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Étkezõgarnitúrák.A tervek szerint ott mûködik
majd a területi közmûvelôdési
tanácsadó szolgálat, és egy
olyan eszközkölcsönzô, amely
a többimûvelôdési intézményt
és a környezô településeket is
kiszolgálja. A tartós egészség-
károsodással, súlyos hátrány-
nyal élôknek akadálymentes,
a szükségleteiknek megfele-
lôen átalakítható oktatótermet
terveznek. Modern multimé-
dia-stúdió is épül, ahol hang-
felvételt készíthet egy kórus
vagy egy együttes, míg a tán-
cosokat például beépített vi-
deorendszer segíti. Kupolát
nem engedélyeztek a tetôre,

de azért lesz BMZ-féle csillag-
vizsgáló és „ufóleszálló-pálya”.
Kialakítanak egy mini meteo-
rológiai állomást, egy jelképes
szélerômûvet, és olyan bio-
szökôkutat, amely csak akkor
üzemel, ha pedállal hajtják. A
tervek szerint energiatakaré-
kosan mûködik majd az épü-
let, takarékos fûtéssel, világí-
tással, és fel szeretnék hasz-
nálni az esôvizet.
A konkrét tervek mellett

vannak álmok, amelyek talán
csak az álmok szintjénmarad-
nak, de talán valamikor, a távo-
labbi jövôbenmegvalósulnak.

Abékéscsabai kórház és
szegényház kétszáz éve

született alapítójának emléke
elôtt tisztelegtek a Bogárházi
(Bajza utcai) temetôben a vá-
ros és a kórház vezetôi a kö-
zelmúltban.
Dr. Réthy Pál (1809–1896)

Békéscsaba történetének
elsô szlovákul beszélô orvosa
volt. Alakját, munkásságát a
Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület nevé-
ben dr. Simon Mihály nyugal-

mazott címzetes fôjegyzô és
Köles István alpolgármester
méltatták a megemlékezé-
sen. A szegények orvosaként
is emlegetett, szociálisan ér-
zékeny Réthy Pál teremtette
meg a városban a közegész-
ségügyi ellátást, gyûjtést
szervezett az elesettek hely-
zetének javítására – így jött
létre a kórház és szegényház,
ahová 1864-ben vették fel az
elsô beteget. SimonMihálytól
megtudhattuk, hogy 1910-tôl

1949-ig Réthy Pál nevét visel-
te a mostani Kórház utca. A
városvédôk nevében dr. Si-
mon Mihály elnök, Cserei Pál
ügyvezetô alelnök, a város
nevében Köles István alpol-
gármester, dr. Szvercsák Szil-
via jegyzô ésOpauszki Zoltán
kabinetfônök, a Réthy Pál kór-
ház és rendelôintézet részérôl
pedig dr. Becsei László fô-
igazgató fôorvos és dr. Nédó
Erika orvos-igazgató koszo-
rúztak. Vándor Andrea

A fiataloknak
se mindegy,

mit hoz a jövô

N incs semmiféle hatásta-
nulmány vagy gazdasá-

gossági elemzés arra vonat-
kozóan, milyen következmé-
nyekkel járhat a környék né-
hány vasúti szárnyvonalának
megszüntetése – közölte Hir-
ka Tamás önkormányzati kép-
viselô a Fidesz ifjúsági tago-
zatának békéscsabai sajtótá-
jékoztatóján.

Három napon keresztül
nem kevesebb mint tíz-

ezer békéscsabai rászoruló
részesült élelmiszer-adomány-
ban a Magyar Vöröskereszt
Békés megyei szervezete és
a Baptista Szeretetszolgálat
Alapítvány EU-s segélyakció-
jának keretében, amelyre az
idén már harmadik alkalom-
mal került sor a Békéscsabai
Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítô Központ köz-
remûködésével.
A hátrányos helyzetben

lévô családok számára nélkü-
lözhetetlen tartós élelmiszere-
ket tartalmazó csomagokat
november 4–6. között a város
nyolc pontján vehették át a rá-
szorulók. Kétezer-ötszáz sze-
mélynek osztottak szét több
mint tizenhétmillió forint ér-
tékû lisztet, tésztát és sajtot,
de gondoltak a cukorbete-
gekre is: ezerötszázan diabe-
tikus termékeket tartalmazó
csomagot kaptak. Az akció le-
bonyolításában közel ötszáz

önkéntes tevékenykedett, és
– ahogy azt Szabó Sándorné-
tól, a Magyar Vöröskereszt
békéscsabai vezetôjétôl meg-
tudtuk – a hetven tonna élel-
miszer szállításában helyi vál-
lalkozók segítettek Fodor La-
jos önkormányzati képviselô
közbenjárása nyomán.
A valóban nehéz helyzet-

ben lévôk segítése a téli idô-
szakban is folytatódik – tájé-

koztatott VantaraGyulapolgár-
mester, aki elmondta, hogy a
készülô kalandpark területé-
nek megtisztítása nyomán fel-
szabaduló faanyagot is szét-
osztják a hideg hónapokban.
Százötven család kaphatmajd
egyenként huszonnégy má-
zsa fa tüzelôanyagot, ennek
fuvarozásáról szintén helyi vál-
lalkozások gondoskodnak.

Kárász-Kiss

A hôsök és mártírok emlék-
napja alkalmából a belváros
három pontján szerveztek vá-
rosi emlékünnepséget októ-
ber 30-án.
Az ünnepélyes megemlé-

kezés Csengey Dénes Vörös-
marty lázbeteg éneke címû
mûvének szívhez szóló sorai-
val kezdôdött, melyet Tege An-
tal színmûvész elôadásában
hallgathattak meg az érdeklô-
dôk a II. világháborús emlék-
mûnél. EzutánSzente Béla ön-
kormányzati képviselô mond-
ta el különleges ünnepi be-
szédét, amely amellett, hogy
tartalmában és hatásában is
egybeolvadt az elhangzott
Csengey-vers hangulatával,
elôkészítette amegemlékezés
következô elgondolkodtató
elôadását – Szente Béla sza-
vaival élve a résztvevôk Csen-
gey füstös fotelje után Vörös-
marty nyikorgó karosszéké-
ben találhatták magukat, ami-
kor Tege Antal Vörösmarty A
vén cigány címû versébôl idé-

zett. Ezek után több helyi civil
szervezet, a békéscsabai hely-
ôrség és a rendôrség képvise-
lôi helyezték el koszorúikat az
emlékmûnél. A város nevében
HanóMiklós ésKöles István al-
polgármesterek rakták le a
megemlékezés virágait.

Az ünnepség Kovács Zol-
tán alezredes, majd Harmati
Imre alhadnagy emléktáblájá-
nál folytatódott. Az ünnepimû-
sorban közremûködtek Nagy
Erika színmûvész és Bakai
László trombitamûvész.

K. K. P.

Kórházalapítónkra emlékeztek

Séta a leendô Agórában
(2. rész)

Legutóbbi számunkban Szente Béla, az ifjúsági ház igaz-
gatója és Lukácsi László városi fôépítész segítségével kör-
bejártuk a leendô békéscsabai kulturális központot. Most
azt nézzük meg, milyen különlegességekkel szolgál majd
a ház.

Hatvanötmillió forint a rászorulóknak

Ismét adományosztás

FOLYTATÁS A 9. OLDALON�

FOLYTATÁS A 7. OLDALON�

„Legjobbjaink rég elhulltanak”

Hôsök emléknapja
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A Szemenkár Alapítvány megköszöni támogatóinak
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását.
A 2007. év végéig befolyt 309 504 Ft összegbôl 155 138 Ft-ot a
Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
umban folyó könyvkötészet-oktatás anyagvásárlására és szak-
mai kirándulására fordította, a fennmaradó 154 366 Ft-ot az alap-
szabályzatban meghatározott célokra tartalékolja.

Támogatásukat a jövôben köszönettel vesszük!

Adószám: 18383915-1-04

Nemrégiben lakossági fó-
rumra invitálta az ifiház-

ba a választópolgárokat az 1.
számú választókörzet egyéni
képviselôje, Szente Béla. A fó-
rum elsô részében a szenny-
vízprogrammal kapcsolatos
tájékoztatás hangzott el.
Szente Béla ismertette a

megvalósult fejlesztéseket, a
képviselôi alapból támogatott
beruházásokat. Kiemelte a
parkolási problémákat, a Szé-
chenyi liget fejlesztéseit, a
Varságh Béla utcai játszótér, a
tanyaprogram, a járdaprog-
ram, a közvilágítás aktualitá-
sait. Sarkalatos kérdés az Élô-
víz-csatorna és a vizek nyári
békalencsésedése, a környé-
kén élôk nehezen viselik a
bûzt, s a lerakott, a közterüle-
teken „felejtett” szemetet. Az
elôzô idôszakban 200-250
pontban gyûjtötték össze
gondjaikat, problémáikat a

körzetben élôk. Ezek száma
úgy tûnik, mára sem lett keve-
sebb. A kérdések, felvetések
sorát a meghívott vendégek
– Bánfi Ádám városi fômér-
nök, Csernus István beruhá-
zási csoportvezetô és Csiaki
Tamás, a városüzemeltetési
osztály vezetôje – igyekeztek
megválaszolni. Horváth Lajos
a Katolikus dûlô közvilágí-
tását szeretné elérni, illetve

a sáros út járhatóvá tételét.
Czeglédi Katalin a sportléte-
sítmények, a Tünde utcai kerí-
tés festésének hiányára hívta
fel a figyelmet. Vozár Mária a
Sikonyi út baleset- és életve-
szélyességét tette szóvá. Sza-
bó Lászlóné a szemetes lige-
tet kifogásolta, a kukák gya-
koribb ürítését szorgalmazta.
Csaszni László szerint több
pénz kellene ennek a körzet-
nek, hiszen a sport- és egyéb
létesítmények más körzetbôl
is idevonzzák a látogatókat.
Szente Béla a közvilágítás

felújítása kapcsán elmondta:
merôben új elem lesz az alter-
natív energia hasznosítása,
ugyanis ledes, napelemes vi-
lágítást terveznek a mintegy
háromszáz tanyát felölelô te-
rületre, a dûlôkre. A világítás
így olcsóbban, költséghaté-
konyabban mûködtethetô.

V. A.

M inden esetben a helyi
lakosok véleménye, az

itt élôk igényei képezik a fej-
lesztések alapját – kezdte be-
számolójátHricsovinyi Tamás,
Mezômegyer önkormányzati
képviselôje, aki szerint 2006
óta a település életében min-
den téren fejlôdés történt.
– Elsô és legfontosabb fel-

adatom a település belvíz-
mentesítése volt, amelyet a
csapadékvíz-elvezetô árkok
kitisztíttatásával sikerült meg-
oldani még 2007-ben.
Friss eredmény amezôme-

gyeri óvoda épületének rész-
leges felújítása, ennek kö-
szönhetôen a belsô csoport-
szoba és az intézmény vizes-
blokkja újult meg. A képviselô
elmondta, hogy az alig több
mint egy hónapja befejezett
4,5milliós fejlesztést az óvoda
udvarának rendbetétele elôz-
te meg még a ciklus elején –
ekkor új járdát építettek, és az
udvarban lévô ivókutat is le-
cserélték. Külön kiemelte a
környezô tanyasorokban vég-
zett fejlesztéseket. Ahogy fo-
galmazott: – A tanyák környé-
kének lámpatestekkel történô
felszerelése és az ezzel pár-
huzamosan zajló járdatelepí-

tés nagyonmegkönnyíti az ott
élô családokmindennapjait. –
Leszögezte, hogy a tanyákon
élôk környezetének fejleszté-

se ugyanannyira fontos, mint
a településen élôké.
Az elmúlt idôszak nagyobb

horderejû sikerei között a
megújult Dohány utcai Ifjúsá-
gi Park létesítményét és amár
folyamatban lévô járdafelújí-
tási munkálatokat említette.
Az Ifjúsági Park közel 11millió
forintból újult meg, a Mezô-
megyeri járdák korszerûsíté-
se pedig több mint 20 milliós
beruházással valósulhat meg.
A fiatal képviselô kulturális

értelemben is Mezômegyer

megújulásáról beszélt: – Egy
sokkal pezsgôbb, fiatalosabb
életvitelt sikerült becsempész-
nünk a megyeri mindennap-
okba, természetesen a helyi
hagyományokmegtartásával.
Ennek keretében 2006 óta
minden évben megrendezzük
aMegyeri Gazdanapot, amely-
re idén szeptemberben is több
ezren látogattak el. Nemkizárt,
hogy jövôre már „Megyeri
Gazdanapok”-ról beszélhe-
tünk, hiszen tervezzük a ren-
dezvény kibôvítését.
A jövô egyéb feladatait ille-

tôen Hricsovinyi Tamás elsô-
ként egy ötven fô elhelyezésé-
re alkalmas idôsotthon létesí-
tését említette, amely a Had-
nagy u. 2. szám alatt kapna
helyet. Az intézmény, amely-
nek tervei várhatóan tavaszra
készülnek el, a helyi idôsek
klubjának is otthont nyújthat
majd. Szóba került a Március
15. tér megújulása is; azt ter-
vezik, hogy tavaszra egy új Pe-
tôfi-mellszobor kerül a térre.
Emellett az Árpád tér már fo-
lyamatban lévô felújítási mun-
kálatai is hamarosan befeje-
zôdnek, és várhatóanmegújul
a Hóvirág utcai játszótér is.

Kárász- Kiss Péter

Egy szakmai befektetô
szeretné újraindítani a

Barnevált. Többször kértük
Gráf József miniszter úrtól,
hogy adjanak kormánygaran-
ciát, ahogy ezt a Pápai Hús-
kombinát esetében tették. Ál-
lami garanciával viszont csak
úgy kaphat hitelt a befektetô,
ha az önkormányzat is tulaj-
donos a cégben valamilyen

arányban. A legutóbbi köz-
gyûlésen döntöttünk arról,
hogy húszmillió forint erejéig
beszáll a város a Barneválba,
hogy a cég újból esélyt kap-
jon – mondta a Fidesz köz-
gyûlés utáni tájékoztatóján
Hanó Miklós.
Dr. Ferenczi Attila hangsú-

lyozta: a Fidesz szerint a szak-
bizottságok dolga az ügyek
szakmai hátterének vizsgálata.
Az Esély Pedagógiai Központ
vezetôjének kinevezésekor is
tartották magukat a bizottsági

állásponthoz, amely az ott ta-
nuló gyermekek és szüleik ér-
dekeit, a nyugodt körülmé-
nyek megteremtését helyezte
elôtérbe. A frakcióvezetô be-
szélt arról, hogy tervszerûen
haladnak Békéscsaba fejlesz-
tései. A képviselô nehezmé-
nyezte, hogy a szennyvízcsa-
tornázás mérnökének kivá-
lasztásátmásodszorra az ápri-
lisban módosított közbeszer-
zési törvény akadályoztameg.
Volt érvényes ajánlat, de az új
törvény kimondja, hogy egyet-
len érvényes ajánlat esetén
eredménytelennek kell nyilvá-
nítani az eljárást. Hanó Miklós
hozzátette, hogy a másik két
ajánlat hiánypótlásra szorult,
ennek az ajánlattevôk nem tet-
tek eleget, talán éppen azért,
hogy új tendert írjanak ki. Az
alpolgármester jelezte, hogy
harmadszorra az eljárás már
egy érvényes ajánlat esetén is
eredményes lesz.
– Szeretném, hogy a város

szervezeteit minél jobban be-
vonjuk a közösségi életbe,
nagyrendezvényeibe, ezért a
közgyûlésen javasoltam, hogy
a jövô évi kolbászfesztiválon
a nyugdíjasszervezetek, a
nagycsaládosok, a vakok és
gyengén látók, a mozgáskor-
látozottak és más helyi szer-
vezetek képviselôit hívjuk
meg vacsorára – mondta vé-
gezetül dr. Ferenczi Attila.

Mikóczy

Anehéz helyzetben levô in-
gatlantulajdonosok ese-

tében önkormányzatunk nem
él az elôvásárlás jogával. Kül-
földön szinte mindenütt az ál-
lam segít a válság miatt fize-
tésképtelenné vált tulajdono-
soknak, nálunk ezt a települé-
sekre szeretnék hárítani. A vá-
rosnak pedig védenie kell azo-
kat is, akik gyakran nélkülözé-
sek árán törlesztik részleteiket
–mondta közgyûlés utáni tájé-
koztatóján Vantara Gyula.
A polgármester hangsú-

lyozta:minden eset egyedi, az
önkormányzat a következô

megoldásokkal igyekszik se-
gíteni a rászorulóknak: adó-
csökkentés szorgalmazása;
munkahelyteremtés (a csator-
názásnál és az ipari csarnok
építésénél); lakásfenntartási
támogatás, amelynek új ele-
me a válságkompenzációs tá-
mogatás; segélyezés; szociá-
lis bolt; adósságkezelési prog-
ram; szociális lakások építése;
jövô évtôl a szemétdíj egyhar-
madának átvállalása a 70 év
felettieknél. A polgármester
felhívta a figyelmet a bankok
adósvédelmi programjára; ezt
kezdeményezheti az ügyfél,

ha elveszíti amunkáját, vagy a
bank, ha a törlesztés elmara-
dását tapasztalja.
Vantara Gyula az Esély Pe-

dagógia Központ vezetôjének
megválasztásával kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy a
gyermekek és a szülôk érde-
keit tartották szemelôtt. Hang-
súlyozta: az intézményben az
oktatást-nevelést kell elôtérbe
helyezni, de a jelöltek meg-
hallgatásakor szóba került jel-
zéseket kivizsgálják.
A polgármester a 2009-es

költségvetést nyugodtnak ne-
vezte, amely tartalékokkal ren-

delkezik és a folyamatban lévô
mintegy hetven fejlesztés rész-
beni forrásául szolgál. Jelezte,
hogy az országosmegszorítá-
sok miatt 2010-ben nálunk is
visszalépés várható. Vantara
Gyula említést tett még arról,
hogy aGyár utcában harminc-
fôs nappali melegedô építésé-
re pályázik a város, a veszelyi
híd és a Körte sor között ke-
rékpárút építését, a Széchenyi
ligetben nyilvános illemhely lé-
tesítését tervezik, és beadják a
pályázatot a Kórház utca 4.
alatt létesítendô vendégházra.

Mikóczy Erika

Az Esély Pedagógiai Központ
vezetôi pályázatának elbírálá-
sánál az egyik jelölt olyan tör-
vényességi problémát vázolt,
ami aggodalomra ad okot. A
zárt ülésen javasoltuk: nyilvá-
nítsuk eredménytelennek apá-
lyázatot és vizsgáljuk ki az
ügyet, de a fideszes többség
az új igazgató megválasztása
mellett döntött – kezdte az
MSZPközgyûlés utáni tájékoz-
tatójátMiklós Attila.
A képviselô kiemelte, hogy

a város sok nyertes pályázatot
tudhatmagamögött, azonban
a csúszások azt mutatják,
hogy ezek elôkészítése nem

elég alapos. A képviselô arról
is beszélt, hogy jelentôs fej-
lesztések indulnak a turisztika
és a közmûvelôdés terén, de

mindez nincs összehangolva
a már meglévô attrakciókkal,
illetve intézményekkel. Hra-
bovszki György szerint a város
nemmérte fel, milyen költség-
vonzata lehet az Agóra mû-
ködtetésének.
Baji Lajos a frakció nevé-

ben a tájékoztató keretében is
gratulált dr. Kiss Gyulának, akit
a legutóbbi közgyûlésen Bé-
késcsaba aljegyzôjévé válasz-
tott a testület. A képviselô ne-
hezményezte, hogy még min-
dig nem sikerült mérnököt ta-
lálni a szennyvízcsatornázás
programjához. Jelezte továb-
bá, hogy a beruházást a szer-

zôdéskötést követô három
éven belül be kell fejezni, ilyen
csúszásokkal azonban ez ne-
héz lesz. Baji Lajos említést tett
a kerettörvényrôl, amely lehe-
tôvé teszi, hogy a fizetéskép-
telen lakáshitelesek ingatlan-
jait az önkormányzat megvá-
sárolja, majd bérbe adja a tu-
lajdonosoknak. Úgy gondolja,
ez segítséget jelenthetne a
bajba jutottaknak, azonban
ahogy fogalmazott: „amikor
tenni kellene, elfogy a vezetés
lendülete”. Hrabovszki György
hozzátette: a törvény lehetôsé-
get ad az egyedi mérlegelés-
re, de a többség ezt is kizárta.

Esélyt ad a FideszVantara: A város számos területen segít

FejlôdôMezômegyerSzente Béla fóruma

AzMSZP gratulált az aljegyzônek

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
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

FIAT
gépjármûvek javítása

FERENCZNÉ
SZARVAS ANIKÓ
klinikai szakpszichológus,

MAGÁNRENDELÉSÉT
ÚJRA MEGNYITOTTA.

Bejelentkezés: 30/456-4092.
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.   Tel./fax: 66/456-177 

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu 

A Sugár Géza békéscsabai alkotó festményeibôl összeállított kiállítás
megtekinthetô december 2-ig, hétköznapokon 8–18 óráig a közösségi ház
nagytermében. 
November 20-án, pénteken 17–22 óráig Erzsébet–Katalin-napi bál a kö-
zösségi ház összes termében az intézményben mûködô csoportok tagjai
és hozzátartozóinak részvételével. Zenét szolgáltat a Melody együttes.
November 21., szombat 10 óra: a  IV. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál
nyilvános vetítéssel egybekötött zsûrizése és díjkiosztó ünnepsége. Prog-
ram: 10 órakor a rendezvényt megnyitja Takács Péter, a közösségi ház
igazgatója. Ezt követôen nyilvános vetítés és zsûrizés. 16 órakor a zsûri ré-
szérôl értékelést tart Szôke János fotómûvész. A díjakat átadja Szudár Lász-
ló, a Csaba TV producere és Bazsó Imre, a Márvány Fotómûhely vezetôje.
November 22-én, vasárnap a természetjáró kör városnézô mûemléki túrá-
ja Orosházán. Indulás a békéscsabai vasútállomásról 9.45 órakor.
November 23-án, hétfôn 14.30 órakor dr. Petrikó Gabriella gyógyszerész
tart elôadást „Betegségek megelôzése és a nátha tüneteinek kezelése ho-
meopátiával” címmel.
December 4-én, pénteken 17 órától Bácsfalvi Zoltán békéscsabai alkotó
festményeibôl összeállított  kiállítás megnyitójára kerül sor a közösségi ház
nagytermében.
December 6-án, vasárnap a természetjáró kör hagyományos Mikulás-gya-
logtúrája Póstelekre. Indulás 9.00 órakor az Arany János Kollégium bejá-
ratától (a 7-es, 17-es buszok végállomásától).   

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 felüli-
eknek: minden kedden és csütörtökön 14–15 óráig. Szülésre felkészítô
torna (a várandósság 32. hetétôl ajánlott): minden kedden 16 órakor. Kis-
mamatorna (a várandósság 20. hetétôl): minden kedden 17 órakor. A tor-
nákat 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

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

November 20., péntek, 21.00, Casino – Idoru zenekar koncertje
November 21., szombat, 21.00 óra, nagyterem
KISPÁL ÉS A BORZ koncert
November 27., péntek, 17.00 és 02.00 
Evangélikus gimnázium szalagavatója
November 30., hétfô és december 1. kedd, 10.00, nagyterem
Gyermekszínházi sorozat: Frakk, a macskák réme – zenés mesejáték 
a Fogi Színház elôadásában

MIKULÁSFESZTIVÁL – december 1–5.
Benne: Mikulás-nap december 5-én, szombaton, 

14.00–18.00 óra között az ifiházban
Zenés gyermekprogramok, mézes SÜTÖDE, Csemegézôsarok, 

MikulásVár-JátékLak ügyességi játékokkal, arcfestéssel, kézmûves fog-
lalkozással, madaras ZÖLD CSÜTÖRTÖK, ünnepváró PRAKTIKÁK, 
és még sok más meglepetéssel vár: a MIKULÁS, ÉVI TÜNDÉR 
ÉS VENDÉGEI, valamint a téltündérek és kiskrampuszok

December 19., szombat, 10.00 óra, Munkácsy-emlékház
ALKOTÓ NÔK KÖRE

KIÁLLÍTÁSOK:
Munkácsy-emlékház idôszaki kiállítása:
DUDÁS LÁSZLÓ Munkácsy-díjas iparmûvész kiállítása
Megtekinthetô: december 16-ig

BARTÓK ÉVA Munkácsy-díjas textiltervezô iparmûvész kiállítása
Megnyitó: december 17., csütörtök, 11.00 óra. 
Megtekinthetô: 2010. január 20-ig 
IFIHÁZ, ART CAFFÉ GALÉRIA: 
MONZINGER EDIT absztrakt festményeinek kiállítása
Megnyitó: november 20., péntek, 15.00 óra
Megtekinthetô: 2010. január 20-ig

JÖÖÖN A BULI!!!
December 4. BLIND MYSELF (elôzenekarok: Worning és a Magor) koncert
December 11. ROAD koncert • December 19. 30Y koncert
…és ne feledd: minden szombaton RETRO PARTY a Casinóban 

a Juventus Rádióval

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Takács Szilvia (Mezôberény) és Makra Péter (Békéscsaba), dr. Baji
Rita (Köröstarcsa) és Víg Attila (Békés), Tóth Mónika (Újkígyós) és
Seres Zoltán (Újkígyós).

SZÜLETÉSEK
Csarnai László és Horváth Orsolya fia Roland, Nagy Ferenc és Vido-
venyecz Erika leánya Noémi Gréta, Mezei Csaba és Boros Mariann
leánya Blanka, Tóth Zoltán és Kovács Ildikó fia Péter Zoltán, Gyôrfi
József és Balogh Orsolya fia Ádám, Harangozó Krisztián Lajos és
Zsarnóczai Ágnes fia Brúnó Bence, Czabai Béla és Takács Diána le-
ánya Daniella, Perei Tibor András és Susánszki Judit leánya Judit Pál-
ma (Újkígyós), Vidovenyecz Pál és Brhlik Edit  fia Zétény Pál (Szen-
tes), Váróczy István és Csorvási Margit leánya Lilla (Csárdaszállás),
Pál Imre és Áchim Ágnes fia Gábor (Mezôberény), Mészáros János
László és Bobály Erika leánya Loretta (Mezôberény), Sipiczki Pál és
Tóth Anetta leánya Rebeka, Mikó Imre Attila és Kondor Emese leánya
Liza, Mitró Gábor és Solymosi Tünde fia Benedek.

HALÁLESETEK
Boldog József Ferencné Bartyik Ilona (1935), Romhányi Kálmán Ist-
vánné Tokaji Zita Erzsébet (1951), Horváth Zoltán Elemér (1953, Me-
zôberény), Nazsa János (1944, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Alkonyat – Újhold (amerikai fantasy) BA VILÁGPREMIER!
2012 (szinkronizált amerikai-kanadai dráma) 16 év
Holdhercegnô (szinkronizált magyar–angol–francia fantasy) 12 év

Apám zenéje (német dokumentum) 12 év
1 (fekete-fehér magyar krimi) 16 év

Alkonyat – Újhold (amerikai fantasy) BA

2012 (szinkronizált amerikai–kanadai dráma) 16 év
Holdhercegnô (szinkronizált magyar–angol–francia fantasy) 12 év

Julie & Julia – Két nô, egy recept (amerikai dráma) 12 év
Az irányítás határai (spanyol–angol–japán krimi) 12 év
Welcome (francia dráma) 12 év

November 12–25.

November 26.  – decmber 2. 

Kettôszáznegyven csabai
civil szervezet képviselôi

kaptak meghívást a városhá-
za dísztermébe arra a fórum-
ra, amely a tájékoztatás mel-
lett a civilek és az önkormány-
zat együttmûködési lehetôsé-
geit térképezte fel.
A fórumon Opauszki Zoltán

kabinetfônök kiemelte, hogy
az önkormányzat hatéko-
nyabb együttmûködést kíván
kialakítani a civilekkel, ezért
adatbázis létrehozását terve-
zik. Koszecz Andrea, a hiva-
tal társadalmi kapcsolati refe-
rense kiemelten fontosnak
tartja a kapcsolatfelvételt, az
információáramlást – az egye-
sületek, klubok ötleteit, igé-
nyeit, jelzéseit a koszecz@ 

bekescsaba.hu e-mail címen
várja. A város honlapján egy
civil oldal indítását tervezik,
amely egyfajta hírgyûjtô felü-
let is lenne, a távlati tervekben
pedig szerepel egy városi civil
koncepció kialakítása. Kutyej
Pál, a kisebbségi, érdek egyez -
tetô és külkapcsolati bizott-
ság elnöke elmondta, hogy
Békéscsaba erejéhez mérten
támogatja a kisebbségeket és
az egyházakat.
A fórumon ezt követôen

Szente Béla képviselô, az ifjú-
sági ház igazgatója és Hajnal
Edit projektasszisztens adott
tájékoztatást az Agóra-prog-
ram jelenlegi állásáról és ar-
ról, hogyan segítheti majd a
civilek mûködését.

Hosszú távon a volt au-
tósmozi területének fel-

újításával, sportpályák, kerék-
pár- és sétautak kiépítésével,
rövid távon pedig a parkerdô
növényzetének rendbetételé-
vel és a felhôtlen lazítás lehe-
tôségét biztosító fedett bográ-
csozók, szalonnasütôk, vala-
mint esôbeállók kiépítésével
válhat igazi pihenô- és szóra-
koztatóközponttá Póstelek.
A felújítás egyik elemi felté-

tele az egészséges ivóvíz, eh-
hez pedig szükséges a Ger-
la–Póstelek nyomvonalon egy
kétezer-tizenegy méteres ve-
zeték kiépítése. Az októberi
köz gyû lésen az a döntés szü-
letett, hogy a vezeték költsé-
geit az önkormányzat azzal a

vállalkozóval osztja meg, aki a
várossal kötött bérleti szerzô-
désben foglaltak szerint a kö-
vetkezô tíz évben vállalja a
kemping és az autósmozi
üzemeltetését és hasznosítá-
sát. A bérleti megállapodás
értelmében a vállalkozó köte-
les fejlesztési és felújítási be-
ruházásokat végezni, az elsô
két évben összesen 10 millió
forint értékben (évente 5–5
millió).
Tekintve, hogy a bérlô által

vállalt fejlesztéseket a bérleti
idôszak elsô két évében fog-
ják kivitelezni, jövô tavaszra
már látható jelei lehetnek Pós-
telek fejlôdésének, szépülé-
sének.

Kárász-Kiss

Avárosvezetés új szemlé-
letet és gondolkodást

hozott a város életébe – fogal-
mazott Fodor Lajos önkor-
mányzati képviselô. – Ilyen
környezetben egyéni képvi-
se lôként és a gazdasági, költ-
ségvetési és pénzügyi bizott-
ság elnökeként is eredmé-
nyes munkát végezhettem a
közösen meghatározott leg-
fontosabb célkitûzéseink men-
tén. – Ezek – mondta a képvi-
selô – a meglévô munkahe-
lyek megtartására és lehetô-
ség szerint új munkahelyek
létesítésére vonatkozó célok,
bár a jelenlegi gazdasági
helyzetben, a folyamatos kor-
mányzati megszorítások mel-
lett az önkormányzati intéz-
mények fenntartása is komoly
erôfeszítést igénylô feladat. A
körülmények ellenére mégis
beszélhetünk fejlesztésekrôl
városi szinten és természete-
sen a körzetemben is – közöl-
te Fodor Lajos. A városi fejlô-
dés kapcsán a szennyvízbe-
ruházás, a belvárosi rehabili-
táció és az Agóra-projekt mel-
lett a kalandpark pályázatát is

megemlítette, majd a tisztán
városi önerôbôl finanszírozott
fejlesztésekre térve felmerült
az évi 200 milliós járdafelújítá-
si keret, valamint az a 150 mil-
lió forint, amit az elmúlt nyá-
ron hat helyi oktatási intéz-

mény felújítására fordított az
önkormányzat.
– A város egészét érintô te-

endôk mellett folyamatosan
foglalkoztam a körzetem
megoldatlan kérdéseivel is.
Lakossági fórumokon az itt
élôkkel együtt elemeztük a
körzet legfontosabb teendôit.
Ezek nyomán sikerült fedett
buszmegállót létesíteni az
OBI áruház elôtt, felújítani a

Vécsey utcai sportpályát, va-
lamint megoldani a Szigligeti
utcai játszótér részleges meg-
újulását. A Gábor Áron utca
kiszélesítésével új parkolók
létesítésére nyílt lehetôség,
csakúgy, mint a Petôfi Utcai
Általános Iskola elôtt, vala-
mint a Szigligeti utcai óvoda
mögötti területen, ahol szin-
tén parkolók épültek. A járda-
felújítási program keretében a
Szigligeti utca páros oldala
mellett megújul a Bartók Béla
út Gábor Áron utca és Tulipán
utca közötti szakasza is.
A jobb, tisztább és élhetôbb

környezet kialakítása érdeké-
ben a körzet több lépcsôháza
elé kézi szemetesek elhelye-
zésérôl gondoskodtunk, a Bar-
tók Béla út 87. és a Petôfi utca
2. szám alatt szeméttároló lé -
tesítésére került sor, ugyanez
a Szigligeti és a Vécsey utcá-
ban képviselôi hozzájárulással
épülhetett meg.
Fodor Lajos hozzátette:

– Az elôttem álló egy évben
ugyanazzal a lendülettel sze-
retnék dolgozni, mint eddig. 

Kárász-Kiss Péter

Számos kérést intéztek a
város vezetôihez és a hi-

vatal munkatársaihoz a Len-
csési Közösségi Házban tar-
tott lakossági fórum résztve-
vôi október végén.
A ház nagyterme megtelt.

Az érdeklôdôket a részönkor-
mányzat vezetôje, dr. Feren czi
Attila köszöntötte, aki hangsú-
lyozta, hogy fontosnak tartják
a lakossággal való folyamatos
kapcsolattartást. Hanó Miklós
alpolgármester elmondta: a
válság és a megszorítások el-
lenére az önkormányzat min-
dent megtesz azért, hogy Bé-
késcsaba fejlôdjön, a munka-
helyek megmaradjanak és új
munkahelyek jöjjenek létre.
Ezt követôen Csernus István

beszélt a Szabó Pál téri iskola
mögött kialakítandó sportléte-
sítményrôl, Tímár Ella és dr.
Ferenczi Attila pedig az egyé-
ni körzetükben történtekrôl.
Opauszki Zoltán kabinetfônök
a város fejlesztési elképzelé-
seit ismertette, majd a kérdé-
sek, kérések következtek. 
Többen megköszönték a

zárható kukatárolók megépí-
téséhez nyújtott támogatást,
és megjegyezték, hogy szé-
pül a város. „A képviselôk
foglalkoznak velünk, adnak a
véleményünkre, nem csak ak-
kor jutunk az eszükbe, ha
szavazni kell” – hangzott el. A
járdák felújítását kérték pél-
dául a Lencsési út elején lévô
háztömbök között és a Fé-
nyes ABC mellett, valamint
jobb közvilágítást az Arany
János kollégium elôtti járda-
szakaszon. Felmerült, hogy a
Kisfényesi utcában keskeny
az út, és gyalogjárda is kelle-
ne. Elpanaszolták, hogy a
szennyvízátemelô nyáron kel-
lemetlen szagot áraszt, és ne-

hezményezték, hogy a kiszá-
radt fák, bokrok eltávolításá-
hoz engedély kell. 
A városüzemeltetési osz-

tályról Fáriné Szabó Anikó kér-
désre válaszolva jelezte, hogy
csak hozzájáruló nyilatkozat-
tal lehet fákat kitermelni. Dr.
Ferenczi Attila kiemelte, hogy
a város egy hatéves, össze-
sen 1,2 milliárdos járdaprog-
ram keretében saját pénzbôl
újítja fel a járdákat, pályáza -
ti forrás erre a célra sajnos
nincs. Bánfi Ádám pedig vála-
szul elmondta, hogy a szenny-
víz-csatornázási programban
szerepel az említett átemelô
átépítése, ami megoldja majd
a gondot.

M. E.

Civil oldal a honlapon Pihenô Pósteleken

Fejlesztések önerôbôlSzépül
a város
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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

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

www.perfekt.hu

Minden, ami tudás: Perfekt

Az alábbi tanfolyamainkra várjuk jelentke-
zését:
– 25% kedvezmény társasházkezelô vagy
ingatlankezelô tanfolyamra (a jogszabály-
változás által elôírt regisztrációval kapcsolatban
hívja infovonalunkat),

– ingatlanközvetítô
– ECDL,
– mérlegképes könyvelô (vállalkozási szakon kez-
dés november 9-én),

– mérlegképes könyvelô (államháztartási szakon
elindult, még lehet csatlakozni),

– munkavédelmi technikus (2010. január),
– adótanácsadó,
– közbeszerzési referens tanfolyamokra

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

Telefon: 66/549-620, 30/326-8630
E-mail: tothprodukcio@globonet.hu

STEMPLI KFT.
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 5.

Telefon: 66/430-620, 30/730-1404

HIRDETÉSFELVÉTEL

Az idén a Frankó Dance
Fesztivál 30. állomásá-

hoz érkeztünk, s ebbôl az al-
kalomból nem maradhatott el
a már megszokott üzletember-
találkozó sem. Az esemény fô-
védnöke ezúttal Domokos
László, a megyei közgyûlés el-
nöke volt, aki a megye arculat-
váltásáról, gazdasági, közéleti
szerepvállalásáról beszélt.
A rendezvénynek immár

harmadszor adott otthont
a Csaba Center. Hrabovszki
György igazgató házigazda-
ként arról szólt, hogy a válság
közepette szükség van az
összefogásra, s minden ilyen
kezdeményezés mellé oda -
állnak. A meghívottak bemu-

tatták cégeiket. A találkozón
Komlósi Katalintól hallhattuk
Csizmadia Sándor dalát, a
konferanszié Józsa Mihály elô -
adómûvész volt. 
A délelôtti véradáson re-

kordszámú, 47 véradót üdvö-
zölhettünk, köztük Vantara Gyu-
lapolgármestert és Deutsch Ta-
más fideszes EP-képviselôt. A
fellépôk: Tóth Gabi, a Senso
Magico, az Antovszki Band,
Farsang Emese, Hévizi Mari-
ann, Rami, Lola, The High Spi-
rits, az Anti Fitness Club, a
Déjá-Vu gondoskodtak a jó
hangulatról. Az üzletember-ta-
lálkozót Hegedûs Zsolt fes-
tômûvész tárlata gazdagította.

Vadi

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
békéscsabai tehetséggondozó 
képzô- és iparmûvészeti támogatás elnyerésére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közmûvelôdési, If-
júsági, Oktatási és Sportbizottsága második alkalommal hirdet pályá-
zatot fiatal, alkotó képzô- és iparmûvészek részére mûvészeti támo-
gatás elnyerésére.

A támogatás célja: a tehetséges fiatal képzô- és iparmûvészek pá-
lyakezdésének, mûvészi fejlôdésének segítése, kedvezô feltételek te-
remtésének támogatása a formanyelvében és tartalmában korszerû,
színvonalas mûvek létrehozásához. A támogatásra minden olyan fia-
tal képzô- és iparmûvész pályázhat, aki már önálló mûvészi tevékeny-
séget tud felmutatni. 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. december 1.

Bôvebb információ: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztályán (Békéscsaba,
Szent István tér 7.), a 66/523-819-es telefonszámon, illetve a vargat@
bekescsaba.hu e-mail címen kérhetô. 

Pályázati ûrlap a fenti címen is igényelhetô, illetve letölthetô a www.
bekescsaba.hu weboldalról.

Tudományos 
konferencia

A magyar tudomány napja
tiszteletére ebben az évben is
nemzetközi tudományos kon-
ferenciát szervezett a Szent
István Egyetem Gazdasági
Kara hazai és a környezô or-
szágok szakembereinek rész-
vételével. A november ötödi-
kén és hatodikán megrende-
zett tanácskozás fô témája ez-
úttal a válság és a válságke-
zelés volt.
A konferencia elsô napján

Domokos László, a megyei
közgyûlés elnöke hangsúlyoz-
ta, hogy a válságból kivezetô
út nem a megszorításokon,
hanem a gazdasági növeke-
dés élénkítésén keresztül ve-
zet. Ennek elemei közé sorolta
többek közt a piac, a jövede-
lem és a beruházások bôvíté-
sét, bizonyos vállalati szekto-
rok feltôkésítését, az uniós for-
rások átcsoportosítását köz-
vetlen gazdaságfejlesztésre, a
célzott adó- és járulékcsök-
kentést, az energiatakarékos-
sági programot, valamint a
mezôgazdasági és élelmiszer-
programot. Beszélt a Békés
megyei növekedésorientált
gazdaságfejlesztési program-
ról is, amelynek célja a pénz -
ügyi-gazdasági válság kedve-
zôtlen következményeinek el-
hárítása, hatásainak csökken-
tése és a megye gazdaságá-
nak elômozdítása. Dr. Puskás
János egyetemei rektorhelyet-
tes arról tartott elôadást, hogy
mi a szerepe a klasztereknek a
gazdaság fejlôdésében.

M. E.

A munkaviszony megszün-
tetése II.
A munkáltató és a munkavál-
laló a munkaviszonyt kö-
zös megegyezéssel bármikor
megszüntetheti, ez a meg-
szüntetési mód adja a felek-
nek a legnagyobb szabadsá-
got. Nincs indokolási kötele-
zettség, nincs felmondási idô,
nincs tilalom, pl. táppénz alatt
is megtehetô. Nagyon fontos
követelmény azonban, hogy a
közös megegyezésnek min-
dig a két fél valódi akaratát kell
tükröznie, és kétoldalúnak kell
lennie. Ha a közös megegye-
zést csak az egyik fél írja alá,
az nem lesz érvényes. A fel-
mondás már egyoldalú meg-
szüntetési mód, és gyakori vi-
tákra ad okot, ezért nem árt a
szabályait jobban ismerni.
A határozatlan idejû mun-

kaviszonyt a munkavállaló és
a munkáltató is megszüntet-
heti rendes felmondással. Et-
tôl érvényesen eltérni nem le-
het, azaz nem lehet kikötni a
munkaszerzôdésben a fel-
mondás korlátozását. Jelentôs
különbségek vannak azonban
abban, hogy melyik fél mond
fel a másiknak.
A munkavállaló rendes fel-

mondásának nincs sok kor-
látja, a határozatlan idôtarta-
mú munkaviszonyt ô bármi-
kor, indokolás nélkül fel-
mondhatja, de a felmondási
idôt le kell dolgoznia.

A munkáltató az általa kö-
zölt rendes felmondást viszont
minden esetben köteles meg-
indokolni, kivéve, ha a munka-
vállaló nyugdíjasnak minôsül
(figyelem: a nyugdíj nem szün-
teti meg automatikusan a
munkaviszonyt!). Az indoko-
lásból a felmondás okának vi-
lágosan ki kell tûnnie, és vita
esetén annak valóságát és ok-
szerûségét a munkáltatónak
kell bizonyítania. A felmondás
indoka csak a munkavállaló
képességeivel (alkalmasság),
a munkaviszonnyal kapcsola-
tos magatartásával, illetve a
munkáltató mûködésével ösz-
szefüggô ok lehet. Az utóbbi ti-
pikusan a létszámcsökkentés
– ez mostanában sajnos igen
gyakori indok. Ha a munka-
vállaló munkavégzésére vagy
magatartására hivatkozással
történik a munkáltatói felmon-
dás, akkor elôtte lehetôséget
kell adni a vele szemben fel-
hozott kifogások elleni véde-
kezésre, kivéve, ha ez a mun-
káltatótól nem várható el.
Gyakori kérdés a „védett

kor” fogalma. Ez nem ad teljes
védelmet, pontosabban azt je-
lenti, hogy a munkáltató ren-
des felmondással a munkavál-
lalóra irányadó öregségi nyug-
díjkorhatár betöltését megelô-
zô öt éven belül csak különö-
sen indokolt esetben szüntet-
heti meg a munkaviszonyt.

Dr. Kálmán Viktor

Immár tizedik alkalommalrendezte meg a Békés Me-
gyei Mérnöki Kamara és a
MTESZ Békés megyei szerve-
zete a mérnöknapot a Fiume
Hotelben. Vantara Gyula pol-
gármester a tudományok
napja alkalmából köszöntötte
a megjelenteket, és emlékez-

tetett arra, hogy száznyolc-
vannégy évvel ezelôtt, 1825-
ben gróf Széchenyi István
egyéves jövedelmét ajánlotta
fel a Magyar Tudományos
Akadémia megteremtésére.
Magyarországon 1997-tôl

ünnepeljük a tudomány nap-
ját. Vantara Gyula mérnök-

ként külön üdvözölte azt a tíz-
éves hagyományt, mely sze-
rint kitüntetéseket is átadnak
Békéscsabán ezen a napon.
Farkas Zoltán, a megyei ön-
kormányzat alelnöke Békés
megye helyzetérôl, fejlesztési
elképzeléseikrôl szólt, ismer-
tetve a megye válságban vál-
lalt kiemelt szerepét. A Ma-
gyar Mérnöki Kamara helyze-
térôl, feladatairól Holló Csaba
alelnök beszélt.
A X. Mérnöknap alkalmá-

ból emlékplakettet kapott
Rung Attila, a Békés Megyei
Mérnöki Kamara alapító tagja.
Elismerô oklevelet vehetett át
Bánfi Ádám, dr. Goda Péter,
Kucsera Tibor, Pszota Ferenc,
akik szintén kamarai alapító
tagok. V. A.

M int azt lapunk korábbi
számában olvashatták,

az idén is megrendezték az
ôszi Életfa-napokat. Az ünne-
pélyes megnyitón Vantara
Gyula polgármester kellemes
kötelezettségének tett eleget:
nagy örömet szerzett az Élet-
fa lakóinak, amikor átadta a
vadonatúj Suzuki SX4 sze-
mélygépkocsi kulcsait.
Az autót – amellyel gazda-

ságosabban és kényelme-
sebben lehet majd közleked-
ni – a Békéscsaba és Térsége
Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás és az idôsek
otthona közösen vásárolták.
Az otthon lakói és dolgozói
ezúton is köszönik mindazok

erôfeszítéseit, akik hozzájá-
rultak az új Suzuki megvásár-

lásához és az Életfa-napok
programsorozata sikeréhez.

Munkajog mindenkinek
(5. rész)

Mérnöknap ünnepe

Üzleteltek a fesztiválon

Új autó az „Életfában”

HIRDESSEN LAPUNKBAN!
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BéKSZI Zwack József Kereskedelmi 
és Vendéglátó-ipari Tagiskolája

5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.
Telefon/fax: 66/445-845
www.zwackkeri.hu

8. oszt. után induló szakközépiskolai osztályok kódjai:
11. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

szakmacsoport
12. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
13. Nyelvi elôkészítô – angol (10. osztálytól szakma-

csoportos képzés: vendéglátás-idegenforgalom)
Érettségi után megszerezhetô képesítések:
� kereskedelmi szakmenedzser 
� utazás-ügyintézô
� kereskedô 
� protokoll-ügyintézô 
� vendéglôs

8. osztály után induló szakiskolai osztályok kódjai:
21. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

szakmacsoport
(10. osztály után megszerezhetô képesítések: 
� élelmiszer- és vegyiáru-eladó 
� ruházati eladó 
�mûszakicikk-eladó)
22. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
(10. osztály után megszerezhetô képesítések:
� szakács
� cukrász
� pincér)

2009. december 19. 9 óra 
2010. január 9. 9 óra 
Helye: az iskola Gyulai úti épülete

BéKSZI Trefort Ágoston Mûszaki Tagiskolája
5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.

Telefon: 66/444-511,
fax: 66/430-793
www.taszi.hu

8. oszt. után induló szakközépiskolai osztályok kódjai:
14. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 
15. Elektrotechnika-elektronika 

(hardvertechnológia) szakmacsoport
Érettségi után megszerezhetô képesítések:
� villamosmérnök-asszisztens; � erôsáramú elektro-
technikus; � autóelektronikai mûszerész; � vasúti vil-
lamos jármû szerelôje; � autószerelô*; � logisztikai
mûszaki menedzserasszisztens*; � autótechnikus*;
� szállítmányozási ügyintézô*; � épületgépész tech-
nikus**; � informatikai hálózattelepítô és -üzemel -
tetô**; �webmester**

8. osztály után induló szakiskolai osztályok  kódjai:
23. Gépészet szakmacsoport
(10. osztály után megszerezhetô képesítések:
� gépi forgácsoló; � géplakatos; � hegesztô; � karosz-
szérialakatos; � épület- és építménybádogos; � gáz-
fogyasztóberendezés- és csôhálózat-szerelô; központi -
fûtés- és csôhálózat-szerelô; vízvezeték- és vízkészü-
lék-szerelô; � hûtô- és klímaberendezés-szerelô, kar-
bantartó)
24. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
(10. osztály után megszerezhetô képesítések: 
� villanyszerelô; � elektromosgép- és készüléksze relô;
� elektronikai mûszerész; � számítógép-szerelô, kar-
bantartó

2009. december 19. 9 óra 
2010. január 9. 9 óra 
Helye: az iskola Puskin téri épülete
A *-gal jelölt képzés a BéKSZI Kemény Gábor szakközépisko-
lai telephelyén valósul meg
A **-gal jelölt képzés a BéKSZI gépészeti és számítástechni-
kai szakközépiskolai telephelyén valósul meg

BéKSZI Kós Károly Építô-, 
Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája

5600 Békéscsaba, Baross u. 1–3.
Telefon: 66/328-785, fax: 66/325-221

www.koosk-bcs.sulinet.hu

Érettségi után megszerezhetô képesítések:
� kozmetikus
� fényképész és fotótermék-kereskedô
A képzéshez gyakorlati helyet kell keresni!

8. osztály után induló szakiskolai osztályok kódjai:
25. Faipari szakmacsoport
(10. osztály után megszerezhetô képesítések: 
� bútorasztalos; � épületasztalos; � kárpitos)
26. Építészet szakmacsoport
(10. osztály után megszerezhetô képesítések: � kô  mû -
ves; � burkoló; � ács-állványozó; � festô, mázoló és
ta pétázó; � kôfaragó, mûköves és épületszobrász)
27. Ügyvitel szakmacsoport
(10. osztály után megszerezhetô képesítés: 
� irodai asszisztens)
28. Egyéb szolgáltatás
(10. osztály után megszerezhetô képesítés: � fodrász)
29. Könnyûipari szakmacsoport
(10. osztály után megszerezhetô képesítés: 
� nôi szabó)

2009. november 23. 8 óra
2009. november 24. 8 óra  
2009. november 25. 8 óra  
Helye: az iskola Baross úti épülete, illetve az Ipari úti

tanmûhely

ABékéscsabai Központi
Szakképzô Iskola és

Kollégium, a BéKSZI Békés
megye nagy múltú szakképzô
intézményeinek, a Zwack Jó-
zsef Kereskedelmi és Ven-
déglátó-ipari Szakképzô Isko-
lának, a Kós Károly Szakkép-
zô Iskolának és a Trefort
Ágoston Villamos- és Fémipa-
ri Szakképzô Iskola és Kollé-
giumnak a jogutód intézmé-
nye 2007. augusztus 1. óta.
Tagja a 2008/2009-es tanévtôl
megalakult Békéscsabai I.
Számú Térségi Integrált Szak-
képzô Központnak, melyet a
BéKSZI (mint fogadó iskola),
valamint a Kemény Gábor Lo-
gisztikai és Közlekedési Szak-
középiskola és a Gépészeti
és Számítástechnikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium (mint
küldô iskolák) együttesen al-
kotnak.
Az új intézményben az aláb-

bi szakmacsoportokban folyik
szakképzés: elektronika-elekt-
rotechnika, gépipar, kereske-
delem, vendéglátás, idegen-
forgalom, faipar, építôipar,
szolgáltatóipar. A gazdaság
egyre magasabb követelmé-
nyeit jól képzett szakmunká -
sokkal, szakközépiskolát vég-
zett szakemberekkel, techni-
kusokkal és mérnökasszisz-
tensekkel kívánja kielégíteni.
Az iskolai munka mottója:

„Az embernek úgy kell meg-

tanulni a dolgot, hogy csinál-
ja d mert bár hiheti, hogy
meg tudja csinálni, nem lehet
ebben addig biztos, amíg
nem próbálkozott vele” (Szo-
phoklész). Éppen ezért folya-
matos fejlesztéssel, korszerû
szaktantermi és tanmûhelyi
háttérrel segíti a biztos szak-
mai tudás megszerzését. Kü-
lönösen jó lehetôséget kínál
megújult tanmûhelye, mely
központi képzôhelyként tér-
ségi feladatokat is ellát.
Az intézményeiben folyó

eredményes munka nyomán
tanulói sikeresen kezdhetik
meg szakmai pályafutásukat
a munkaerôpiacon vagy ta-
nulhatnak tovább egyetemen,
fôiskolán, illetve a BéKSZI-
ben (érettségi, technikusi
szak, újabb szakma) tudásuk
továbbfejlesztése céljából.
A pályaválasztás idôsza -

kában mindenki terveket szô
és sikeres életpályára vágyik.
Hogy eléri-e, nagymértékben
az okos választáson múlik. Az
élet nagy döntései között ez
az egyik legfontosabb, ezért
szükséges, hogy gazdag és
pontos információkon alapul-
jon. Az iskola a pályaválasztás
megkönnyítéséhez további in-
formációkkal szolgál a nyílt na-
pokon, személyesen és telefo-
non igény szerint, valamint a
www.bekszi.hu oldalon, a Hír-
levél menüponton keresztül.

Azért jelentkeztem a KERI-be, mert:

– „sok mindenrôl megkérdezik a diákok véleményét”,
– „mindenkinek megvan az esélye arra, hogy a legjob-
bat hozza ki magából”,

– „az itt szerzett tudással jól tudunk majd érvényesülni
az életben”.

Azért jelentkeztem a TREFORT-ba, mert:

– „jó a hangulat, jó fejek a tanárok, színvonalas az oktatás”,
– „szép környezetben vagyunk, nagyon jó közösségi
programok vannak”,

– „rendesek a tanárok, jó a légkör és az oktatás”.

Azért jelentkeztem a KÓS-ba, mert:

– „jó ez az iskola és a közösség, kedvesek a tanárok,
korszerû a felszereltség”,

– „az osztályfônökünk nagyon kedves és aranyos, az
osztályközösség is jó”,

– „rendesek az osztálytársaim, könnyen megközelíthetô
az iskola, a tanárok nagyon jók, sok a sportlehetôség”.

M inden szülô szeretné,
hogy gyermeke olyan

pályát válasszon, ami érdekli,
ami a képességeinek megfe-
lel, és amibôl pár év múltán
majd meg tud élni. A Békés-
csabai Központi Szakképzô
Iskola és Kollégium intézmé-
nyeiben 34-féle szakképesí-
tés megszerzésére van lehe-
tôség, mégpedig a munka -
erôpiacon keresett szakmák-
ban. Hogy miért érdemes egy
szakma mellett dönteni, ar -
ra Kiss Tibor, a közmûvelôdé-
si, ifjúsági, oktatási és sport-
bizottság elnöke, Juhos Já-
nos, a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara alel-
nöke, a Regionális Fejlesztési
és Képzési Bizottság (RFKB)
társelnöke, valamint Marton
József, a BéKSZI fôigazgatója
ad választ.
– Mit ad hozzá a BéKSZI

Békéscsaba oktatási palettá-
jához?
– Az általános iskolások

nagy része gimnáziumokba
jelentkezik – mondja Kiss Ti-
bor –, ahol sokan kudarcok
sorozatát élik át, pedig egy
képességeik szerint megvá-
lasztott szakképzô intézmény-
ben megállnák a helyüket.
Közös felelôsségünk, hogy
visszaadjuk a munka becsü-
letét, a BéKSZI is ezt teszi. A
társadalomnak ugyanolyan
megbecsült tagja a szakmun-
kás, mint például a mérnök
vagy az orvos – egyikük nél-
kül sem tudnánk létezni. Az
oktatásból országosan hat-
vanmilliárdot vonnának el a
tervek szerint, viszont biztató,

hogy a hiányszakmákban a
szakképzô évfolyamokon tel-
jesítménytôl függô ösztöndíj-
rendszert terveznek bevezet-
ni. Az önkormányzat támogat-
ja az intézményeket abban,
hogy infrastruktúra-fejlesztést
elôsegítô pályázatokon indul-
janak. A BéKSZI élô kapcso-
latot ápol a helyi munkáltatók-
kal, akiktôl folyamatosan tájé-

kozódnak arról, milyen szak-
mákban van szükség után-
pótlásra, felnôttek esetén át-
képzésre.
– A középiskolák kínálata

széles, mi szól a szakmunkás-
képzés mellett?
– Az RFKB a munkaerô-

piaci igények alapján dönt ar-
ról – folytatja Juhos János –,
hogy melyek a kiemelten tá-
mogatott képzések. A BéKSZI
olyan szakképzéseket kínál,
amelyekkel el tudnak helyez-
kedni az itt végzettek, hiszen

az iskola rugalmasan alkal-
mazkodik a piac igényeihez.
Ma talán mindennél jobban
kellenek a jó szakmunkások,
aki pedig szakmát tanul, majd
érettségit tesz, annak arany-
bánya van a kezében. Ezen a
területen a szerényebb ké-
pességû és a kiemelkedôen
jó tanuló is megtalálhatja a
számítását. A gazdaság fejlô-
désének a záloga a szakmun-
kásképzés, hiába vannak mér-
nökök, ha nincs kivel dolgoz-
zanak.  A BéKSZI három tag-
intézményében minden sze-
mélyi és tárgyi feltétel adott
ahhoz, hogy igazi szakembe-
rek kerüljenek ki onnan.
– Miért éppen a BéKSZI?
– Ha valaki eldöntötte,

hogy szakmát tanul – válaszol
Marton József –, nálunk a leg-
korszerûbb körülmények kö-
zött, felkészült oktatók segít-
ségével teheti azt a szakisko-
la tizedik osztályának elvég-

zése vagy az érettségi után.
Az utóbbi évek pályázatai ré-
vén ma a BéKSZI a régió
egyik legfelszereltebb intéz-
ménye. Errôl nyílt napjainkon
bárki meggyôzôdhet. Ered-
ményességünk egyik mutató-
ja, hogy a szakma kiváló ta-
nulója versenyen diákjaink jól
szerepelnek az országos dön -
tôkben. Kiterjedt nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkezünk,
tanulóink Németországban,
Finnországban és Olaszor-
szágban is helytállnak. A kép-
zési kínálatunkban szereplôk
legtöbbje hiányszakma, tehát
aki itt végez, nem a pályakez-
dô munkanélküliek táborát
gyarapítja, hanem meg tud
élni abból, amit az iskolában
és a gyakorlatokon tanult. A
felnôttoktatás keretein belül a
szakmunkások számára lehe-
tôség kínálkozik az érettségi
megszerzésére akár nappali
vagy esti tagozaton is.

Bemutatkozik
a mi iskolánk

Kell egy jó szakma
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Város -
üzemeltetési Osztálya, valamint a Közterület-felügyelet és Mezei
Ôrszolgálat felhívással fordul Békéscsaba város lakosságához. 

A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezô
igénybevételérôl szóló 31/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet alap-
ján a közszolgáltató a lakosságnál keletkezô zöld hulladékot külön
díjazás és mennyiségi korlátozás nélkül minden év április 1. és
november 30. között heti rendszerességgel szállítja el.

A rendelet szabályozza, hogy az elkülönítetten gyûjtött zöld hulladé-
kot szállításra elôkészítve, zsákban, dobozban vagy kötegelve (kévé-
be kötve) helyezhetik ki a kijelölt gyûjtôhelyre. 
A kijelölt gyûjtôhely mindenki esetében az a közterület, ahol a saját
kommunális szilárdhulladék-gyûjtô edényét ürítési napokon elhelyezi.
Mindenkit arra kérünk, hogy a környezete és a város tisztasága, to-
vábbá a gyors, egyszerû és hatékony szállítás érdekében tegye meg
azt, hogy a lekaszált füvet vagy a falevelet zsákba, dobozba szedve, a
feleslegessé váló gallyakat, vastagabb szárú növényeket kötegelve,
kévébe kötve rakja ki arra a helyre, ahol a kommunális szilárdhulladék-
gyûjtô edényét ürítési napokon elhelyezi.
A rendelet idézett szakaszának betartása nem csak környezetünk tisz-
taságának megôrzése érdekében fontos. A rendelet szabálysértéssé
nyilvánította azon magatartást, amikor az elkülönítetten gyûjtött zöld
hulladékot elszállításra nem gyûjtôedényben, zsákban, dobozban,
vagy kötegelve helyezik ki a kijelölt gyûjtôhelyre. Az elkövetett cselek-
mény miatt a közterület-felügyelô helyszíni bírságot szabhat ki, súlyo-
sabb esetben szabálysértési feljelentéssel élhet. 

Közterület-felügyelet Városüzemeltetési
és Mezei Ôrszolgálat osztály

Makszin András csoportvezetô Csiaki Tamás osztályvezetô

A szelektíven gyûjtött zöld hulladékot 
november 30-ig szállítja el a szolgáltató

2009. november 21-én szombaton az ifiházban

Kispál és a Borz koncert

Kapunyitás: 19.00 • Elôzenekar: 20.00
Kispál és a Borz: 21.00

Jegyek elôvételben 1900 Ft-ért kaphatók 
november 2-ától. 
Jegyértékesítés: az ifiházban és a diáktanyán 
Érdeklôdni: 06-20/996-4348,66/326-053

Köszönet egy szebb óvodáért
Dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselô nagylelkû ado-
mányának köszönhetôen a Lencsési Lakótelepi Óvoda te-
lephelyóvodájának hetvenöt kis lakója érezheti ma már má-
sodik otthonának eddig is szeretett oviját.
A képviselô jóvoltából az intézmény minden ablakára új füg-

göny kerülhetett, és egészségüket, tiszta környezetüket szol-
gáló takarítóberendezéssel örvendeztette meg az ovisokat és
szüleiket, no meg az óvoda munkatársait.
Harminc éve szolgált már az a drapéria, amelyet végre sike-

rült lecserélnünk, és helyette a kis lakók tetszését is elnyerô sö-
tétítôfüggöny kerülhetett a nyílászárókra.

Ferenczi doktor a képviselôi keretébôl adományozott pénzt
az intézménynek, s ezzel nem csupán a belsô felújításokat tet-
te lehetôvé, de biztosította az udvari kerékpártároló megépíté-
sét is, s ezzel lehetôvé tette a kulturált és rendezett közlekedést
az óvoda területén.
Az óvoda kis lakói, dolgozói és a szülôi munkaközösség ne-

vében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani dr. Ferenczi At-
tilának az intézménynek több éven át nyújtott önzetlen és áldoza-
tos segítségéért, jelentôsebb alkalmakkor adott támogatásáért.

A Lencsési Lakótelepi Óvoda 
telephelyóvodájának szülôi munkaközössége

Létvágy klub az egészségért

Létvágy klub alakult Békéscsabán súlyproblémákkal küzdôknek,
evészavarban érintetteknek és mindazoknak, akik tudatosan sze-

retnének tenni az egészségükért.
A klub nyitott, elôzetes bejelentés nélkül csatlakozhat bárki,

összejöveteleiket minden hónap második keddjén, 17–19 óráig
tartják a Réthy Pál kórház és rendelôintézet kistanácstermében.
A foglalkozásokon elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a
résztvevôk a táplálkozás, mozgás, egészség és a lélek világából. A ve-
zetôk, Bertalan Erika és Fehér Veronika, a következô programjaikat
ajánlják kedvcsinálóként: hogyan étkezhetünk egészségesen az ün-
nepek alatt; miben segíthet a szeretetmasszázs; a nôiség megélése –
könyvek, filmek.

A Létvágy klubról további információ a 30/498-7611-es és a
30/668-6796-os telefonszámon kérhetô, de aktuális rendezvénye-
ikrôl a www.letvagy.hu honlapon is tájékozódhatnak az érdeklôdôk.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nyilvános árverésen kívánja értékesíteni 

a Békéscsaba, Lencsési út 18. szám alatti ingatlanát.

Helyrajzi szám: 1772/3/A/1.
Terület: 157 m2

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 19 800 000 Ft, azaz tizenkilencmillió-
nyolcszázezer forint.

A hirdetés részletesen a város internetes honlapján (www.bekes-
csaba.hu) tekinthetô meg, az Önkormányzat/Ajánlati felhívások me-
nüpont alatt.

A KEMÉNY GÁBOR ISKOLAI ALAPÍTVÁNY

kuratóriuma és a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési
Szakközépiskola köszönetet mond mindazoknak, akik a személyi 

jövedelemadójuk 1%-ával támogatták az alapítványt. 

Az így befolyt 141 201 Ft-ot a kiemelkedô teljesítményt nyújtó 
tanulók támogatására fordítottuk. 

További felajánlásokat is köszönettel veszünk.
Adószámunk: 18376720-1-04

A Körös Volán Zrt. és
a Kemény Gábor Logisztikai Közlekedési Szakközépiskola

köszönetet mond mindazoknak, akik a

KÖRÖS VOLÁN ALAPÍTVÁNYT
támogatták adójuk 1%-ával, azaz 18 241 Ft-tal.

A befolyt összeget a tanulók jutalmazására fordítottuk.
További felajánlásokat is köszönettel veszünk:

Adószámunk: 19058685-1-04

Vantara Gyula a jelölt
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség békéscsabai
szervezete támogatja Vantara Gyula egyéni ország -
gyûlési képviselôi jelölését a 2010-es ország gyûlési
képviselô-választáson.

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a Belvárosi
Általános Iskola és Gimnázium uszodája és tornaterme

2009. október 1-jétôl hét végén is nyitva tart!
A hét végi nyitva tartás ideje:

szombaton 14.00–18.00 óráig, vasárnap 14.00–18.00 óráig.
A hét végi nyitva tartás ideje alatt áraink változatlanok.

Mindenkit szeretettel várunk!
További információ: www.belvarosi-bcs.sulinet.hu.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
középiskolások számára, a 2010. évi városi kulturális 

játékok kreatív fantázianevének és logójának megalkotására 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a polgármesteri hiva-
tal oktatási, közmûvelôdési és sportosztálya közmûvelôdési csoport -
jának koordinálásával a 2009/2010-es tanévben, 2010. április 19–24.
között „VÁROSI KULTURÁLIS JÁTÉKOK” munkacímmel egész hetes
„kulturális rendezvénysorozatot” rendez a Békéscsabán tanuló ál-
talános, valamint középiskolás tanulók részére az alábbiak szerint:

2010. ÁPRILIS 19., HÉTFÔ – szín-játék-zene-szó – összetett verseny álta-
lános iskolás csoportoknak (mese-, vers-, prózamondás, népdal -
éneklés, néptánc, könyvtárhasználat, rejtvényfejtés, Békéscsaba kul-
túrája és története, illem és dramatikus játékok)

2010. ÁPRILIS 20., KEDD – városi középiskolai vers- és prózamondó ver-
seny középiskolásoknak

2010. ÁPRILIS 21., SZERDA – városi népdaléneklési verseny általános is-
kolásoknak

2010. ÁPRILIS 22., CSÜTÖRTÖK – városi mesemondó verseny általános is-
kolásoknak

2010. ÁPRILIS 23., PÉNTEK – városi József Attila szavalóverseny általános
iskolásoknak

2010. ÁPRILIS 24., SZOMBAT – XXXII. Városi Gyermekrajzverseny és -kiál-
lítás általános iskolásoknak

2010. ÁPRILIS 24., SZOMBAT – a városi kulturális játékok gálamûsora ál-
talános és középiskolásoknak

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az új tavaszi városi
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan „Városi kulturális játékok –
kreatív fantázianév és logó megalkotása” címmel PÁLYÁZATOT ír
ki középiskolások részére. A kreatív pályázat témája: az egyhetes ta-
vaszi rendezvény kulturális sokszínûségét tükrözô fantázianevének,
valamint a névhez kapcsolódó logójának megalkotása.
A kreatív pályázatot Békéscsabán tanuló középiskolások nyújthatják be.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó tanuló adatait (név, cím, telefon, iskola és osztály);
– a pályamunka (fantázianév és logó) színes nyomtatott, valamint CD
formátumát.
Követelmény, hogy a logó legyen színesben és fekete-fehérben, vala-
mint kis és nagy méretben is jól megjeleníthetô.
A pályázathoz rövid, maximum 10 soros magyarázat fûzhetô.
Pályadíjak:
I. díj 15 000 Ft-os ajándékutalvány;
II. díj 10 000 Ft-os ajándékutalvány;
III díj 5000 Ft-os ajándékutalvány.
Beküldési határidô: 2009. december 4., péntek. 
A pályázatok benyújtásának helye:Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztály
közmûvelôdési csoport. Kapcsolattartó: Varga Edina, tel.: 66/452-
252/2511-es mellék, e-mail: vargae@bekescsaba.hu.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala PÁLYÁZATOT HIRDET

A STRATÉGIAI –FEJLESZTÉSI OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETÔI
munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs, határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk jogál-
lásáról szóló 1992. XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Ellátandó fôbb munkaköri feladatok:
Gondoskodik a képviselô-testület által jóváhagyott önkormányzati beruházások és
felújítások végrehajtásáról.
Ellátja az önkormányzati vagyongazdálkodással, önkormányzati tulajdonú és ön-
kormányzati résztulajdoni vállalkozásokkal, valamint a lakás- és helyiséggazdálko-
dással, lakásalap-felhasználással, lakásfelújítással kapcsolatos feladatokat, dön-
tések elôkészítését és végrehajtását.
Közremûködik az önkormányzati fejlesztéseket (beruházásokat) és felújításokat cél-
zó forrásszerzésre irányuló pályázatok mûszaki munkarészeinek elkészítésében,
elkészíttetésében.
Közremûködik a feladatkörébe tartozó beruházások, felújítások közbeszerzési el-
járásainak elôkészítésében, elvégzi a Kbt. hatálya alá nem tartozó pályáztatási fel-
adatokat.
Pályázati feltételek:
�magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntetlen elôélet,
� jogász vagy bölcsészettudományi vagy közgazdasági vagy egyetemi, ill. fôisko-

lai szintû pedagógus szakképzettség,
� versenyvizsga vagy a 126/2009. (VI. 15.) kormányrendelet 21. § a) pontja alap-

ján mentesség,
� vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Benyújtandó iratok, igazolások:
Végzettséget, képesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önéletrajz, elérhetô-
ség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei:
Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére a jegyzô részére történô megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István
tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: osztályvezetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 27., a munkakör legko-
rábban 2010. január 1. napjától tölthetô be.
A részletes pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kszk.gov.hu, www.bekescsaba.hu
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes sze-
mélyzeti csoportvezetô nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

tulajdonában lévô Békéscsaba, Erzsébet lakópark 3., 15., 20.,
35. és 49. szám alatti lakóházakban történô elhelyezésre

A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfortos, egyedi fogyasztás-
mérôkkel felszerelt lakóegységek, amelyek a következô helyiségek-
bôl állnak: kettô szoba, elôszoba, nappali étkezôvel, konyha, kamra,
fürdôszoba, WC, valamint fedett tornác. A lakóházat – kerítéssel ha-
tárolt – kert övezi.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Az Erzsébet lakópark lakóegységei bérleti jogának elnyerésére – életkortól és csa-
ládi állapottól függetlenül – azok nyújthatják be pályázatukat, akik:
– legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek vagy a házaspár (élettárs)
egyik tagja legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezik, és ténylegesen a
bejelentett lakásban laknak;

– békéscsabai lakóhellyel nem rendelkeznek, de legalább 1 éve békéscsabai tar-
tózkodási hellyel és munkahellyel rendelkeznek;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) legalább havi
10 000 Ft megtakarítási összegû, minimum 4 év futamidejû lakás-elôtakarékos-
sági szerzôdés megkötését és annak a szerzôdésben foglaltak szerinti folyama-
tos fizetését;

– vállalják családonként (egyedülállók esetében személyenként) a bérleti szerzô-
dés megkötése elôtt 150 000 Ft óvadék megfizetését a bérleti szerzôdés meg -
szûnésekor esetlegesen felmerülô karbantartási költségek fedezetére;

– szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó befogadó nyilatkozattal
rendelkeznek;

– közjegyzô elôtt tett nyilatkozatban vállalják, hogy a bérleti jogviszony bármely ok-
ból történô megszûnésekor a bérleményt a szerzôdésben foglalt határidôig ön-
ként elhagyják.

Nem jogosult az Erzsébet lakópark lakóegységeiben történô elhelyezésre, illetve
a pályázatban való részvételre, aki:
– a pályázat benyújtásának idôpontjában, illetve az azt megelôzô 5 éven belül saját
tulajdonú lakással rendelkezett, kivéve az ¼-ed tulajdoni részt meg nem haladó,
haszonélvezettel terhelt résztulajdont;

– fôbérlôként önkormányzati tulajdonú lakásban lakik, kivéve a Békéscsaba, Irányi
u. 4–6. szám alatti átmeneti lakás bérlôje, valamint a Békéscsaba, Dózsa György
út 7. szám alatti ifjúsági garzonház bérlôje;

– a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlôként megvásároló személy vagy
aki pénzbeli térítés ellenében lemondott bérlakásáról az önkormányzat javára.

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK:
– Az Erzsébet lakóparkban lévô lakás pályázat útján kiválasztott bérlôjével kötött
bérleti szerzôdés határozott idôre – 1 évre – szólhat, amelynek megújítását a ha-
tározott idô lejártát megelôzô 30 napon belül kérheti a bérlô. A szerzôdés meg-
hosszabbításánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a bérlô a beköltözéstôl
számított 8 évig lakhat az ingatlanban.

– A bérleti szerzôdés 8 év után semmilyen indokból nem hosszabbítható meg.
– A lakásra bérlôtársi szerzôdés nem köthetô, több bérlô együttesen nem bérelhe-
ti, kivéve a házaspárral, élettárssal kötött szerzôdés, amely bérlôtársi szerzôdés-
nek minôsül.

– A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlôk kötelesek lakbért fizetni. A költség-
alapon meghatározott lakbérû (költségelvû) lakóház bérleti díja a lakás célú álla-
mi támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet alapján került
megállapításra. A lakbér mértéke a pályázat közzétételekor 467 Ft/m2/hó. A bér-
lô köteles havonta bruttó 28 020 Ft lakbért fizetni. A bérbeadó a lakbér összegét
évente felülvizsgálja. A bérlô a lakóházhoz tartozó kertet térítés nélkül jogosult
használni.

– Az Erzsébet lakópark lakóházai 20 évig nem idegeníthetôk el, azokat az önkor-
mányzatnak – a 12/2001. (I. 31.) számú kormányrendelet alapján – 20 évig bér-
lakásként kell üzemeltetnie.

– A pályázatokról (a bérlôk kiválasztásáról) – a Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlése által elfogadott elbírálási szempontrendszer alkalma-
zásával – Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 27. 12.00 óra.
A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, Szociálpolitikai Osztály (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. földszint 
21-es iroda).

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány a szociálpolitikai osztá-
lyon igényelhetô.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu internetes honlapról is letölthetô.
A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2009. december.
A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.
A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, valamint
– a lakás-elôtakarékossági szerzôdés,
– a közjegyzô elôtti nyilatkozattétel határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosítás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szo-
ciálpolitikai Osztályán kérhetô. Telefonszám: 452-252/4022-es mellék.
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Hari és Mia, a két kistermetû
foxi keverék gazdától került
a menhelyre ez év áprilisá-
ban. Két-három hónapba
telt, mire rájöttek, hogy a
menhelyen senki nem köze-
lít feléjük rossz szándékkal.
Ma már odabújnak az ismerôs állatvédô aktivistákhoz, ké-
rik a simogatást, a szeretetet. Idegenekkel szemben még
mindig bizalmatlanok, de már nem agresszívak. Hari há-
rom-négy éves, Mia, a kicsi egy-két éves lehet, való-
színûleg a lánya Harinak, mert mindenhova követi, utá-
nozza a kicsi a nagyobbat. Mindketten ivartalanított szu-
kák. Csak együtt fogadhatók örökbe. Az állatvédôk talál-
koztak már néhány olyan emberrel, akik azért vettek ma-
gukhoz problémás kutyákat, hogy segítsenek rajtuk. Hari
és Mia is ilyen gazdira várnak! 
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. szám alatt
található, honlap: www.csabaiallatvedok.hu, tel.: 30/322-
2776, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu. 

GAZDIKERESÔ

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

KONFERENCIA | ESKÜVÔ | CATERING | KULTURÁLIS PROGRAMOK
November 26., 19.00 óra DUMASZÍNHÁZ – Kiss Ádám, Szöllôssy-Csák Gergely
November 30., 18.00 Karácsonyra készülve: PRÓFÉTÁK ÉS CSODÁK –
A szeretet mágiája – Paulinyi Tamás író, pszi-kutató elôadása

– Az SZDSZ nehéz korszakot
él át, támogatottságunk csök-
ken, a júniusi EP-választási
eredmény kijózanító pofon
volt számunkra. A párt valahol
célt tévesztett, nem ragaszko-
dott saját értékeihez, de Újra-
tervezés címmel elkészült új
programunk, amely már a jö-
vôbe tekint – fogalmazott Ret-
kes Attila, az SZDSZ elnöke a

szabad demokraták csabai
irodájában a közelmúltban.
Retkes Attila elmondta,

hogy a vitára bocsátott prog-
ram közpolitikai, szakpolitikai,
valamint európai összeha-
sonlító részbôl áll, és a koráb-
biakkal ellentétben mindenki
véleményezheti. Hangsúlyoz-
ta a társadalmi párbeszéd
fontosságát, valamint hogy az

SZDSZ magyarázó, barátsá-
gos és nem kioktató párt kí-
ván lenni. Nem szeretnék, ha
a pártot csak két-három ügy-
gyel azonosítanák, szakpoliti-
kai kabinetjeik a kül- és nem-
zetpolitikán át a vidékig szinte
minden területet átfognak. 
A 2010-es költségvetéssel

kapcsolatban Retkes Attila
megjegyezte, hogy pénzügyi

szigorát támogatandónak tart-
ják, de több elemével nem ér-
tenek egyet. Vámos József
önkormányzati képviselô, az
SZDSZ országos tanácsának
tagja szerint a rendszerváltás
óta az önkormányzatok egyre
több feladatot kapnak anél-
kül, hogy ezt finanszírozná az
állam; ez így nem folytatható
tovább. M. E.

A sikeres munkaerô-piaci ér-
vényesülés korai elôkészíté-
se, az egész életen át tartó ta-
nulás megalapozása és az ezt
szolgáló képességek fejlesz-
tése a fô célja annak a prog-
ramnak, amelynek keretében
az önkormányzat pályázata
száztizennégymilliós támoga-
tást nyert a kompetenciaala-
pú oktatás módszereinek és
eszközeinek széles körû helyi
alkalmazására.
A „Kompetenciák fejleszté-

se az óvodától az érettségiig
Békéscsabán” címû pályáza-
tot még áprilisban minôsítette

támogatásra érdemesnek az
Oktatási és Kulturális Minisz-
térium, a program tantestületi
projektindító rendezvényeit
szeptemberben meg is tartot-
ták az egyes tanintézmények-
ben. Az újszerû oktatási prog-
ramot a megyeszékhely há-
rom általános és egy középis-
kolájában, valamint egy óvo-
dában vezetik be tizenöt hó-
napos idôtartamban. A Szabó
Pál Téri Általános Iskola, a 2.
Számú Általános Iskola, a
Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon, valamint a Ke-

mény Gábor Logisztikai és
Közlekedési Szakközépiskola
diákjai szövegértési, szöveg-
alkotási és természettudo -
mányos – fôként matematikai
– kompetenciákat fejlesztô
módszerekkel találkozhatnak
a tanórákon, a Lencsési lakó-
telepi Óvodában pedig ôsztôl
két csoportban indultak el fej-
lesztô foglalkozások. 
A program keretében meg-

valósuló eszközfejlesztés mel-
lett a projekt szerves részét
képezi a helyi szakemberek
továbbképzése is.

K. K. P. 

M inden évben megren-
de zik az 1992 óta mû -

kö dô Békéscsabai Rejtvény-
fejtôk Klub szervezésében a
Csaba-kupa országos egyéni
keresztrejtvényfejtô versenyt.
A hazai rejtvényfejtô viadal
békéscsabai fordulója idén
sem maradt el – két korcso-
port hat kategóriájában ösz-
szesen 163 versenyzô méret-
te meg magát nemrégiben az
ifjúsági házban.
Huszárné Sándor Katalin

klubvezetôtôl megtudtuk,
hogy a verseny résztvevôi az
ország 38 településérôl ér-
keztek hozzánk – 53 diák al-

kotta az ifjúsági mezônyt, a
felnôttek kezdô, haladó, mes-
terjelölt és mester kategóriá-
jában pedig 110-en ragadtak
ceruzát és radírt. Kati néni az
eredmények alapján a mis-
kolci versenyzôk tarolásáról
számolt be, hiszen a felnôttek
mester és mesterjelölt kate-
góriájának gyôztese is a bor-
sodi megyeszékhelyrôl érke-
zett, de hangsúlyozta, hogy a
csabai klub is fejlôdik, s jövô-
re egy mester és egy mester-
jelölt szintû „játékossal” bô-
vül. A klubvezetô köszönetét

fejezte ki az ifjúsági háznak és
a város önkormányzatának a
támogatásért, a verseny hely-
színének és a gyôztesek aján-
dékainak biztosításáért. Ez
utóbbiak, tehát a nyeremé-
nyek kapcsán a kolbászfesz-
tivál szervezôi is segítették
a klub szervezési munkáját.
Emellett – Kati néni szavai -
val élve – külön köszönet jár
Schmidt János Aranyceruza-
díjas rejtvényszerkesztônek,
aki évek óta díjmentesen szol-
gáltatja az ifi korosztály ver-
senyfeladványait. k. k. p. 

Gróf Széchenyi Antal elhagyatott és elgazosodott sírem-
lékét a békéscsabai polgárôrök tették rendbe

Láthatósági 
mellény, 

téli felkészítés

Az ôszi, téli idôszakban
megváltoznak az útvi-

szonyok, ami általában felké-
születlenül éri a jármûvezetô-
ket. Az út és a kerekek meg-
változott kapcsolata sajnos
minden évben több áldozatot
követel. Télen és egyes ese-
tekben már ôsszel is folyama-
tosan változó állapotú, ned-
ves, sáros, olykor jeges úttal
kell „megküzdeniük” a jár mû -
vezetôknek. A Békéscsabai
Városi Baleset-megelôzési Bi-
zottság felhívja a figyelmet a
fokozott óvatosságra, vala-
mint a jármûvek téli felkészíté-
sére!
Az ôsz beálltával csak né-

mileg csökken a kerékpáro -
sok száma a közutakon. Az
idôjárás viszontagságai, az
esôzés, a köd miatt különö-
sen fontos, hogy meglegyen
a kerékpár kötelezô felszere-
lése, és hogy a kerékpárral
közlekedô személy jól látható
legyen. Az OBI áruház éppen
ezért láthatósági mellényeket
ajánlott fel nemrégiben, ame-
lyeket a Békéscsabai Rendôr-
kapitányság járôrei egy ke-
rékpárosokat is érintô általá-
nos ellenôrzés során osztot-
tak szét.

Albert István r. hadnagy, 
sajtóreferens

Az idén is rendhagyó módon, 1956 méteres váltófutással
emlékeztek az ’56. október 23-i forradalom és szabadság-
harc eseményeire az Erzsébethelyi Általános Iskola diákjai

A képviselô hozzátette: a me-
gyeszékhelyen tanuló több
ezer fiatal 60-65 százaléka va-
lamely környezô településrôl
jár ide iskolába, és – ahogy
fogalmazott – felmerül a kér-
dés: hogyan járnak majd be
például Mezôhegyesrôl a ma

még mûködô vasútvonal
megszüntetése után ezek a
fiatalok? 
Loppert Dániel, a Fidesz if-

júsági tagozatának országos
elnöke, aki szintén részt vett a
tájékoztatón, a párt fiatalokat
érintô legfontosabb céljairól
beszélt. Elmondta, hogy sike-

res választás esetén az ingat-
lanszerzési illeték eltörlése és
a gyermekükkel gyesen vagy
gyeden lévô kismamák ingye-
nes oktatásának visszaállítá-
sa lenne a két legfontosabb
feladat. 

Az ingatlanszerzési illeték
a jelenlegi formájában a Fi-
desz szerint elavult, igazság-
talan, hiszen használt lakás vá-
sárlása esetén négymillió fo-

rintig kettô, efelett pedig hat
százalék illetéket kell fizetni az
ingatlan értéke után. Loppert
Dániel leszögezte: – Ez az ide-
jétmúlt, még 1990-ben megal-
kotott szabályozás, amely ak-
koriban még egyfajta luxus -
adónak számított, igazságta-
lanul teszi nehezebbé a fiata-
lok számára az amúgy sem
könnyû lakásvásárlást. 

Kárász-Kiss Péter

A fiataloknak se mindegy, mit hoz a jövô

Az SZDSZ nem ragaszkodott értékeihez

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Új megyei MDF-elnök
Az MDF új megyei elnöke, Samu Kálmán 1992 óta tagja a
pártnak, lakóhelyén, Csorváson helyi elnök. Makay Zsolt or-
szágos választmányi elnökkel tartott csabai tájékoztatójukon
elmondták: nem értettek egyet Bokros Lajos EP-jelölésével,
ám tiszteletben tartják, hogy sokan – köztük a volt csabai el-
nök, Takács Péter – kiléptek a pártból. A helyi képviseletek
kétharmada maradt meg, most a tagság újjászervezése fo-
lyik, így a csabaié is.
A Csabai Mérleg kérdésére Makay elmondta: a csabai el-

nökjelölt személye nemsokára nyilvános lesz, karácsony elôtt
bemutatják mind a hét választókörzeti jelöltet. Már négy-öt
körzetben van képviselôjelöltjük az országgyûlési választá-
sokra. A csabai székház marad, megvették a Nagy Imre téri
ingatlant. Pár hete indítványt terjesztettek be a Parlament elé,
amelyben arra kérik a kormányt, vizsgálja meg a szociális
kártya bevezetésének jogi és egyéb feltételeit. V. A.

PÁRTOK • KÖZÉLET • POLITIKA • PÁRTOK • KÖZÉLET • POLITIKA

Rejtvényfejtô verseny 

Kompetenciaalapú oktatás 
Pályázati forrásból valósul meg a program

Jegyek elôvételben kaphatók: 
Center Mozi | Diáktanya | Tourinform Békéscsaba, Gyula

Békéscsaba, Irányi u. 10. Tel.: +36 30 577 87 59, e-mail: info@phaedra.fm

Klasszikus 
sörözô jelleg

Hanyag elegancia

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: 06-30/85-4444-8
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November 19-én 19 órától
Kollonay Zoltán koncertje 
a Phaedra Közéleti Központban

November 20-án 20 órától
Az Idoru zenekar koncertje 
az ifiházban

November 21-én
A Csaba Center szülinapi 
rendezvénye

November 26–30-ig
Egészséges életmód hete a Gerlai
Általános Mûvelôdési Központban

November 26-án
Dumaszínház – Kiss Ádám, Szöl-
lôsy-Csák Gergely a Phaedrában

November 28. – december 19.
Ligeti zöld karácsony 
a Széchenyi ligetben

November 28-án
András-napi disznótor 
a Lencsési Közösségi Házban

November 29. – december 31.
Karácsonyi vásár a Korzó téren

November 30-án 17 órától
Görbe tükör reflexek – Kalmár Zsolt
fotókiállításának megnyitója a TIT-ben

November 30. – december 1.
Frakk, a macskák réme 
– zenés mesejáték a Fogi Színház
elôadásában az ifiházban

November 30.
Paulinyi Tamás-est a Phaedrában

Novembertôl 2010. februárig
„Ilyen tavasz csak egy volt életem-
ben” – 1849–2009 – kiállítássorozat
az 1849-es tavaszi hadjárat emlékére
a Munkácsy Mihály Múzeumban

November 12. – december 16.
Dudás László kamarakiállítása 
a Munkácsy-emlékházban

December 1–6.
Mikulásfesztivál az ifiházban

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

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

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

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

PROGRAMAJÁNLÓ

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

LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssii  úúttoonn  1. emeleti, 73 nm-es, háromszo-
bás, felújított, klímás, erkélyes lakás eladó! ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn 4. emeleti, 83 nm-es, háromszo-
bás lakás nagy erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn 3. emeleti, 73 nm-es, három-
szobás, erkélyes, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  1100,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeerrkkoovviittss  ssoorroonn 3. emeleti, kétszobás, egyedi ra-
diátoros fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  1100,,33  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,, aa  SSzzéécchheennyyii  ttéérreenn 2. emeleti, 70 nm-es, két és fél szo-
bás, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann 4. emeleti, 70 nm-es, kétszobás,
belsô kétszintes, kombi kazános, új építésû lakás eladó. 
ÁÁrr::  1100,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn  2. emeleti, 68 nm-es, háromszobás,
egyedi fûtésû, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  1111  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn 68 nm-es, kétszobás lakás egyedi
fûtéssel, parkolási lehetôséggel eladó vagy kiadó. ÁÁrr::  1111,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann 2. emeleti, 68 nm-es, két-
szobás lakás eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaassoonn,,  aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn 60 nm-es, 1. emeleti, két szoba
+ nappalis lakás eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann  4. emeleti, 97 nm alapterületû,
négy és fél szobás, egyed fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCsseerreeppeess  uuttccáábbaann,, 400 nm-es telken 90 nm-es,
háromszobás társasházi lakás eladó. ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  bbeellvváárroossbbaann belsô kétszintes, egyedi gázfûtéses,
jó állapotú, egy + két fél szobás lakás eladó. ÁÁrr::  1122,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIlllléésshháázzii  uuttccáánn,, 4. szinten 72 + 40 nm-es, öt-
szobás, központi fûtéses, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  WWllaassssiicchh  ssééttáánnyyoonn földszinti, 50 nm-es, kétszo-
bás, egyedi fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáánn 2. emeleti, 65 nm-es, háromszobás,
erkélyes, egyedi fûtésû, klímás lakás eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn  3. emeleti, kétszobás, egyedi gá-
zos, szépen felújított lakás eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 4. emeleti, 76 nm-es, három + fél
szobás, egyedi fûtésû, redônyös lakás eladó. ÁÁrr::  1133,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáánn1. emeleti, 63 nm-es, egy + két
fél szobás, erkélyes, egyedis lakás eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MMFFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  uuttccáánn 68 nm-es, 3. emeleti, két-
szobás, padlófûtéses lakás eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 68 nm-es, két és
fél szobás lakás egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llttpp..--nn  tetôtéri, 90 nm-es, három + fél szo-
bás lakás két kilépôs erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1144  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn  belvárosi, 2. emeleti, két és fél
szobás, egyedi gázos, redônyös, klímás, kéterkélyes téglalakás
eladó. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn felújított, 65 nm-es, 4. emeleti, két
és fél szobás, étkezôs, klímás, erkélyes lakás eladó..  ÁÁrr::  1144,,77  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKuukkoorriiccaa  uuttccáábbaann,, 820 nm-es telken 33 nm-es,
szoba-konyhás, teraszos családi ház eladó. ÁÁrr::  55,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeemméénnyy  uuttccáánn 65 nm-es, kétszobás, teraszos
családi ház eladó.  Felújításra vár. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn,,  1500 nm-es telken 80 nm-es, fsz.
+ tetôteres családi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGyyöönnggyyöössii  uuttccáánn,, 1088 nm-es telken 100 nm-es,
két és fél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáábbaann  két szoba étkezôs családi ház
nagy mûhelyrésszel, garázzsal, gázfûtéssel eladó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJáácciinntt  uuttccáábbaann, 1100 nm-es telken 38 nm-es, fsz.
+ tetôteres családi ház eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáánn,, 1200 nm-es telken 129 nm-es, két és
fél szobás családi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken háromszo-
bás, 100 nm-es, polgári jellegû ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn,, 2486 nm-es osztható telken 75 nm-
es családi ház eladó. ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann, 727 nm-es telken 100 nm-es, há-
romszobás polgári ház eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 938 nm-es telken 80 nm-es, 2,5
szobás családi ház eladó. Lakáscsere is lehetséges. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHeeggeeddûûss  uuttccáábbaann 90 nm-es, kétszobás, felújított
családi ház eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás, felújítandó polgári ház eladó. ÁÁrr  1122,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann 85 nm-es, kétszobás családi
ház eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr:: 1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann,, 937 nm-es telken 100 nm-es, há-
romszobás családi ház eladó. ÁÁrr:: 1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn, 350 nm-es telken 72 nm-es, egy
+ két fél szobás családi ház eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáánn,, 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es
+ 54 nm beépíthetô tetôterû családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AA.. uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200 nm-es,
hatszobás, polgári típusú családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobbooss  II.. uuttccáábbaann, 766 nm-es telken 100 nm-es,
háromszobás családi ház eladó. MMáássffééll  sszzoobbááss  llaakkáásstt  bbeesszzáá--
mmííttaannaakk!! ÁÁrr::  1133,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 155 nm-
es családi ház eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn  110 nm-es, kétszobás családi ház
eladó. ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKáárráásszz  uuttccáábbaann kertes, háromszobás, elôkertes
családi ház eladó. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCssaalláánnooss  uuttccáábbaann,, 850 nm-es telken 45 nm-es
kis ház lakhatási engedéllyel, hozzáépítési lehetôséggel eladó.
ÁÁrr::  1144,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett--llaakkóóppaarrkkbbaann, 200 nm-es telken tetô-
teres, 75 nm-es családi ház eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett--llaakkóóppaarrkkbbaann 84 nm-es, kétszintes, két
szoba + nappalis családi ház eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  RRáákkóócczzii  uuttccáábbaann,, 355 nm-es telken három szo-
ba + nappalis, teraszos családi ház eladó. ÁÁrr::  1155,,33  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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Baji Miklós Zoltán jabai sá-
mán ezúttal a Jankay-ga-

léria meghívásának tesz ele-
get. Csillagos bûvölés elneve-
zésû tárlatán a tôle megszo-
kott módon meghökkentô, in-

teraktív attrakcióra számítha-
tunk. Most sámángyógyító-
ként is bemutatkozik a hat-
gyermekes családapa, akivel
tárlata megnyitása elôtt a mi-
liôjében hozzá illô Lótusz tea-
házban beszélgettünk.
BMZ elmondta, gyermeke

asztmája vitte rá, hogy megis-
merkedjen a sámánok ôsi
gyógyítási technikáival, me-
lyek közül a csillagos bûvölés
vált be a leginkább. A több
idôréteget felölelô, háromdi-
menziós tárlat a „retró” jegyé-
ben is született, de természe-
tesen nem lehet mentes nap-

jaink kihívásaitól sem – így a
Szlovákiában életbe lépett
nyelvtörvény is ihlette. Egy
többrétegû képeslap tanúsko-
dik errôl a Jankay kirakatában
„Styky s minulostou”, azaz
Kapcsolatok a múlttal címmel.
A képeslap minden irányból
mást mutat. Két archaikus kô-
szobor is helyet kapott a kiállí-
táson, s lexikonok szócikkei
segítik az eltévedt vándort
az eligazodásban. A rendezé-
si elvet Máté Imre Yotengrit
címû, négykötetes, a rábaközi
táltos hagyományokat felölelô
mûve ihlette. A magyarázó
szövegek három nyelven –
magyarul, szlovákul és ango-
lul – jelennek meg. 
A meghívó tanúsága sze-

rint BMZ egy Trabanton állva,
ufóként érkezik. A Trabant
egy letûnt kor végét idézi, ám
része volt életünknek, így az
alkotó életének is. A ruha
még a Csaba rádiós Éjszakai
bevetésre készült – árulta el
BMZ, aki teljesen más értel-
met adott a retrónak. Retro
áron retro BMZ-grafikák vár-
ják majd a gyûjtôket, s január
13-ig szerdánként bárki meg-
tapasztalhatja a csillag mági-
kus, gyógyító erejét, ha be-
teg, vagy ha egyszerûen csak
megerôsítésre vágyik.

Vadi

Tízéves a Körös Irodalmi Tár-
saság (KIT), amely az évfor-
duló alkalmából – Kiss László
és Szabó Tibor szerkesztésé-
ben – reprezentatív antológiát
jelentetett meg Körkörös cím-
mel. A verseket, novellákat,
esszéket, valamint a szerzôk
fotóját, rövid életrajzát és fon-
tosabb publikációinak jegyzé-
két tartalmazó könyvet no -
vember hetedikén, ünnepi est
keretében mutatták be a Jó-
kai Színház Vigadójában.
Az elmúlt két-három évti-

zedben nem született hason-
ló, a megye íróit bemutató
reprezentatív válogatás, a Kör-
körös antológia tehát hiány-
pótló, még ha nem is teljes
körû, hiszen nem minden itt
élô író tagja a KIT-nek. A könyv
értékét tovább növeli, hogy
benne illusztrációként a Bé-
kés Táji Mûvészeti Társaság
tagjainak alkotásait láthatjuk.

Az ünnepi esten a KIT elnöke,
dr. Elek Tibormutatta be az el-
múlt tíz év legfontosabb ered-
ményeit, majd a jelen lévô
szer zôk olvastak fel írásaikból.
Az antológiában a követke-

zô szerzôk alkotásai olvasha-
tók: Andó István, Banner Zol-
tán, Becsy András, Bíró-Ba-
logh Tamás, Bíró László, Bon-
dár Zsolt, Csicsely Mihály,
Darvasi Ferenc, Elek Tibor, Er-
dész Ádám, Fodor György,
Fülöp Béla, Grecsó Krisztián,
Hartay Csaba, Kalmár Zsolt,
Kiss László, Kiss Ottó, Konec-
ni Szávai Mária, Kôszegi Barta
Kálmán, Kôváry E. Péter, Nagy-
ajtai Kovács Zsolt, Nagy Kata-
lin Erzsébet, Nagy Mihály Ti-
bor, Pánics Ferenc, Péter Eri-
ka, Simai Mihály, Somi Éva,
Szabó László, Szabó Tibor
Benjámin, Szávai Krisztina,
Szilágyi András és Virágné
Horváth Erzsébet. e.

Tizenhat színes oldalon, húsz-
ezer példányban látott napvi-
lágot nemrégiben a Magyar
Teátrum címû új országos szín-
házi lap, melynek „ikertest -
vére” a Magyar Teátrum online
(www.magyarteatrum.hu).
A Magyar Teátrumi Társa-

ság Egyesület lapját a színhá-
zak, a Lapker Rt., valamint a
Magyar Posta Zrt. terjeszti. Az
országos színházi lap több
szállal is kötôdik Békés me-
gyéhez, Békéscsabához: fô-
szerkesztôje Fekete Péter, a
Békés Megyei Jókai Színház
direktora, lapszerkesztôje Jó-
zsa Mihály elôadómûvész, új-
ságíró, az online szerkesztô
Aradszki Zoltán. Fômunkatár-
sak: Elek Tibor és Zalán Tibor. 
Az országos lapot Békés-

csabán szerkesztik, a grafi-
kai munkálatokat Szombathe-

lyen, a Logomotív Kreatív 
Mû helyben Lengyel Tibor, a
nyomtatást Szegeden a Lap-
com Lapkiadó és Nyomdai-
pari Kft. végzi.
Több érdekes rovat teszi

olvasmányossá a színház-
kedvelôk lapját, így a Kitekin-
tôben a Magyar Teátrumi Tár-
saságon kívüli színházakról,
a Határtalanul rovatban pe-
dig a határon túli teátrumokról
olvashatunk. A Premier, a Ri-
valda, a Kulissza, a Fórum, a
Lámpaláz, a Színészmúzeum
és az Izomláz rovatok – a re-
mények szerint – további iz-
galmas olvasmányokat kínál-
nak majd színészeinkrôl,
mûvészeinkrôl, és természe-
tesen nem feledkeznek meg a
szerkesztôk a színházi háttér-
szakmák mûvelôirôl sem.

V. A.

FELHÍVÁS!
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata értesíti a város la-
kosságát, hogy az Egészséges
Városok Magyarországi Szövetsé-
ge, valamint a Békéscsabai Civil
Szervezetek Szövetsége közös
szervezésében

EGÉSZSÉGHETET RENDEZ.

PROGRAMOK:
Ifjúsági ház: X. Civil kulturális börze 
Csaba Center aulája: Egészség és élet-

minôség – november 23–25. 
2. Sz. Általános Iskola, BéKSZI torna-
terme: asztalitenisz-, kézilabda- és
labdarúgótorna – november 23–26.  

A rendezvénysorozat fôvédnöke:
Vantara Gyula polgármester.

Az egészséghét változatos programjá-
ban ismert és elismert közéleti sze-
mélyiségek, civil szervezetek, egész-
ségügyi, szociális, kulturális intézmé-
nyek képviselôi mellett a város általá-
nos és középiskolás diákjai vesznek
részt, akik jelenlétükkel, megnyilatko-
zásaikkal és aktivitásukkal demonst-
rálják, mit jelent számukra az egész-
ség. A villáminterjúk mellett vetélke-
dôk, zenés, táncos, prózai elôadások,
sportbemutatók, rangos sportverse-
nyek, alkalmi kiállítások és egészség-
barát termékek bemutatói színesítik a
képet.

A programsorozat résztvevôi és
rendezôi minden kedves látogatót
szeretettel várnak az egészséghét

eseményein.
Részletes programajánlatunk meg-
tekinthetô a város internetes honlap-
ján (www.bekescsaba.hu), valamint a
rendezvények helyszínein található
szórólapokon.

FELELÔS KIADÓ: 
dr. Kovács Zoltán 

egészségfejlesztési koordinátor, 
telefon: 20/983-3071. 

Tóth Dorottya 1987 óta a
Belvárosi Általános Isko-

la és Gimnázium magyar sza-
kos tanára, akinek diákjai 
számos városi rendezvényen
szerepeltek már olyan – nem
szokványos – irodalmi mûsor-
ral, amelyet a tanárnô tanított
be a fiataloknak. Legutóbb
Mány Erzsébet és Farkas Mi-
hály kivégzésének helyszí-
nén, a Kazinczy utcai emlék-
táblánál megrendezett városi
ünnepségen láthattuk ’56-os
emlékmûsorukat, de már
2007-ben is közremûködtek
az október 23-i megemléke-
zésen. Az idén egyébként
több városi ünnepségen is
szerepeltek már, így a kom-
munista diktatúrák áldozatai-
nak emléknapján is, ahol az
iskola történelemtanára, Sze-
nográdi Péter mondott ünne-
pi beszédet, de felléptek már
március 15-én is. Tóth Do-
rottya tanárnô kitartó munká-
jának komoly szerepe van ab-
ban, hogy ezek a mûsorok
mindig magas színvonalúak.
Arra kértük, árulja el a titkát!
– Számomra mindig öröm

együtt dolgozni a tanítványa-
immal, akik lelkesen maguk
jönnek próbálni, nem én válo-
gatom ki ôket – mondta. – A
próbákon jobban megismerik
az adott történelmi szituációt,
az eseményeket, s így azono-

sulni is jobban tudnak mind-
ezzel. Rendezôi elvem, hogy
a megemlékezés ünnepé-
lyes, érzelmekre ható legyen,
mentes az indulatkeltéstôl, a
politikai pártok aktuális irány-
vonalától. Talán ez a siker tit-
ka, az érzelmi megközelítés.

Nálunk, az iskolában egyéb-
ként az a hagyomány, hogy
nem az iskolarádión keresztül,
szokványos és szabványos
ünnepségeken emlékezünk,
hanem a gyerekek szoros be-
vonásával. A diák játéka ná-
lunk szerves része a produk-
ciónak, ôk pedig mindezért
hálásak, és nem marad el a
közönség köszönete, a siker,
a taps sem. Most Koncz Zsu-
zsa dala, a „Hej, tulipán” és

egy Márai-vers ihletett meg,
ez volt a mûsor vezérfonala,
mottója. Úgy látszik, a dal
nemcsak rám hatott, de a gye-
rekek, a szereplôk és a kö-
zönség is teljesen magáénak
érezte a mondanivalót, ahogy
az ismert sor szól: „Ide jöttem

világra, remélem, nem hiába”.
A gyerekeknek nem kell meg-
magyarázni, mit jelent a nem-
zeti érzés, a hazafiság. Oly át-
szellemülten élik át a szerepü-
ket, hogy tavalyelôtt Fekete
Pali bácsi meghatódva kö-
szönte meg a fiataloknak a
mû sort. Iskolánkba is meghív-
tuk az ’56-os hôst, akit isme-
rôsként, barátként, odaadó
tisztelettel fogadtak a diákok.

Vándor Andrea

A jabai sámán retrózik

„Ide jöttem világra…”

Új országos
színházi havilap

Tízéves a KIT
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A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Elcserélnénk Kazinczy-ltp.-i, 3. em.-i, 2
szobás, erkélyes, tárolós, egyedis laká-
sunkat bcs.-i, vályog, kb. 1000 m2-es
telken lévô kertes házra 10 M Ft-ig, ér-
tékegyeztetéssel. 70/415-7850, 66/636-
031.

Békéscsabán, a belvárosban 3 szobás,
amerikai konyhás, nappalis, étkezôs, 87
m2-es, panorámás lakás eladó. Tel.:
20/942-2589.

Vasútállomásnál egyedis lakás eladó
tel.: 30/544-2811.

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

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.: 30/219-9794. 

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.

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.

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 zá -
rók javítása. 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.

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

Angol nyelvtanítás, korrepetálás, fordí-
tás. Tel.: 70/450-3228.

Matematikából korrepetálás középisko-
lásoknak, fôiskolásoknak. Telefonszám:
70/392-0459.

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

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

Matematikából korrepetálás, telefon:
66/737-373. 

EGYÉB
www.olasz-italiano.uw.hu.
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.

Olasz-, spanyolnyelv-oktatás.
Tel.: 20/259-5126.

Angol-, németnyelv-oktatás.
Tel.: 20/933-6828.

Angol, német üzleti nyelvoktatás. Telefon: 30/546-4819.

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.

SZERELVÉNY PLUSZ ÜZLET
Komplett kivitelezés a tervezéstôl a mûszaki átadásig.

Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés.
Felújítás, átalakítás, korszerûsítés akár szaktanácsadással.

� Víz-, gáz-, fûtésszerelési anyagok 
� Gázkészülékek
� Szaniteráruk, fürdôszobai kiegészítôk
� Beretta gázkészülék alkatrészek forgalmazása
� Beretta gázkazánok szervizelése

Békéscsaba,  Illésházi u. 18.
Telefon/fax:  99/451-011, mobil: 30/681-3855

Üzletünk ScienNet-kártya elfogadó hely!

Megteremtik például az esé-
lyét annak, hogy akár termál-
vízzel is fûthetô legyen az épü-
let. Ha esetleg egy befektetô
felújítaná a Körös Szállót, az
a központhoz kapcsolódóan

közvetlenül megközelíthetô
lenne egy folyosón át. Ha pe-
dig valamikor lesz rá keret és
hajlandóság, elképzelhetônek
tartják, hogy az épületbôl ga-
lériának kialakított aluljáró ve-
zessen a múzeumba. 

Ha minden jól megy, 2011
nyarára a tervek valósággá
válnak, és akkor ténylegesen
is bejárhatjuk, használhatjuk
majd a minôségi változást
hozó kulturális központot.

Mikóczy Erika

A lengyelországi Bielsko
Bialában, a „Gaude Can -

tem” V. Nemzetközi Kórus-
fesztiválon vettünk részt nem-
régiben a békéscsabai Cho-
pin kórussal. A seregszemlé-
re tizenkét együttes kapott
meghívást.
A Békéscsaba Megyei

Jogú Város Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzata és a Ma-
gyar–Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület fenntartásában
mûködô Chopin kórus 2006-
ban alakult, és fennállása óta
Békéscsabán kívül az ország
több városában is fellépett. A
fesztiválon Rázga Józsefné
karnagy vezényletével négy
darabot mutattunk be. A nem-
zetközi zsûri vegyes kar kate-
góriában harmadik helyezés-
sel jutalmazott bennünket, a
„Wspólnota Polska” egyesü-

lettôl pedig különdíjat – egy
díszes serleget – kaptunk a
lengyelül énekelt kórusmûvek
magas színvonalú elôadásá-
ért. Bemutatkozásunkat temp-
lomi fellépések követték – zsú-
folásig telt nézôtér elôtt.
Ez a nemzetközi szereplés

jó alkalom volt arra, hogy
megismerkedjünk a környezô
országok kórusaival, ami szak-
mai továbbfejlôdésünket szol-

gálja. Erôsödött a csapatszel-
lem is.
Köszönjük azt a fogadta-

tást, amelyben a lengyel ven-
déglátók a Chopin kórust ré-
szesítették, és köszönet a
fenntartóknak, valamint Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzatának a len-
gyelországi fellépéshez nyúj-
tott támogatásért.

Nagy Vilmos kórustag

Tóth Tibor: 
Tamási-kalauz

„Tamási tele van különös szé-
kely emlékekkel, de nem vész
el köztük, csak teliszórja velük
meséje útját” – írja Tamási
Áronról Németh László. Re-
ményik Sándor szerint Tamási
legnagyobb ajándéka Erdély
számára a humora, „mely a
lelkek állapotának sajátságos
kontraszt-motívumaiból fa-
kad, és olyan, hogy egy an-
gyalhajszálnyira van csak a
kicsorduló könnytôl” – olvas-
hatjuk Tóth Tibor Tamási-ka-
lauz címû könyvében, amely
a Magyar Téka Erkel Sándor
Könyvesház (ügyvezetôje Kô-
szegi Barta Kálmán) kiadásá-
ban jelent meg.
Tóth Tibor nagykôrösi pe-

dagógus, az Arany János Gim-
názium nyugalmazott igazga-
tója egy olyan könyvet állított
össze, amelyben nemcsak
Tamási Áron mûveibôl talá-
lunk szemelvényeket, hanem
arról is olvashatunk, hogyan
vélekedtek Tamásiról kor- és
pályatársai. A tankönyvkiadó-
nak volt egy híressé vált soro-
zata, a „-tól, -ról” könyvek,
amelynek Arany Jánosról és
Gárdonyi Gézáról szóló köte-
te Tóth Tibor nevéhez fûzô-
dik. Ezek mintájára készült a
Tamási-kalauz.

Április 15., szerda
Jóformán még el sem tudtunk
aludni – szörnyûség! –, hajna-
li fél ötkor máris ébresztô!
Svédasztalos reggeli után a
Csendes-óceán mentén a Pa-
racas Nemzeti Parkba men-
tünk. Egy félsziget, a Balles-
tas-szigetek mélyen benyúlik
az óceánba, rajta pingvinek
(ilyet csak a sarkvidéken kép-
zeltünk el eddig), különbözô
vízimadarak, borjúfókák so-
kasága. Utóbbiak lustán he-
verésztek egy sziklán – az
ember azt hihette, egy csomó
óriási pióca napozik. Nehe-
zen tudtuk kitalálni, hogyan
másztak fel oda.
Több boltíves labirintus kö-

zött haladt a motorcsónak. A
félsziget partvonala mellett ér-
dekes látnivaló a Candelabro,
egy többágú gyertyatartóra
vagy medvetalpkaktuszra em -
lékeztetô rajzolat. Rejtély, mi-
kor és mi célból készült. Talán
17. századi kalózok használ-
ták tájékozódási pontnak,
vagy így jelölték meg elrejtett
kincseik helyét. Egy nagy ho-
mokdûne melletti oázisban,
Icában ebédeltünk, mellette a
gyönyörû Huacachino lagú-
na. Fülledt meleg volt. Sivata-
gi tájon – elôbb kô, majd ho-

mok – haladtunk tovább Nas-
cába, a vonalairól híres város-
ba. Nem sokat láthattam be-
lôle, a kilátóba nem tudtam
felmenni, mert megint kezdett
fájni a lábam. (Mindössze né-
hány vonal és egy gyík, fa és
kéz ábrája látható innen.)

Április 16., csütörtök
Reggel tovább aludtam, míg
a többiek a Nasca-vonalakat
nézték meg repülôrôl. A vo-
nalak készítésének oka és
szerepe felfedezésük óta vita-
tott, sok a nem igazolt feltéte-
lezés: csillagászati naptár,
textilmûhely, öntözési terv,

egy korábbi birodalom térké-
pe. Egy német matematikus-
nô, Maria Reiche, aki nevelô-
nôként érkezett Peruba, a 30-
as években kezdett foglalkoz-
ni a Nasca-vonalakkal, feltér-
képezésükkel, szerepük meg-
ismerésével. Csak részben si-
került neki, de rávilágított,
hogy az emberiség egyedül-
álló kincsérôl van szó. Út mel-
letti házából múzeumot ala -
kítottak ki, sírja ennek kertjé-
ben van. Ebéd után sivata-
gi környezetben Arequipába
mentünk.

(Folytatjuk)
Dr. Budur Lajos

Fél évszázada
muzsikálnak

A Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar, mely 1959-ben ala-
kult, az 50. jubileumi évadra
készül. Ebbôl az alkalomból
Domokos László, a fenntartó
megyei önkormányzat elnöke
üdvözölte a mûvészeket, ki -
emelve, hogy a zenekar fél
évszázada olyan értéket kép-
visel, amelyre méltán lehe-
tünk büszkék.
A megye 2007 óta fenntar-

tója az egyesületi formában
mûködô zenekarnak. Somo-
gyi-Tóth Dániel, a több mint
negyventagú zenekar mûvé-
szeti vezetôje, karmestere el-
mondta, hogy a zeneiroda-
lom legszebb alkotásaiból vá-
logattak a jubileumi évadra:
Beethoven IX. Szimfóniájától
Carl Orff Carmina Buranájáig
terjed a repertoár. Fejes Antal
szólamvezetô, csellómûvész
19 évesen került a zenekarba,
amelynek 49 éve tagja. A bé-
kési zeneiskola volt igazgató-
ja az alakulásakor még Bé-
késcsabai Szimfonikus Zene-
kar alapítójáról, Sárhelyi Jenô-
rôl szólt, s egyben a zenekar
történetét is hallhattuk tôle.
Gál Tamás Liszt-díjas karmes-
tertôl megtudhattuk, hogy
1985-ben az elsô zenekara
volt a csabai. V. A.

Fekete Pál, az ’56-os Bé-
kés Megyei Forradalmi

Bizottság elnöke, Békéscsa-
ba díszpolgára volt a vendége
nemrégiben a Lencsési Kö-
zösségi Háznak. Ezúttal a ma-
gyarok ôstörténetérôl, annak
eltitkolt fehér foltjairól beszélt.
Rendhagyó történelemóráján
a Kum folyó vidékére kalau-
zolta hallgatóságát.
Szavait hallgatva megis-

merkedhettünk az ingusok-
kal, akik még ma is ôrzik népi
eposzainkat, népdalainkat, a
magyar kultúra számos kin-
csét, népi motívumvilágát…
Az ingusok az autonóm cse-
csenc-ingus köztársaság te-
rületén, Észak-Kaukáziában,
a Terek jobb partján élnek
3200 négyzetkilométeren. 
Fekete Pál elôadása továb-

bi részében bemutatta leg -
újabb könyvét, a Püski Kiadó
gondozásában megjelent Sá-
tánok éjszakája címû novel-
láskötetet. A hét novella drá-
mai erôvel tárja olvasói elé a
szerzô életének tragikus nap-
jait. Ars poeticája: „Ne álljatok
ellen a gonosznak gonosszal,
mert magatok is gonoszakká
váltok. Álljatok ellene viszont

a szellem, a hit és emberség
legyôzhetetlen erejével, kü-
lönben elpusztul a világ.”

Vándor Andrea

Candelabro

Peru, az inkák öröksége

Séta a leendô Agórában (2. rész)
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Vendégségben a Chopin

Fotó: HEVESI JÓZSEF

Fehér foltok a magyar
ôstörténetben
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Réthy (Schlotterbeck) Pál
1809. január 17-én szüle-

tett. Apja a németországi Stet-
tin városából került vidékünk-
re az 1700-as évek végén.
Réthy Pál alsóbb iskoláinak
elvégzése után a pozsonyi és
pesti egyetemen orvostan-
hallgató volt, kiválóan tanult.
Tehetsége révén a budapesti
egyetemen tanársegéd lett
Fabinyi Teofil professzor tan-
székén.
1836-ban került Csabára

városi körorvosnak, a tanács
meghívására. Sokat dolgo-
zott a helyi közegészségügy
és járványügy szervezetének
megalapozásáért, és szívén
viselte az elesett, nincstelen
emberek sorsát. Szociálisan
érzékeny személyiség volt.
Abban az idôben Csaba

Körösön túli részén nagy szô-
lôskertek húzódtak, az ottani
csôszház átépítésével létesült
Réthy elsô „ispotály kórháza”,
ahová 1864-ben vették fel az
elsô beteget. Az orvosi teen-
dôket dr. Réthy Pál, dr. Bende
Albert és dr. Reisz Miksa orvo-
sok látták el. 1867-ben Sztra-
ka Ernô városi fômérnök és
Réthy elkészítették a kórház
és „szegényápolda” tervét,
melynek alapján 1869-ben
felépült az új kórházépület. Az
1876-ben kitört kolerajárvány
idején tanúsított önfeláldozó
fáradozásáért a vármegye fô-

orvosa lett, 1882-ben pedig a
királytól koronás arany ér-
demkeresztet kapott jutalmul.
Dr. Réthy Pál Békéscsaba

egészségügyének szentelte
életét, egész tevékenységét.
Ötvennégy éven keresztül
tiszti fôorvos, ötven évig egy-
házi presbiter volt, de megye-
bizottsági tagként is tevé-
kenykedett. Irodalmi munkás-
sága szintén jelentôs, német
nyelven is publikált, megírta a
Pestis Magyarországon címû
értekezést.
Dr. Réthy Pál fôorvos életé-

nek 87. évében, 1896. április
20-án hunyt el végelgyengü-
lésben. Nagy részvét mellett
temették el a kórház kertjé-
ben, az Ótemetô halottashá-
zából. Ma nevét viseli a bé-
késcsabai kórház, a bejárat
mellett kô ôrzi emlékét. A kór-
ház elsô rekonstrukciója elôtt
hamvait átvitték a zárt Bogár-
házi temetôbe, ahol sírja évti-
zedeken át gondozatlan volt.
Az idén, halottak napja elôtt az
alig olvasható betûs régi fejfá-
hoz új sírhalmot raktak, azt ko-
szorúzták most meg a város,
a kórház és a városvédôk
képviselôi. Talán jövôre, halot-
tak napjára a Nemzeti Kegye-
leti Bizottság védetté nyilvánít-
ja a sírt, és akkor dr. Réthy Pál
orvos munkásságához, életé-
hez méltó síremléket kap.

Gécs Béla  

Támogatandó érték az im-
már hagyományosnak

tekinthetô ôszi haditorna az
esemény fôvédnöke, Vantara
Gyula polgármester szerint. A
fürjesi katonai támaszpont az
idén is benépesült: 18 csapat
több mint 150 diákja mérte
össze tudását a különbözô
versenyszámokban.
Az eseményen Borbíró Zol-

tán, a MATASZ országos alel-
nöke méltatta és különbözô
elismerésekkel köszönte meg
a segítôk évek óta végzett ön-
zetlen munkáját. Az országos
szervezet több vezetôje is
megtisztelte jelenlétével a ver-
senyt, itt volt dr. Czuprák Ottó
alezredes, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem ta-

nára, a haditudományok dok-
tora is.
A verseny elméleti és gya-

korlati feladatokból áll – elôb-
bi a versenyzôk 1848–49-es
szabadságharc utolsó szaka-
száról szerzett ismereteit mér-
te fel. A gyakorlati verseny-
számok közül nagy sikert ara-
tott a teljesen új airsoft lövé-
szet. Délben a hagyományok-
nak megfelelôen honvédségi
gulyáságyúban fôzött babgu-
lyás csillapította a „harcosok”
étvágyát. A versenyt össze-
tettben a békéscsabai Petôfi
Utcai Általános Iskola „Ca-
moflage” csapata nyerte a
Szabó Pál Téri Általános Isko-
la „Rebellis” és a Harruckern
János Közoktatási Intézmény

gyulai csapata elôtt. A díjakat
Borszéki Tivadar vezérôrnagy,
a MATASZ országos elnöke
adta át kiemelve, hogy Békés

megye az egyik legaktívabb a
megyei szervezetek közül. A
szervezôk jövôre is szeretnék
megrendezni a viadalt.

Szabó László, a Békéscsabai Lakótelepi SE 19 éves válo-
gatott versenyzôje kick-box világbajnok lett az ausztriai Vil-
lachban. A sportoló az utolsó menet utolsó percében for-
dította meg a döntô mérkôzést

Hogyan tovább, NCA?
címmel tartott elôadást

a Szent István Egyetem Gaz-
dasági Karának könyvtárában
nemrégiben dr. Nagy Árpád, a
Nemzeti Civil Alapprogram el-
nöke.
A Közösségfejlesztôk Bé-

kés Megyei Egyesülete és a
Dél-alföldi Regionális Közmû -
velôdési Egyesület által szer-
vezett rendezvényen dr. Nagy
Árpád találkozott a helyi civil
szervezetek képviselôivel és a
hallgatókkal, hogy beszélje-
nek többek közt a civilek tár-

sadalomban és a döntési me-
chanizmusokban betöltött
szerepérôl, pályázati lehetô-
ségeirôl. 
A gazdasági karon egyéb-

ként, az országban egyedüli-
ként, közösségi civil szervezô
felsôfokú szakképzés indult,
ahol az NCA elnöke is óraadó.
Olyan közösségi és civil szak-
embereket képeznek itt, akik
ismereteket szereznek pél-
dául a civil szervezetek mûkö-
désérôl, segítésérôl és arról,
hogyan lehet a munkájukhoz
forrásokat találni. M. E.

Civilek a pályán

Honvédségi gulyáságyúban fôzték a babgulyást

Diákok fürjesi haditornán
Réthy Pál emlékezetére

Réthy Pál orvos, kórházalapító, a csabai közegészségügy
szervezôje és megalapozója érdemdús munkásságát fel -
idézve tisztelgünk emléke elôtt születésének 200. évében.


