándéksorsolás a távot teljesítôknek!

MI VIGYÁZUNK AZ EGÉSZSÉGÉRE!
Ingyenes állapotfelmérés, egészségprogramok, termékbemuta-
tók, AVON-bôrteszt.
Családi program az FHB ajándékaként: sakkszimultán, DARTS-
verseny (helyszíni nevezéssel), kutyás agilitybemutató, légvár,
trambulin, sportbemutatók, nyílt edzés a Formabontó edzôivel.
Információ a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club honlapján:

www.bcsac.extra.hu.

Vastaps a sportcsarnokban
A „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetettjei:

Zsótér Mária és Fodor József
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a szeptemberi közgyûlésen úgy
döntött, hogy Zsótér Mária, az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör Patent Diákiro-
dájának vezetôje, valamint Fodor József, a Csabai Garabonciás Alapítvány kura-
tóriumi elnöke, a Csabai Garabonciás Napok fôszervezôje veheti át az október 23-i
városi ünnepségen a „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetést.

VÁROSI IFJÚSÁGI PARLAMENT
ÉS MEGYEI IFJÚSÁGI FÓRUM

Október 14., ifiház
Az ifjúsági ház Patent Diákirodája 1998 óta szervez városi szintû érdek-képvisele-
ti fórumokat, 2006 óta pedig tavasszal és ôsszel rendezi meg a városi ifjúsági par-
lamentet (VIP). Ezek az események mindig átlépik Csaba határait, a megyébôl is
érkeznek diákönkormányzatok, ifjúsági szervezetek. A rendezvény célja, hogy te-
ret adjon a fiataloknak és a felnôttek azon képviselôinek, akiket érdekel, hogyan
él, gondolkodik, mit tud és mit szeretne tenni önmagáért, jövôjéért a mai fiatalság,
a jövô felnôtt generációja.

FERENCZNÉ
SZARVAS ANIKÓ,
klinikai szakpszichológus,
MAGÁNRENDELÉSÉT
ÚJRA MEGNYITOTTA.

Bejelentkezés:
30/456-4092.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetôen enyhíthet az orvos-, il-
letve nôvérhiányon a békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rende-
lôintézet, ráadásul még a megyeszékhely foglalkoztatási ada-
tait is szépítheti. Ez a nagyon jelentôs eredmény annak kö-
szönhetô, hogy az intézmény sikeresen szerepelt a közel-
múltban egy uniós, illetve hazai támogatást hozó pályázaton.

– Idén június 24-én adta be a kórház a közel negyvenmillió forintos
összköltségvetésû pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
foglalkoztatási támogatásra. Külön elôny, hogy a kimondottan
egészségügyi intézmények számára kiírt pályázat önerôt nem igé-
nyel, a forrást az Európai Szociális Alapból és hazai társfinanszíro-
zásból biztosítják. A megyeszékhely kórháza a nyertes intézmé-
nyek közé került, s ennek köszönhetôen szeptember elején a tá-
mogatási szerzôdést is aláírtuk – mondta el dr. Nédó Erika. 

A kórház orvosigazgatójától megtudtuk, hogy az elnyert, közel
40 millió forintos összegbôl három orvos és három szakdolgozó
24 hónapig tartó foglalkoztatását kívánja megvalósítani az intéz-
mény. Emellett vállalják, hogy a támogatási idôszakot követô to-
vábbi 24 hónapban is továbbfoglalkoztatják a hat munkatársat. 

Elôreláthatólag az orvosok és szakdolgozók ez év októbere és
2011. november között látják el feladataikat a Réthy Pál kórház-
ban. Mint azt dr. Nédó Erika kérdésünkre elmondta: az orvosok a
belgyógyászati, a radiológiai, illetve az intenzív osztályokon dol-
goznak majd. A pályázati támogatásnak köszönhetôen most al-
kalmazandó szakdolgozókból pedig egy egészen új szakellátó
szervezeti egységet hoznak létre. Ennek elnevezése decubitus
prevenciós és sebkezelô mobil team lesz. A csapat tagjai a tartós
ápolás szövôdményeként kialakuló felfekvés (decubitus) meg elô-
zését és kezelését, ellátását biztosítják az intézmény több részle-
gében. Feladatuk lesz az osztályokon az ilyen jellegû tevékenység
megszervezése, ellenôrzése, a megelôzéshez szükséges eszkö-
zök biztosítása, a kialakult felfekvések modern irányelvek szerinti
szakszerû, egységes szemléletû kezelése, valamint a költségha-
tékonyság biztosítása is. 

Forrás: Békés Megyei Hírlap

Sorozatunk elsô részében említettük, hogy a munkaviszony lét-rejöhet határozott idôre is, ilyenkor az idôtartamát naptárilag
vagy más alkalmas módon kell meghatározni. Fontos tudni, hogy
a határozott idôtartam az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a
meghosszabbítást és az elôzô határozott idejû szerzôdés meg -
szûnésétôl számított hat hónapon belüli újabb határozott idejû
munkaviszony tartamát is. (Pl. ugyanannál a munkáltatónál egy -
éves határozott idejû szerzôdéssel egymás után legfeljebb ötször
lehet dolgozni, a hatodik évtôl már csak határozatlan idejû szerzô-
dés köthetô.) Ez a szabály a hatósági engedéllyel kötött munka-
szerzôdésekre nem vonatkozik, de ez csak szûk körben létezik (ti-
pikusan külföldi, nem EU-s állampolgárok foglalkoztatásánál).
Lényeges szabály, hogy ha a határozott idejû munkaviszony is-

mételt létesítésére vagy meghosszabbítására az ahhoz fûzôdô
munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül – tehát valójában ok nél-
kül – kerül sor, és ez a munkavállaló jogos érdekének csorbításá-
ra irányul, akkor a munkaviszonyt határozatlan idôtartamúnak kell
tekinteni. Tipikusan ilyen eset a néhány havonta újrakötött vagy
meghosszabbított határozott idejû munkaszerzôdés, ha ezzel a
munkáltató csak a felmondási idôt, végkielégítést akarja elkerülni.
Kevéssé ismert, hogy a határozott idejû munkaviszony határo-

zatlan idejûvé alakul, ha a munkavállaló az idôtartam lejártát kö-
vetôen legalább egy munkanapot közvetlen vezetôje tudtával to-
vább dolgozik. Ez a szabály nem vonatkozik a választással kelet-
kezett, a hatósági engedélyhez kötött, illetve a közcélú foglalkoz-
tatásra létesített munkaviszonyra.
A munkaszerzôdésben próbaidô is kiköthetô a munkaviszony

létesítésekor (késôbb már nem!), melynek tartama 30 naptól leg-
feljebb három hónapig terjedhet. Meghosszabbítása tilos, ettôl ér-
vényesen eltérni nem lehet. A próbaidô alatt a munkaviszonyt bár-
melyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti, indokolás nélkül, akár
táppénz alatt is.

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázatot hirdet a Bé-
kés megyében élô, szociálisan hátrányos helyzetû személyek
(családok) számára az áramszolgáltatónál fennálló adósságuk
törlesztésének, valamint fogyasztói státuszuk visszanyerésé-
nek érdekében.

Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat internetes honlap-
ján elérhetô pályázati ûrlap elektronikus kitöltésével és be-
nyújtásával lehet október 1-jétôl október 30-án 16 óráig.Bé-
késcsabán a pályázat benyújtásához a polgármesteri hivatal
szociálpolitikai osztálya nyújt segítséget. Egy pályázó által pá-
lyázható összeg:minimum 20 000 Ft, maximum 150 000 Ft.

A pályázati feltételekkel kapcsolatos tájékoztató megis-
merhetô a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján (www.
maltai.hu), de érdeklôdhetnek Békéscsabai Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán szemé-
lyesen (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fsz. 10. számú iro-
da) vagy telefonon a 66/523-838-as számon.

Munkajog mindenkinek
(II. rész)

Pályázati pénzbôl foglalkoztatnak
orvosokat és nôvéreket
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A Kazinczy-lakótelepen meg-
épült az elsô zárható kukatá-
roló, amelyet rövidesen újab-
bak követnek majd.
Az átadás egészen csalá-

dias légkörben zajlott. Popol
Tiborné, a négyes számú
tömb közös képviselôje érte-
sítette a lakókat, Pfeiffer Gyu-
la bácsi pedig rendet tett a
környéken. Eljöttek a kivitele-
zô Befém Kft. munkatársai és
természetesen Fodor János-
né, a körzet önkormányzati
képviselôje, aki mindenkivel

váltott néhány szót. A lakókö-
zösség dupla tárolót építte-
tett, amelybe összesen két
1100 literes konténer, emellett
akár négy 240 literes kuka is
elfér. A beruházás több mint
bruttó 1,1 millió forintba ke-
rült, ehhez a ház ötvenszáza-
lékos támogatást kapott a vá-
rostól, százezer forintot bizto-
sított számukra Fodor János-
né a területfejlesztési alapból
– ahogy ezt további öt lakó-
tömbnél is tette –, a többit a
lakók fizették. M. E.

Van Békéscsabán egy jó
kis csapat, amelynek

tagjai hetente háromszor-
négyszer tartanak fociedzést
egy olyan pályán, amely a
legnagyobb jóindulattal sem
nevezhetô ideálisnak. Harma-
dik éve ôk mégis mindig ösz-
szejönnek, hogy sportolja-
nak, készüljenek az aktuális
mérkôzésre, és talán kicsit
azért is, hogy bebizonyítsák:
a labdarúgás nem csak a fér-
fiak sportja.
A Békéscsabai Nôi Labda-

rúgó SC lényegében a szeren-
csés találkozásoknak köszön-
heti megalakulását, és a kitar-
tó munkának megmaradá-
sát, eredményeit. Megkeresé-
sünkre Bencsik Éva csapat-
szervezô és Petri György Mári-
usz elnök lelkesen mesélt az
elsô próbálkozásokról, sike-

rekrôl és a terveikrôl. Éva rég-
óta szeret focizni, és így volt
ezzel néhány ismerôse is. Pár-
ja, György ezért megkérte
Szenti Zoltánt – aki játszott a
hajdani békéscsabai nagy
csapatban és jelenleg Med-
gyesegyházán edzôsködik a
felnôttcsapatnál –, hogy segít-
sen a lányoknak. A szeren-
csés találkozást kitartó szerve-
zés és munka követte. Olyan
csapattagokat kerestek, akik
szeretnek focizni és komolyan
veszik ezt a sportot. A három
év során többen megfordultak
náluk, jelenleg huszonöten
vannak. Megalakulásuk után
alig egy évvel kupameccsre

voltak hivatalosak Kétegyhá-
zára, ahol elsô nekifutásra az
elôkelô harmadik helyen vé-
geztek. Utána a megyei, majd
a regionális bajnokságon is in-
dultak, ahol szintén harmadi-
kok lettek. Jelenleg a Békés
megyei keresztpályás (a nagy
pálya fele kisebb kapukkal)
nôi labdarúgó-bajnokságon
vesznek részt. Kitartóan küz-
denek azért, hogy két-három
éven belül elérjék céljukat és
az NB II-ben, nagypályán sze-
repeljenek.
A klub alacsony költségve-

téssel dolgozik, pályázatok
útján igyekeznek megterem-
teni a mûködés feltételeit.
Szükség esetén vannak, akik
próbálják támogatni ôket, az
induláskor például nagy se-
gítségükre volt a Kûhidi Stú-
dió Kft., és Bukor Istvánt is

említették. Ahogy mondják,
az önkormányzat jóvoltából
téli idôszakban használhatják
a Szabó Pál téri iskola és az
Arany János kollégium torna-
termét; az álmuk, hogy nyá-
ron egy rendes pályán edz-
hessenek. Szervezik az után-
pótláscsapatot, amelybe 9–
11 éves lányokat várnak, és
örülnek az új jelentkezôknek
a „nagy” csapatba is. Ha vala-
ki kedvet kapott, hogy csatla-
kozzon hozzájuk, tájékozód-
hat a www.bekescsabainlsc.
hu honlapon vagy hívhatja
Bencsik Évát a 06-30/506-
4202-es telefonszámon.

Mikóczy Erika

Zárható tároló 
a Kazinczy-lakótelepen

Kerékpáros-bemutatók és
ügyességi versenyek,

elôadások, filmvetítések em-
lékeztettek mindenkit a városi
közlekedés kihívásaira, a vá-
rosi klíma tisztaságának fon-
tosságára az idei autómentes
nap keretei között nemrégi-
ben Békéscsaba belvárosá-
ban. A megyeszékhely önkor-
mányzata az európai mobili-
tási hét programjához csatla-
kozva szervezte meg az ak-
ciót a Szent István téren és
környékén.
A környezeti hatások, vala-

mint a városi közlekedés koc-
kázatainak hangsúlyozása
mellett a rendezvény céljai kö-
zött szerepelt a tömegközle-
kedés népszerûsítése is. Az
egész napos, illetve helyen-
ként idôszakos útlezárásokat
a Körös Volán Zrt. autóbuszjá-
ratai igyekeztek ellensúlyozni
– aznap minden helyi járatot
ingyenesen vehettek igénybe
az utasok. A rendôrség és a
tûzoltóság munkatársai közle-
kedésbiztonsági bemutatók-
kal, versenyekkel hívták fel a
figyelmet az utak veszélyeire,
de az idei esztendôben is a
diszkóbaleset-szimuláció szol -

gált a legmegdöbbentôbb ta-
nulsággal, fôként a fiatalok
számára. A bemutató, mely-
nek jelmondata továbbra is
„Közlekedj biztonságosan al-
kohol és drog nélkül!” a Kos-
suth téri keresztezôdésben
kapott helyet, hiszen a tavalyi
siker után – akkor még a vá-
rosháza elôtt rendezték – jobb
rálátást kellett biztosítani a na-
gyobb nézôi létszám miatt. Az
egész napos rendezvényso-
rozat keretében az ÁNTSZ
szakemberei ingyenes test-
zsír-, vérnyomás- és pulzusz-
számmérési lehetôséggel vár-
ták az érdeklôdôket, az MTA
Dél-alföldi Regionális Kutatá-
sok Központjának munkatár-
sai pedig tudományos elô -
adások keretében szóltak a
környezettudatos életrôl, a klí-
maváltozás jelenségeirôl és
életünkre gyakorolt hatásairól. 
Mindezek ellenére még az

autómentes nap sem zárulha-
tott belvárosi koccanásos bal-
eset nélkül, hiszen az esti
órákban két autós egymásba
szaladt – a két sofôr jövôre ta-
lán nagyobb kedvvel csatla-
kozik az akcióhoz. 

K. K. P.

Múlt évben négymilliárd
forint értékben bocsátott

ki kötvényt az önkormányzat
azzal a céllal, hogy ebbôl mun-
kahelyteremtô programokat fi-
nanszírozzon, illetve biztosítsa
a pályázatokon elnyerhetô fej-
lesztési támogatások önré-
szét. Eddig már másfél milliárd
ment el, de nem beszélünk ar-
ról, hogy a pénzt valamikor
vissza is kell fizetni – kezdte az
SZDSZ közgyûlés utáni tájé-
koztatóját Pap János. A képvi-
selô hangsúlyozta: szem elôtt
kellene tartani, hogy legyenek
olyan munkahelyteremtô beru-
házások, amelyek rövidesen
helyi adófizetôként jelentkez-
nek, megteremtve ezzel a tör-
lesztés lehetôségét. Megje-
gyezte, hogy a befektetô Priv-
Investet megfizették, de a visz-
szafizetést illetôen mai napig
nincs a futamidô egészére vo-
natkozó koncepció.
Pap János szerint a volt sör-

ház épületét nem önállóan, ha-
nem egy többlépcsôs prog-
ramban, a ligettôl a futballpá-
lyáig terjedô területtel együtt
kellene kezelni, mégpedig a

piaci szereplôk bevonásával.
Fontosnak tartja a Békéscsaba
arculatát meghatározó temp -
lomok díszkivilágítását, a cir-
kusztér kapcsán viszont aggá-
lyai vannak. Beszélt arról, hogy
a teret zöld területként értékel-
ték fel, és miután a város el-
cserélte a Trófeáért, az új tulaj-
donos kérésére kereskedelmi
szolgáltató területté nyilvánítot-
ták. – Ha az önkormányzat a
csere elôtt minôsítette volna át
a területet, az értéknövekedés
a köz kasszáját gyarapítaná –
fogalmazott a képviselô.
A jegyzô levette a napirend-

rôl azt a rendelettervezetet,
amely szerint engedélyhez kö-
tötték volna, hogy az internetes
oldalak domainneveiben a vá-
ros vagy a városrészek neve
szerepeljen. Pap János nem
ért vele egyet, hogy ilyen egy-
általán felmerült. Ez azt feltéte-
lezné, hogy Kisrét, Nagyrét, Er-
zsébethely és sok egyéb, Csa-
bán és máshol is használatos
elnevezés csak itteni enge-
déllyel jelenhetne meg az in-
terneten.

Mikóczy

Az idei garabonciás napok
több szempontból is különbö-
zött az eddigiektôl – egyrészt
a 18. születésnap apropóján
idén felkutatták a korábbi je-
lölteket, kampányfônököket, s
számukra a hét zárásaként
külön programokról gondos-
kodtak a szervezôk. A zsûri
összetétele is módosult: az
idén korábbi jelöltek zsûriztek
a vetélkedôn, a részt vevô is-
kolák delegált zsûritagjai a
kampányok értékelésében
kaptak szerepet. 
Fodor József, a Csabai Ga-

rabonciás Alapítvány elnöke,
a rendezvénysorozat szellemi
atyja és szervezôje elmondta:
igazságos eredménnyel zá-
rult az idei vetélkedô, az indu-

ló kilenc iskola pártjai közül a
„Beg” nyújtotta a legkiegyen-
súlyozottabb teljesítményt, de
a dobogós csapatok és jelölt-
jeik is dicséretet érdemelnek.
A második helyen a közgé je-
löltje, Sangala Félicie végzett,

míg a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a Kemény
Gábor szakközépiskola jelölt-
je, Knyihár Mihály állhatott. Az
új diákvezetô és alpolgármes-
terei együtt mûködve szeret-
nék magvalósítani a már emlí-

tett célokat, míg Fodor József
a garabonciás hagyomány
bôvítését és intézményesítését
tervezi. Tájékoztatásából kide-
rült, hogy az alapítvány nem
titkolt célja a harabonciás ház
és a garabonciás rádió elindí-
tása Békéscsabán. Hozzátet-
te, hogy a tervek között szere-
pel az ún. Garabonciás napok
2.0 címû rendezvénysorozata
is, amely tavasszal nyújtana le-
hetôséget a csabai diákság-
nak, hogy elszámoltassa az
ôsszel megválasztott diákpol-
gármestert éves munkája kap-
csán. Fodor József a városi
közgyûlés csütörtöki döntésé-
nek értelmében hamarosan
átveheti a Békéscsaba Ifjúsá-
gáért járó kitüntetést. 

Kárász-Kiss Péter

Hív a Belvár!
Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Nyolcadikosok figyelmébe ajánljuk!

NYÍLT NAP
a négyosztályos gimnáziumi képzés iránt érdeklôdôk számára
2009. október 17-én, szombaton 9.00 órától
2009. december 8-án, kedden 9.00 órától
Program: 9.00–09.45 Igazgatói tájékoztató

10.00–12.00 Nyílt tanítási órák
www.belvarosi-bcs.sulinet.hu. • Telefon: 66/453-260

Vár a Belvár!

Lányok a pályán Autómentes nap

Garabonciás napok felnôttkorban
Ez a világnap azonban akkor
lehet igazi tisztelgés, ha az
idôs emberek mindig érzik a
támaszt, a segítséget, a törô-
dést. Ne csak az ünnepen irá-
nyuljon rájuk a fiatalabbak fi-
gyelme, de legyünk mellettük
az év minden napján, ne
hagyjuk ôket magukra, szá-
míthassanak ránk életük ne-
hezebb idôszakaiban.
Városunk mai eredményei

az idôsebb generációk tegna-
pi munkájára épülnek. Mun-
kájukért, tapasztalatukért kö-
szönettel, nyugdíjaséveik biz-
tonságáért pedig felelôsség-
gel tartozunk. Nekünk, ma
még aktívan dolgozóknak az
a feladatunk, hogy idôs em-
bertársaink számára megfele-
lô életkörülmények biztosítá-

sával lehetôvé tegyük a mél-
tósággal megélt öregkort.
A család gondoskodása

mellett az önkormányzatnak
is mindent meg kell tennie
azért, hogy a megérdemelt pi-
henés éveiben megkapják
mindazt a támaszt, mely meg-
szépítheti, teljesebbé teheti
napjaikat. Ha a nyugdíjukat
nem is tudjuk emelni és a
gyógyszereik árát csökkente-
ni, akkor is mindent meg kell
tennünk azért, hogy érezzék:
fontos részei az életünknek,
nem hagyjuk magukra ôket.
Békéscsaba valamennyi

polgára nevében köszönöm
egész életük munkásságát.
Jó egészséget, tartalmas,
hosszú és boldog életet kívá-
nok Önöknek!
Vantara Gyula polgármester

Tisztelt békéscsabai szépkorúak!
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

A pénzt vissza kell fizetni



Október 10-ig
Átváltozás – kiállítás a Cathy’s Bár
és Kávéházban

Október 11-ig
Országos Nagyi Könyvtári Napok 
a Békés Megyei Tudásház és
Könyvtárban

Október 11-ig
A békéscsabai kultúra szigetei 
a reformkortól 1949-ig – kiállítás 
a Vasutas Mûvelôdési Házban

Október–november
A Múzeumok Ôszi Fesztiválja 
országos programsorozat 
békéscsabai rendezvényei

Október 9. – november 18-ig
Lukoviczky Endre grafikusmûvész
kiállítása a Jankay-galériában

Október 10-én 15 órától
„Világszép nádszálkisasszony” –
bábelôadás a Jókai Színházban

Október 12–22-ig
Ligeti lépések a környezet-
védelemért a Széchenyi ligetben

Október 14-én
Városi Ifjúsági Parlament és Megyei
DÖK Találkozó az ifiházban

Október 15–18-ig
V. Vasúttörténeti és vasútmodell-
kiállítás a Vasutas Mûvelôdési 
Házban

Október 16-án
Nádas László: Palackposta levél 
a múltról és ’56-ról Rozikának 
– könyvbemutató a Nemzetiségi
Klubházban

Október 17-én
Frankó Fesztivál a sportcsarnokban

Október 17-én 20 órától
Az Eichinger Tibor és Stefan Varga
gitárduó koncertje a Békési Úti 
Közösségi Házakban

10 Kultúra CSA BAI MÉR LEG

Tel jes kí ná la tun kat meg te kint he ti a www.szucsikingatlan.hu internetes hon la pon.

LLaakkáássookkaatt  ééss  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt  kkeerreessüünnkk  
aallbbéérrlleettbbee  üüggyyffeelleeiinnkknneekk!!

LAKÁSOK
MMeezzôôhheeggyyeesseenn,, aa  ZZaallaa  GGyyöörrggyy--llaakkóótteelleeppeenn 68 nm-es, 2 + fél szo-
bás, étkezôs, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  44,,77  MM  FFtt..
MMeezzôôhheeggyyeesseenn,, aa  ZZaallaa  GGyyöörrggyy--llaakkóótteelleeppeenn 3. emeleti, 68 nm-es,
2 + fél szobás, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  55,,22  MM  FFtt..
AAKKCCIIÓÓ!!  BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmûûvveess  KKeelleemmeenn  ssoorroonn 1. emeleti, 55
nm-es, kétszobás lakás eladó vagy kiadó. ÁÁrr::  66,,11  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKaazziinncczzyy  uuttccáábbaann 8. emeleti, másfél szobás, er-
kélyes lakás eladó. ÁÁrr::  66,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáánn kétszobás, 52 nm-es, földszinti la-
kás beköltözhetô állapotban eladó. ÁÁrr::  66,,44  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, liftes tömbben másfél szobás
lakás eladó. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 50 nm-es, kétszobás, egyedi fûtésû,
3. emeleti lakás eladó! ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  ÁÁcchhiimm--llttpp..--nn egy 53 nm-es, 3. emeleti, kétszo-
bás, erkélyes, felújítandó lakás eladó. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann egyedi gázórás, 1. emeleti, egy-
szobás, felújított lakás eladó. ÁÁrr::  66,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy--llttpp..--nn 2. emeleti, egyszobás, erkélyes
lakás eladó.  ÁÁrr::  66,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssii  llttpp..--nn 53 nm-es, 10. emeleti, 1 + 2 fél
szobás, sarokkádas, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  66,,88 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--nn 49 nm-es, 2. emeleti, kétszobás
lakás eladó. AAKKCCIIÓÓSS  LLEEHHEETTÔÔSSÉÉGG!! ÁÁrr:: 66,,8855  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann 48 nm-es, kétszobás, francia ki-
lépôs, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  66,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssii  llttpp..--nn 48 nm-es, 1. emeleti, kétszobás,
tégla falazatú, egyedis lakás eladó. ÁÁrr:: 66,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann jó állapotban lévô, 58 nm-es,
kétszobás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  66,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann egy 52 nm-es, kétszobás, egye-
dis lakás eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy--llttpp..--nn  egyszobás, földszinti, egyedi gá-
zos, téglablokkos lakás, eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  IIrráánnyyii  uuttccáábbaann szoba-konyhás, egyedi gázos,
1. emeleti lakás a belvárosban, a sétálóutcától 50 m-re eladó.
ÁÁrr::  77 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaaii  uuttccáánn 35 nm-es, 4. emeleti, egyszobás la-
kás konyha + étkezôvel, egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  KKaarraaccss  TTeerréézz  uuttccáábbaann 61 nm-es, 4. emeleti, kétszo-
bás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKííggyyóóssii  úúttoonn,, 900 nm-es telken 2003-ban épült, 146
nm-es, 3 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  uuttccáánn 160 nm-es, teljesen felújított,
igényes, háromszobás családi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann,,  584 nm-es telken felújított, 148
nm-es, négyszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann négyszobás, tetôteres 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, háromszobás, hô-
szigetelt családi ház garázzsal, melléképületekkel eladó.
ÁÁrr::  2200,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKaannáálliissii  uuttccáábbaann  ((ÁÁrrppáádd  ssoorr)) kétszintes, klímás,
három szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn, 970 nm-es telken 180 nm-es, négy-
szobás, amerikai konyhás, kétszintes családi ház eladó. 
ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  600 nm-es telken 160 nm-es,
négy szoba + két nappalis, kétgenerációs családi ház eladó. 
ÁÁrr::  2211,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVeerreess  uuttccáábbaann 2008-ban épült, 100 nm-es, há-
romszobás, hôszigetelt családi ház beépíthetô tetôtérrel, ga-
rázzsal eladó. Csere is szóba jöhet! ÁÁrr::  2244,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken 120 nm-es,
kétszintes családi ház hat szobával, garázzsal eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKoolloozzssvváárrii  uuttccáánn,, 892 nm-es telken 240 nm-es,
kétszintes, háromszobás családi ház eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzôôllôô  uuttccáábbaann, 479 nm telken 200 nm-es, két-
szintes családi ház négy szobával eladó. ÁÁrr::  2277,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  RReevviicczzkkyy  uuttccáábbaann,, 720 nm-es telken 125 nm-es,
két és fél szoba + nappalis, ebédlôs, új építésû családi ház ela-
dó. ÁÁrr::  2277,,99  MM  FFtt..

GARÁZS
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzaabboollccss  uuttccaaii garázssoron jó állapotban lévô,
17 nm-es, betonozott, elôtetôs garázs eladó. ÁÁrr::  11,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz,,  ÔÔzziikkee  uuttccáábbaann 18 nm-es, elektromos kapuval
felszerelt, jó állapotban lévô garázs eladó. ÁÁrr::  11,,7755  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  TToollnnaaii  uuttccaaii  ggaarráázzssssoorroonn jól megközelíthetô, 15
nm-es garázs eladó. Villany van. ÁÁrr::  11,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  a Nemzeti Bank bejárója mel-
lett 16 nm-es garázs eladó. Saját villanyórája van, szigetelt, be
van polcozva, biztonsági záras. ÁÁrr::  22,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossáábbaann  új építésû, 17 nm-es, földszinti ga-
rázs eladó. ÁÁrr::  22,, 9944  MM  FFtt..

HÉTVÉGI HÁZ / NYARALÓ
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKeennddeerrvváággóó  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es területen 28
nm-es, tetôteres, erkélyes hétvégi ház eladó. Villany, víz beve-
zetve. ÁÁrr::  33,,55  MM  FFtt..
GGyyuulláánn,,  SSzzaannaazzuuggbbaann, 600 nm-es telken 80 nm-es, földszint + te-
tôteres hétvégi ház teljes közmûvel eladó. ÁÁrr:: 44,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  uuttccáábbaann,, 980 nm-es telken 2 x 36 nm-es,
tetôteres hétvégi ház eladó. A villany be van vezetve. 
ÁÁrr::  44,,55  MM  FFtt..

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

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

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

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, info@szu csi kin gat lan.hu
Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu A
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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,
há tizsákok, tollak, tollkészletek, kitûzôk, kulcstartók, sapkák, noteszek), Munkácsy-
könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turizmus Kártya, tér-
képek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

JADE MASSZÁZSSZALON ÉS BEMUTATÓTEREM

Törôdjön többet egészségével, és kezeltesse, gyógyíttassa magát

INGYEN
JADE köves, akupresszúrás, termós, héliumizzós hô-, fény- és
mágnesterápiás, hát- és lábmasszírozós masszázságyainkon.

Termékeinket megvásárolhatja, egyes ágyunkat bérelheti is. 

Hat JADE görgôs extra minôségû masszázságyunk 
348 600 Ft helyettmost csak 249 000 Ft!

(A készlet erejéig.)

Békéscsaba, Petôfi u. 2. • Tel.: 20/476-5862, 20/207-1854.

Nyitva: hétfôtôl péntekig 10–19-ig, szombaton 10–14-ig. 

Táblavadász-akció
Az Országos Rendôr-fôkapitányság meghirdeti az
„Országos táblavadász-akciót”. Október 1-tôl
31-ig a Békés Megyei Rendôr-fôkapitányság a
tablavadasz@bekes.police.hu e-mail címen fogad-
ja a közlekedôk észrevételeit a hiányos, meg-
rongálódott, ellentétes értelmû vagy
éppen felesleges közúti jelzôtáblákról.

Kérjük, a megadott e-mail címre küldött leveleik-
ben pontosan jelöljék meg a helyszínt,
amelyre észrevételük vonatkozik, és fogalmazzák
meg azt is, miért tartanának szükségesnek az adott
helyen változtatást. Csatoljanak fénykép-
felvételt is a hely beazonosításához. 

Az önkormányzat az év
elején „A történelmi Ma-

gyarország határon túli terüle-
teinek megismerése, az ott
élô magyar diákokkal történô
kapcsolatfelvétel” címmel írt
ki pályázatot általános iskolá-
sok részére, amelyen isko-
lánk, a Petôfi Utcai Általános
Iskola is nyert. 
Körösfôn megkerestük a

Sebes-Körös forrását, sôt it-
tunk is belôle, aztán megnéz-
tük Csucsán a Boncza-kas-
télyt. Aztán jött a kincses Ko-
lozsvár, Mátyás király és Bocs-
kai István szülôháza. 
Még ugyanezen a napon

megcsodálhattuk a gótikus
Szent Mihály-templomot, és
beléphettünk a híres Babes–

Bólyai egyetem épületébe is.
A Házsongárdi temetôben
pedig megkerestük a híres sí-
rokat: Apáczai Csere János,
Kós Károly és Brassai Sámuel
sírját. Este késôn értünk To-
rockóra, a szállásunkra.
Másnap megnéztük a vá-

rost, elmentünk a Kis Szent
Teréz gyermekvédelmi köz-
pontba, ahol átadtuk ajándé-
kainkat.  
A harmadik napon reggel

körutat tettünk a Tordai-hasa-
déknál.  Út közben felkészült
pedagógusok – dr. Domokos-
né Megyesi Éva és Barta Gábor
túravezetôk, valamint Hagymá-
si Edit és Bartáné Csete Zsu-
zsanna – ismertették az adott
hely nevezetességeit. 

Ôseink 
nyomában II.

A bányászok, kézmûvesek, ál-
lattartók életét követhettük
nyomon a túrócszentmártoni
(Martin) szlovák nemzeti mú-
zeum kiállításán, majd Martina
Benkumûvész alkotóházában
megismerkedtünk az alkotá-
sait bemutató tárlattal, és Theo
H. Florina író, diplomata házát
is megnézhettük.
Az Árva folyó egyik hajtû -

kanyarjában, az Árvaváralja
(Oravský Podzámok) község
melletti mészkôszirtre épült
Árva vára évszázadokkal ve-
zetett vissza bennünket a tör-
ténelemben, amikor bemutat-
ták Corvin János és a Thurzó
család várbéli lakosztályait. A
bátrabb természetjárók Lika-
va királyi várbirtokot is látták.
A martini szabadtéri mú-

zeum bemutatja a felvidéki te-
lepülések képeslapra illô fa-
házait, zsindelyes templo-
mait. Csodálattal töltött el a
Kis-Fátra 1099 m-es magas-
ságában meghúzódó Vlkoli-
nec szlovák hegyi falu házai-
ban lakó emberek élete.
Juraj Jánošík (a szlovák Ró-

zsa Sándor) szülôfaluja, Ter-
hely (Terchova) népi hôs fiára
emlékezve évente megrende-
zi a nemzetközi Jánošik-napok
folklórfesztivált. A népmulat-
ság és egyéb búcsú jellegû
attrakciók mellett a népmûvé-
szeti alkotások és a folklór
számtalan látnivalóit találtuk a
településen, a színpadon és a
sátrakban. Paulik Katalin

„Szent Mihály-nap tájban mess
ketté egy cserfagubát, és ím
ezt vedd eszedbe; a gubában
hogyha pók van, rossz eszten-
dô következik; légy ha van, kö-
zép állapotú; féreg ha van ben-
ne, bô esztendôt, de ha üres,
halálos idôt jelent” – tudhatták
meg a Mihály-napi vigasságok
résztvevôi Mezômegyeren.
Ahogy Varga Gábor, az

Arany János Mûvelôdési Ház
igazgatója elmondta, a ren-
dezvény elsô napját inkább a
hagyományoknak, második
napját a mozgásnak, vigado-
zásnak szentelték. Szomba-
ton tíz csapat vett részt a fô-
zôversenyen, amelyen kora-
beli eszközök felhasználásá-
val, bográcsban készültek az
igazi magyar ételek. A zsûri –
Hódos Hajnalka, a malacka-
raj.blog.hu gasztro-blog szer-
kesztôje, Hricsovinyi Tamás
képviselô és Varga Géza, a
megyeri kolbász atyja – a Kék

pettyes csapat kakaspörkölt-
jét találta a legjobbnak, a má-
sodik helyet a Szomjas szom-
szédoknak, a harmadikat az
Arany Színjátszókör csapatá-
nak ítélte oda. Hódos Hajnal-
ka jóvoltából a Mezômegyeri
Fiatalok Klubjának csapata
teljes ellátással vehet részt a
bajai halászléfôzô-versenyen,
a hagyományôrzôkhöz pedig
a bajaiak jönnek Megyerre.
A vigasság alatt tartottak

tökszépségversenyt, a „Mezô-
megyer tököse” címet Gerlai
Ferencné érdemelte ki. Meg-
nyílt Matuska Andrea gobelin-
kiállítása, az Arany Színjátszó-
kör népszokásokat elevenített
fel, a Szent László utcai iskola
alsósai pedig megkapó és vi-
dám szüreti jeleneteket mutat-
tak be. Volt vidám körmenet,
karikáscsattogtató-verseny és
bál a Tûzmadár együttessel.
Körbejárta Megyert a Dotto
vonat.

A Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,

Zeneiskola
diákjai és nevelôtestülete köszönetet mond 
az 1%-os adófelajánlásokért,melyek révén

160 661 forint gyûlt össze a Bartók Béla 
Zenemûvészeti Alapítvány számláján.

Ezen összeget a diákok szakmai
táborozására és versenyek nevezési

díjára fordítottuk
Alapítványunk adószáma: 19058898-01-04

Egy titokzatos Háztûznézô

Vigasság Megyeren

Erdélyben jártunk

Különös világba visz a 200
éve született Nikolaj Va-

sziljevics GogolHáztûznézôjé-
nek neomodern változata, a
Jókai Színház évadnyitó elôa-
dása az ukrán kultúra hónapja
alkalmából. A darab 1833-ban
készült, de csak kilenc év múl-
va, 1842-ben mutatták be
Szentpéterváron. A Háztûzné-
zô (elsô címe Kérôk) egy olyan
országba kalauzolja a nézôt,
ahol a valóság nem hasonlít a
valóságra, ahol tudatlanok és
megvesztegethetôk élik vilá-
gukat. A kör szinte bezárul:
ilyen az élet. Akkor. Akkor?
Már az induláskor kiderül,

hogy nem egészen igaz, mi-
szerint az ember szépre, jóra
teremtôdött, hogy ennek a fele
sem igaz, sôt a negyede sem,
mert az ember, ha teheti, be-
csapja a másik embert, de
még önmagát is. Egy háztûz -
nézô pedig kiváló alkalom
erre, amikor széplányt (és ho-
zományt) keresnek az elszánt
vállalkozók. Itt mélyül el a „drá-
mai” konfliktus: bizony, nagy
üzlet egy leánykérés, csak
nem szabad elbolondériázni.
Sztaniszlav Mojszejev, az uk-
rán vendégrendezô érdekes
ötletekkel áll elô. Például arról,
hogy az élet rémálom, egy
háztûznézô még inkább, ami-
kor sorra kiderül, ki milyen em-

ber. Hogy egy rémálomban
különös alakok, például Pod-
koljoszin, az egyik vôlegényje-
lölt Nagy Fehércsôrû alteregó-
ja szervezi a halandók életét,
akik boldogok, de fôleg gaz-
dagodók szeretnének lenni.
Közben forog a játéktér felett a
menyasszonyi és vôlegényi
ruhák körtánca, a rendezô né-
mafilmeket utánzó futkosásba
kergeti a játék szereplôit, az
egész látvány idônként mint
egy ezoterikus (titokzatos)
pantomim jelzi, hogy az a tár-
sadalom, amit látunk, megé-
rett a pusztulásra. Pedig van
azért benne jó is, de rossz is,
hogy ezek, ha tehetik, ölik
egymást, mígnem valamelyik
gyôzedelmeskedik.
Merész rendezô a vendég,

kétségtelen. Szinte egy másik

dimenzióba helyezi át Gogol
színmûvét, a néha túl hosszú,
szószátyár szövegek azonban
némi ellentétben állnak a len-
dületes rémálommal. Vagy ne-
tán ilyen az ember? És az sem
csuda, hogy éppen egy leány-
kérés alkalmával adódnak a
legjobb helyzetek a színpadi
bizonyításra? Amikor hazug ar-
cot mutat a valóság, és a lát-
szatnak semmi köze az élet
dolgaihoz.
A szereplô személyek sem

egyforma sikerrel küzdöttek
meg a szokatlan játékstílus-
sal, de aki beleérzett, azt nem
lehetett nem észrevenni. Te-
hetséges ifjú színészünkrôl,
Tege Antalról Kocskarjov sze-
repében most az is kiderült,
milyen kitûnô játékszervezô,
Bartus Gyula (Podkoljoszin
udvari tanácsos) is állja a pró-
bát, és Tarsoly Krisztina (Agaf-
ja Tyihonova, a menyasz-
szony) a szürreálishoz is ért,
szíve van hozzá.

�
Két esemény kapcsolódott
még az induló ukrán hónap-
hoz: Irene Koval Tartósított
arisztokrata címû abszurd
drámájának elôadása ukrán
színészekkel és Dmytro Tkach,
Ukrajna nagykövete kerámia-
kiállítása a Vigadó elôterében.

Sass Ervin     
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A P R Ó H I R D E T É S
ALBÉRLET

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

IN GAT LAN
Békéscsabán, Bánát u. 48. sz. alatt ház
eladó. Tel.: 30/935-7051.

Békéscsabán, a Lencsésin fûtött garázs
eladó. Érd.: 30/985-5798.

Békéscsabán, a Berzsenyi D. utca 17.
szám alatt másfél szobás, összkomfor-
tos, gáz- és cserépkályha fûtésû, fürdô-
szobás udvari házrész (benti WC van)
három mellékhelyiséggel eladó. Irányár:
4,9 M Ft. Érdeklôdni a helyszínen lehet.

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. 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. Békéscsaba, Andrássy út
42. Érdeklôdni: 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
Iroda, lépcsôház takarítását vállalom –
számlaképesen. Tel.: 30/290-8726.

Nyílászáró-javítás, zárcsere és szigete-
lés. Tel.: 30/246-4934.

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

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

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.

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

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 középisko-
lásoknak, fôiskolásoknak: 70/392-0459.

Matematikából korrepetálást vállalok.
Tel.: 635-458.

Angolnyelv-oktatás: 70/392-0459.
Matematikából korrepetálás, számító-
gépek javítása, tanácsadása. Telefon:
70/228-6377.

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

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

EGYÉB
90 nm-es fûthetô üvegház eladó. Érd.:
30/985-5798.

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

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.

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

IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK
ILS Békéscsabai Nyelviskola Kft.

Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Fsz. 12.
Telefon: 30/241-0699 • E-mail: ilsnyelv@freemail.hu

Nyitva tartás:
Hétfôtôl csütörtökig: 900–1500 • Pénteken: 900–1230

A4 A3
Iratmásolás, nyomtatás – egyoldalas: 8 Ft 16 Ft
Iratmásolás, nyomtatás – kétoldalas: 12 Ft 20 Ft
Laminálás: A4, 200 Ft. Spirálozás (100 oldalig): A4, 300 Ft. Scannelés: A4,
60 Ft. DVD-írás: (lemezzel együtt) 800 Ft. CD-írás: (lemezzel együtt) 500 Ft.

Fordítás, tolmácsolás, lektorálás: megegyezés szerint.

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

Immár harmadik alkalom-mal rendezték meg a Vá-
sárhelyi Pál Szakközépiskolá-
ban a diákok hagyományos
fôzôversenyét. Elôször indult
pedagóguscsapat a tizenhá-
rom nevezô csoport között.
Mint azt Török Ádám igaz-

gatótól megtudtuk, az ötlet a
tanulóktól és Benke Mária pe-
dagógustól származik. A szer-
vezésbôl és a megvalósítás-
ból a diákok is kivették a ré-
szüket. Gáspár Bence DÖK-
elnök érdeklôdésünkre el-
mondta, hogy a fôzôversenyt
tulajdonképpen mintegy a ga-

rabonciás napok ráhangoló
rendezvényeként hívták élet-
re. Rotyogtak az ételek a bog-
rácsokban az udvaron: lecsó,
pörköltek, babgulyás csábított
illatával. Az alapanyagokat az
iskola alapítványának támo-
gatásával vásárolták meg, a
tûzifát a Kun utcai tüzép és a
Delta Tüzép biztosította. A fi-
nom vacsora után a szemün-
ket kápráztatták el Tokai Sán-
dor 14. B osztályos tanuló és
csapata, a Light Scribblers.
Gyönyörû „fény”-képeket lát-
hattunk az esti fénygraffitishow
keretében. V. A.

Schéner Mihály emlékénekszentelte teljes egészében
az idei boldogságbetakarító
ünnepet szeptember végén a
Meseház.
Mihály-naphoz közeledve

Gyucháné Veres Kriszta, a Bé-
kési Úti Közösségi Házak igaz-
gatója megkereste azokat az
embereket, akik személyesen
ismerték, szerették és segítet-
ték álmai megvalósításában a
tavasszal 86 éves korában eltá-
vozott Mestert. A hagyomá-
nyos ünnep évek óta elôször
zajlott úgy, hogy a Kossuth-dí-

jas festô, grafikus, szobrász,
keramikus, bábtervezô, vagyis
mindnyájunk Miska bácsija a
maga fizikai valójában már nem
lehetett jelen. Mégsem a szo-
morúságról szólt a délután, hi-
szen az ô figurái közé, az ô
nyomdokait követve ismét „be-
takarítani” jöttek a tisztelôk. Rá
emlékezett dr. Bereczky Ló-
ránd, a Magyar Nemzeti Galéria
fôigazgatója, boldogságot ho-
zott a Sebô együttes koncertje
és minden egyes történet, amit
a jelenlevôk meséltek egymás-
nak Miska bácsiról. M. E.

Tavaly négy hónapon át
Kanadában, az idén fél

évig Ausztráliában oktatott
néptáncot a huszonöt éves
Farkas Tamás, aki szinte a Ta-
bán Néptáncegyüttesben nôtt
fel, és velük együtt ért el sike-
reket. A kétszeres aranysar-
kantyús táncost arról kérdez-
tük, honnan a néptánc szere-
tete, és milyen volt a világ má-
sik felén tanítani.
– Édesanyám, Kurtucz Bor-

bála néptáncpedagógus, ko-
reográfus, a Tabán vezetôje
egészen kicsi koromtól ma-
gával vitt a néptáncfesztivá-
lokra, így már gyermekként
belém ivódott a magyar kultú-
ra, a néptánc. A Rózsa elvég-
zése után a Magyar Tánc -
mûvészeti Fôiskola néptánc-
pedagógus szakán tanultam
tovább, ahol 2007-ben diplo-
máztam, jelenleg pedig a sze-
gedi egyetem néprajz szakos
hallgatója vagyok.
– Hogy került Kanadába,

majd Ausztráliába, és milyen
élményeket gyûjtött az útjain?
– Egy kanadai születésû

jászberényi táncostársam
ajánlott a torontói Kodály
Táncegyüttes élére, onnan
megkerestek, én pedig szíve-
sen vállaltam. Ez egy nagyon

jó kvalitású együttes, ahol az
elsôdleges cél olyan tánc -
anyagok tanítása volt, amelye-
ket ôk korábban nem ismer-
tek. Hallották, hogy táncokat
gyûjtök Erdélyben, és különle-
ges anyagaim is vannak. Az
együttes hatvan százalékát a
magyar származásúak adták,
de pakisztániak és indiaiak is
voltak a csapatban. Aztán
Ausztráliában a melbourne-i
magyar közösség keresett
néptáncpedagógust; pályáz-
tam és nyertem. Itt a fô cél az
utánpótlás-nevelés volt, száz-
húsz táncost tanítottam, ki-
lencven százalékban tizenhat
év alattiakat. Emellett Új-Zé-
landon, Aucklandben az ott
élô külföldi néptáncoktatók-
nak és koreográfusoknak tart-

hattam háromnapos képzést.
Rengeteg élménnyel gazda-
godtam. Kanadában egy in-
diánrezervátum „népünnepé-
lyén” figyelhettem meg az in-
dián népzenét és néptáncot,
amelyben olyan mozdulato-
kat, ugrástípusokat láttam,
amelyek a magyar néptánc-
ban is elôfordulnak. Ausztrá-
liában hallottam az ôslakoso-
kat didzseridun játszani, Új-
Zélandon pedig megismertem
a maorik harci táncát, a hakát.
– Mióta itthon van, ismét

a Tabánnal próbál. Mire ké-
szülnek?
– Ôsz végén mutatjuk be a

Báli hangulatok a Maros men-
tén címû mûsorunkat, amely
a Maros folyásirányát követve
négy térség, Gyergyó vidéke,
Felsô-Maros mente, Arad kör-
nyéke és a Dél-Alföld tánc- és
zenekultúrájába nyújt bete-
kintést. Készül egy nagyobb
volumenû, hatvan-hetven tán-
cost megmozgató mûsorunk,
amely a Körösök vidékén élô
többféle, így dévaványai ma-
gyar, eleki román, tótkomlósi
szlovák, öcsödi cigány és bat-
tonyai szerb nemzetiség tán-
cát mutatja be az emberi élet
fordulóin keresztül. 

Mikóczy

Akolbászfesztivál kísérô-
rendezvényeként meg-

honosodott savanyúságver-
sennyel és kiállítással kezdô-
dött nemrégiben a Békében
Békésben fesztivál. A sava-
nyúságok megmérettetését a
Szlovák Kultúra Házában Vo-
zár Márton, a Fiume vezetôje,
zsûrielnök, Hegyi Béla, a Mé-
teres Snack Kft. és Bartolák
Jánosné, a háziasszonyklub
vezetôje nyitotta meg.

A legjobb savanyúság
Csor  dás Józsefnéé, a máso-
dik Hankó Andrásnéé, a har-
madik pedig Kelemen György-
néé lett. A gasztronómiai élve-
zetek után csipkékbôl, népi

ékszerekbôl nyílt tárlat. A me-
gyei népmûvészeti egyesület
húsz tagját Pál Miklósné elnök
mutatta be, majd Závogyán
Magdolna kulturális referens
köszöntötte a megjelenteket a
megyei önkormányzat nevé-
ben. A megnyitón Kormányos
József (citera) és Hajnal
Györgyné (ének) mûködtek
közre, Tóth Imréné a gyön-
gyözésrôl mesélt, Tóthné Kiss
Szilvia pedig a csipkeverés

technikai rejtelmeibe avatta
be az érdeklôdôket. 
A gyerekek a játszóház-

banmézeskalácsot süthettek,
agyagozhattak, megismer-
kedhettek rafinált hajfonási

technikákkal, és készíthettek
népi hangszereket is. 
Köles István alpolgármes-

ter és Fuzik János, az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat
elnöke köszöntötték a feszti-
vált. A honiak mellett érkeztek
fellépôk Izsáról (Szlovákia),
Lengyel országból, a romániai
Belényesrôl. A „nyanyicska-
konyhában” a népi gasztro-
nómia jeles és finom étkeit
kóstolhattuk: az asszonyok
csigalevest fôztek, de sztra-
pacskát, piratutát, sûrû tarho-
nyát, haluskát is ehettünk, a
szarvasiak lapcsánkát (tócs-
nit), a medgyesiek csörögét,
az elekiek loksát, azaz krump-
listésztát, a nagybánhegye-
siek birka-káposztalevest, a
kétegyháziak ratyisét készí -
tettek. 
A kísérôrendezvények közt

Tranoscius-kiállítás, kulturális
örökség napi séta várta az ér-
deklôdôket Szász Zoltánné-
nak, a Tájak, Korok, Múzeu-
mok Egyesület elnökének ve-
zetésével. A Budapesten mû -
ködô Békéscsabaiak Baráti
Körének jóvoltából bemutat-
ták Tibori János Békéscsa-
bai népi szôttesminták címû
könyvét. 

Vándor Andrea

Fôzôverseny és fénygraffiti

Boldogságbetakarító ünnep

Farkas Tamás és a TabánBékében Békésben

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA
5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8.

Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

STEMPLI KFT.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5. Tel.: 66/430-620, 30/730-1404
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BÉKÉSCSABA ANNO...
Fôtéri látvány és hangulat

Történelmi fôterünk közel
ötven esztendeje készült,

„életképi látképét” örökítette
meg az egykori felvétel, mely
az akkori idôk csendes belvá-
rosi hangulatát idézi. Az újsá-
gosstand elôtt beszélgetôk s

az akkor „menô”, parkoló Tra-
bant autók. A tér összképe
még szinte teljes – nem úgy,
mint mostani felvételünkön,
ahol a fák uralják-takarják a
teret.

Gécs Béla 

Az ultrafutók alig ismerik az
Around the Isle of Mors elne-
vezésû 100 mérföldes ver-
senyt. Attila is az interneten
szúrta ki jó egy évvel ezelôtt. 
100 mérföld, azaz 160 km

Dániában, az Aarhus közelé-
ben fekvô kis szigeten. A
Buda-Cash Békéscsabai Atlé-

tikai Club futója mellett még
32 sportoló vállalkozott a nem
mindennapi teljesítményre. A
verseny egy szigetet körüljá-
ró, emelkedôkkel tarkított út-
vonalon volt. Tóth Sándor
mester tanítványa, Attila így
számolt be különleges telje-
sítményérôl:

– Minden futó kapott egy
GPS-t, így élôben lehetett
nyomon követni a futását. Vé-
gig az élen haladtam, magyar
riválisom, Zabari János is
csak távolról követett. 13 óra
26:16-tal sikerült új pályacsú-
csot elérnem, a régi 16 óra fö-
lött volt. Az utolsó két órát már

sötétben futottam, de a tájéko-
zódással nem volt baj, mivel jó
volt a felvezetés. A pénzdíj
mellett egy kôbôl készült ván-
dorserleget kaptam, amelybe
bele van vésve a 100 mérföld
és a nevem. Örömmel mond-
hatom, hogy Dániában is
megismerték Békéscsabát.

ABuda-Cash Békéscsabai
Atlétikai Club szervezésé-

ben a közelmúltban városunk-
ban került sor a 14. Forg-Tech
Kupa országos minôsítô atlé -
tikai pályaversenyre, amely
2009-ben elôször három me-
gye válogatottjának viadala is.
Ahogy a klub illetékesei is nyi-
latkoztak: a csaknem ötszáz
versenyzô és a szervezôk még
az idôjárást is legyôzték a bé-
késcsabai minôsítô megmé-
rettetésen.
Egy erôsebb széllökés fel-

repítette és eldobta a magas-
ugrószivacsot, röviddel ezu-

tán egy félórás felhôszakadás
jött, ami elmosott minden
elektromos technikát, de a
versenybírók döntése alapján
ezek után is tovább folytatód-
tak a versenyszámok. Tóth
Sándor mes teredzô, a klub
ügyvezetôje hangsúlyozta:
komoly elôkészítést igénylô
munka volt a verseny techni-
kai feltételeinek biztosítása,
hiszen sokan a közelgô baj-
nokság elôtti szintteljesítés
miatt neveztek, a magasabb
minôsítés megszerzésének
pedig alapfeltétele az elektro-
mos idômérôrendszer, vala-

mint a kerítés használata. A
szükséges körülmények ki-
dolgozása után nem maradt
el a rekordlétszámú nevezés
sem, s a viadalon az atlétika
valamennyi versenyszámában
akadt látnivaló. A sportszeretô
közönség hazai pályán láthat-
ta Petrovszki Tibor és Márton
Anita világbajnoki döntôs do-
bóatlétákat és az Európai
Olimpiai Fesztivál ezüstérme-
sét, Gregor Lászlót is. Jász-
Nagykun-Szolnok, Csongrád
és Békés megye elsô alkalom-
mal kiírt válogatott viadala ki-
váló hangulatot teremtett.
A névadó Forg-Tech Kft. és

Csongrád megye, valamint
Békés megye önkormányza-
ta szép díjakkal járultak hozzá
a versenyhez. A megyék kö-
zül a Békés megyei válogatott
gyûjtötte be magasan a leg-
több pontot (75 pont), a má-
sodik helyen a Csongrád me-
gyei csapat végzett 32 pontos
eredménnyel. 

K. K. P.

Három megye atlétái

Vozár Attila gyôzelme Dániában

Kórustalálkozó
Püspökhatvanban

Szeptember utolsó szom-
batján Püspökhatvanban

egy szlovák kórustalálkozón
képviselte városunkat a Bé-
késcsabai Evangélikus Ve-
gyeskar Kutyejné Ablonczy
Katalin karnagy vezetésével.
A falu katolikus templomá-

ban egy ökomenikus istentisz-
telet után Riba Etelka, az Or-
szágos Szlovák Önkormány-
zat elnökhelyettese köszöntöt-
te a megjelenteket, majd a
vendégek következtek. A talál-
kozóra érkezett hét kórus szlo-
vák és latin nyelven énekelt, a
program végén pedig – min-
den elôzetes próba nélkül –
egy összkari mû is felcsendült.
A püspökhatvaniak a szlovák
önkormányzat támogatásával
mindenkit megvendégeltek. A
közös ebéd után a csabaiak
ellátogattak a szobányi „hely-
történeti múzeumba”, és meg-
nézték azt a parkot is, amely-
nek kiszáradt fáiból különle-
ges szobrokat készítettek egy
fafaragótábor lakói.


