
Kö zel ki lenc mil li árd fo rin -
tos be ru há zás sal hat van
em bert fog lal koz ta tó új
üze met épít a Tondach Bé -
kés csa bán    je len tet te be 
a kö zel múlt ban Vantara
Gyu la pol gár mes ter, aki tá -
jé koz ta tó já ban azt is hang -
sú lyoz ta, hogy a me gye -
szék he lyen ge ne rá ci ók,
csa lá dok kö tõd nek a cse -
rép- és tég la gyár tás hoz,
ezért is öröm te li, hogy ez a
tra dí ció foly ta tód hat. 

A Tondach a te tõ cse rép gyár -
tás leg mo der nebb tech no ló gi á -
ját te le pí ti a Kétegyházi úti
üzem be. Az öt fo ci pá lya nagy -
sá gú, 25 ezer négy zet mé te res
csar nok ban évi 32 mil lió cse rép
ké szül majd éven te, me lyek fel -
ve võ pi a ca Ma gyar or szág mel -
lett Szer bia, Hor vát or szág, Ro -
má nia és Uk raj na lesz. Ez a
men  nyi ség 15 ezer csa lá di ház
be fe dé sé re al kal mas. 

A Kétegyházi úton már meg -
kez dõd tek a har minc ezer négy -
zet mé ter  alap te rü le tû üzem
épí té si mun ká la tai, és vár ha tó -

an jö võ ta vas  szal el in dul hat a
gyár tás. A be ru há zá sért Bé kés -
csa ba mel lett még két ha zai vá -
ros ver sen gett, de a tér ség szá -

mos or szá gá nak sok vá ro sa
sze ret te vol na ma gá hoz von za -
ni a zöld me zõs be ru há zást. 
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Hat van új mun ka hely lé te sül
Ki lenc mil li ár dos be ru há zást hoz a Tondach

Makettkiállítás
ACsa ba Hon véd Kul tu rá lis

Egye sü let Sza bad ság
té ri szék há zá ban 2007.
szep tem ber 16. és 23. kö zött
volt lát ha tó a 13. or szá gos
makettkiállítás és ver seny.
Mint Fe ke te Lász ló, a Bé kés -
csa bai KIT Ma kett Klub ve ze -
tõ je el mond ta: az or szág
min den ré szé bõl ér kez tek
ver seny zõk a ki ál lí tás ra, 32
ka te gó ri á ban hir det tek ered -
ményt. Má ra ha gyo mánnyá
vált, hogy a vá ros is ko lá sai
egy-egy tan óra ke re té ben
ke re sik fel a nép sze rû ren -
dez vényt. A sokéves ta pasz -
ta lat azt mu tat ja, hogy a ki ál -
lí tá son lá tot tak ma ra dan dó
él ményt je len te nek a gye re -
kek szá má ra. So kan kö zü lük
itt kap nak ked vet a makett -
építéshez, mely igen kre a tív
hob bi, hi szen sok tü rel met kí -
ván, fej lesz ti a kéz ügyes sé -
get, az íz lés vi lá got. A ma ket -
te zés iránt ér dek lõ dõk csü -
tör tö kön ként 17.30-tól a
FEK-ben kap cso lód hat nak
be a klub mun ká já ba.

Egy ed dig is me ret len, re -
giszt rá lat lan, so ha, se hol

meg nem je lent, ere de ti Mun -
kácsy-ké pet kí nált el adás ra a
Mun kácsy Mi hály Mú ze um nak
a Svájc ban élõ Alexis Brasseur
(a Mun kácsy csa lád egy ko ri
ügy véd jé nek déd uno ká ja) száz-
ezer euróért. A tu laj do nos aján -
la ta ok tó ber vé gé ig él, az tán
auk ci ó ra vi szi a ké pet, ahol a
szak ér tõ sze rint en nél töb bet is
meg ad ná nak ér te. A Bé kés Me -
gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
és a Bé kés Me gyei Hír lap szep -
tem ber ele jén kö zös ado mány -
gyûj tõ ak ci ót hir de tett, 27 mil lió
fo rint kell ah hoz, hogy a 46 x 37
cen ti mé te res „La petite Jeanne”
a bé kés csa bai mú ze um ba ke -
rül hes sen. A kép rõl és az ado -
mány gyûj tés rõl Var ga Ot tó, a
Bé kés Me gyei Hír lap fõ szer -
kesz tõ je, dr. Bo ros Ju dit mû vé -
szet tör té nész, a Nem ze ti Ga lé -
ria Mun kácsy-szak ér tõ je, dr.
Szat má ri Im re, a mú ze um igaz -
ga tó ja és dr. Tóth Mik lós, a
Nép új ság Kft. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó ja szá molt be.

A tör té net úgy in dult, hogy dr.
Szat má ri Im re még nyár ele jén
ka pott egy e-mailt a több év ti ze -
de Svájc ban élõ Guha Pé ter
Bé lá tól, aki meg ír ta, hogy is me -
rõ sé nek, Alexis Brasseurnek
van egy el adó Mun kácsy-ké pe,

és ezt meg vé tel re fel aján la ná a
mú ze um nak. Az igaz ga tó kért
egy di gi tá lis fo tót a kép rõl, majd
azt meg mu tat ta a Nem ze ti Ga -
lé ria szak ér tõ i nek. Õk azt vá la -
szol ták, hogy a kép va ló szí nû -
leg ere de ti, azon ban bi zo nyo sat
csak ak kor tud nak mon da ni, ha
meg vizs gál ták. A fel aján ló kö -
zöl te, hogy a mû csak ak kor
hagy hat ja el Sváj cot, ha az ér te
kért száz ezer euró ott lesz a
szám lá ján, vi szont nyi tott volt
ar ra, hogy a hely szí nen, sa ját
la ká sán meg néz zék, meg vizs -
gál ják a szak ér tõk. A mú ze um -
nak nincs ke re te a kép meg vá -
sár lá sá ra, dr. Szat má ri Im re
em lí tést tett a le he tõ ség rõl Ma -
gyar Má ri á nak, a Bé kés Me gyei
Hír lap mun ka tár sá nak, aki más
ügy ben járt ép pen a mú ze um -
ban. Ez után az ese mé nyek fel -

gyor sul tak. A Bé kés Me gyei
Hír lap és az Axel Sprin ger ko -
ráb ban már szer ve zett két nagy
ado mány gyûj tõ ak ci ót (a jami-
nai temp lom épí té sé re, a gyu lai
kór ház ba hipertermiás ké szü -
lék vá sár lá sá ra), úgy dön töt tek,
hogy most is gyûj tést ren dez -
nek, amen  nyi ben va ló di Mun -
kácsy-kép rõl van szó. Au gusz -
tus 30-án, a tu laj do nos sváj ci
la ká sán a szak ér tõ ki je len tet te,
hogy a kép min den két sé get ki -
zá ró an ere de ti.

Az ado má nyok gyûl nek a ne -
mes ügy ér de ké ben, hogy Bé -
kés csa bá ra ke rül jön a Mun -
kácsy-kép. Ada koz zon Ön is! A
mú ze um nyi tott egy szám lát
Mun kácsyt a Mun kácsy ba jel -
igé vel, en nek szám la szá ma:
11733003-15345747-10010000.

Mikóczy Eri ka

Székelyudvarhely pol gár -
mes ter ének meg hí vá sá ra

há rom na pos, hi va ta los meg -
hí vá son vett részt a test vér vá -
ros ban Bé kés csa ba 17 ta gú
ön kor mány za ti de le gá ci ó ja
Vantara Gyu la pol gár mes ter
ve ze té sé vel.

A hi va ta los prog ram ré sze -
ként Szász Je nõ, Székelyud -
varhely pol gár mes te re be szá -
molt a szé kely fõ vá ros tár sa -

dal mi, gaz da sá gi és köz élet é -
nek ak tu á lis hely ze té rõl, a vá -
ros ve ze tés cél ki tû zé se i rõl, az
ed dig meg va ló sult be ru há zá -
sok ról, fej lesz té sek rõl. Az ud -
var he lyi ön kor mány zat mun -
ka tár sai, in téz mény ve ze tõi is
ös  sze fog la lót hall hat tak Bé -
kés csa ba je len le gi be ru há zá -
sa i ról, az új mun ka hely te rem -
tõ in vesz tí ci ók ról, a test vér vá -
ros ok fon tos sá gá ról.

A be szá mo ló kat és be mu -
tat ko zó kat szek ció ülé sek kö -
vet ték, ahol a gaz da ság, az
egész ség ügy te rü le tén te vé -
keny ke dõk, az ok ta tás és kul -
tú ra kép vi se lõi, va la mint a
pol gár mes te ri hi va ta lok ka bi -
net je i ben dol go zók cse rél ték
ki ta pasz ta la ta i kat, szá mol tak
be mun ká juk ról, tet ték fel kér -
dé se i ket.
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Mun kácsyt a Mun kácsy ba! Székelyudvarhelyen jártunk
„Azért va gyunk a vi lá gon, hogy va la hol ott hon le gyünk ben ne”

Sza bad 
a jaminai híd
Bár a jaminai híd fel újí tá sa

még nem fe je zõ dött be – a
hi va ta los át adás csak ok tó ber
kö ze pén vár ha tó –, a for ga lom -
kor lá to zás a ter ve zett nél há -
rom hét tel ko ráb ban meg szûnt
a fe lül já rón. – A 44 éves híd
köz is mer ten na gyon rossz,
ten gely tö rõ ál la po ta mi att volt
szük ség a fel újí tá sá ra, és
õszin tén re mé lem, hogy nem
lesz ve le gon dunk újabb öt ven
évig. Ez úton sze ret ném meg -
kö szön ni a la kos ság tü rel mét –
mond ta Vantara Gyu la pol gár -
mes ter. 

Ha a mun ká sok és az au tó -
sok biz ton sá ga meg kö ve te li,
idõn ként még elõ for dul hat egy-
két rö vi debb ide ig tar tó for ga -
lom kor lá to zás, de fo lya ma tos
út le zá rás már nem lesz. Ko ráb -
ban – a la kos sá gi be je len té sek
mi att – Vantara Gyu la pol gár -
mes ter ar ra kér te a be ru há zót,
hogy a le he tõ leg ko ráb ban
nyis sák meg a hi dat a for ga lom
elõtt, hogy ne kell jen fe les le ge -
sen vá ra koz ni az au tó sok nak.

Kor rekt In gat lan és Hi tel iro da
5600 Bé kés csa ba, Wlassics sé tány 3/8., föld szint
• Hi tel ki vál tás jö ve de lem iga zo lás nél kül
• In gat lan vá sár lás (ér ték becs lé si díj: 0 Ft)
• Szoc. pol. ügy in té zés

Min dent egy he lyen KORREKT-en!
Tel.: 06-30/263-4895, 66/445-965 • E-mail: korrekt@globonet.hu

AU TÓS IS KO LA
M, A, B, C, D, E KA TE GÓ RI ÁS KÉP ZÉ SEK

Egyé ni szá mí tó gé pes fel ké szí tés, rész let fi ze tés.
IN TEN ZÍV TAN FO LYAM IN DÍ TÁ SA MIN DEN HÉ TEN.

Ér dek lõd ni: Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 11. (Tibo Ke res ke dõ ud var)
Ügy fél fo ga dás: H–P: 8–11 órá ig, H, Sz, P: 16–18 órá ig.

Te le fon: 06-20/944-7000, 06-20/944-8000 (N
y.
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ÉÉLLEELL  MMII  SSZZEERR  BBOOLL  TTOOKK,,  FFII  GGYYEE  LLEEMM!!
A me gye egész te rü le tén

in gye nes zöld ség- és gyü mölcski szál lí tás.
Ren de lés: 06-30/639-2915

PRI MOR DUO KFT. 
Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 11. (Herbária ud var)
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Vá ros és vi dé ke Csa bai Mér leg2

Csa bai Mér leg in gye nes vá ro si lap, Bé kés csa ba. Fe le lõs szer kesz tõ: Fe hér
Jó zsef. Nyom da elõ ké szí tés: Vár he gyi Já nos. Fe le lõs ki adó: Bé kés csa ba
Va gyon ke ze lõ Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szer kesz tõ ség: 5600 Bé kés -
csaba, Sza bad ság tér 11–17. I/28. Te le fon: 66/523-855, fax: 66/523-842. Meg -
je le nik hét he ten te 28 000 pél dány ban. E-mail: csabai.merleg@békéscsaba.hu.
Hir de tés szer ve zés: Tóth Pro duk ció Rek lám- és Ren dez vény szer ve zõ Iro da. 

Fo ga dó nap ok
Ok tó ber 5.: Vantara Gyu la, 
ok  tó ber 12.: Hanó Mik lós, 
ok tó ber 19.:  dr. Be ne dek Má  -
ria, ok tó ber 26.: Kö les Ist ván.

Be je lent ke zé sek:
A pol gár mes ter hez, a jegy -

zõ höz és az al jegy zõ höz a
66/523-802-es szá mon le het
be je lent kez ni, Kö les Ist ván al -
pol gár mes ter nél a 66/523-806-
os szá mon le het idõ pon tot kér -
ni, Hanó Mik lós al pol gár mes -
ter hez nem kell be je lent kez ni.

Lakossági fórum
Bé kés csa ba Me gyei Jo gú

Vá ros Ön kor mány za ta la kos -
sá gi fó ru mot szer vez 2007.
ok tó ber 4-én (csü tör tö kön)
17.00 órai kez det tel a vá ros -
há za dísz ter mé ben.

A FO RUM TE MAI: 1. Vá ros fej -
lesz té si el kép ze lé sek;  elõ adó:
Luk ácsi Lász ló vá ro si fõ épí -
tész, Kis Bé la  vá ro si épí tész. 2.
Bel vá ros-rehabilitáció; elõ adó:
dr. Ferenczy At ti la bi zott sá gi el -
nök, Sza bó Já nos épí tész
(Megina Kft.). 3. Téma park fej -
lesz tés; elõ adó: Sztankó Já nos
ügy ve ze tõ (Vál lal ko zói Cent -
rum Kft.). 4. Egye bek: Hanó
Mik lós al pol gár mes ter.

PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VAS
a „Bé kés csa bai tehetségekért” címû

ön kor mány za ti tá mo ga tás ra

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta pá lyá za ti
ala pot ho zott lét re a bé kés csa bai ál lan dó lak he lyû, fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek nap pa li ta go za tán ta nu ló te het sé ges di -
á kok – ta nul má nyok hoz kap cso ló dó – kül föl di kép zé sé nek,
ta nul mány út já nak tá mo ga tá sá ra.

TÁ MO GA TÁ SI CÉL: Bé kés csa ba vá ros ér tel mi sé gi után -
pót lá sá nak elõ se gí té se, ösz tön zõ tá mo ga tás an nak ér de -
ké ben, hogy a te het sé ges fi a ta lok ké pes sé ge i ket ki bon ta -
koz tat has sák, tu dá su kat kül föl di ta nul má nyuk so rán gya ra -
pít sák, és a meg szer zett tu dást a vá ros ban a vá ros szá má -
ra hasz no sít sák.

TA MO GA TA SI ALAP EL VEK:
A pá lyá zat ban részt ve het nek
• a bé kés csa bai ál lan dó lak hel  lyel ren del ke zõ
• fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nu ló hall ga tók,
akik ta nul má nya ik hoz kap cso ló dó an is me re te i ket kül föl di
in téz mény ben, ta nul mány úton, ver se nyen stb. kí ván ják gya -
ra pí ta ni.
A tá mo ga tá si ös  szeg ha tár ma xi mum 150 000 Ft/fõ, de
leg fel jebb a hall ga tó iga zolt kül föl di költ sé ge i nek 25%- a.
A tá mo ga tás utó la gos fi nan szí ro zás sal tör té nik, szám la el -
le né ben.
A ked vez mé nye zett hall ga tó a tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá -
sa után 60 na pon be lül ta nul má nyi, il let ve úti be szá mo lót
ké szít, mely a hall ga tó be le egye zé sé vel meg je le nít he tõ a
Csa bai Mér leg ben.
A tá mo ga tás el sõ sor ban te het ség gon do zó tá mo ga tó cé lú,
nem szo ci á lis jel le gû, de nem hagy ha tó fi gyel men kí vül a
pá lyá zó csa lád já nak anya gi hely ze te, jö ve del mi vi szo nyai.
A je len pá lyá za ton tá mo ga tás ban ko ráb ban már ré sze sült
hall ga tó nem pá lyáz hat.
Pá lyá za ti ûr lap igé nyel he tõ: 

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la
Ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si és Sport Osz tá lyán 

5600 Bé kés csa ba, Szent Ist ván tér 7.

Az ûr lap le tölt he tõ a www.bekescsaba.hu hon la pon.

Be adá si ha tár idõ:   2007. ok tó ber 1.
A pá lyá za to kat az aláb bi cím re kell be kül de ni:

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la,
ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si és sportosz tály 

(Bé kés csa ba, Szent Ist ván tér 7.).

A Lencsési Közösségi Ház
programja

Az Aradi Fotóklub alkotásaiból összeállí-
tott kiállítás október 5-ig tekinthetõ meg,
hétköznapokon 8–18 óráig az intézmény
nagytermében.

A Batthyány Lajos élete és munkássága
c. kiállítás okt. 8-ig, hétköznapokon 8–18
óráig tekinthetõ meg a tanácskozóteremben.

TORNAK:
Alakformáló torna – hétfõ és szerda 
(vezeti: Szamosvári Anita)
Nyugdíjastorna – minden kedden 
(vezeti: Abonyiné Cseke Éva)
Baba-mama torna – minden kedden
Egészségmegõrzõ torna 40 éven
felülieknek – minden kedden és
csütörtökön
Szülésre felkészítõ torna – minden kedden
Kismamatorna – minden kedden
A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógy-
tornász vezeti. 

Ifiház programjai
október 15-ig

1-jén: II. Békés Megyei Fotófesztivál,
internetes kereskedelmi és
üzleti találkozó

2-án: lakossági fórum
5-én: rendhagyó történelemórák
6–7-én és 13–14-én:

Silva-féle agykontrolltanfolyam
6-án: guzsalyas táncház
8-án: Micimackó meséi 

(gyermekszínház);
internetes kereskedelmi és üzleti
találkozó

11-én: kedvezményes cipõvásár; 
az evangélikus gimnázium
gólyabálja

12-én: agykontroll ismétlõ tanfolyam;
El ritmo party

15-én: Dinnyés József koncertje

A már jól ös  sze szo kott fó ru -
mos csa pat – Hanó Mik lós al -
pol gár mes ter és dr. Ferenczi
At ti la bi zott sá gi el nök ve ze té -
sé vel – ez út tal a vá lasz tó ke rü -
let ön kor mány za ti kép vi se lõ jé -
vel, dr. Ke re kes At ti lá val is ki e -
gé szült. Elöl já ró ban ez út tal is a
vá ros fej lesz té si el kép ze lé sek -
rõl, a fo lya mat ban lé võ nagy -
be ru há zá sok ról esett szó, ám
ez út tal a hall ga tó ság szó vá tet -
te azt, amit ed dig csak mo cor -
gás sal, du ru zso lás sal je lez tek
a ko ráb bi fó ru mok részt ve või.
Még pe dig, hogy a fel ve ze tés -
nek szánt gon do la tok bi zony
hos  szú ra, szó sze rint ki me rí tõ -
re si ke red tek. Ezt az egyik fel -
szó la ló hölgy fej tet te ki, hoz zá -
té ve azt is, hogy ha nincs han -
go sí tás, a kép vi se lõk le gye nek
szí ve sek job ban ki en ged ni a
hang ju kat – a több mint egy -
órás elõ adás ból ugyan is nem
so kat le he tett hal la ni.

A kri ti kát ez ügy ben is el fo -
gad ták a je len  lé võ vá ros ve -

ze tõk, mint aho gyan azt mást
té mák ban is tet ték. Né há -
nyan a ja ví tás ra vá ró fel ada -
tok kö zé so rol ták a jár dák ál -
la po tát, mely he lyen ként bal -
eset ve szé lyes, a csa pa dék -
víz-el ve ze tést, ami ugyan -
csak sok gon dot okoz. Töb -
ben szó vá tet ték, hogy a fák
lom bo za tá nak rend ben tar tá -
sá ra is job ban oda kel le ne fi -
gyel ni. Aki már járt hét köz nap
a bí ró ság kör nyé kén, meg -
erõ sít he ti az ott la kók vé le -
mé nyét, mi sze rint a De ák ut -
cá ban két ol dalt par ko ló jár -
mû vek szin te le he tet len né te -
szik a köz le ke dést.

Nem kel lett szó lás ra buz dí -
ta ni a fó rum részt ve võ it, szin te
min den ki nek volt mon da ni va -
ló ja, sõt né há nyan írá sos be -
ad vány ok kal is el hal moz ták az
ön kor mány zat je len  lé võ il le té -
ke se it. Ez út tal is ér ke zett pa -
nasz a köz biz ton ság ra, még -
pe dig a Li get és a Kö rös-part
kör nyé kén élõk ré szé rõl. Egy

hölgy ar ról szólt fel há bo ro dot -
tan, hogy na gyobb ren dez vé -
nyek után a Gyu lai úton ha za -
fe lé tar tó ga ráz dák han go sak,
koszt hagy nak ma guk után.
Ugyan ez vo nat ko zik hét  vé -
gén éj je len te a Kö rös-par ti li -
ge tes te rü le tek re. Az ön kor -
mány za ti kép vi se lõk azt ígér -
ték, hogy eze ket a konk rét jel -
zé se ket el jut tat ják a vá ro si
rend õr ka pi tány ság hoz, s a
prob lé más te rü le te ken ké rik a
fo ko zott el len õr zést.

Rit kán adó dik olyan hoz zá -
szó lás, me lyet taps sal ju tal -
maz nak a je len lé võk. Most er -
re is akadt pél da: egy hölgy ar -
ra buz dí tot ta a vá ros ve ze tõ -
ket, hogy a bel vá ros re konst -
ruk ci ó ja so rán igye kez ze nek
vis  sza ál lí ta ni a Szent Ist ván
tér és kör nyé ke, az „iga zi bel -
vá ros” ré gi han gu la tát, ment -
sék meg a pa ti nás, szép épü -
le te ket. „Azt sze ret ném, hogy
ha a ré gen el hunyt nagy ma -
mám most sé tál na vé gig a bel -
vá ro son, jól érez ze magát…” –
fo gal ma zott a hoz zá szó ló, aki -
vel oly an  nyi ra egyet ér tet tek a
töb bi ek, hogy han gos taps sal
ju tal maz ták.

G. E.

Az el múlt idõ szak ese mé -
nye i rõl szó ló be szá mo ló val

in dult a szlo vák ön kor mány zat
nyá ri szü net utá ni el sõ ülé se.
Lászik Mi hály be szélt ar ról,
hogy a szlo vák is ko lá ban szlo -
vák szak em be rek rész vé te lé -
vel mód szer ta ni na po kat ren -
dez tek, ahol az internetes
nyelv ok ta tás ban rej lõ le he tõ -
sé ge ket mu tat ták be. Mint
mond ta, az Or szá gos Szlo vák
Ön kor mány zat ok ta tá si bi zott -
sá gá ban meg erõ sí tet ték, hogy
a csa bai szlo vák is ko la re -
konst ruk ci ó ja to vább ra is ben -
ne fog lal ta tik a szlo vák–ma -
gyar ve gyes bi zott ság prog -
ram já ban. Dr. Csicsely Ilo na

öröm mel szá molt be ar ról,
hogy a Garay ut cai táj ház ban
szín vo na las ki ál lí tás ra volt a
Szlo vák Nem ze ti Mú ze um
anya gá ból, és egy re töb ben
ke re sik a há zat prog ra mok
meg ren de zé se cél já ból – ott
zaj lott pél dá ul a me gyei pol gár -
mes te rek ta lál ko zó ja. A he lyi
szlo vák ság részt vett Bu da -
pes ten a Ma gya rok nagy asz -
ta la cí mû fesz ti vá lon, ahol brin -
dzás, má kos és tú rós ha lus kát
fõz tek, a kö zön sé get pe dig a
Boleráz ze ne kar szó ra koz tat ta
(a Boleráz mu zsi kált töb bek
közt a Vi seg rá di Né gyek ta lál -
ko zó ján is). Ando György el nök
a Vá ros há zi Es ték szlo vák est -

jé rõl, Ancsin Pálné a Ze ni ten
szé pen sze re pelt Besz ter ce -
bá nya kör nyé ki fú vó sok ról és a
szlo vá kok kü lön dí ját is el nyert
Kö rös-par ti Vas utas Fú vó sok -
ról tett em lí tést.

De cem ber ben adják át a
Bé kés Me gyei Ki sebb sé ge kért
ki tün te tést – a kép vi se lõk dön -
té se alap ján a csa bai szlo vák
ön kor mány zat Paulik Lász lót,
a Boleráz ze ne kar ve ze tõ jét
ter jesz ti fel az el is me rés re. Vé -
le mé nyez ték a hi va tal ok ta tá si,
köz mû ve lõ dé si és sportosz tá -
lyá ról meg kül dött fej lesz té si
ter vet. Tény, hogy a vá ros né -
hány óvo dá já ban je len van a
szlo vák nyelv ok ta tá sa, no -

vem ber re ter ve zett la kos sá gi
fó ru mu kat ép pen ezért a
Trefort Ut cai Óvo dá ban sze -
ret nék meg tar ta ni, az ál ta lá nos
is ko lák ból azon ban szin te „ki -
esik” a szlo vák. Úgy vél ték, a
fej lesz té si terv min den rész let -
re ki ter jed, s re mé nyü ket fe jez -
ték ki, hogy ha bár hol fel me rül
a szlo vák ok ta tá sa, azt tá mo -
gat ja majd a vá ros. A ki sebb -
sé gi ön kor mány zat fel ka rol ja
az ilyen jel le gû kez de mé nye -
zé se ket; a Bé ké si Úti Kö zös -
sé gi Há zak egy re nép sze rûbb
szlo vák nyelv tan fo lya má nak
nyolc van ezer fo rint tá mo ga -
tást sza vaz tak meg.

M. E.

Apol gár mes te ri hi va tal ból tá -
vo zók kö zül fel tû nõ en so -

kan let tek pré mi um éve sek, az
ön kor mány zat lét szá má ban
egyéb ként is ko moly vál to zá sok
tör tén tek, re mél he tõ leg a fo -
lyamat vé get ért – mond ta
Hrabovszki György a köz gyû lé -
sen a pré mi um évek hez kap -
cso ló dó költ ség ve té si meg té rí -
tés na pi rend je kap csán. Tóth
Kár oly sze rint több em bert vet -
tek fel a hi va tal ba, mint ahá nyat
be mu tat tak a köz gyû lé sen, az
ügy in té zés nek nem tett jót a
ren ge teg sze mély cse re. Az is -
ko lák ból ös  sze sen 11, a pol gár -
mes te ri hi va tal ból 26 fõ vá lasz -
tot ta a pré mi um évek prog ram -
hoz va ló csat la ko zást, az ön -
kor mány zat így 37 fõ re nyújt ja
be a költ ség ve té si té rí té sé re vo -
nat ko zó igé nyét a Ma gyar Ál -
lam kincs tár hoz.

Az in téz mé nyek ben 112 köz -
al kal ma zot ti ál lás hely szûnt

meg, és 15,5 ál lás hely-nö ve ke -
dés tör tént (en nek egyen le ge
96,5). A tör vény le he tõ vé te szi a
lét szám csök ken tés hez kap cso -
ló dó költ sé gek meg té rí té sét,
ám csak ab ban az eset ben, ha
vég le ges ál lás helycsök ke nés
mu tat ha tó ki. A kép vi se lõk dön -
té se alap ján a vá ros 55 fõ le épí -
té sé hez kap cso ló dó költ sé gek
ki fi ze té sé re nyújt be pá lyá za tot
több mint 72 mil lió fo rint ösz  -
szeg ben, a töb bi eset ben
ugyan is vagy nem me rült fel
költ ség, vagy nincs vég le ges ál -
lás helycsök ke nés, vagy a pré -
mi um évek prog ram hoz csat la -
ko zók ról van szó. – A pe da gó -
gu sok ránk ha rag sza nak a le -
épí té se kért, mi köz ben köz pon ti
in téz ke dé sek kény sze re mi att
tör té nik mind ez, a kor mány pe -
dig az ál lás he lyek vég le ges
meg szû né sét tá mo gat ja –
emelte ki dr. Ferenczi At ti la.

M. E.

Sze re tik a csa ba i ak a la kos sá gi fó ru mo kat, él nek a le he -
tõ ség gel, s bi zony, a kri ti ká ju kat sem rej tik vé ka alá,
ami kor el ér ke zik a pár be széd ide je. Ezt bi zo nyí tot ta a
leg utób bi fó rum is, me lyet a De ák ut cá ban, a „Víz mû”
dísz ter mé ben tar tot tak.

Tá mo gat ják a nyelv ok ta tást

Arany János Mûvelõdési Ház, Mezõmegyer
Szeptember 29-én: Mihály-napi vigasságok.
Állandó klubok, tanfolyamok: asszonykórus, baba-mama, színjátszó kör, asszonyklub,
gerinctorna, aerobic, alakformáló nõi torna.
Shotokan-karate oktatás indul október 1-tõl.

A vá ros fej lesz tés rõl 

Anyá ron to vább fej lesz tés re
ja va sol ta a kor mány Bé kés -

csa ba vá ros köz pont-re ha bi li tá -
ci ós prog ram ját, ezért az át dol -
go zott prog ra mot is mé tel ten be
kell nyúj ta ni a Nem ze ti Fej lesz -
té si Ügy nök ség hez. A ko ráb bi
pá lyá zat az Andrássy út ra irá -
nyult, ezt egé szí tet ték ki a Szent
Ist ván tér revitalizációjával. Az
el múlt hó na pok ban az Épí té -
sze ti és Mû sza ki Terv ta nács,
va la mint a vá ros fej lesz té si, kör -
nye zet vé del mi és me zõ gaz da -
sá gi bi zott ság is tár gyalt a tér
pá lyá za ti se gít ség gel tör té nõ
át ala kí tá sá ról, fel újí tá sá ról. A
ter vek sze rint az át me nõ for ga -
lom szá má ra alul já ró épül ne, a
par ko lást mély ga ráz  zsal ol da -
nák meg, a te ret fel újí ta nák, új -
ra élesz te nék. Az el öre ge dett,
ré gi fák he lyett ki sebb lomb ko -
ro ná jú a kat ül tet né nek, min den
te kin tet ben sze ret nék vissza -
hoz ni a tör té nel mi bel vá ros
han gu la tát. M. E.

Akép vi se lõ-tes tü let dön té -
se alap ján Bé kés csa ba

2008-ban is csat la ko zik a
Bursa Hungarica ösz tön díj pá -
lyá zat hoz, mely nek ke re tét
há rom mil lió fo rint ban hagy ták

jó vá. A Bursa Hungarica több -
szin tû tá mo ga tá si rend szer 
a hát rá nyos szo ci á lis hely ze-
 tû hall ga tók meg se gí té sé re.
Pénz ügyi fe de ze te ként az ön -
kor mány zat ál tal nyúj tott tá -

mo ga tás, a me gyei ön kor -
mány zat ál tal tet szõ le ges
összeg gel tör té nõ ki egé szí tés
és az in téz mé nyi díj rész szol -
gál. A pá lyá zat ki írá sá ra ok tó -
ber ben ke rül sor, a be ér ke zett
pá lyá za to kat no vem ber vé gé -
ig bí rál ják el.

A le épí tés költ sé gei

Bursa Hungarica ösz tön díj pá lyá zat

Taps és kri ti ka a De ák ut cai fó ru mon

A bel vá ros ré gi han gu la táért



Csa bai Mér leg Ön kor mány zat, köz élet, po li ti ka 3

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

Új szol gál ta tás: SÁ TOR BÉR LÉS (sör pad, szín pad, han go sí tás).
Tel.: 06-30/326-8630

POT FEL VÉ TELT
HIR DET! 

Érett sé gi utá ni szak kép zés
(22 éves ko rig in gye nes)

Nyi tott ka pu a fel sõ ok ta tás ba!
To vább ta nu lás ese tén kre dit pon tok be szá mí tá si le he tõ sé ge

az aláb bi el vég zett sza kok kal:

To váb bi sza kok: pin cér, ide gen ve ze tõ*, új sá gí ró II., uta zás köz ve tí tõ, pro to kol lü gyin té zõ, 
pe da gó gi ai as szisz tens, gyógy pe da gó gi ai as szisz tens, mar ke ting- és rek lá mü gyin té zõ.

*Heti 8-10 óra an gol, né met, fran cia nyelv.
5600 Bé kés csa ba, Szig li ge ti u. 6., te le fon: (66) 454-262

In ter net: www.ilssz ki.hu • E-mail: info@ilssz ki.hu
Nyelv és szak ma, a biz tos jö võ kul csa!

In téz mé nyi kom mu ni ká tor Esz ter házy Ká roly Fõ is ko la 
Kis- és kö zép vál lal ko zá si me ned zser* Sze ge di Tu do má nye gye tem GK

Üz let vi te li szak me ned zser* Tes se dik Sámuel Fõ is ko la GFK
Ven dég lá tó szak me ned zser* Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la

Salsa nem csak Pes ten van!
2007. szep tem ber 22-tõl 

min den szom ba ton 18.30-tól 
ku bai tánc tan fo lyam a FEK-ben! 

Vár ja Önö ket Botta Ti bor és a négy éve nagy 
si ker rel mû kö dõ FEK Salsa Klub! 

Te le fon: Botta Ti bor, 06-30/392-24-84.

MO ZI KÉP VE TÍ TÉS
A vá ro si szín ház ban tart moz -
gó kép ve tí té se ket az EDI SON
moz gó kép és tu do má nyos
szín ház. A rend kí vül ér de kes
új mû sor ban lát ha tók a vi lág
leg tö ké le te sebb fel vé te lei. A
ké pek ki tû nõ ek és nem re -
meg nek – köz li új ság hir de té -
sé ben az EDI SON.

AZ IPAR TES TÜ LE TI 
AL EL NÖK BAL ESE TE
Sú lyos bal eset ér te a bé -

kés csa bai ipar tes tü let nek köz -
be csü lés ben ál ló al el nö két,
Ác him Lász ló ma lom tu laj do -
nost és épí té si vál lal ko zót. 
Ác him Lász ló a Kö rös-csa tor -
na mel let ti mal má nál most
foly nak a bõ ví té si mun ká la tok,
egy fel vo nó ké szü lé ket épí tet -

tek. A fel vo nót Ác him két szer
is baj nél kül ki pró bál ta. Ám de
mi kor har mad szor is föl szál ló
fel vo nó a ma gas ból vis  sza zu -
hant, az esés oly sze ren csét -
len volt, hogy Ác him Lász ló
jobb bo ká ja fö lött nyílt csont tö -
rést szen ve dett.

ADO MÁNY 
A TŰZ OL TÓK NAK

Nem rég ha tal mas tûz volt
Erzsébethelyen. A tûz a gõz -
tég la gyár ban tá madt. A tü zet a
vá ro si tûz ol tó ság Vi lim Ist ván
fõ pa rancs nok ve ze té se mel lett
si ker rel meg fé kez te, el há rít va
ez zel a nagy ve sze del met,
amely a gyár te le pet és a szom -

szé dos ház so ro kat fe nye get te.
A gõz tég la gyár igaz ga tó sá ga a
tûz ol tók ré szé re 100 ko ro na
aján dé kot adott, ame lyet szét -
osz ta nak kö zöt tük.

OSZ TÁLY SORS JEGY 
NYE RE MÉNY

Drá ga és ke vés a pénz, pa -
na szol ja min den ki Csa bán.
Né hány száz ko ro nás nye re -
mény is ilyen pénzszûk idõ ben
sok szo ro san jól esik, hát ha
még tíz ezer ko ro nás nye re -
mény kö szönt be vá rat la nul.
Az osz tály sors já ték leg utób bi
hú zá sán Kun Jó zsef nél vá sá -
rolt sors jeg  gyel egy csa bai la -
kos tíz ezer ko ro nát nyert. A
leg kö ze leb bi hú zás ra sors je -
gyek már kap ha tók Kun nál.

Szer kesz ti: Gécs Bé la

MEG HÍ VÓ
az

ARA DI VÉR TA NÚK
em lék ün nep sé gé re

Bé kés csa ba
Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta

sze re tet tel meg hív ja 
a vá ros pol gá ra it 

az

ARA DI VÉR TA NÚK EM LÉ KÉ RE
szer ve zett ün nep sé gek re.

2007. ok tó ber 5-én, pén te ken
10 óra kor meg em lé ke zés és ko szo rú zás

Nagy sán dor Jó zsef hon véd tá bor nok 
a Ró zsa Fe renc Gim ná zi um és Kol lé gi um
épü le tén el he lye zett  em lék táb lá já nál.
Hely szín: a Ró zsa Fe renc Gim ná zi um 

és Kol lé gi um ár kád ja.
Az em lék mû sor ban köz re mû köd nek a Ró zsa Fe renc Gim -
ná zi um és Kol lé gi um ta nu lói.

2007. ok tó ber 5-én, pén te ken
16 óra kor meg em lé ke zés és ko szo rú zás

az ara di vér ta núk em lé ké re ál lí tott kop ja fá nál.
Ün ne pi be szé det mond: Vantara Gyu la, 
Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros pol gár mes te re
Hely szín: az Ara di vér ta núk li ge te.

Az em lék mû sor ban köz re mû köd nek a Gé pé sze ti és Szá mí -
tás tech ni kai Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um ta nu lói.

Üdvözlet az Olvasónak
Régi-új lapot tart kezében a békéscsabai olvasó, a Csabai

Mérleget. Új csapat készíti az újságot. 
A Csabai Mérleg megújult, A/3-as formátumban, a címoldalon

és a hátsó lapon színes kivitelben továbbra is kéthetente jelenik
meg. De nem tagadjuk meg a „sárga újság” hagyományait sem:
megõriztük a címet, és a borítón a háttér színei is erre utalnak. A
kiadás az önkormányzattól átkerült a Békéscsaba Vagyonkezelõ
Zrt.-hez.

Közszolgálati jellegû, pártsemleges, városi, önkormányzati újsá-
got szeretnénk készíteni, ahol a hír szent, a vélemény szabad. Olyan
nyitott, demokratikus alapon mûködõ orgánumra gondolunk, amely-
ben bármelyik békéscsabai lakos elmondhatja a véleményét, ha
tiszteletben tartja a személyiségi jogokat és a jó ízlést. A lapgondolat
kitûzésénél sem vállalkozhatunk többre, mint amit Deák Ferenc, a
haza bölcse mondott: „Hazudni pedig nem szabad.”

Ez a város fejlõdésre ítéltetett, jövõbeni sorsa az, hogy összekötõ
kapocs legyen az Alföld és a partiumi, erdélyi vidék között. A
nyomdászat, az írott sajtó hagyományai gazdagok itt, e helyütt ele-
gendõ talán csak Tevan Andorra, Áchim L. Andrásra, Féja Gézára,
a Kner nyomdára hivatkozni. Ha nyomukba nem is szegõdhetünk,
azért megpróbálunk megfelelni az olvasók elvárásainak. Most így,
késõbb pedig úgy, hogy magát az újságot is a kor elvárásaihoz
igazítjuk. 

Legyen szerencsénk egymással!
Fehér József felelõs szerkesztõ

KRÓ NI KA • KRÓ NI KA • KRÓ NI KA

Száz éve tör tént
Zárt hul la dék tá ro ló

Aren de let sze rint köz te rü le ten
csak ak kor he lyez he tõ el

„szi lárd hul la dék szál lí tá si köz  -
szol gál ta tá sá hoz hasz nált
gyûjtõedényzet”, az az ku ka, ha
nincs le he tõ ség ar ra, hogy azt
az in gat la non be lül re te gyék. A
jog sza bály ok sze rint 2008. de -
cem ber 31-éig olyan zárt tá ro ló -
kat kell ki ala kí ta ni, ame lyek az
elõ írá sok nak meg fe lel nek. A la -
kó te le pek, tömb há zak, sor há -
zak la kói és a kis vál lal ko zás ok
gyûj tik a hul la dé kot köz te rü le ten
ál ló 1100 li te res ku kák ban. A
köz gyû lés tíz mil lió fo rin tot sza -
va zott meg ar ra, hogy a be ér ke -
zõ pá lyá za tok sor rend jé ben 10-
30 szá za lék ban tá mo gas sa vár -
ha tó an 25 zárt hul la dék tá ro ló lé -
te sí té sét és 20 meg lé võ táro-
lóhelyiség fel újí tá sát.

Velkey Gá bor na pi rend elõtt
a Ma gyar Gár da szep tem -

ber 27-ére Bé kés csa bá ra ter -
ve zett ren dez vé nyé vel kap cso -
lat ban kért szót. Üd vö zöl te,
hogy a köz tár sa sá gi el nök úr
és a par la men ti pár tok nem tá -
mo gat ják a gár dát, amely vé le -
mé nye sze rint a ma gyar tör té -
ne lem vész ter hes kor sza ka it
idé zi, mert a szél sõ sé ges po li ti -
kai né ze te ket erõ sí ti és militáns
jel le gé bõl fa ka dó an erõ sza kot
su gall, fé lel met kelt. – Ké rem a
frak ció ve ze tõ ket, fo gal maz -
zunk meg kö zös ál lás fog la lást,
mely ben ki nyil vá nít juk, hogy
ren dez vé nyü ket nem kí vá na tos
ese mény nek tart juk Bé kés csa -
bán – in dít vá nyoz ta Velkey Gá -
bor. Az MSZP ez ügy ben
Velkey Gá bor mel lé állt. Pap
Já nos ar ra fi gyel mez te tett,
hogy ak kor kell fel szó lal ni, ami -

kor még le het, nem sza bad el -
ba ga tel li zál ni a gár da ügyét,
vé gig kell gon dol ni, mi bõl mi le -
het. Hang sú lyoz ta: a de mok ra -
ti kus em be rek nek ki kell áll ni uk
az alap ve tõ ér té kek mel lett.
Vantara Gyu la meg fo gal ma zá -
sa sze rint, ahogy Bé kés csa ba
pol gá rai, úgy a pol gár mes ter is
el ha tá ro ló dik min den szél sõ sé -
ges meg nyil vá nu lás tól. Kö les
Ist ván meg je gyez te, hogy ta lán
nem a leg sze ren csé sebb jel ké -
pek kel, de nem rossz szán dék -
kal gyûl nek össze a gár dis ták.
Mint mond ta, nem hi szi, hogy
egy 56 em ber bõl ál ló szer ve -
zet nek or szá gos pá ni kot ké ne
okoz nia. – Most er re nincs
okom, de amint az el sõ, a ma -
gyar tör vé nyek be üt kö zõ cse -
le ke de tet el kö ve tik, el ha tá ro ló -
dom a gár dá tól – tet te hoz zá
Kö les Ist ván. M. E.

ARéthy Pál Kór ház-Ren de -
lõ in té zet csak nem 4,8

milli ár dos költ ség ve té sé vel
együtt kö zel 22 mil li árd az ön -
kor mány zat ez évi költ ség ve -
té se, amely nek el sõ fél éves
tel je sí té sét leg utób bi ülé sén
tár gyal ta a tes tü let. A be vé te -
lek jú ni us 30-ig 52 szá za lék -
ban, a ki adá sok 45,1 szá za -
lék ban tel je sül tek, mert a be -
ru há zá sok, fel újí tá sok fõ ként a
má so dik fél év ben re a li zá lód -
nak. Ta kács Pé ter di csé re tes -
nek ne vez te, hogy az in téz mé -
nyek fe gyel me zet ten tart ják
ma gu kat a költ ség ve té si elõ -
irány zat ok hoz, vi szont meg je -
gyez te, hogy a va gyo ni be vé -
te lek tel je sí té se mind ös  sze 30
szá za lé kos, a mint egy 676
mil li ós elõ i rány zat tal szem ben
alig 203 mil lió fo rint. Uhrin
Nán dor osz tály ve ze tõ sze rint

ez a szám fi gyel mez te tõ, de
nem ag gasz tó, és tel je sít he tõ,
amen  nyi ben az Andrássy úti
volt óvo da és a Sza bad ság té -
ri volt le ány kol lé gi um épü le tét
si ke rül ér té ke sí te ni.

– Ahogy már több ször is
mond tuk, túl óva tos a költ ség -
ve tés, a ka mat be vé te lek az el -
sõ fél  év ben több mint két sze -
res mér ték ben tel je sül tek, ami
azt je len ti, hogy sok a sza bad
pénz for rás. Az ál la mi tá mo ga -
tás az idõ ará nyos hoz ké pest
több le tet mu tat, len ne pénz fel -
újí tá sok ra, en nek a tel je sí té se
még is alig 14 szá za lé kon áll –
mond ta Ba ji La jos. Dr. Ferenczi
At ti la meg je gyez te, úgy tud ni, a
szenny víz be ru há zás uni ós és
nem ze ti tá mo ga tá sa csök ken,
mil li ár dok kal több ön rész re le -
het szük ség, ezért kell az elõ re -
lá tás.

Ju bi lál az evan gé li kus nagy temp lom
200 év vel ez elõtt rak ták le elõ de ink az evan gé li kus nagy temp -

lom alap kö ve it, az év for du ló elõtt ün nep ség so ro zat tal tisz te leg
a Bé kés csa bai Evan gé li kus Egy ház köz ség. Ok tó ber 5-én, pén te -
ken 16 óra kor az evan gé li kus gim ná zi um ban nyit ják meg Dé vé nyi
Já nos öt vös mû vész ál lan dó ki ál lí tá sát, 18 óra kor az alap kö vet le -
te võ lel ké szek em lék táb lá ját ko szo rúz zák meg a nagy temp lom -
ban. Ok tó ber 6-án, szom ba ton 14 órá tól tu do má nyos em lék ülést
ren dez nek a Lu ther ut ca 1. szám alat ti gyü le ke ze ti te rem ben. Ok -
tó ber 7-én em lék táb lát avat nak az alap kõ le té tel és né hai
Táborszky Lász ló bé kés csa bai lel kész, es pe res em lé ké re.

Felmentések, helycserék
Hi deg And rás az zal a ké rés sel for dult a köz gyû lés hez, hogy

más el fog lalt sá ga mi att ment sék fel a Va gyon ke ze lõ Zrt.
igaz ga tó sági tag sá ga alól. A tes tü let dön té se alap ján he lyé re
Zsótér Csa ba ke rült, aki ed dig az ügy ren di és el len õr zé si bi -
zott ság kül tag ja ként te vé keny ke dett. Eb be a bi zott ság ba he -
lyé re Aranyi Tí me át vá lasz tot ták, aki ez elõtt a gaz da sá gi és
pénz ügyi bi zott ság kül tag ja volt. Aranyi Tí mea meg üre se dõ he -
lyé re Mol nár Vik tor ke rült. Velkey Gá bor le mon dott az 1912
Elõ re Kft. fel ügye lõbi zott sá gá ban be töl tött tag sá gá ról, és Ki -
rály vá ri Ká rolyt ja va sol ta ma ga he lyett.

Na pi rend elõtt Pénz ügyi mér leg

Az Újkígyósi Fa le mez üzem Bt.
fa ipa ri lap-le mez ter mé kek szé les vá lasz té ká val, fû -
rész áru val és egyéb bú tor ipa ri ki egé szí tõkkel vár ja
ked ves vá sár ló it!

Szol gál ta tá sa ink: egye di igény sze rin ti gyár tás, lapsza bá szat, élzárás,
csi szo lás, bér szá rí tás, bér vá gás, ház hoz szál lí tás.

ÚFA Bt. Bel ke res ke del mi Cent rum
Új kí gyós, Tor má si út 15. • Te le fon: (66) 256-111/123

Fax: (66) 554-112 • E-mail: belker@ufa.hu

Nyit va tar tás: hétfõtõl pén te kig 7.30–16.30,
szom ba ton 7–12 órá ig.

Ter mé sze te sen fá ból - ter mé sze te sen jót!

LE KÖT HE TŐ
LA KÁ SOK

Bé kés csa bán, a bel vá ros ban, csen des kis ut cá ban épült lif tes társas ház -
ban más fél szo bás, két szo bás, egy plusz két fél szo bás, két és fél szo bás
la ká sok klí ma-elõ sze re lés sel, ga rá zsok 16 m² alap te rü let tel. Az ud var ban
ki é pí tett par ko ló he lyek hasz ná la ti jo ga meg vá sá rol ha tó. Be köl tö zés a
szer zõ dés kö tést kö ve tõ en 8 hét. Ér dek lõd ni a még le kö tet len la ká sok ról
a hely szí nen – ahol kol lé gánk be mu tat ja azo kat – na pon ta 8 és 15 óra kö -
zött, a rész le tek rõl, a szer zõ dé si fel té te lek rõl min den ked den és csü tör tö -
kön 9 és 15 óra kö zött, va la mint a 06-30/9289-595-ös te le fonon Pal ko vits
Ist ván tól le het.
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Dip lo má sok fi gyel mé be!
2007 õszé tõl az aláb bi szak mai kép zé se ket

szer vez zük dip lo má val ren del ke zõk szá má ra:
– adó ta nács adó
– ok le ve les adó szak ér tõ
– mér leg ké pes köny ve lõ

Fõ is ko lai ok le vél
(a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko lá val együtt mû köd ve):

– pénz ügyi adó, il le ték, vám szak
– eu ró pai uni ós pro jekt ter ve zõ és fi nan szí ro zá si szak
– köz gaz dász szak mér nök
– vál lal ko zás gaz dál ko dá si szak irány

Bé kés csa ba, Ki ni zsi u. 5.
Infóvonal: (66) 52-00-72
To váb bi in for má ció: www.perfekt.hu (Bé kés me gye)

Válasszon szakmai (OKJ) képzéseink közül:
Választható szintek:

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infovonal: (66) 52-00-72
To váb bi in for má ció: www.perfekt.hu (Bé kés me gye)

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

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
ja ví tá sa, for gal ma zá sa, cse ré je

Olaj cse re, ki sebb ja ví tá sok
Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.

(Do bo zi út–Eiffel-toronytól jobb ra 50 m-re)

Te le fon: 06-66/430-589, 06-30/2282-447
Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig 7.30–17.30 órá ig

ALU MÍ NI UM ES MŰ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GYÁR TÁ SA, BEÉPÍ TE SE
Tel.: 446-515, 30/456-4105

Min den, ami ÜVE GE ZÉS
Polykarbonát • Épü let la ka tos mun kák

Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.
(a Ví dia-ud var ban)

A Bat sá nyi ut cai
üz let so ron lé võ

hasz nált ru ha-üz let be
ki tû nõ mi nõ sé gû

an gol ru ha
( G Y E R  M E K  R U  H A )

ér ke zett.

Állatorvosi rendelõ
Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.
(A Tesco mögött, az Anipharma állatgyógyszertár udvarában)

Rendelési idõ: 
h.–p.: 8.30–10.30 és 15.00–18.00, szo.: 9.00–11.00.
Szükség esetén házhoz megyek. Hétvégén is!

Dr. Molnár Viktor (magánállatorvos)
Telefon: 66/451-351,06-30/341-24-04
Szolgáltatások: 
társ- és haszonállatok gyógy kezelése • védõoltások
beadása • Ivartalanítás • chip beültetése és útlevél
kiállítása • szarvasmarha inszeminálása

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az, hogy vé gül is Bé kés csa -
bá ra esett a vá lasz tás, an nak
is kö szön he tõ, hogy vá ro -
sunk ban 1891 óta je len van
az ége tett ke rá mia te tõ cse rép
gyár tá sa, s a je len le gi vá ros -
ve ze tés ko mo lyan gon dol ja,
hogy min den le het sé ges mó -
don se gí ti a mun ka hely te rem -
tõ be ru há zá so kat.

A lé te sí ten dõ üzem épí té si
mun ká la tai már meg kez dõd -
tek. Az üzem be két gyár tá si
vo na lat te le pí te nek majd,
ame lye ken a leg mo der nebb
tech no ló gi át és be ren de zé se -
ket al kal maz zák, le gyen szó
agyag bá nyá szat ról, szá raz-
elõ ké szí tõ rõl, for ma ter ve zés -
rõl, ége tés rõl vagy a te tõ cse -
rép cso ma go lá sá ról. 

A ter vek sze rint a Tondach
új gyá rá ba a leg kor sze rûbb -
nek szá mí tó, H-ka zet tás tech -
no ló gi át te le pí tik. En nek al kal -
ma zá sa so rán min den cse re -
pet kü lön ka zet tá ban éget nek
ki. Ez a mód szer lé nye ge sen
ja vít ja a ter mé kek mi nõ sé gét.
A gyár ba a vi lág je len leg leg -
na gyobb ka pa ci tá sú alag út -
ke men cé je ke rül majd, amely -
nek nagy üzem biz ton sá ga,
ala csony ener gia fel hasz ná lá -
sa és ki vá ló biz ton sá gi és kör -
nye ze ti pa ra mé te rei ha té kony
és gaz da sá gos gyár tást tesz -
nek le he tõ vé. A ma gyar Ton -
dach je len leg négy cse rép -
gyár tó és egy tég la gyár tó
üzem mel ren del ke zik. A cég a
2006-os üz le ti év ben ötszáz -
negyven mun ka társ sal tizen -

egy mil li árd fo rin tos net tó ár -
be vé telt ért el.

A cég 1992-ben sze rez te
meg a bé kés csa bai Jamina
Rt. több sé gi rész vé nye it,
majd 1993-ban a Csorna-
Beled Rt. több sé gi tu laj do nát
is. 2002-ben egy to váb bi cse -
rép gyár át vé te lé re ke rült sor
Ta tán. Min den gyár tó he lyet
mo der ni zál tak, és egy cég be
in teg rál tak Tondach Ma gyar -
or szág Zrt. né ven. Ma a
Tondach négy te tõ cse rép- és
egy tég la gyár ral kép vi sel te ti
ma gát Ma gya ror szá gon, éves
ka pa ci tá sa el éri a 92 mil lió da -
rab te tõ cse re pet és a 65 mil lió
tég la egy sé get, ter mé kei mint -
egy 50 szá za lé kos pi a ci ré -
sze se dés sel ren del kez nek. A
Tondach Gleinstätten AG Eu -
ró pa 12 or szá gá ban, 34 gyár -
ban több mint 3200 dol go zót
fog lal koz tat. Éven te 485 mil lió
cse re pet és 305 mil lió egy -
ség tég lát gyárt. A 2006-os év -
ben a tár sa ság for gal ma 220
mil lió eurót tett ki. 

A csa bai II. te tõ cse rép gyár
fel épí té sé vel a Tondach foly -
tat ja ter jesz ke dé si stra té giá ját
Ma gya ror szá gon, és to vább
erõ sí ti a pi a ci hely ze tét. A
cég cso port stra té gi á ját dön tõ -
en az eu ró pai ter jesz ke dés és
a fõ te vé keny ség re tör té nõ
egy ide jû kon cent rá ció ha tá -
roz za meg, s ez ve zet te õket
az új gyár lé te sí té se so rán is,
mel  lyel ez út tal Bé kés csa bán
ad nak mun kát, le he tõ sé get az
itt élõk nek.

Gajd ács Eme se

A me gye szék hely vá lasz -
tó kör ze te i ben meg tar tott
la kos sá gi fó rum so ro zat
so ron kö vet ke zõ hely szí -
ne szep tem ber 13-án dél -
után a Lencsési Kö zös sé -
gi Ház volt. Há zi gaz da ként
Ta kács Pé ter ön kor mány -
za ti kép vi se lõ, az in téz -
mény ve ze tõ je – aki nem
mel lé ke sen a la kó te le pi
rész ön kor mány zat nak is
osz lo pos tag ja – fo gad ta a
szép szá mú kö zön sé get. A
fó ru mot ez út tal meg tisz -
tel te je len lé té vel Vantara
Gyu la pol gár mes ter is.

A zsú fo lá sig meg telt elõ adó -
te rem kö zön sé ge elõ ször a vá -
ros fej lesz té si kon cep ci ó ról, a
bel vá ros át épí té sé nek ter ve i -
rõl, a szenny víz be ru há zás ról
hall ha tott hasz nos in for má ci ó -
kat. Dr. Ferenczi At ti la, a 4-es
szá mú vá lasz tó kör zet kép vi se -
lõ je a la kó te le pi rész ön kor -
mány zat ed di gi te vé keny sé gé -
rõl, ter ve i rõl be szélt, majd sor ra
is mer tet te a kör nyé ket érin tõ
jö võ be ni fej lesz té se ket. Meg -
tud hat tuk pél dá ul, hogy a gát
ol da lá ban sza bad idõ par kot
sze  ret né nek épí te ni, té len disz -
nó vá gás ra in vi tál nák a lakó -
telepieket, lesz egész ség nap,
a kö zel jö võ ben ki cse ré lik a
rossz pa do kat, s az utca név -
táblák cse ré je is ha ma ro san
ak tu á lis lesz.

Hanó Mik lós al pol gár mes -
ter a vá ros ve ze tés tö rek vé se i -
nek is mer te té se so rán hang -
sú lyoz ta: leg fon to sabb fel -

ada tuk a mun ka hely te rem tés.
Ezért is öröm te li, hogy a
Tondach ha ma ro san hat van
em ber nek ad mun kát új gyár -
egy sé gé ben, re mél he tõ en fel -
épül a bioetanol-üzem is, s a
vá ros ve ze tõk re mé nyei sze -
rint egy szer még a Barnevált
is si ke rül új ra élesz te ni.

A la kos sá gi fó rum má so dik
ré szé ben – im már ha gyo má -
nyo san – a la kó kör zet ben élõk
kap tak szót. Zá po roz tak a kér -
dé sek, s a fó ru mo zók a kri ti ká -
ju kat sem rej tet ték vé ka alá.
Egy hölgy azt tet te szó vá, hogy
ke vés a nyil vá nos WC – vagy
ta lán egy ál ta lán nincs – a
Lencsésin, így ne cso dál koz -
zunk, ha egye sek a bok rok tö -
vé ben in té zik sür gõs dol gu kat.
Egy má sik hoz zá szó ló a ku -
tyák ra, pon to sab ban azok gaz -
dá i ra pa nasz ko dott, akik nem
ta ka rít ják el négy lá bú ba rá ta ik
után az árul ko dó je le ket. Egy
idõ sö dõ hölgy a bor jú ré ti vá -
ros rész prob lé má i ra hív ta fel a
fi gyel met: sze rin te ko moly gon -
dot okoz a köz vi lá gí tás hi á -
nyos sá ga, az utak rossz ál la -
po ta, s az is, hogy nincs min -
den hol ki épít ve a jár da. A hoz -
zá szó lók kö zül töb ben fel ve tet -
ték az ut cán lé võ sze me tes ku -
kák prob lé má ját. Az il le té ke sek
ez zel kap cso lat ban is mé tel ten
el mond ták: egy ren de let sze -
rint a jö võ ben sze mét tá ro ló ku -
kát vagy kon té nert csak is zárt
he lyen le het tá rol ni olyan mó -
don, hogy ah hoz sem ide gen
em ber, sem ál lat ne fér hes sen
hoz zá. G. E.

Együtt mû kö dé si ke retmeg -
ál la po dást írt alá Bé kés csa bán
a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. ve -
zér igaz ga tó ja, Heinczinger Ist -
ván, a he lyi ön kor mány zat ne -
vé ben Vantara Gyu la pol gár -
mes ter, va la mint a Bé kés me -
gyei ön kor mány zat el nö ke, Do -
mo kos Lász ló. A meg ál la po -
dást jegy zõk cél ja a me gyét
2007 és 2013 kö zött érin tõ vas -
úti és lo gisz ti kai fej lesz té sek
elõ moz dí tá sa. A fe lek ki nyil vá -
ní tot ták, hogy a Budapest–
Békéscsaba–Lökösháza vas -
út vo nal 150. éves ju bi le u mi ün -
nep sé gé nek elõ ké szí té sé ben
és le bo nyo lí tá sá ban ha té ko -
nyan köz re mû köd nek. 

– Pro jekt je ink ben meg kü -
lön böz te tett fi gyel met for dí -
tunk a vas út ra – mond ta a 
há zi gaz da jo gán Do mo kos
Lász ló, aki ko or di ná to ri sze re -
pet kí ván el lát ni az el gon do -
lás ban. – Ez a vas úti fõ vo nal
eu ró pai ér te lem ben tran zit út,
szá munk ra pe dig rend  kí vül
fon to sak a ha tár men ti kap -
cso la tok. Ezért a terv nem
csu pán Szajoltól Ara dig hoz
meg úju lást, ha nem érin ti a
Sze ged–Nagy vá rad kö zöt ti
vas úti vo na lat is. A vas út nem
csak egy-két sín párt je lent ne -
künk, ha nem lo gisz ti kai el kép -
ze lé sek ki vi te le zés ét. 

– A MÁV pró bál szol gál ta tó -
vá vál ni, s a he lyi kö zös sé gek -

kel együtt ha lad ni – fej te get te
Heinczinger Ist ván ve zér igaz -
ga tó. – A min ta Nyu gat-Eu ró -
pa, ahol a vas út re ne szán szát
éli, ké pes ha té ko nyan, ér té ket
te remt ve üze mel ni. A vas út az
ön kor mány zat ok tá mo ga tá sa
nél kül nem le het si ke res. Ezen
a vo na lon, amely egyéb ként
az eu ró pai uni ós há ló zat ba
tar to zik, konk rét cél a 160
km/h se bes ség el éré se két vá -
gá nyon, s a ten gely ter he lés
nö ve lé se. Itt is biz to sí ta nunk
kell va la men  nyi tag or szág
szá má ra a vo nal hasz ná la tot.
Meg újít juk az utastájékoz-
tatási rend szert, a pá lya ud va -
ro kat szol gál ta tó köz pon tok -
ként, af fé le vá ros ka pu ként
mû köd tet jük. Ro má nia EU-s
csat la ko zá sá val Arad, Nagy -
vá rad, Te mes vár vi dé ke az Al -
föld del együtt vas utas szem -
szög bõl néz ve is kö zös, ter -
mé sze tes ré gi ót ké pez.   

– A fej lesz tés nek kö szön he -
tõ en vas úton két órá ra csök -
ken a me net idõ vá ro som és
Bu da pest kö zött – ma gya ráz ta
Van tara Gyu la, Bé kés csa ba
pol gár mes te re. – Nõ a te her -
for ga lom, ipar vá gány épül,
meg újul a vas út ál lo más és
kör nyé ke. Igyek szünk ki ven ni
a ré szün ket a ter hek bõl is: 60
mil lió fo rint tal já rul tunk hoz zá a
ter ve zé si költ sé gek hez. 

Fe hér Jó zsef

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú 
Vá ros Ön kor mány za ta 

Köz gyû lé se
PÁ LYÁ ZA TOT HIR DET 

ok ta tá si-ne ve lé si 
in téz mény ve ze tõi ál lá sá ra:

Kert vá ro si Óvo da, 
óvo da ve ze tõ
Bé kés csa ba, 

Szeg fû ut ca 87–89.
A pá lyá za ti fel hí vás az Ok ta -
tá si Köz löny 2007. szep tem -
ber 12-én meg je lent 25. szá -
má ban ta lál ha tó.
Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek
az Ok ta tá si Köz löny ben meg je -
len tek sze rint.
Az ál lás hely el fog la lá sá nak
idõ pont ja: a pá lyá zat el bí rá lá -
sát kö ve tõ en.
Be kül den dõ: szak mai ön élet -
rajz; az in téz mény ve ze té sé re
vo nat ko zó prog ram, fej lesz té si
el kép ze lé sek; is ko lai vég zett sé -
get iga zo ló ok irat má so la ta; 3 hó -
nap nál nem ré geb bi er köl csi bi -
zo nyít vány.
Be kül dé si ha tár idõ: az Ok ta -
tá si Köz löny ben va ló meg je le -
nés tõl szá mí tott 30 nap.
Cím: Bé kés csa ba Me gyei Jo gú

Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal, 
Dr. Be ne dek Má ria jegy zõ,

5600 Bé kés csa ba, 
Szent Ist ván tér 7.

Ve szé lyes hul la dé kok
be gyûj té se

Ve szé lyes hul la dé kok szer ve -
zett be gyûj té se az õszi nagy -
ta ka rí tá si prog ram ke re té ben:
1. Szep tem ber 29-én 8–12

órá ig
a) FECO-FERR-FÉM Bt., 

Bé kés csa ba, Gyóni u. 2.
b) Gerla, Csa bai úton, 

a víz to rony nál
2. Október 6-án 8–12 órá ig
a) Bé kés csa ba, víz to rony
b) Mezõmegyer, 

Ok tó ber 23. tér
3. Ok tó ber 13-án 8–12 órá ig
a) Bé kés csa ba, Ma lom tér
b) Bé kés csa ba, Lencsési ltp.,

Lencsési Kö zös sé gi Ház

Tel jes re konst ruk ció kez dõ dik Szol nok és Lökösháza
kö zött, a vas úti fõ vo nal ezen sza ka szán. A ki vi te le zés a
Szol no kig már el ké szült mun ka foly ta tá sa. Ez a vas út az
Eu ró pai Unió 4-es kor ri dor já hoz tar to zik. 

Meg újul a vas út ál lo másSza bad idõ par kot épí te né nekHat van új mun ka hely 

Középfok:
– pénzügyi számviteli ügyintézõ,
– számítástechnikai 

szoftverüzemeltetõ
– ingatlanközvetítõ
– valutapénztáros- és ügyintézõ

Emelt szint:
– mérlegképes könyvelõ
– társadalombiztosítási szakelõadó

Felsõfok:
– adótanácsadó (diplomásoknak)

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 6.
Telefon: 06-30/205-5663
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CE RA GEM
Cím: Bé kés csa ba, Il lés há zi u. 5. (a Tre fort ut ca fe lõl)

Te lefon: 66/446-955, 06-20/2040-639 • www.ce ra gem.net

Ter mo a kup res szú rás mas szá zságy
Té rí tés men tes szol gál ta tás AK CI ÓS HI TEL

A CSA LÁD EGÉSZ SÉ GÉ ÉRT!
Ja va solt: a szem be teg sé gei, pajzs mi rigy, ér szû kü let, ma -
gas és ala csony vér nyo más, kéz- és láb zsib ba dás, gyo -
morbaj, cu kor be teg ség, el hí zás, menst ru á ci ós za va rok stb.
ese tén.

Nyit va tar tás: hét fõ tõl pén te kig 8–18-ig, szom ba ton 8–12.40-ig.

TAR GON CA VÁ SÁR
5630 Bé kés, Szent Pál sor 3.
Te le fon/fax: (66) 469-639
Te le fon: 06 (30) 9955-617

06 (20) 9572-752

„„ BB ÉÉ KK ÉÉ SS -- TT AA RR GG OO ””   KK ff tt ..
5700 Gyu la, Cser jés u. 38.
Te le fon/fax:
(66) 469-639, (66) 417-393
E-mail: targo@alfold.net, info@bekestargo.hu

TAR GON CA JA VÍ TÁS,
BÉR BE ADÁS

HI TEL • IN GAT LAN
PÁ LYÁ ZAT

Pénz ügyi meg ol dá sok:
– magánszemélyek és vál lal ko zá sok

szá má ra (pl. vég re haj tás alatt lé võ
in gat la nok újra hi te lezése szak -
szerûen);

– személyi hi tel
pas  szív BAR-listá sok nak is;

– ingatlanközvetítés
(in gye nes re giszt rá ció).

DISZK RÉT ÜGY IN TÉ ZÉS

CSI PAI TE REZ hi tel ügy in té zõ
5600 Bé kés csa ba,

Sza bad ság tér 16–18. II/8.
Te le fon: 06-20/773-6519

E-mail: terezbozso@t-online.hu

Az if jú sá gi gar zon ház ban tör té nõ el he lye zés cél ja a ké sõb bi
sa ját tu laj do nú la kás meg vá sár lá sá hoz szük sé ges anya gi
hát tér meg te rem té sé nek biz to sí tá sa a fi a ta lok Bé kés csa bán
va ló le te le pe dé se ér de ké ben.
A Dó zsa György úti if jú sá gi gar zon ház két szin tes, a gar -
zon la kás ok át la gos alap te rü le te 31 m2,
mely a kö vet ke zõ he lyi sé gek bõl áll: egy szo ba, elõ szo ba,
kony ha, für dõ szo ba (WC-vel).

PÁ LYÁ ZA TI FEL TÉ TE LEK:
Az if jú sá gi gar zon há zi la kó egy ség bér le ti jo gá nak el nye ré sé -
re azok a 35 év alat ti há zas pár ok/élet tár sak nyújt hat ják be
pá lyá za tu kat, akik:
– ren del kez nek az elõtakarékosság vál la lá sá hoz és a sa ját

tu laj do nú la kás ké sõb bi meg szer zé sé hez szük sé ges anya -
gi hát tér rel, ke re sõ te vé keny ség gel;

– vál lal ják a leg alább ha vi 10 000 Ft/fõ (az az há zas pá ron ként
20 000 Ft/hó) meg ta ka rí tá si ös  sze gû, mi ni mum 4 év fu tam -
ide jû lakás-elõtakarékossági szer zõ dés meg kö té sét és an -
nak a szer zõ dés ben fog lal tak sze rin ti fo lya ma tos fi ze té sét;

– vál lal ják a bér le ti szer zõ dés meg kö té se elõtt a 70 000 Ft/la -
kó egy ség óva dék meg fi ze té sét;

– a szü lõk tõl vagy va la mely kö ze li hoz zá tar to zó tól szár ma zó
be fo ga dó nyi lat ko zat tal ren del kez nek.

A la kó egy sé gek bér be adá sa nem szo ci á lis rá szo rult ság alap -
ján tör té nik. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül -
nek azok a há zas pár ok, akik:
– leg alább 5 éve bé kés csa bai la kó hel  lyel ren del kez nek, és

tény le ge sen a be je len tett la kás ban lak nak,
– fel sõ fo kú (egye te mi vagy fõ is ko lai) vég zett sé gû ek, 
– kész pénz zel, lakás-elõtakarékossággal vagy épí té si te lek -

kel ren del ke zõk.
Nem jo go sul tak if jú sá gi gar zon há zi el he lye zés re, il let ve a pá -
lyá za ton va ló rész vé tel re azok a há zas pár ok/élet tár sak, akik:
– a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ en 5 éven be lül vagy a pá -

lyá zat el bí rá lá sá nak idõ pont já ban la kó ház zal, la kás sal ren -
del kez tek, il let ve sa ját tu laj do nuk ban lé võ la kás ban vagy
fõ bér lõ ként ön kor mány za ti tu laj do nú bér la kás ban lak nak.

EGYEB FON TOS TUD NI VA LÓK:
– a bér le ti szer zõ dés ha tá ro zott idõ re – 1 év re – szól hat, amely

a bér le ti szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té se ese tén ké re lem -
re meg hos  szab bít ha tó úgy, hogy a bér lõ (há zas pár/élet társ)
a be köl tö zés tõl szá mí tott ma xi mum 51 hó na pig lak hat az in -
gat lan ban. 

– A la kó egy ség re kö tött bér le ti szer zõ dés 51 hó nap után sem-
mi lyen in dok kal nem hos  szab bít ha tó meg;

– az If jú sá gi Gar zon ház ban lé võ la kó egy ség re vo nat ko zó
bér le ti jog vi szony fenn ál lá sa ese tén a bér lõ lak bért nem fi -
zet, de a bér be adót ter he lõ üze mel te té si és fenn tar tá si kö -
te le zett sé gek tel je sí té sé bõl adó dó költ sé gek fe de ze té hez
ha vi 4240 Ft/la kó egy ség hoz zá já ru lá si dí jat fi zet, mely ösz  -
szeg éven te – a szer zõ dé sek meg újí tá sa kor – fe lül vizs gá -
lat ra ke rül;

– az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ if jú sá gi gar zon ház la -
kó egy sé gé be a bér lõ (há zas pár/élet társ) a szer zõ dés meg -
kö té se után szü le tett gyer mek ki vé te lé vel más sze mélyt
nem fo gad hat be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. au gusz tus 22.
(A ha tár idõn túl be nyúj tott pá lyá zat ér vény te len.)
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: pol gár mes te ri hi va tal szo -
ci ál po li ti kai osz tálya, Bé kés csa ba, Sza bad ság tér 11–17. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá hoz szük sé ges for ma nyom tat vány is itt
igé nyel he tõ. A for ma nyom tat vány a www.bekescsaba.hu hon-
lap ról is le tölt he tõ.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak vár ha tó idõ pont ja:
2007. ok tó ber 10-én 16.00 óra.

A pá lyá zó kat az el bí rá lás ered mé nyé rõl írás ban ér te sít jük. 
A nyer te sek kel kö zöl jük a szer zõ dés kö tés idõ pont ját, va -
la mint 
– a lakás-elõtakarékossági szer zõ dés meg kö té sé nek,
– az óva dék be fi ze té sé nek ha tár ide jét és mód ját.

Bõ vebb fel vi lá go sí tás a pol gár mes te ri hi va tal szo ci ál po li ti kai
osz tá lyán kér he tõ. Te le fon szám: 452-252/4011 mel lék.

Kö zös hely szí ni szem lét tar -
tott szep tem ber 12-én a

Réthy Pál-kór ház fel újí tás alatt
ál ló bel gyó gyá sza ti tömb jé ben
Van  tara Gyu la pol gár mes ter,
dr. Be csei Lász ló fõ igaz ga tó
fõ or vos, va la mint a ki vi te le zõ
cég ve ze tõ je és a mû sza ki el -
len õr zé sért fe le lõs szak em ber.
A mun ká la tok fé lig már el ké -
szül tek, s ez meg fe lel az elõ re
ter ve zett ha tár idõ nek. Ha min -
den jól megy, jö võ ta vas  szal
már kí vül-be lül meg szé pült
épü let szárny fo gad hat ja a me -
gye szék hely bel gyó gyá szat -
ára ér ke zõ ket.

Vantara Gyu la kihang sú -
lyoz ta: Bé kés csa ba vá ros ve -
ze té se ar ra tö rek szik, hogy a
Réthy a me gye kór há za i nak
leg job bi ka le gyen. Ar ról sem
mond tak le, hogy egy szer
még vis  sza sze rez zék a kór -
ház re form nak ál do za tul esett
sze mé sze ti osz tályt, mind ad -
dig pe dig a ha ma ro san be in -
du ló egy na pos se bé szet ke re -
tén be lül vég zik el az egy sze -
rûbb sze mé sze ti be avat ko zá -
so kat. A kö zel egy mil li árd fo -
rin tos cím zett ál la mi tá mo ga -
tás ból meg va ló sult be ru há zás
ered mé nye ként meg újul nak a
bel gyó gyá sza ti tömb eme le ti
kór ter mei és a szak ren de lõk
is. Az ed di gi hat-nyolc ágyas
szo bák he lyett im már két-há -
rom ágyas, kü lön vi zes blok kal
el lá tott kór ter mek ben gyógy ul -
hat nak a be te gek.

– Bé kés csa ba vá ros ve ze -
té se ar ra tö rek szik, hogy az itt
la kók mi nél ke vés bé érez zék
a kor mány meg szo rí tó in téz -

ke dé se it, a kór há zat pe dig
nem en ge di pri va ti zál ni, ma -
gán kéz be ad ni. Az el kö vet ke -
zen dõ három-négy év ben a
gaz da sá gi tal pon ma ra dást
vár juk el az in téz mény me -
nedzs ment jé tõl, le he tõ ség sze-
rint a gyó gyí tás szín vo na lá nak
emel ke dé sé vel – fo gal ma zott
a pol gár mes ter. 

Be csei Lász ló kór ház igaz -
ga tó a gaz dál ko dás sal kap cso -
lat ban el mond ta: az évi öt mil li -
árd fo rin tos költ ség ve tés ük bõl
600 mil lió fo rin tot vet tek el ed -
dig az egész ség ügy át ala kí tá -
sa mi att, ha von ta 50 mil lió fo -
rint tal ke ve sebb ös  sze get kap -
nak a re for mok be ve ze té se óta
a tár sa da lom biz to sí tás tól. 

A kór ház ed dig sem mi lyen
hi va ta los ér te sí tést nem ka pott
a vár ha tó ki egé szí tõ tá mo ga -
tás ról, s az sem tud ha tó, hogy
ez mi re hasz nál ha tó fel. Be csei
Lász ló sze rint eb bõl az ösz  -
szeg bõl csök kent het nék a 130
mil lió fo rin tos hi ányt.

Bõdi Já nos, a ki vi te le zõ cég
igaz ga tó ja a saj tó tá jé koz ta tón
kö zöl te: a re konst ruk ci ót há -
rom ütem ben vég zik, je len leg
a leg ne he zebb mun kán, az E
épü let rész át ala kí tá sán dol -
goz nak. Négy szin ten fo lyik a
mun ka, s mind ezt a kór ház fo -
lya ma tos mû kö dé se mel lett
kell meg ol da ni uk. Egy hó na pig
szin te csak bon tot tak, most
azon ban – a mun ká la tok fél -
ide jé nél – már lát vá nyo sabb
épí té sze ti fel ada to kat is vé -
gez nek. Az át adás jö võ év ta -
va szán ese dé kes.

G. E.

Herczeg Ta más em lí tést tett
ar ról, hogy ter ve zik töb bek közt
a Szar va si úti ke rék pár út épí té -
sét egé szen a Tescóig, va la -
mint a Kis szik, a Nagy An tal és
a Trefort ut cák bur ko lá sát, il let -
ve ja ví tá sát. Is mét ak ci ót szer -
vez nek a ve szé lyes hul la dé kok
gyûj té sé re, ok tó ber 6-án 8 órá -
tól a víz to rony nál vár ják az
elekt ro ni kai sze me tet, az ak ku -
mu lá to ro kat, gu mit, ház tar tá si
gé pe ket. A fó rum a gaz da sá gi
és inf rast ruk tu rá lis fej lesz té si
el kép ze lé sek is mer te té sé vel,
majd a la kók hoz zá szó lá sa i val
foly ta tó dott. Töb ben ne hez mé -

nyez ték az utak, jár dák ál la po -
tát, és hogy áll a víz a zeb rá -
kon. A Vas vá ri ut cá ban el de for -
má lód tak, zö rög nek az ak na fe -
dõk, a Szi get vá ri ut cá ban pe dig
el bur ján zot tak a fák. Az
Illésházi ut cai víz el nye lõ bõl ki -
bújt a fû, ta ka rí tás ra szo rul, a
Tol nai ut cán nincs elég hul la -
dék gyûj tõ, sok sze mét ke rül a
ku kák mel lé. Ér dek lõd tek a
Láz ár ut ca 2. szám alat ti épü let
sor sa iránt: ki de rült, a bú tor áru -
ház vé te li aján la tot nyúj tott be
az in gat lan ra, a ren de zé si terv
par ko ló épí té sét irá nyoz za elõ,
de fel me rült par ko ló ház épí té se

is a he lyén. Ké sõb bi dön tés
függ vé nye, hogy mi lesz a ház
sor sa. A Lu ther utca–Szív ut ca
ke resz te zõ dé sé nél alig le het
be ka nya rod ni a szûk ut cá ba, a
la kók ké ré se, hogy leg alább az
ut ca ele jén ne le hes sen par kol -
ni. A Szar vai út–Hatház ut ca
sar kán ál ló épü let he lyi vé de -
lem alatt áll és fel újí tás ra szo rul,
ezt azon ban nem mind egyik tu -
laj do nos akar ja. Az ol dott han -
gu la tú fó ru mon szó ba ke rült
töb bek közt a Vi rá gos Bé kés -
csa bá ért prog ram ne ve lõ ha tá -
sa, de a ba rom fi fel dol go zó és a
Kö rös Ho tel sor sa is. Volt, aki a
tu riz mus ban rej lõ le he tõ sé gek -
rõl be szélt, más a vá ro si ta nul -
má nyi ver senyt hi á nyol ta. A ké -
ré se ket, kér dé se ket a fó rum
szer ve zõi fel je gyez ték, mint
mond ták, nem tud ják egy szer re
or vo sol ni a több év alatt fel gyûlt
gon do kat, de a le he tõ sé gek hez
mér ten in téz ked nek, jö võ re pe -
dig vis  sza tér nek, és szá mon le -
het kér ni, mit tör tént az ügyek -
ben. M. E.

Bé kés csa ba köz igaz ga tá si te rü le té re ki ter je dõ lom ta la ní tás
a rend sze res hul la dék szál lí tás ba be vont te rü le te ken
2007. szep tem ber 29., szom bat

Erzsébethely (Jamina) tel jes te rü le te
2007. szep tem ber 30., va sár nap

Szarvasi–Berényi–Õszi u. ál tal ha tá rolt te rü let (Mokry);
Berényi–Békési–Bezerédj–Pulszky–Rövid u. ál tal ha tá rolt te -
rü let; Békési–Május 1.–Móricz Zs.–Vandháti–Kórház–Kiss
Er nõ u. ál tal ha tá rolt te rü let

2007. ok tó ber 6., szom bat
Baross–Luther–Illésházi–Kazinczy–Szarvasi u. ál tal ha tá rolt
te rü let; I. ke rü let a Bar tók Bé la útig; VI. ke rü let

2007. ok tó ber 7., va sár nap
Mezõmegyer, Fé nyes, Gerla; Bé ke-ker tek, Oncsa-ker tek,
Ke le ti-ker tek, Bor jú ré ti-ker tek, Kas tély szõ lõk, Ken der föl dek

2007. ok tó ber 13., szom bat
Bel vá ros (Bartók–Szabadság tér–Szent Ist ván tér–Luther–

Jókai–Andrássy–Temetõ sor ál tal ha tá rolt te rü let és a Penza
ltp., Kaziczy ltp., Mil len ni um ltp., Lencsési ltp.)

A fent meg adott idõ pont ok ban a ház tar tá sok ban ke let ke zõ
nem ve szé lyes hul la dé kok – pl. lom, zsák ban ös  sze gyûj tött
lomb, zöld hul la dék, kö te gelt nye se dék – ke rül nek el szál lí tás ra. 

A köz te rü let szen  nye zé sé nek meg elõ zé se ér de ké ben
kér jük, hogy a hul la dé kot leg ko ráb ban a meg adott idõ -
pont ok elõt ti na pon, vagy a szál lí tás ra meg je lölt na pon
reg gel 7 órá ig he lyez zék ki. 

Rész le tes in for má ci ó kért lá to gas son el a bekescsaba.hu
weboldalra, vagy ke res se fel a pol gár mes te ri hi va tal vá ros üze -
mel te té si osz tá lyát sze mé lye sen Bé kés csa ba, Szent Ist ván tér
7. fsz. 10. alatt vagy te le fo non a 66/523-818 szá mon! 

Út fel újí tá sok
Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va ta la ér te sí ti Bé -
kés csa ba vá ros la ko sa it, hogy a
vá ros te rü le tén az alább fel so rolt
ut cák ban út bur ko lat-fel újí tá si, par -
ko lófel újí tá si és épí té si mun ká kat
vé gez nek 2007. szep tem ber kö -
ze pé tõl elõ re lát ha tó lag 2007. ok -
tó ber 15-ig.
• Frank lin ut ca, Li li om ut ca és Szeg fû ut -

ca kö zöt ti sza kasz: út bur ko lat-fel újí tás
• Lencsési út, Men ta ut ca kö zöt ti ös  sze -

kö tõ ut ca: út bur ko lat-fel újí tás
• Lencsési út, Fö ve nyes ut ca kö zöt ti 1.

sz. ös  sze kö tõ ut ca: út bur ko lat-fel újí tás
• Lencsési út, Fö ve nyes ut ca kö zöt ti 2.

sz. ös  sze kö tõ ut ca: út bur ko lat-fel újí tás
• Lencsési út, Fö ve nyes ut ca kö zöt ti 3.

sz. ös  sze kö tõ ut ca: út bur ko lat-fel újí tás
• Lencsési út, Fö ve nyes ut ca kö zöt ti 4.

sz. ös  sze kö tõ ut ca: út bur ko lat-fel újí tás
• Lencsési úti kör ze ti or vo si ren de lõ nél

pa ko ló-fel újí tás
• Ác him ltp. M 7-M 17 számú la kó há zak

kö zöt ti út: út bur ko lat-fel újí tás
• Tá bor ut ca, a Sza bolcs ut ca és a Ka -

zin czy ut ca kö zött: út bur ko lat-fel újí tás
• Szig li ge ti ut ca és par ko ló: út bur ko lat-

fel újí tás
• Gá bor Áron ut cai par ko ló épí té se
• Andrássy u. 47. szám alat ti bel sõ ud -

var fel újí tá sa
• Andrássy u. 75. szám alat ti par ko ló fel -

újí tá sa
• Millennium-la kó te le pen a Rábay ut ca

bur ko la tá nak fel újí tá sa
• Szar va si úti busz for du ló bur ko latfel újí -

tá sa
A mun kák üte me zé sé rõl, az eset le -
ges for ga lom kor lá to zás ok ról az érin -
tett ut cák la kos sá ga köz vet len tá jé -
koz ta tást kap.

A Szent Lász ló ut cai is ko lá ban foly ta tó dott az a fó rum -
so ro zat, amely nek cél ja, hogy a vá ros ve ze tõi be szá -
mol ja nak a ter ve zett fej lesz té sek rõl, és köz vet le nül tá jé -
ko zód ja nak a la kos ság prob lé má i ról, ké ré se i rõl. A szep -
tem ber 19-én tar tott „ut ca par la ment” – ahogy Herczeg
Ta más ta nács nok, a vá lasz tó ke rü let kép vi se lõ je ne vez -
te – si ke res nek bi zo nyult: alig fér tek be az ér dek lõ dõk
az is ko la rajz ter mé be. Több kér dés re a hely szí nen vá la -
szolt Hanó Mik lós al pol gár mes ter, dr. Ferenczi At ti la bi -
zott sá gi el nök, a vá ros üze mel te té si osz tály ré szé rõl
Csiaki Ta más és a hi va tal több mun ka tár sa.

Ke rék pár út a Tescóig
Ol dott han gu la tú „ut ca par la ment”

Kórházi felújítás

Õszi nagy ta ka rí tás

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S
Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta tu laj do ná ban lé võ Bé kés csa ba, 
Dó zsa György út 7. szám alat ti if jú sá gi gar zon ház föld szint 10. és az I. eme let 28. 

la kó egy sé ge i ben tör té nõ el he lye zés re
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Tel jes kí ná la tun kat meg te kint he ti a www.szucsikingatlan.hu internetes hon la pon.

Ná lunk csak a köz ve tí tõi ju ta lék!

Szu csik in gat laniro da
Csa ba Cen ter, a fõ be já rat mel lett

Te le fon/fax: 66/524-679
Mo bil: 06-20/954-6159

Gyu la, Vá ros ház u. 20. • Te l./fax: 66/464-155
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

CSA LÁ DI HÁ ZAK:
• Bé kés csa bán, a Mik száth ut cá ban, 1000 nm-

es tel ken 100 nm-es pol gá ri jel le gû ház, 3 szo -
bás, kályhatüzelésû, 2 ga ráz  zsal el adó.
Ár: 9 900 000 Ft .

• Bé kés csa bán, Nagy ré ten, 1500 nm-es tel ken
100 nm-es, 3 szo bás, tég lafa la za tú, fél kom for -
tos, csem pe kály hás csa lá di ház el adó.
Ár: 10 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Föld vá ri úton, 460 nm-es tel -
ken 86 nm-es, földszintes csa lá di ház, 2 szo bás,
kon vek to ros hõleadókkal, szép, rendezett, gyü -
mölcs fás kert tel el adó. Ár: 10 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Ta vasz ut cá ban, 670 nm-es
tel ken 140 nm-es, 60%-ban kész – a te tõ fel húz -
va, áll nak a vá lasz fa lak, a tel ken víz, vil lany, gáz 
az utcában – csa lá di ház garázzsal el adó.   
Ár: 12 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Kereki úton, 530 nm-es tel ken
85 nm-es, 2 szobás, téglafa la za tú, konyha-ét ke -
zõs családi ház garázzsal, parkosított kerttel a bá -
nyató közelében – horgászoknak ki vá ló – el adó.
Ár: 12 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Besenyei ut cában, 1800 nm-
es tel ken 80 nm-es csa lá di ház konvektoros
fûtéssel frekventált he lyen áron alul el adó.
2 szoba, konyha, nyári konyha – a mel lék épü let
tég la blok kos. A te lek tár sas ház épí té sé re is
alkal mas. Ár: 12 800 000 Ft.

• Bé kés csa ba, Hárs fa utcában, 600 nm-es tel -
ken 80 nm-es, 2 szobás, étkezõ, konyhás csa lá di
ház közlekedõfolyosóval, szép állapotban – kis
mé re tû tég lák ból épí tett ház –, gyümölcsfás

telekkel, konvektoros fûtéssel, sürgõsen, áron
alul el adó. Ár: 13 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Beth len ut cában, 460 nm-es
tel ken 80 nm-es csa lá di ház – 2 szoba, ház -
központi fûtés, radiátor hõleadók – garázzsal el -
adó. Ár: 13 200 000 Ft . 

• Bé kés csa bán, a Cor vin utcában, 1000 nm-es
tel ken 80 nm-es pol gá ri jel le gû csa lá di ház
eladó, 2 szoba, lebontásra vagy fel újí tan dó.
Ár: 13 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Vö rös mar ty ut cá ban csa lá di
ház, 500  nm-es telken, 155 nm-es, 2 szo ba,
nappali, konvektoros fûtéssel, csempekályhával
el adó. Ár: 13 900 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Kézay ut cában, 570 nm-es tel -
ken 117 nm-es csa lá di ház, 2003-ban újítva, 3
szobás, házközponti fû tés sel el adó.    
Ár: 14 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Do bos Ist ván utcában, 766
nm-es tel ken 100 nm-es csa lá di ház, 3 szoba,
garázzsal, egyedi, radiátoros hõleadókkal el adó.
Ár: 14 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Vandháti úton 110 nm-es, 
2 szo bás csa lá di ház házközponti fûtéssel, ga -
rázzsal, parkosított kert tel el adó. 
Ár: 14 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Cso ko nai ut cá ban ré gi épí té -
sû pa raszt ház, 600 nm-es tel ken – 120 nm-es,
kon vek tor fû té sû, 2,5 szo bás, nap pa lis – el adó.
Ár: 15 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, az Er zsé bet-la kó parkban, 200
nm-es tel ken 75 nm-es, 2 szobás csa lá di ház
eladó. Nincs kész, de az el adó a ki vá lasz tott
anya got megveszi, lerakja. Ár: 15 200 000 Ft.

• Mezõmegyeren, a Nyár fa ut cá ban, 540 nm-es tel ken
190 nm-es  csa lá di ház – 5 szo bás, 2 csa lád szá má ra
is, központi fû té sû és vegyes – parkosított kert tel el adó.
Ár: 16 200 000 Ft.

• Békéscsabán, a Lórántffy ut cá ban, 1250 nm-es tel -
ken 200 nm-es ház – 3 szoba, nappali, 2 konyha, kon-
vektoros fûtésû – széles ko csi be ál ló val el adó. 
Ár: 17 000 000 Ft.   

• Bé kés csa bán, a Ban kó And rás utcában, 970 nm-es
tel ken 120 nm-es csa lá di ház, 3 szobás, központi fûtésû,
radiátoros hõleadókkal  el adó. Ár: 18 500 000 Ft.  

• Bé kés csa bán, a Bor jú rét ut cá ban, 2488 nm-es tel ken
125 nm-es, 1 szoba + 5 fél szobás, 2 szin tes, 2004-ben
tel je sen fel újí tott csa lá di ház eme le ti résszel, lent
padlófûtéssel, fent ra di á to ros fûtéssel, automata
garázskapuval – a kül sõ bur ko lás még nin cs készen, a
hõ szi ge te lés elkezdõdött, minden anyag megvan – jó
he lyen el adó. Ár: 18 600 000 Ft.

• Bé kés csa bán, az Arany Já nos utcában 160 nm-es
fel újí tott, 3 szo bás csa lá di ház 1000 nm-es kerttel,
úszó  me den cével, au to ma ta ön tö zõ vel, ka pu val el adó.
Ár: 19 500 000 Ft.   

• Bé kés csa bán, a Fi u mei úton, 650 nm-es tel ken 130
m2-es, igé nyes csa lá di ház ga ráz  zsal el adó. Nap pa li +
2 szo ba, kon vek tor, pad ló fû tés és kan dal ló fû tés sel. Ár:
21 000 000 Ft. 

• Bé kés csa bán, a Do bo zi úton, 970 nm-es tel ken lé võ,
180 nm-es, szép, 2 szin tes csa lá di ház 2 garázzsal, 2
ol da li ko csi be ál lá si lehetõséggel eladó. A ház ban 4
szoba, konyha, étkezõ, nagy nap pa li ame ri kai konyhá-
val, házközponti fû tés sel ra di á to ros hõleadókkal és
pad ló fû tés sel. La kást be szá mí ta nak 8-10 M Ft-ig va la -
hol a bel vá ros kör nyé kén. Ár: 27 500 000 Ft . 

• Bé kés csa bán, a Dr. Becsey ut cá ban, 460 nm-es tel -
ken 145 nm-es csa lá di ház, 4 szobás, házközponti
fûtéssel, csempekályhával, gondozott kert tel el adó.
Ár: 28 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, az Ybl Mik lós utcában, 1400 nm-es
tel ken 120 nm-es, szép csa lá di ház, 5 szo bás, ra di á to -
ros, 60 nm-es mû hel  lyel eladó. Lakáscse re lehetséges
(60 nm-tõl). Ár: 30 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Kis Ta bán utcában, 600 nm-es
telken 180 nm-es csa lá di ház, 4 szobás, nappalis,
központi ra di á to ros, padlófûtéses, garázzsal el adó. Ár:
41 500 000 Ft.  

• Bé kés csa bán, az At ti la ut cában, 500 nm-es tel ken
210 nm-es lu xus csa lá di ház – 5 szo ba, infraszauna,
ame ri kai kony ha, klí ma, pad ló fû té s – au to ma ta ön tö zõ -
vel, ka pu val el adó. Ár: 45 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Kis Ta bán utcában, 700 nm-es
telken 220 nm-es csa lá di ház, 6 szo bás, ra di á tor-, il let -

ve pad ló fû té ses, sa rok kád pezsgõfürdõvel, 2 ga rázs  -
zsal el adó. Ár: 45 000 000 Ft.

• Békéscsabán, a Diófás utcában, 1100 nm-es tel ken
2002-ben épített, 110 + 60 nm-es, 2 ge ne rá ci ós csa lá di
ház külön bejárattal, 3+2 szobás el adó. Cse re is le het -
sé ges. Ár: 45 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Garay ut cá ban, 1200 nm-es tel ken
360 nm-es, 2 szin tes csa lá di ház – 5 szoba, fût he tõ ga -
rázs, pad ló fû tés, ri asz tó  – eladó. Táj ház jel le ge és mé re -
te mi att pan zi ó ként is mû köd tet he tõ. Ár: 53 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, az Ár pád soron, a strand hoz közel,
1070 nm-es tel ken lé võ, 225 nm-es, igé nyes építésû,
berendezésû csa lá di ház 4 szobával, amerikai konyhá-
val, étkezõvel – a nap pa liban ki ala kí tás ra ke rült egy
galéria, fürdõszoba sa rok kád dal és tu so ló val, NIVO-dí -
jas a ház, amit a leg szeb ben fel újí tott há zak ka te gó ri á -
já ban kap  a gyõz tes (2007) –, szép, par ko sí tott kerttel,
automata öntözõvel, fúrott kút tal, hirdoforral (szivattyú),
fû tött, nagy ga ráz  zsal el adó. Ár: 65 000 000 Ft.

LA KÁ SOK:
• Bé kés csa bán, a Tölgy fa utcában 3. emeleti,

téglablokkos, 50 nm-es lakás, 2 szoba, konyha, körbe-
fûtött, középsõ lakás, egyedi fû té sû, kon vek to ros
hõleadókkal, parkettás szobákkal, galériás há ló kiala -
kítással, hidegburkolatos konyhával, bútorok nélkül, jó
helyen, Lencsési út leg ele jén el adó. Ár: 7 800 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Haán La jos téren, téglablokkos épü -
let ben 45 nm-es, 3. emeleti, 2 szo bás lakás, egyedi
fûtéssel, pvc-s szobákkal, konyha, fürdõszoba, WC,
nyugodt környezetben, áron alul sür gõ sen el adó. 
Ár: 7 900 000 Ft.

• Bé kés csa bában, a Penza lakótelepen 1. eme le ti, 40
nm-es, 1 szobás, konyhás, étkezõs, kamrás lakás
erkéllyel, 3 éve szé pen fel lett újítva, egyedi fûtéssel,
konvektoros hõleadókkal, redõnyös ab la kok kal el adó.
Ár: 8 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Re ze da utcában, jó frekventáltságú
helyen, egy 4 szintes, téglablokkos épü let ben 64 nm-
es, 2 szobás, nagy kony hás lakás egyedi fûtéssel,
erkéllyel, 2003-ban lett újrafestve, burkolva,  el adó.  
Ár: 8 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Sza bó Pál téren 4. eme le ti, 43 nm-es
lakás, téglablokkos társasházban, egyedi fûtéssel, kon-
vektoros hõleadókkal – 1,5 szoba, konyha, fürdõ szoba,
WC – jó ál la pot ban eladó, 7 M Ft-ig csa lá di ház cse re
le het sé ges! Ár: 7 200 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Lencsési úton 1. eme le ti, 53 nm-es
la kás központi ra di á to ros fû tés sel – ta valy de cem ber -
ben teljeskörûen fel lett újítva, 1+2 fél szo bás – el adó.
Ár: 7 900 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Lencsési úton 39 nm-es, 4. eme le ti
lakás, 1 szo bás, egye di gá zos, ra di á to ros fû tés sel el -
adó. Ár: 6 200 000 Ft.  

• Bé kés csa bán, az Õr ut cában, nyugodt, csendes kör -
nyezetben, 57 nm-es, 4.emeleti, 2 szobás, konyhás,
fürdõszobás, külön WC-s lakás egyedi fûtéssel, parket-
tás szobákkal, szõnyegpadlós elõszobával, jó álla -
potban, áron alul sürgõsen el adó. Ár: 7 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Sza bó Pál téren, nyugodt, csendes
környezetben 3. eme le ti, 43 nm-es, 1,5 szobás, konyhás
lakás, téglablokkos épületben, frencia kilépõvel, egyedi
fûtésû, konvektoros hõleadókkal, részbeni bú to ro zással,
teljes kony hai felszereléssel, elszívóval, sütõvel, moso-
gatógéppel, szõnyegpadlós szobákkal, klí mával, sarok -
kádas für dõ szo bá val el adó. Ár: 7 800 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Paróczay ut cában 57 nm-es panel-
lakás, 1. eme le ti, 2 szobás, 2005-ben tel jeskö rû en fel -
újí tott, 15 nm-es erkéllyel, kaputelefonnal el adó. 
Ár: 8 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Bar tók Bé la úton 58 nm-es, föld szin ti
lakás,egyedi kon vek to ros fûtéssel, 2 szobás, erkéllyel,
el adó. Ár: 8 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Ka zin czy utcában, 4 szin tes, tég la -
épí té sû tár sas ház ban fsz.-i ,1,5 szobás, egyedi gá zos,
dupla be já ra ti aj tós la kás el adó. Ár: 8 800 000 Ft . 

• Bé kés csa bán, a Ka zin czy ltp.-en 2 szo bás, nagy
kony hás, er ké lyes, egye di fû té sû, kon vek to ros la kás el -
adó. Tá ro ló tar to zik a la kás hoz. Ár: 8 900 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Tol nai utcában 55 nm-es, 2 szobás,
3. em.-i – konyha, étkezõ, fürdõszoba, WC –, 2004-ben
fel újí tott, egye di fû té sû la kás el adó. Ár: 8 900 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Láz ár utcában, jól frek ven tált he lyen
47 nm-es, 2. emeleti, egyedi fû té sû lakás radiátoros
hõleadókkal – konyha, étkezõ + 2 szoba –, félig fe dett
erkéllyel, beépített konyhabútorokkal, kombi kazánnal,
parkettás szo bák kal el adó. Ár: 9 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Bar tók Bé la úton eladó egy 62 nm-
es, 2. emeleti, 2 szobás, nagy konyhás, egyedi fû té sû
lakás, téglablokkos, konvektoros hõleadókkal. 2007-
ben lett fel újít va, fest ve, für dõ szo bai ki egé szí tõk is cse -
ré re ke rül tek. Ár: 9 400 000 Ft.

• Békéscsabán, a Vécsey utcában 58 nm-es, 2 szobás,
3. emeleti, 2006-ban szé pen felújított, egyedi gázos
lakás, a cen ter tõl 2 perc re el adó. Ár: 8 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Tol nai ut cában 2004-ben felújított,
56 nm-es, 2 szobás, egyedi kon vek to ros fûtéssel, kör-
befûtött la kás el adó. Ár: 9 800 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Sza bó Pál téren 73 nm-es, tég la
blok kos lakás, 2003-ban felújított, 3 szo ba + ét ke zõs,
egye di kon vek to ros fû tés sel el adó. Ár: 10 600 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Jó kai utcában elsõ emeleti, 60 nm-
es, 2 szo bás la kás, egye di gá zos, klímával, a cen ter rel

szem ben, hû tõ ki vé te lé vel min den bú tor ral el adó. 
Ár: 14 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Haán La jos téren, tég la blok kos
házban 3. eme le ti, egye di gázos, 3 szo bás lakás beépí -
tett kony ha bú tor ral, er kél  lyel el adó. Ár: 12 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, az Andrássy úton, tég la blok kos tár-
sasházban 3. eme le ti, 68 nm-es, 3 szo bás, új für dõ szo -
bá s, egye di gá zos la kás el adó.  Ár: 11 700 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Ki ni zsi utcában, a cen ter kö ze lé ben
el adó egy 70 nm-es, 2005-ben épí tett, igé nyes ki ala kí -
tá sú la kás. 2,5 szobás, erkélyes, egye di mé rõs. 
Ár: 15 200 000 Ft. 

• Bé kés csa bán, a Wlassics sé tányon 50 nm-es, föld -
szin ti, 2 szobás, konyhás la kás el adó egyedi fûtésssel,
re dõ nyös ab la kok kal, kö zel a cen ter hez. 
Ár: 13 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Mun kácsy úton, téglablokkos épü let -
ben 1. eme le ti,  69 nm-es, erkélyes, 2,5 szobás, L ala kú
folyosós, egyedi fû tés es lakás el adó. Ár: 14 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Jó kai ut cában 4. eme le ti, 97 nm
alap területû lakás, 4,5 szobás, egyedis, radiátoros hõ -
leadókkal, egyedi fûtéssel, tetõtér-be épí tés sel el adó.
Ár: 14 500 000 Ft. 

• Bé kés csa bán, az Andrássy úton,  2000-ben épült tég -
la blok kos épületben 2. eme le ti, 60 nm-es, egyedi fû té sû
lakás radiátoros hõleadókkal, nagy nappalival, francia ki -
lé põ vel eladó, részben bú to ro zot tan. Ár: 15 300 000 Ft.   

• Bé kés csa bán, a Mednyánszki ut cában, tég la blok kos
társasházban 74 nm-es, 2,5 szo bás la kás, egye dis, ra di -
á to ros hõleadókkal, klímával el adó. Ár: 20 000 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Ki ni zsi utcában földszinti, 16 nm-es,
exk lu zív lakás – 2 szo ba,  osz lo pos tér el vá lasz tó, klíma –
sarokkádas für dõ szo bá val el adó. Ár: 26 500 000 Ft.

• Bé kés csa bán, a Justh Gyu la utcában, új épí té sû,  lif -
tes társasházban, különbözõ árakban, méretekben,
egyéni ki ala kí tá si lehetõséggel, jó helyen, centerhez,
iskolákhoz kö zel la ká sok el adók.

HÁZ RÉSZ:
• Bé kés csa bán, a Kis Ta bán utcában 100 nm-es, 2,5

szobás, nappalis, központi ra di á torfûtésû, garzonos há -
ló résszel házrész + egy 65 nm-es mel lék épü let egy ben
vagy kü lön el adó. Ár: 11 900 000 Ft.

• Bé kés csa bán, az Egressy ut cában 50 nm-es, 1 szo -
bás, konyhás, ház köz pon ti fû té sû, kon vek to ros hõlead-
ókkal elõ ker tes, ut ca fron ti házrész el adó. Cse re is le -
het sé ges na gyobb bé kés csa bai in gat lan ra. 
Ár: 4 600 000 Ft.

BÉR LE MÉNY:
• Bé kés csa bán, a Csa ba Cen ter ben, 3. emeleten 35

nm-es, 2 helyi ség bõl ál ló iro da bú to ro zot tan ki adó cé -
gek, il let ve vál lal ko zá sok szá má ra. Ár: 80 000 Ft/hó.

A2007–2008-as hang ver -
seny évad bér le ti so ro za -

tá nak nyi tó kon cert jét az
Evan gé li kus Nagy temp lom -
ban tar tot ta a fil har mó nia. A
Szlo vák Köz tár sa ság Fõ kon -
zu lá tu sa tá mo ga tá sá val meg -
va ló sult ze nei ese mény ven -
dé ge a Kas sai Ál la mi Fil har -
mo ni kus Ze ne kar, kar mes te re
Dusan Stefanek volt.

A nap ja ink ban mint egy ne -
gyed mil lió la ko sú nagy vá ros,
Kas sa négy egye tem mel, több
ku ta tó in té zet tel és nem utol só -
sor ban szá mos kul tu rá lis in -
téz mén  nyel büsz kél ked het. Ki -
lenc ven ta gú fil har mo ni kus ze -
ne ka ra az utób bi év ti ze dek -
ben Eu ró pa szin te min den je -
len tõs hang ver seny pó di u mán
fel lé pett, és szá mos le mez fel -
vé te lük ké szült a vi lág is mert

le mez cé ge i nél. Bé kés csa bai
hang ver seny ük el sõ szá ma -
ként az al ka lom hoz il lõ en ün -
ne pi nyi tányt ját szot tak, mely -
nek szer zõ je az a Jan Levoslav
Bel la, aki nek éle te akár jel leg -
ze tes pél dá ja is le het ne egy
há nya tott mû vész sors nak a
XIX–XX. szá zad for du ló ján Eu -
ró pá nak ezen tá ja in.

Ápolt tó nu sú, vir tu óz trom bi -
ta mû vészt is mer het tünk meg
Juraj Bartos sze mé lyé ben, aki
Hummel Esz-dúr ver seny mû -
vét ját szot ta meg gyõ zõ köny  -
nyed ség gel és stílushûen.

Kü lö nö sen tet szett a Mo -
zart las sú té te leinek han gu la -
tát idé zõ 2. té tel és zá ró té tel
Haydn szel le mé ben fo gant di -
na mi kus rit mi ká ja.

Az est fõ hõ se még is min den
két sé get ki zá ró an a zene kar,

mely kar mes te re, Dusan
Stefanek mes te ri irá nyí tá sa
alatt az egész est fo lya mán, de
ter mé szet sze rû en el sõ sor ban
Dvorak 9. szim fó ni á já ban va -
ló ság gal tün dö költ.

A be ve ze tõ ada gio han gu -
lat te rem tõ, mély vo nós ak kord -
ja i tól az utol só té tel kris tály -
tisz ta kürt ál lá sá ig olyan szug -
gesz tív elõ adást hall hat tunk,
mely ben rit kán van ré szünk. A
meg gyõ zõ erõ egyik elõ fel té -
te le a ma gas szin tû hang szer -
tu dás, mely nek re mek pél dá ja
volt az el sõ té tel kürt- vagy a
má so dik an gol kürt szó ló ja, de
ugyan úgy je les re vizs gá zott a
vo nós kar is. Ün ne pi nyi tány  -
nyal kez dõ dött a hang ver seny,
és a vé gén már mind nyá junk
lel ké ben ün nep volt.

Far kas Pál  

ABé kés Me gyei Jó kai Szín -
ház és a Fi a tal Szín ház -

mû vé sze ti Szak közép is kola
szep tem ber 15-én a szín ház
vi ga dó ter mé ben „Bo hóc tech -
ni ka és imp ro vi zá ció” cím mel
workshopösszegzõ be  mu ta -
tót tar tott.

Greifenstein Já nos ren de zõ
a „bo hóc vizs ga” elõtt be ve ze tõ -
jé ben el mond ta: há rom nap állt
a má sod- és har mad éves hall -
ga tók ren del ke zé sé re, hogy be -
te kint se nek a szín há zi bo hóc -
tech ni kák ba, el sa já tít sák azok

alap ele me it, és fel hasz ná lá suk -
kal rö vid je le ne tek bõl ös  sze ál ló
be mu ta tót hoz za nak lét re.

Azt még nem le het tud ni,
mi lyen osz tály za to kat adott a
fi a ta lok nak a Fe ke te Pé ter
szín ház- és szí ni is ko la-igaz -
ga tó és Se re gi Zol tán igaz ga -

tó he lyet tes ve zet te vizs ga bi -
zott ság, de az biz tos, hogy a
rész ben szak mai, rész ben ci -
vil kö zön ség õszin te tet szés -
nyil vá ní tás sal, sok ne ve tés sel
és nagy taps sal ju tal maz ta
õket.

A Nyi tott könyv-tár he tek
ide je alatt min den eb ben az év -
ben szü le tett kis ba ba Ba ba-
 olva só nap lót, babaolvasóje-
gyet kap aján dék ba, ame lyet
Ma rék Ve ro ni ka il luszt rált. 
2-án, ked den 11.00 óra kor
gyer mek kon cert. Köz re mû köd -
nek: JUDIT ÉS A ZENE -
MANÓK.

Kis gyer me kes csa lá do kat hí -
vunk, vá runk. Az el sõ ként ér ke -
zõ kis ba ba a Ba ba ol va só nap ló
mel lé aján dék  köny vet is kap.
4-én, csü tör tö kön 17.00 óra -
kor „Gye re te is, vá lassz
lovat…”. A me se és az ol va sás
fon tos sá ga a kis gyer me kek
éle té ben. Elõ adó: KOSZECZ
SÁN DOR me se ku ta tó.
5-én, pén te ken 11.00 óra kor
Játs  szuk el! „Õszi hepe-hupa.”
Meg ze né sí tett ver sek kis gyer -
me kek nek a ter mé szet rõl, ál la -

tok ról. A PALINTA TÁR SU LAT
kon cert je.
6-án, szom ba ton 9.00 óra kor
a fe hér bot nap ja. A Va kok és
Gyen gén Lá tók Bé kés Me gyei
Egye sü le té nek ün ne pi meg -
em lé ke zé se.
7-én, va sár nap 14.00–18.00
órá ig KÖNY VES VA SÁR -
NAP. Könyv tá runk tel jes szol -
gál ta tás sal nyit va tart.
14.30 óra kor me gyei csa lá di
já té kos iro dal mi ve tél ke dõ.
Szep tem ber 30-ig vár juk a já té -
kos ked vû csa lá dok je lent ke -
zé sét. Min den részt ve võ ap -
róbb aján dé kot, a nyer te sek
pe dig könyv utal ványt kap nak.
Csa lá di kon cer tet ad: GU LYÁS
LE VEN TE ze ne szer zõ és kis -
lá nya, GU LYÁS BER TA.
8-án, hét fõn 10.30 óra kor
„Annyi me se sze re tõ kis gyer -
mek bõl ho gyan vá lik an  nyi nem

ol va só fel nõtt?” Kon fe ren cia az
ol va sás ról. Elõ adók: SZÁ VAI
ILO NA, a For du ló pont szer -
kesz tõ je, a Pont Ki adó igaz ga -
tó ja, SZABÓNÉ DR. KÁL LAI
KLÁ RA kli ni kai szak pszi cho ló -
gus, VE RESS ER ZSÉ BET
pszi cho ló gus, fõ is ko lai ta nár.
8-án, hét fõn  16.30 óra kor a
BOL GÁR KUL TÚ RA NAP JA
LIANA UZUNOVA, a Bol gár
Köz tár sa ság Nagy kö vet sé ge
fõ mun ka tár sá nak elõ adá sa
Bul gá ri á ról. Ak va rel lek Bul gá ri -
á ról. KOTTEK PÉ TER fes tõ mû -
vész ki ál lí tá sá nak meg nyi tá sa.
Fény kép ve tí tés ol va só ink úti él -
mé nye i rõl. Bol gár tánc ház a
BAL KÁN TÁNC EGYÜT TES
köz re mû kö dé sé vel. A nap
részt ve võ i nek bol gár éte lek
kós to lá sa.

E szá munk ban az ok tó be ri
prog ram el sõ fe lét kö zöl tük.

Tenyérlenyomat
az évnyitón

– Ha gyo mány te rem tõ szán -
dék kal meg örö kít jük a te nye -
re tek nyo mát, és majd ha ho l -
ly  woo di sztá rok lesz tek, el -
büsz kél ke dünk az zal, hogy in -
nen in dul ta tok – mond ta Fe -
ke te Pé ter igaz ga tó a Vi ga dó -
ban, a Fi a tal Szín ház mû vé -
sze tért Ala pít vá nyi Szí ni is ko la
év nyi tó ján az el sõs nö ven dé -
kek nek. A hall ga tók meg il le tõ -
döt ten hagy ták te nyér le nyo -
ma tu kat és az alá írá su kat a
Jó kai-szín ház pla kát ján.

Mint azt Fe ke te Pé ter el -
mond ta, a 15 éves múlt ra visz  -
sza te kin tõ in téz mény ko moly
meg úju lás elõtt áll. A szín ház
mel lett (ahol 2006-ig, új épü le -
té nek át adá sá ig a Szé che nyi
Ist ván szak kö zép is ko la mû kö -
dött) 2009-re Ib sen Köz pont
né ven új mû ve lõ dé si in téz mény
jön lét re. A ké sõb bi ek ben itt kap
majd he lyet a szí ni is ko la több
tan szak kal. A szí nész hall ga tók
mel lett már eb ben az év ben fel -
vet tek designer-, dísz let- és jel -
mez ter ve zõ as  szisz tens hall ga -
tó kat. A szí né szek kép zé se
négy évig, a designereké két
évig tart. A jö võ ben ter ve zik
tech ni kai és ze nei tan szak in dí -
tá sát, olyan in téz ményt sze ret -
né nek lét re hoz ni, amely ben a
szí nész mes ter ség és a szín ház
éle té hez, mû kö dé sé hez szük -
sé ges szin te min den is me ret
meg sze rez he tõ. M. E.

Szín há zi kós to lót nyúj tott át
szep tem ber 7-én es te a Jó -

kai-szín ház a bé kés csa bai kö -
zön ség nek. Olyan so kan jöt tek
el, hogy meg telt a szín ház te -
rem, és vol tak, akik a Vi ga dó ki -
ve tí tõ jén kö vet ték az est prog -
ram ját. Az évad nyi tó gá la mû -
sor Pe tõ fi Sán dor Szí nész dal
cí mû ver sé vel in dult: „Mi szép,
mi szép, mi szép/ A mi föla-
datunk!/ Le gyünk büsz kék reá,/
hogy szí né szek va gyunk” –

hall hat tuk, majd a tár su lat je -
len le gi és egy ko ri tag jai, va la -
mint ven dég mû vé szek lép tek a
vi lá got je len tõ desz kák ra. A
ver sek, da lok, da rab rész le tek
mel lett az évad elõ adá sa i ra is
fel hív ták a fi gyel met. A mû sor -
terv ben sze re pel Hen rik Ib sen
A vad ka csa cí mû szín mû ve, a
bûn ügyi bo hó za tok ked ve lõ i -
nek jön A hölgy fe cseg és nyo -
moz. Lát ha tunk drá mát, szín re
vi szik Sten dhal Vö rös és fe ke -

té jét, és meg néz het jük a Jó es -
tét nyár, jó es tét sze re lem mu si -
cal vál to za tát, amely nek ze né -
jét Pres ser Gá bor sze rez te. A
gye re ke ket sze ret nék el va rá -
zsol ni a Me se a tûz pi ros vi rág -
ról cí mû me se já ték kal, va la mint
Szente Bé la és Gu lyás Le ven te
A ko lozs vá ri bí ró cí mû ze nés
me se já té ká val. Új don ság ként a
14-18 éve sek nek le he tõ vé te -
szik né hány al ka lom mal a szín -
há zi pró bák lá to ga tá sát, meg -
néz he tik a jel mez tá rat, és akár
rend ha gyó iro da lom óra is le het
a szín fa lak mö gött. M. E.

Színházi kóstoló

A ze ne ös  sze köt
A Kas sai Ál la mi Fil har mo ni kus Ze ne kar kon cert je

„Bohócvizsga” 
a Jókai-színházban

„NYI TOTT KÖNYV-TÁR” HE TEK 
A BÉ KÉS ME GYEI KÖNYV TÁR 

ÉS HU MÁN SZOL GÁL TA TÓ CENT RUM BAN
2007.  OK TÓ BER 2–17. 

TA LÁL KOZ ZUNK A KÖNYV TÁR BAN!

NAGY
OLVASHOW
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• Bé kés csa ba bel vá ro sá ban 1315 m²
te rü le ten ál ló pol gá ri ház mel lé k épü -
let tel, nagy kert tel el adó. Te lefon: 06-
70/335-0915.

• Gyu la bel vá ro sá ban 53 m² alap te rü -
le tû, össz kom for tos ház rész el a dó a
für dõ höz kö zel. Ér dek lõd ni: 06-30/474-
4409, il let ve mun ka idõ ben: 527-390.

• Gyu lán sor ház ela dó (51 m²). Te le fon:
06-30/685-1069.

• Hor vá tor szá gi apart ma nok ér té ke sí -
té se már hi tel re is. Te l.: 06-30/ 925-5287.

• Ela dó Új kí gyó son, a Hos szú ut cá ban 3
szo bás, össz kom for tos, gaz dál ko dás ra
al kal mas csa lá di ház. Irá nyár: 7,5 mil lió
Ft. Bé kés csa bai cse re is ér de kel. Te le -
fon: 06-30/ 415-4255.

• Bé kés csa bán új épí té sû iker há zak le -
köt he tõk. Ér dek lõd ni: 06-70/ 328-8486.

• Ela dó a Haán La jos tér 5. szám alatt
IV. eme le ti, 76 m²-es, 3 szo bás + ét -
kezõs, er ké lyes, egye di gá zos la kás.
Irányár: 12 mil lió Ft. Ér dek lõd ni 8 és 16 óra
kö zött a 06-30/ 242-3539-es te le fo non.

• Bé kés csa bán, a Mil len ni u mon egye -
dis, 3 szo bás, ma gas föld szin ti la kás
ela dó. Te le fon: 06-70/ 244-9063.

• Bé kés csa bán, Ja mi ná ban ház anya gi
okok mi att sür gõ sen el adó vál lal ko zás -
ra, rak tá ro zás ra is al kal mas lak ha tó mel -
lé ké pü let tel, szé pen ren de zett, par ko sí -
tott, 900 m²-es tel ken. Tömb la káscse re
ér té k egyez te tés sel. Ér dek lõd ni: 06-30/
555-8783.

• Bé kés csa bán, a Sza bó De zsõ ut cá ban
1 + két fél szo bás, ebéd lõs, II. eme le ti,
er ké lyes, fe lú jí tott  la kás ela dó azon -
na li be köl tö zés sel. Te le fon: 06-70/281-
1185.

• Bé kés csa bán, a Ha án La jos té ren, a ga -
rázs so ron 2 db ga rázs el adó. A 15 m²-
es 1,75 mil lió Ft, a 17 m²-es 1,85 mil lió
Ft. Te le fon: 06-30/ 410-6882.

• Kétsopronyban két egy más mel let ti,
egy be ke rí tett zárt kert el adó. Áram van.
Tel.: 06-20/923-10-33.

• Fé nye sen ta nya al bér let be ki adó. Tel.:
06-30/354-70-03.

• Bé kés csa bán, a Fel sõ-Kö rös so ron, a
gát elõtt há rom szo bás sor há zi la kás ga ráz  -
zsal el adó. Ér d.: 06-30/398-57-68.

• Bé kés csa bán, a Lencsésin két szo bás,
egye di gá zos, tég la blok kos, 2. eme le ti la -
kás ga ráz  zsal vagy anél kül el adó. Érd.:
06-30/535-04-15.

• Csanádapáca, Ady E. u. 7. sz. alatt 500
négy szög öles te lek fel újí tan dó in gat lan -
nal el adó. Érd.: 06-70/218-95-72.

• Bé kés csa bán, frek ven tált he lyen föld -
szin ti, össz kom for tos la kás áron alul el -
adó. Tel.: 06-20/430-49-46.

• Bé kés csa bán bel vá ro si, te tõ te res, klí -
más 70 (90) m²-es la kás ela dó vagy
hos szú táv ra ki a dó. Te lefon: 06-30/925-
5287.

• Bé kés csa bán, az And rássy úton bú to -
ro zott la kás ki a dó. Te le fon: 06-30/414-
5903.

• Al bér le ti szo ba egye dül ál ló hölgy nek ki -
adó meg egye zés sze rin ti áron. Érd.: 06-
30/408-87-39.

• Sze ge den al bér le ti szo ba ki a dó. Te le -
fon: 06-30/326-8630.

• Szo ba fes tés, má zo lás, ta pé tá zás, hom -
lok zat fes tés. Ma rik Ist ván, Ta vasz u. 83.
Te l.: 06-30/275-7263.

• Aj tó fel újí tás új tech no ló gi á val! Re dõny,
re luxa, har mo ni ka aj tó, sza lag füg göny,
szú nyog há ló. Zár  szere lés és -ja ví tás.
Után fu tó-köl csön zés a Len csé sin:
Do bos Ist ván u. 20. Te l.: 66/636-135,
06-30/ 233-4550, 06-70/335-7584.

• Köny ve lés egyé ni és tár sas vál lal ko -
zók nak tel jes kö rû ügy in té zés sel. Te le -
fon: 06-20/567-6521.

• Szo ba fes tés, má zo lás, ta pé tá zás. Te -
lefon: 433-079, 06-30/359-8560, Gu -
bény György.

• Gyó gyí tó mas százs. Idõ pon t egyez te tés:
06-30/283-8648.

• Nons top du gu lá sel há rí tás ked ve zõ
áron, bon tás nél kül, ga ran ci á val Bé -
kés csa bán. Te lefon: 06-20/ 9358-173,
Pé ter Jó zsef.

• Szo ba fes tést, má zo lást, ta pé tá zást,
sza lag par ket tá zást, hom lok zat fes tést,
hõ szi ge te lést, ne mes va ko la tok ké szí -
té sét vál la lom. Les tyán Pál, Gor kij u. 6.
Te l.: 436-226, 06-30/481-8071.

• Hû tõk, fa gyasz tók ja ví tá sa. Bé kés csa -
ba, Fi u mei u. 4., Bali és Fia Bt. Te le fon:
06-20/9212-521 és 06-20/ 9446-986.

• Gipsz kar to no zás töb bé ves szak mai
múlt tal, ga ran ci á val. Bak la card Bt., te le -
fon: 06-20/993-9165.

• Szo ba fes tés, má zo lás, ta pé tá zás,
egyéb dí szí tõ mun kák. Te l.: 06-30/ 508-
6713.

• Hom lok za tok hõ szi ge te lé se, egyéb ne -
mes va ko la tok ké szí té se. Te le fon: 06-
20/432-6098.

• Au to ma ta mo só gé pek ja ví tá sa. Elekt -
ron Bt. Te l.: 06-30/304-4622, 454-561.

• Iro da, lép csõ ház ta ka rí tá sát vál la lom.
Te le fon: 06-30/290-8726.

• Nyí lá szá rók ja ví tá sa, szi ge te lé se. Re -
dõny, sza lag füg göny rész let fi ze tés -
sel. Te lefon: 454-171, 06-70/ 212-6776.

• Fû ka szá lás, gaz vá gás szám la ké pe -
sen. Te le fon: 06-20/470-1483.

• Szí nes tv hely szí ni ja ví tá sa, vi deo  ja ví -
tás, an ten na sze re lés. Te le fon: 06-
70/279-6271, 06-70/202-2025.

• Zsin dely, po li kar bo nát vagy egyéb te -
tõk, elõ te tõk, va la mint ker ti pi he nõk
gyár tá sát vál la lom. Te le fon: 06-30/925-
8164.

• Nõi tor na a Köz gé ben szep tem ber 3-tól.
Ge rinc- és csí põ tor na ked den 17.30;

alak for má ló kon di tor na hét fõn és szer -
dán 17.00, csü tör tö kön 17.30 órá tól. Te -
l.: 06-20/5556-277.

• Le in for mál ha tó pe da gó gus gyer mek -
fe lü gye le tet, ta ka rí tást vál lal hét vé -
gén, il let ve hét köz nap 18 óra után. Te le -
fon: 06-30/908-9707.

• Szánj ma gad ra két he ten te egy délutánt!
120 órás sze mé lyi ség fej lesz tõ, önis -
me re ti tré ning in dul pszic hod rá ma
mód szer rel. In for má ció: Bu da i né Mi -
kóczy Eri ka pszi chod rá ma ve ze tõ, te le -
fon: 06-70/ 773-5690.

• Bék lyók he lyett szár nyak si ke re ink hez
önis me re ti cso port ban õsz tõl. No vák
Mag dol na: 06-30/3700-881, Var jú Blan -
ka: 06-30/2319-216.

• Ma te ma ti ka-, fi zi kakor re pe tá lás Ja mi -
nában 5–12. osz tá lyig. Tel.: 06-20/256-
93-23.

• 120 órás sze mé lyi ség fej lesz tõ, ön is -
me re ti tré ning in dul pszichodráma mód -
szer rel. In for má ció: 06-70/773-56-90, 06-
30/37-00-881.

• Ma te ma ti ká ból kor re pe tá lás kö zép is -
ko lás ok nak, fõ is ko lás ok nak. Tel.: 06-
30/855-71-05.

• Ma te ma ti ka- és fi zi ka órák. Tel.: 06-
66/323-347.

• Társ a társ ke re sés ben: www.ctk.hu. 
• Pedagógus gyermekfelügyeletet vállal

családi házában. Tel.: 06-66/455-990.
• Csempézést, hidegburkolást és lam-

inált parketta rakását vállalom. Tel.: 06-
30/273-31-91.

• Favágás motoros fûrésszel. Tel.: 06-
30/398-20-25.

• Kémia korrepetálás-, felkészítés. Tel.:
06-30/356-17-33.

• An gol nyelv-ok ta tás. Te lefon: 06-30/ 345-
9237.

• Né met nyelv-ok ta tás és kor re pe tá lás.
Te le fon: 06-30/483-2981.

• Tör té ne lem bõl emelt szin tû fel ké szí -
tés. Te le fon: 321-327.

• Ma te ma ti ká ból kor re pe tá lás kö zé pis -
ko lá sok nak, fõ is ko lá sok nak. Te le fon:
06-30/855-7105.

• Kez dõ PI LA TES (ha té kony moz gás for ma
bár mely ko rosz tály szá má ra) cso por t -
órák (max. 8 fõ) a Len csé sin. Elõ jegy -
zés: 06-70/286-2850.

• Ol csón ela dó egy jó ál la potú ÉTI-25 és
egy so sem hasz nált Ra di ant gázka -
zán. Te le fon: 06-30/3490-589.

• El adó 100 x 55 cm-es, lá bon ál ló csocsó -
asztal (12 000 Ft), All for Baby típusú ös  -
sze csuk ha tó gyer mek já ró ka (10 000 Ft),
hasz nált, üzem ké pes Haj dú au to ma ta
mo só gép (8 000 Ft), gyer mek ke rék pár ok
20–24 co los mé ret ben (8–12 000 Ft).
Tel.: 06-30/408-87-39.

• 2000-es év já ra tú, 1400-as Sko da Fabia
ke vés ki lo mé ter rel, hölgy tu laj do nos tól el -
adó. Tel.: 06-30/36-00-921.

EGY HE TES SZUPERINTENZÍV TAN FO LYAM IS IN DUL!

AHOL NEM A VIZS GÁ HOZ KELL A SZE REN CSE!  
A, B, C, E, M KA TE GÓ RI ÁS, VA LA MINT

ÁRU FU VA RO ZÓ TAN FO LYA MO KAT IN DÍ TUNK
2007. októ ber 1-jén, 16 óra kor

Bé kés csa bán, a Ki ni zsi u. 11. alatt (az APEH ut cá ja).
Or vo si al kal mas sá git és iga zol vány ké pet hoz zon ma gá val!

ÉR DEK LÕD NI a 66/444-818, 20/912-7057, 20/364-8797 te le fon szám okon.
A TA NU LÓ CSO POR TOK FOG LAL KO ZÁ SA I NAK KEZ DE TE:

1. cso port: hét fõ, szer da, pén tek 15 óra 3 he tes
2. cso port: kedd, szer da, csü tör tök 15 óra 3 he tes
3. cso port: szom bat, va sár nap 8 óra 3 he tes
4. cso port: szuperintenzív 8 óra 1 he tes

ERED MÉ NYE INK KI VÁ LÓ AK!
SZOL GÁL TA TÁ SUNK GYORS, OL CSÓ ÉS MEG BÍZ HA TÓ!

ÓRI Á SI AK CIÓ!
20% EL MÉ LE TI KED VEZ MÉNYT ADUNK MIN DEN KI NEK,

VA LA MINT ÖNÉ LE HET EGY SVÁJ CI KARÓRA!
VÁ LAS  SZÁK A MI NÕ SÉ GET!

VÁ LASZT HA TÓ KO CSI TÍ PU SOK:
Citroën Xsara, Maz da 3, Nis san Almera, Opel Astra, Pe u ge ot 206, Seat Ibiza, Su zu ki Swift, VW Polo, IVECO.

OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Akkreditációs lajst rom szám: 0462
Programakkreditációs szám: PLH-245 • www.pozsarautosiskola.hu

AU TÓ ÜVEG
CENT RUM

Szar va si út 9.,
Hat ház u. sa rok

Te le fon: 450-358

Szél vé dõ-au tó üveg,
nap fény te tõ el adá sa

és sze re lé se, biz to sí tós
üveg károk ügy in té zé se

Hocz és Medvegy Kft.
Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 31/B

Tel./fax: 442-380 • Mo bil: 06-30/600-1900

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

Tisz telt 
Szer kesz tõ ség!

Lap juk au gusz tus 30-i
szá má ban meg je lent két

cik kel kap cso lat ban vol na
mon da ni va lóm, de mi vel
nincs internet-hozzá féré -
sem, de még mo bil te le fo -
nom sem, Önö ket ké rem,
to váb bít sák az il le té ke sek -
nek gon do la ta i mat.

Ti bor nak üzen ném a
„Nem ar ra büsz kék, hogy
melegek…” cí mû cikk re,
hogy ha már új dol got ta lál -
nak ki, mint ami az egy ne -
mû ek együtt élé se, ar ra ta lál -
ja nak ki új el ne ve zést, ne a
há zas ság ér tel mét akar ják
meg vál toz tat ni. Sze rin tem
egy pol gá ri szer zõ dés sel
ren dez he tõk len né nek az
anya gi ügyek, és még ta lán
az örök be fo ga dás fel tét elei
is, és nem len ne ennyi vi ta.

A má sik do log a mély ga -
rázs és alul já ró. Mi ért akar nak
óri á si költ ség gel a föld alatt
épít kez ni, ami kor köz tu dott,
hogy Bé kés csa ba mély fek -
vé sû te rü le ten fek szik. A ta laj -
víz olyan ma ga san van, hogy
sok szor még a ren des te met -
ke zést sem en ge dé lye zik,
pe dig ah hoz nem kel le ne
olyan mély re ás ni, mint az
alul já ró, és kü lö nö sen a mély -
ga rázs. Az er re szánt ren ge -
teg pénz bõl a meg lé võ uta kat
kel le ne in kább rend be hoz ni.

Vé le mé nyem köz ve tí té -
sét elõ re is kö szö nöm.

(Ol va sónk ne ve és cí me
a szer kesz tõ ség ben)

A vé le mény sza bad
„A vé le mény sza bad” – ez zel

a cím mel in dí tunk ro va tot, s a
dol got ko mo lyan gon dol juk. Azt
ter vez zük, hogy mind a ma gán -
em be rek, mind a pár tok, ci vil
szer ve ze tek he lyet, te ret kap -
nak itt, ter mé sze tes íz lés tõl és
párt ál lás tól füg get le nül. Te hát
ar ra biz tat juk a csa ba i a kat,
hogy bár mi lyen köz ér de kû té -
má ról mond ják itt el azt, amit a
vá ros köz ügye i rõl gon dol nak.
Csak azt kér jük, hogy az em be -
ri mél tó ság írott és írat lan tör vé -
nye it és a saj tó jog alap sza bá -
lya it fo gad ják el, mi e lõtt tol lat
ra gad nak, mert sár do bá lás hoz
nem se géd ke zünk. Bi za ko -
dunk, mert ez a vá ros ar ról hí -
res, hogy pol gá rai köz éle ti leg
ak tí vak, más részt sok köz tük a
te het sé ges toll for ga tó. 

Bár mi lyen mó don küld jék el
hoz zánk hoz zá szó lá sa i kat, s
mi kö zöl jük azo kat. Mint ahogy
ha vi egy al ka lom mal vár juk a
pár tok és egyéb szer ve ze tek
köz ér de kû köz le mé nye it is. Itt
is el várt, hogy Bé kés csa bát
érin tõ kér dé sek rõl le gyen szó, s
ne túl ál ta lá nos ügyek rõl, plá ne
ne a má sik sza pu lá sá ról. Lé te -
zõ, mû kö dõ pár tok ra gon do -
lunk. E szer ve ze tek a par la -
men tá ris de mok rá cia le té te mé -
nye sei, egy ben biz to sí té kai, s
nem ül dö zen dõ, a vá ros köz -
éle té bõl, nyil vá nos sá gá ból ki til -
tan dó for má ci ók. Saj tó tá jé koz -
ta tó ik ra is el me gyünk, ha meg -
hí vást ka punk, és ha té má juk 
a bé kés csa ba i a kat köz vet lenül
érin ti. 

Vár juk te hát írá sa i kat!

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A bé kés csa bai de le gá ció el lá -
to ga tott a leg na gyobb szé  kely -
ként tisz telt Or bán Ba lázs és
Ta má si Áron nyelv te rem tõ író
sír he lye i hez, ko szo rú kat he -
lyez tek el a két nagy ra be csült
sze mé lyi ség nyug vó he lyé nél.
Ami kor a szé kely him nuszt
éne kel te a de le gá ció, va ló szí -
nûleg töb bek ben Ta má si Áron
gon do la ta ci ká zott, mely sze -
rint: „Azért va gyunk a vi lá gon,
hogy va la hol ott hon le gyünk
ben ne.” 

A lá to ga tás ter mé sze te sen
sza bad prog ra mok kal tar kí tott
volt, Ud var hely ter mé sze ti és
kul tu rá lis kin cse in kí vül lá to ga -
tást tet tek a bé kés csa ba i ak
Ma ros vá sár hely kul túr pa lo tá já -
ban, rö vid be pil lan tást nyer tek
Ko lozs vár és Nagy vá rad bel vá -
ro sá nak for ga ta gá ba.

Ös  szeg zés ként el mond ha tó,
hogy mind két pol gár mes ter, va -
la men  nyi kép vi se lõ, Székely -
udvarhely kul tu rá lis és köz élet -
ének sze rep lõi egy ön te tû en
öröm mel vet ték a test vér vá ros -
ok há rom na pos ta lál ko zó ját, a
ba rát ság el mé lyí té sét.

El sõ sor ban a 16 év vel ez -
elõt ti test vér vá ro si szer zõ dés
meg erõ sí té se volt a cél ja a
mos ta ni lá to ga tás nak, de szó
esett ar ról is, hogy az ed di gi, el -
sõ sor ban kul tu rá lis, sport- és
ba rá ti kap cso la to kon túl, kí vá -
na tos len ne gaz da sá gi te rü le te -
ken is hasz no sí ta ni azt a kap -
cso la ti tõ két, ame lyet egy test -
vér vá ro si szer zõ dés le he tõ ség -
ként kí nál.

Az el kö szö nés elõ re ve tí ti a
kö vet ke zõ ta lál ko zást: vi szont -
lá tás ra ok tó ber ben, ter mé sze -
te sen a kol bász fesz ti vá lon.

ABé kés csa bai Kis tér sé gi
Egye sí tett Szo ci á lis In téz -

mény min den év ben el ké szí ti
pá lyá za tát Bé kés csa ba vá ros
köz gyû lés ének egész ség ügyi,
szo ci á lis és la kás ügyi bi zott sá -
ga ál tal a „Szo ci á lis cé lú se gí tõ
te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ra”
ki írt pá lyá za ti fel hí vás ra. A pá -
lyá za ti tá mo ga tás ból szer ve -
zett gyógy üdü lé sek, ki rán du lá -
sok, kul tu rá lis prog ra mok nagy
se gít sé get je len te nek az idõs
em be rek lel ki egész sé gé nek
meg õr zé sé hez. Az el múlt
évek hez ha son ló an az idei év -
ben, 14. al ka lom mal is le he tõ -
ség nyílt be rek für dõi gyógy -
üdü lés re, mely nek min dig nagy
si ke re van az idõ sek kö ré ben.
Az egy he tes üdü lé sen ápo lói
kí sé ret tel 27 fõ vett részt, akik
egész sé gi ál la po tuk nak meg -
fe le lõ en szá mos gyógy ke ze -
lést ve het tek igény be. Kö szö -

ne tü ket az aláb bi vers sel és
há lás so rok kal fe jez ték ki:

„Kö szön jük nek tek, 4-es fo -
gat, hogy az ös  szes nyug dí jas
ke zét fog tad, Kö szö net min -
de nért, amit tet te tek az öre ge -
kért. A tü rel me te ket is kö szön -
jük, hogy a be te gek hez el ju -
tott gyógy szer ük. Lép te in ket
egyen get té tek min den tõl meg -
óv va, Nem vet té tek ész re,
hogy Jut ka né ni hogy van be -
cso ma gol va! A ze ne hall ga tás -
sal is meg vol tunk elé ged ve,
Jö võ re szük sé günk lesz a
mos ta ni nõ vé rek re. Vi szont lá -
tás ra 2008-ban!”

A víz jó gyógy ha tá sú volt. Az
el lá tá sunk is ki tû nõ volt, a nõ -
vé rek mind vé gig les ték a gon -
do la tun kat. A sze re tet min den
je lé vel érez tet ték, hogy õk mi -
ér tünk van nak. Jö võ re is sze -
ret nénk új ból el jön ni e cso dá la -
tos hely re.

A Bé kés Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány -
ság gal együtt mû köd ve a Csa bai Mér -
leg ezt kö ve tõ en min den szá má ban
hasz nos bûn-, il let ve bal eset-meg elõ -
zé si tud ni va lók kal szol gál. A nyá ri va -
ká ció be fe jez té vel, az is ko la kez dés
ap ro pó ján el sõ ként a gye re kek nek
szánt jó ta ná cso kat ad juk köz re.

Ott ho nod ba ne en gedj be ide gent! Mi -
e lõtt ki nyi tod az aj tót va la ki nek, gyõ zõdj
meg ró la, is me red-e!

Te le fo non so ha ne áruld el, hogy
egye dül vagy ott hon!

Ide ge nek nek ne mondd meg a cí me det!
Ide gen em be rek kö ze le dé sét fo gadd

min dig egész sé ges bi zal mat lan ság gal!
Ne menj el se ho vá ide gen nel, bár mi

szé pet mond vagy ígér!
Mi e lõtt el in dulsz ott hon ról, gyõ zõdj meg

ró la, be zár tál-e min dent, hogy a la kás ba il -
le ték te len ne tud jon be jut ni!

Csak oda menj, aho vá a szü le id el en -
ged nek, s a meg be szélt idõ ben min dig
menj ha za! 

Ha sö té te dés után in dulsz ha za, pró bálj
meg tár sa sá got ta lál ni a ha za út ra! Ke rüld

a ros  szul ki vi lá gí tott, el ha gya tott he lye ket!
Vi gyázz ér té ke id re! 
Ke rék pá ro dat lásd el fény vis  sza ve rõ

priz má val, vi lá gí tás sal!
Vi selj fény vis  sza ve rõ anyag gal el lá tott

ru hát vagy mel lényt!
Csak ki je lölt gya log át ke lõ he lyen menj

át az úton! Min dig nézz kö rül!
Tartsd be a köz úti köz le ke dés sza bá -

lya it!
Ha bár mi baj tör té nik, ne fe ledd: a rend -

õrök min dig se gí te nek. Hívd a 107-es
vagy a 112-es te le fon szá mot!

A székelyeknél jártunk Gyógy üdü lés Be rek für dõn

Jó ta ná csok gyer me kek nek

Zöldcsütörtök
Október 4-én 15 órakor:

„Zöldcsütörtök”
Természetvédõ Klub

Itt van az õsz... Séta a
Széchenyi-ligetben. Vezeti:

Boldog Gusztáv

Október 18-án 15 órakor: 
„Zöldcsütörtök”

Természetvédõ Klub
Madárvonulás – Honnan
jönnek, hová mennek?
Vezeti: Boldog Gusztáv

Október 18. 13.30: 
Tempus regionális 

információs kampány
a  Békés Megyei Europe
Direct közremûködésével

Október 21. 14.30: 
Országos rejtvényfejtõ
verseny gyermekeknek

Bõvebb információ és
jelentkezés az 530-212-es
telefonszámon.

Nélkülünk ne döntsön!
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Ahe lyi li la-fe hér szí nek hez
elõ ször múlt év ben tár sí -

tot ták a Bu da pest Bank GE
Money Bank is mert emb lé má -
ját, au gusz tus vé gén má sod -
szor ke rült sor szpon zo ri szer -
zõ dés alá írá sá ra a Bé kés csa -
ba 1912 Elõ re Kft. és a bank
kö zött. A pénz in té zet eb ben a
sze zon ban is tá mo ga tá sá val
se gí ti az NB I-es nõi ké zi lab da -
csa pat és az NB III-ba vis  sza -
esett lab da rú gó csa pat mû kö -
dé sét. El vá rá sa ik kö zött sze re -
pel, hogy a ké zi lab dás lá nyok a
vi lág egyik leg erõ sebb baj nok -

sá gá ban a kö zép me zõny be
küzd jék ma gu kat, a fo cis ták
pe dig fel ke rül je nek az NB II-be.

A szer zõ dés ün ne pé lyes
alá írá sán a vá rost Vantara
Gyu la pol gár mes ter, Kö les Ist -
ván al pol gár mes ter, a ban kot
Ta más Pé ter, a bank mû ve le ti
köz pont bé kés csa bai ve ze tõ je
és Fe ke te Józsefné, a Bu da -
pest Bank bé kés csa bai fi ók já -
nak ve ze tõ je, a tá mo ga tott csa -
pa to kat Fü löp Csa ba, a kft.
ügy ve ze tõ je kép vi sel te. Van -
tara Gyu la be szélt ar ról, hogy a
sport a leg ha té ko nyabb esz -

köz, amel  lyel a fi a ta lo kat meg
le het fog ni, és amel  lyel egész -
sé günk meg õriz he tõ.

Ta más Pé ter hang sú lyoz ta, a
Bu da pest Bank szá má ra – a
tér ség gaz da sá gi éle té ben be -
töl tött sze re pe mel lett – a tár sa -
dal mi sze rep vál la lás is fon tos.
En nek egyik ele me a sport tá -
mo ga tá sa, de je len van nak más
te rü le te ken is.  Fü löp Csa ba ki -
emel te: a bank fõ tá mo ga tó ként
je len tõs sze re pet ját szott és ját -
szik a biz ton sá gos ver seny zé si
és mû kö dé si fel té te lek meg te -
rem té sé ben. M. E.

Ha to dik al ka lom mal ren -
dez ték meg a Csa bai

Élet fa Nyug dí jas ház ban az
„Õszi zson gás” el ne ve zé sû
egész ség meg õr zõ he tet. A
szep tem ber 17-tõl 21-ig tar tó
ren dez vény so ro za tot Hricso -
vinyi Ta más kép vi se lõ in dí tot -
ta el. A hét el sõ prog ram ja -
ként Pál Miklósné, a Bé kés
Me gyei Nép mû vé sze ti Egye -
sü let el nö ke nyi tot ta meg
Szat má ri Pálné dí szí tõ mû vé -
sze ti szak kör ve ze tõ szõt te -
sek bõl ké szült ki ál lí tá sát az
Élet fa Ga lé ri á ban.

A hét to váb bi nap ja it kö zös
tor ná val kezd ték a la kók, ezt

já té kos szel le mi és sport ver -
se nyek  követték. Ezen kívül
len gõ te ké ben, kár tya já ték ban,
hor gá szat ban, koc ka do bás -
ban, ka ri ka do bás ban, ma lom -
já ték ban és ke reszt rejt vény -
fej tés ben mér ték ös  sze tu dá -
su kat. Az egész sé ges táp  lál -
ko zás je gyé ben sa lá tá kat ké -
szí tet tek, dél utá non ként pe dig
elõ adá so kat hall gat tak. 

Hét fõn a Grá cia mazsorett -
cso port be mu ta tó ját te kin tet -
ték meg, ked den Szendi Gé za
gö rög or szá gi úti -él ménybe -
szá mo ló ját, szer dán Bencsik
Ilo na Szlo vá ki á ról szó ló ve -
títõ ké pes elõ adá sát lát ták.

Csü tör tö kön a kondorosi Be -
tyár csár dát és a hoz zá tar to -
zó nép raj zi mú ze u mot lá to -
gat ták meg az ér dek lõ dõk.
Sor ke rült egy já té kos egész -
ség ügyi ve tél ke dõ re is. 

A há zi baj nok ság ok gyõz te -
sei dr. Kiss Éva igaz ga tó nõ tõl
át ve het ték jól meg ér de melt
ju tal mu kat: ser le ge ket, ok le -
ve le ket, tárgy ju tal ma kat. 

Az egész ség meg õr zõ hét
prog ram ja it a már ha gyo -
mánnyá vált, han gu la tos sza -
lon na sü tés sel zár ták az ott hon
la kói. 

Szák Ko csis Pé ter 
mû ve lõ dés szer ve zõ

Ez a hely tör té ne ti ér té kû fel -
vé tel száz nyolc van év vel

ez elõtt ké szült a haj da ni Csa -
ba fõ ut cá já ról – a mai Szent
Ist ván tér rõl. Az is me ret len
fény ké pész az ó-evan gé li kus
temp lom tor nyá nak ma ga sá -
ból rög zí tet te üveg lap ra az el -
sõ vá ros kép-fo tog rá fi át.

A ké pen alul, jobb ról az al -
só vé gi pap lak ké mé nye, elõt -

te pedig Uhrinyi And rás lel -
kész há za lát ha tó. Túl ol dalt,
ve le szem ben (a mai Kos suth
tér– Szé che nyi ut ca sar kán)
állt a szol ga bí ró ság hat ab la -
kos épü le te. Ak kor még nem
volt tér nek sem mi nyo ma,
csak sza bály ta la nul be épí tett,
ap ró nád fe de les há zak vol tak
ott 1860-ig. Le bon tá suk után
he lyü kön lé te sült a bel sõ pi ac -

tér, amely a Temp lom tér ne -
vet vi sel te. A ké pet ural ja a ró -
mai ka to li kus temp lom, mely -
nek tor nya 1820-ban épült
hoz zá. A mel let te lé võ ház a
pap lak, utá na a na gyobb, sok -
ab la kos épü let az el sõ köz -
ség há za, mely nek he lyé re fél
év szá zad múl tán fel épült a

mai vá ros há za. A hát tér ben
ma ga so dó fák a Kö rös-csa -
tor na med rét öve zik.

A ré gi fel vé tel he lyé rõl ké -
szí tett mai fo tón – a ter mé szet
ad ta vál to zás mi att – már nem
ad ha tó vis  sza a haj da ni hely -
szín mos ta ni ké pe.

Gécs B.

A Bé kés Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal 
szol gá la ta i nak tá jé koz ta tó ja 

A Bé kés Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal Ál do zat se gí tõ Szol gá la tá -
nak fel ada ta: ér dek ér vé nye sí tés elõ se gí té se, azon na li pénz ügyi se -
gély nyúj tá sa, szak jo gá szi se gít ség nyúj tás (a tör vény ben meg ha tá -
ro zott kör ben és for má ban), kár eny hí tés a bûn cse lek mé nyek ál do za -
tai szá má ra. A szol gá lat mun ka tár sai: dr. Szar ka Ani kó osz tály ve ze tõ,
dr. Tóth And rea ügy in té zõ.
Cí me: Bé kés csa ba, Ka zin czy u. 4. fsz. 1., te le fon: 06/66 540-363,
fax: 06 66/540-369.
Mun ka rend je: hét fõ, kedd, csü tör tök 8-tól 16 órá ig, szer da 8-tól 18
órá ig, pén tek 8-tól 14 órá ig.
Ki he lye zett ügy fél fo ga dás:
– Oros há za, Elõd u. 15., min den hó nap el sõ kedd jén 9-tõl 12 órá ig.
– Szeg ha lom, Nagy M. u. 4., min den hó nap má so dik kedd jén 9-tõl 12

órá ig.
– Battonya, Hõ sök te re 7., min den hó nap har ma dik kedd jén 9-tõl 12

órá ig.
Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ügy fél szol gá la tá nak

bé kés csa bai iro dá ja tá jé koz tat ja az ál lam pol gá ro kat az õket köz vet le -
nül érin tõ ügyek ben: az el já rás ra jo go sult szer vek rõl, az ügy in té zés
me ne té rõl, a jog sza bály ok tar tal má ról.

Mun ka tár suk, dr. Ros tás La u ra ügy véd in gye ne sen ad jo gi ta ná csot,
il let ve fel vi lá go sí tást a hoz zá for du ló ügy fe lek nek, se gít sé get nyújt a bo -
nyo lult nyel ve ze tû ha tó sá gi ha tá ro za tok, bí ró sá gi íté le tek meg ér té sé -
hez, a jog or vos lat ok be nyúj tá sá nak mér le ge lé sé hez és bár mely vi tás
ügy cél sze rû el in té zé sé hez. (Az ügy fél szol gá lat te vé keny sé ge nem ter -
jed ki be ad vány ok szer kesz té sé re és jo gi kép vi se let el lá tá sá ra.)
Cí me: Bé kés Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal, Bé kés csa ba, Ka zin czy
u. 4. fszt. 
Mun ka rend je: min den hé ten pén te ken 8-tól 14 órá ig.

Bu da pest Bank a li la-fe hér me ze ken

BE KES CSA BA AN NO

Vá ro sunk ré gi és mai ar ca
Az el sõ csa bai vá ros kép-fo to grá fia

Városkerti parti a Korzó téren
Békéscsaba önkormányzata 2007. október 13-án 9-tõl 15 óráig megrendezi az elsõ

békéscsabai kertészeti kiállítást és vásárt. A vásár ideje alatt résztvevõk facsemetéket,
cserjéket, virágpalántákat, cserepes virágokat, kisgépeket vásárolhatnak, kertészettel kap -
cso latos tájékoztatót, szaktanácsot kaphatnak.

A Korzó téren felállított dobogón gyermekmûsor és a Virágos békéscsabáért
környezetszépítõ verseny díjátadása zajlik a nap folyamán.

A rendezvényhez további kiállítók jelentkezését várjuk október 2-ig a 66/454-252/2121
telefonszámon.

Bé kés csa ba Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak
20/2005. (VII. 14.) sz. ren de le te sza bá lyoz za a he lyi pe -
da gó gu sok mun ká já nak el is me ré sé re lét re ho zott ki tün -
te tés ado má nyo zá sá nak mód ját, fel tét ele it.
A KI TUN TE TES EL NYE RE SE NEK FEL TET ELEI:
• a ki tün te tés azon ak tív, il let ve nyug ál lo má nyú ma -
gán sze mély nek ado má nyoz ha tó, aki Bé kés csa ba
vá ros ban leg alább 10 éve az ok ta tás-ne ve lés te rén
vég zett ma gas szín vo na lú szak mai mun kát. An nak,
aki a szak ma meg ha tá ro zó sze mé lyi sé ge a sa ját in -
téz mé nyén be lül, il let ve – vá ro si szin ten – akit szak -
mai, em be ri fedd he tet len ség jel le mez.
A ki tün te tett sze mély re ja vas la tot te het nek: Bé kés -
csa ba Me gyei Jo gú Vá ros ön kor mány za ti kép vi se lõi,

a köz mû ve lõ dé si, ok ta tá si, if jú sá gi és sport bi zott ság,
a ne ve lõ tes tü le tek, az is ko la szé kek, a ki sebb sé gi ön -
kor mány zat ok, a mun kál ta tó.
A JA VAS LAT TAR TAL MAZ ZA: az aján lott sze mély pon tos
ada ta it, az ado má nyo zás alap já ul szol gá ló te vé keny -
ség rész le tes is mer te té sét, mél ta tá sát.

A ja vas la to kat 2007. ok tó ber 15-ig le het be kül de -
ni a pol gár mes te ri hi va tal ok ta tá si, köz mû ve lõ dé si és
sportosz tá lyá ra (Bé kés csa ba, Szent Ist ván tér 7.).
A ki tün te tés ado má nyo zá sá ról Bé kés csa ba Me gyei
Jo gú Vá ros Ön kor mány za tá nak Köz gyû lé se dönt.

Az át adás idõ pont ja: 
2008. ja nu ár 22., a ma gyar kul tú ra nap ja.

Ha to dik „Õszi zson gás” 
a Csa bai Élet fa Nyug dí jas ház ban

FELHÍVÁS
BÉKÉSCSABA KIVÁLÓ PEDAGÓGUSA

kitüntetés javaslattételére

Gyógyító érintés

A KORZÓ IRODAHÁZBAN
84 m²-es irodablokk

OLCSÓN KIADÓ.
Érdeklõdni: 66/443-800

www.tothprodukcio.hu Prohászka Béla és az Atomas Bt.
Éttermi rendezvé nyektõl a sátras rendezvényekig.

Lakodalmak, konferenciák, baráti találkozók,
állófogadások, kerti partik, grillétkezések,
borkóstolók, MÁTYÁS KORABELI LAKOMÁK,
szendvicsek, hidegtálak, dísztálak.

További információk:
• PROHÁSZKA BÉLA, telefon: 06-20/828-0654
• ANDÓ TAMÁS, telefon: 06-30/943-9610

MI
VASÁRNAP IS

NYITVA
VAGYUNK!

Lottózó és ajándékbolt
Békéscsaba, Kazinczy u. 12.

Balkus-Jeszenszki Kft.
Tel.: 06-30/9580-672, 06-20/9247-012

• Víz-, gáz- és fûtésszerelés.
• Gázkészülékek javítása,

karbantartása.
• BERETTA márkaszerviz.

SZERELVÉNY-PLUSZ ÜZLET
Békéscsaba, Illésházi u. 18.

Tel.: 66/451-011, 06-30/6813-855

HIRDETÉSFELVÉTEL
• Tóth Prodikció Reklám és

Rendezvényszervezõ Iroda
Tel./fax: 66/549-620

• Gyorsnyomda
Munkácsy u. 2.
Tel.: 66/547-600, fax: 547-601

• Gyorsnyomda
Csaba Center földszint
Tel.: 66/524-653

Gyógyító érintés
– talpmasszázs
– frissítõ, relaxáló teljes 

testmasszázs
– méregtelenítés
– különleges gyógyélelmiszerek,

kozmetikumok

EGÉSZSÉGSZIGET
Békéscsaba, Bertóthy udvar 5/3.
Bejelentkezés: Makádi Fruzsina

06-20/446-38-19

Ezzel a hirdetéssel jelentkezõk 
a kezelések árából 

10% kedvezményt kapnak!

Lovak
teljes körû ellátását 
és bértartását vállaljuk

Békéscsabán, 
a városközponttól 2 km-re!

(30-40 ezer Ft/hó)
Szolgáltatások:
• bokszos rendszerû elhelyezés (3 m x 3 m)
• saját beszerzésû szálas- (széna) és abrak-
takarmány (zab)

• 7 hektáros, erdõvel tarkított legelõ
• nappal lovász + éjszakai felügyelet
• lovak mozgatása igény szerint 
• lovas oktatás, íjászat, lovas íjászat (saját lóval)
• nyári táborok és bemutatók
szervezése

Érdeklõdni: Kovács József
(elnök, pedagógus)

Telefon: 06-70/367-47-33

Szûk a szoknyája?
Bekapta a kerékpárlánc 

a bõ nadrágját?
Keresse fel az Univerzál II. emeletén 
varrodánkat, ahol méretre igazítjuk 

ruháját, függönyét.

Közben a mellettünk lévõ 
kerékpárüzletben megjavíttathatja 

biciklijét, választhat 
a kétkerekûek, alkatrészek közül. 


