
A z idei esztendõben az
önkormányzat Békés-

csabán két helyszínen is
megemlékezett az aradi
vértanúkról. Október 5-én,
pénteken délelõtt Nagy
Sándor József honvédtá-
bornoknak a Rózsa Ferenc
Gimnázium és Kollégium
épületén elhelyezett em-
léktáblájánál gyûltek össze
az ünnepség résztvevõi,
ahol az iskola diákjai szol-
gáltatták az emlékmûsort,
délután pedig a ligetben
koszorúzták meg a kopja-
fákat.

Négy órakor az aradi vér-
tanúk ligetében Vantara
Gyula polgármester emlé-
kezett meg az aradi tizen-
hármakról, a Gépészeti és
Számítástechnikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium ta-
nulói pedig emlékmûsorral
színesítették az eseményt.

Városunk polgármestere
ünnepi beszédében arra fi-
gyelmeztetett: a mai meg-
emlékezésnek nem az a
célja, hogy újra meg újra
borongjunk a balsors felett.
Nem az a szándéka, hogy a
fájdalom és a kín szorítsa
össze a torkunkat, a gyom-
runkat! A mai napnak az a
célja, hogy felmutassuk és
magasra emeljük az aradi
tizenhármak és Batthyány
Lajos példáját! Felmutas-
suk és bizonyítsuk a ma
embereként elkötelezettsé-
günket a jövõ irányában.

– Az aradiak példája és
üzenete a következõ: min-
den korban és minden idõ-
ben helyt kell állni. Helyt kell
állni a legnehezebb idõk-
ben, és helyt kell állni a bé-
kében is. Azt a kötelezett-
séget, amelyet az élettõl ka-
punk, amelyet magunkra

vállalunk s amelyre feleskü-
dünk, azt örökre hordoz-
nunk kell magunkban, és ha
eljön az idõ, teljesítenünk
szükséges – mondta
Vantara Gyula, aki beszéde
zárógondolatául az egyik
vértanú, Aulich Lajos tábor-

nok búcsúszavait idézte fel:
„Szolgáltam, szolgáltam,
mindig csak szolgáltam. És
halálommal is szolgálni fo-
gok. Forrón szeretett né-
pem és hazám, tudom,
megértik ezt a szolgálatot”.
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Mérföldkõnél
a program

Fontos mérföldkõhöz érke-
zett a közelmúltban Bé-

késcsaba szennyvízcsator-
na-beruházása: elkészült a
vízjogi létesítési és építési en-
gedélyekhez szükséges terv-
dokumentáció a csatornahá-
lózat fejlesztésére. A terveket
Sztankó Ilona PIU (Project
Implementation Unit, azaz
Projekt Menedzsment Egy-
ség) vezetõ jelenlétében
Lukovics Béla nyújtotta át
Vantara Gyula polgármester-
nek. Mint ismert, nem mind-
egyik, eredetileg csatorná-
zásra szánt utcában teljesül-
nek az uniós követelmények
– meglévõ ivóvízvezeték, az
állandó lakosok legalább öt-
ven százalékos aránya, meg-
felelõ utcaszélesség –, a do-
kumentáció azonban az
egész városra készül, nyitva
hagyva a késõbbi rácsatlako-
zás lehetõségét.

– A tervben 165 225 méter
gerinccsatornáról van szó,
10 823 ingatlanbekötést tar-
talmaz, lakásonként három
fõvel számolva ez szinte a vá-
ros felét érinti. 35 kilométer
szennyvíz-nyomóvezeték
kapcsolja össze az egyes át-
emelõ körzeteket, a beruhá-
zás 67 átemelõt érint, ebbõl
31 új, a többi felújítás. A ter-
vekkel leraktuk az alapokat, a
mûszaki megoldás készen
van, tudjuk, hogyan lehet a
csatornázást megoldani,
most már „csak” a körítést, a
pénzt kell mellétenni. Fontos-
nak tartom elmondani, hogy
ezt a tervet csak és kizárólag
Békés megyei és békéscsa-
bai mérnökök hozták létre, a
talajmechanikai szakvélemé-
nyektõl a geodéziai munká-
kon át az összes tervezési fel-
adatig – tudtuk meg Lukovics
Bélától. Aszennyvíztisztító te-
lep megtervezése nem volt
része ennek a munkának, a
majdani gyõztes dolga lesz a
telep terveinek elkészítése,
engedélyeinek beszerzése.

Folytatás a 4. oldalon

H a g y o m á n y t e r e m t õ
szándékkal nyugdíjas-

találkozón látta vendégül az
egykori munkatársakat a
polgármesteri hivatal az
idõsek világnapja alkalmá-
ból október elsején.

A szakszervezet több
mint száz meghívót küldött
ki, közel hatvanan jöttek el,
köztük dr. Simon Mihály
címzetes fõjegyzõ és szinte
minden korábbi irodából pár
munkatárs. Mintha vissza-
csöppentünk volna az idõ-
ben, a díszteremben ott vol-
tak azok az emberek, akik
hónapokkal vagy évekkel
ezelõtt az ügyeinket intéz-
ték, és sokan fiatalos lendü-
lettel, lelkesen meséltek ar-
ról, mivel foglalatoskodnak
mostanában. A szakszerve-
zet részérõl Krezinger
György köszönte meg a

nyugdíjasoknak, hogy meg-
teremtették a hivatal jó hír-
nevét. Vantara Gyulának
egy regionális ülésre kellett
mennie, nevében a szeretet
és megbecsülés napján Kö-
les István alpolgármester
mondott köszönetet a jelen-
levõknek életük munkájá-
ért. Hangsúlyozta, az új vá-
rosvezetés gondot szeretne
fordítani a hagyományok
õrzésére, az idõsek megbe-
csülésére, fontos számuk-
ra, hogy évente legalább
egy alkalommal találkoz-
hassanak a hivatal nyugdí-
jasaival.

A Trefort fiúkórusa Suri-
násné Tóth Olga vezetésével
adott mûsort felidézve a zene
világnapját, aztán egymás kö-
zött elõkerültek a régi nevek,
a régi történetek…

M. E.
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ÉLELMISZERBOLTOK, FIGYELEM!
A megye egész területén

ingyenes zöldség- és gyümölcskiszállítás.
Rendelés: 06-30/639-2915

PRIMÕR DUÓ KFT. 
Békéscsaba, Kazinczy u. 11. (Herbária udvar)

Korrekt Ingatlan és Hiteliroda
5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 3/8., földszint
• Hitelkiváltás jövedelemigazolás nélkül
• Ingatlanvásárlás (értékbecslési díj: 0 Ft)
• Szoc. pol. ügyintézés

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

A megbecsülés napján

AUTÓÜVEG
CENTRUM

Szarvasi út 9.,
Hat ház u. sarok

Telefon: 450-358

Szélvédõ-autóüveg,
napfénytetõ eladása

és szerelése, biztosítós
üvegkárok ügyintézése

Útfejlesztési
pályázat

H árom nagy útfejleszté-
si projektre nyújtott be

pályázatot a város.
Az Északi Logisztikai

Park útfejlesztésére mint-
egy 314,7 milliós becsült
költséggel, 267,5 milliós
támogatási igénnyel, a sa-
ját forrás negyvenhét millió
forint; a Nagy Antal utca,
Trefort utca, Kisszik utca
útfejlesztésére, itt a be-
csült összes költség nyol-
cvanhét millió forint, a tá-
mogatási igény csaknem
hetvennégy  millió, a saját
erõ tizenhárom millió fo-
rint; valamint a Köröspart
utca útburkolatának építé-
sére, ennek becsült költsé-
ge 259,5 millió forint, tá-
mogatási igénye ket-
tõszázhúsz millió, a szük-
séges saját forrás csak-
nem harminckilenc millió
forint.

A z önkormányzat köz-
mûvelõdési-, ifjúsági-,

oktatási- és sportbizottsága
olyan új utat keres nemzeti
ünnepeink, megemlékezé-
seink szervezésében, mely
a nagy történelmi esemé-
nyeket, azok üzenetét kö-
zelebb hozzák városunk fi-
atalságához. Az ifjúsági
ház által szervezett „Több,
mint tanóra...” program
ezen törekvés egyik elsõ
állomása, mely témájában
szervesen illeszkedik az
október 6-i városi megem-

lékezések sorába. Az intéz-
mény a rendhagyó történe-
lemórák megrendezésével
kívánja 1849. október 6-a,
az aradi tizenhármak és
Batthyány Lajos gróf már-
tírhalálának jeles évfordu-
lós emlékezetét felidéz-
ni. A programot Herczeg
Tamás önkormányzati kép-
viselõ nyitotta meg október
5-én, pénteken, amikor is
városunk elismert szakta-
nárai a kisligeti Aradi Vérta-
núk Emlékhelyén tartották
meg elõadásaikat.

Idõsek világnapja

Az idõsek világnapján sze-
retettel gondolunk mind-

azokra, akik egy hosszú élet
rengeteg tapasztalatát tud-
hatják maguk mögött. Bár
minden évben egyszer kö-
szöntjük õket, de szeretetü-
ket, bölcsességüket az év
minden napján érezzük. 

A mi feladatunk, hogy
olyan életkörülményeket biz-
tosítsunk számukra, mely le-
hetõvé teszi az öregkorhoz
méltó, derûs életet. A család
gondoskodása mellett a tár-
sadalomnak is mindent meg
kell tennie azért, hogy a meg-
érdemelt pihenés éveiben
megkapják mindazt a tá-
maszt, mely megszépítheti,
teljesebbé teheti napjaikat.

Tudjuk, hogy éppen õk, az
idõs emberek a megszorítá-
sok legnagyobb vesztesei.
Nem hagyhatjuk, hogy kiszol-
gáltatottságuk tovább növe-
kedjen! Meg kell állítani az
idõseket sújtó intézkedések
bevezetését!  Szüleink, nagy-
szüleink kitartása, szeretete
felbecsülhetetlen kincs szá-
munkra. Köszönettel tarto-
zunk a hosszú évek alatt vég-
zett becsületes munkáért és
jó egészséget, tartalmas, bol-
dog életet kívánunk minden
idõs embertársunknak!

Domokos László,
a Békés Megyei

Közgyûlés elnöke

Az aradi vértanúk példája

Rendhagyó tanórák
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Október 2-án kora este
az ifjúsági ház nagyter-
mét népesítették be
azok a békéscsabai pol-
gárok, akik az 1-es szá-
mú választókörzet ügye-
ire voltak kíváncsiak, s
elfogadták választott
képviselõjük, Szente Bé-
la meghívását a lakossá-
gi fórumra. 

A fórumon résztvevõket
Hanó Miklós alpolgármes-
ter, dr. Ferenczi Attila bi-
zottsági elnök és a polgár-
mesteri hivatal illetékesei
tájékoztatták a városban
zajló, illetve a tervezett fej-
lesztésekrõl, így a MÁV be-
ruházásairól és a sokakat
érintõ szennyvízprogramról
is. Szente Béla a házigaz-
da szerepét is betöltve arról
szólt, hogy saját „közvéle-
mény-kutatásainak” ered-

ményeként ez idáig közel
250 lakossági igényt nyúj-
tott be az önkormányzat-
hoz, s minden erejével
azon van, hogy ezek mie-
lõbb teljesüljenek is.
Ugyanakkor ismeretes: a
város költségvetése nem
teszi lehetõvé, hogy rövid
idõn belül minden kátyús
utat, minden feltöredezett
járdát, törött padot kijavít-
sanak. Ezeket a problémá-
kat nyilvántartják, s üte-
mezve igyekeznek elvé-
gezni a munkálatokat –
erõsítette meg a képviselõ
által elmondottakat Csiaki
Tamás osztályvezetõ is.

A megjelent csabaiakat
ezúttal sem kellett bíztatni a
hozzászólásra, a közel
másfél órás tájékoztató
után egymásnak adták a
mikrofont. Többen hozták
szóba, hogy a ligetben le-
zajlott építkezés kivitelezõ-
je bizony nem hagyott ren-
det maga után. A járda ösz-
szetöredezett, a kivágott
fák csonkjai kilógnak a föld-
bõl, s a kiültetett egynyári
virágokat sem gondozzák
megfelelõen. A nagyrétiek
képviselõje arról panaszko-
dott, hogy az elkerülõ út
megépítése óta az Omasz-
ta és a Dobozi út közötti
közlekedés életveszélyes,
a probléma sürgõs megol-
dást kíván. A képviselõi be-
számolóra reagálva az
egyik hozzászóló a stratégi-
ai pontok közül a szellemi-
séget, a fiatalokkal való tö-
rõdést, a sport támogatását
hiányolta. Erre válaszolva
Hanó Miklós alpolgármes-
ter elmondta: a város éven-
te 162 millió forintot fordít a
sport támogatására.
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M integy 150–200 ember
tiltakozott Békéscsa-

bán a szlovák fõkonzulátus
elõtt szeptember 27-én es-
te, a Benes-dekrétumok
szlovák parlamenti megerõ-
sítése ellen. A Benes-
dekrétumok – a kollektív
bûnösség elve alapján – a
II. világháború után meg-
fosztották jogaiktól a szlo-
vákiai magyarokat és né-
meteket, a deportálások, a
lakosságcsere több tízezer

szlovákiai magyar sorsát
pecsételte meg. A szlovák
fõkonzulátus elõtt tüntetõk
nagy része a Magyar Gárda
Kossuth téri rendezvényé-
rõl vonult át, és voltak, akik
személyes érintettség miatt
a konzulátusnál csatlakoz-
tak a tömeghez. A petíciót a
levelesládába dobták, mert
nem vette át senki. Sokan
gyertyákat, apró mécsese-
ket tettek a konzulátus épü-
lete mellé.

A fórum elsõ részében
Lukácsi László fõépítész és
Kiss Béla városrendezõ Bé-
késcsaba rendezési tervérõl,
az elõttünk álló változásokról
tartott elõadást. Ebbõl egye-
bek mellett kiderült, hogy át-
építés, fejlesztés indokolt
több épület, így a volt
BÉKÖT, a vasútállomás, a
Körös Hotel, a Szent István
tér 10-es számú ház eseté-
ben, a Sportcsarnoknál bevá-
sárlóközpont épül, s továbbra
is napirenden van a jaminai
bányatavak horgászparadi-
csommá alakítása is.

Hanó Miklós alpolgármes-
ter arról az elképzelésrõl szólt
részletesen, miszerint a leen-
dõ városi parkerdõben egy
olyan témapark, szórakozta-
tóközpont létesülhetne, mely
õsztõl tavaszig a csabai kol-

bász köré épülõ programokat
kínálná (disznóvágás, kol-
bász-falu), nyáron pedig na-
gyobb tömegeket idevonzó,
száraz bobbal, csónakázótó-
val, lovaglási lehetõséget
nyújtó vidámparki elemekkel
mûködne. A nagyszabású
tervhez természetesen szük-
ség lenne a magántõke be-
vonására is, de a városveze-
tõk szerint egy ilyen beruhá-
zás hosszú távon emelné a
város turisztikai vonzerejét.

A késõbbiekben dr.
Ferenczi Attila bizottsági el-
nök a belváros revitalizációjá-
nak folyamatát ismertette,
majd pedig Szabó János épí-
tész-tervezõ képekkel illuszt-
rálva mutatta be, milyennek
képzelik az átépítés után a
Szent István teret. 
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S zeptember utolsó heté-
ben tizenhatodik alka-

lommal versengtek a város
középiskolásai a Garabon-
ciás napok keretében.
Nyolc iskola, nyolc párt állí-
tott polgármester-jelöltet, a
Baross utcai sportpályán
ismét felépült Garaboncity,
és programok, vetélkedõk
egész sora várta a diáko-
kat. Fodor József fõszerve-
zõ szerint a Garabonciás
napok közül az 1999-es
volt az etalon, emellett em-
líthetõ az idei színvonala –
az iskolák, a kampánystá-
bok, a jelöltek nagyon „oda-
tették magukat”.

Sûrû volt ez az egy hét,
hétfõn fáklyás felvonulás és
a Csabai Színistúdió elõ-
adása, kedden a Jókai
Színház jóvoltából „beava-
tó-színház” és kampány
happening, szerdán kon-
certek; közben vers- és pró-
zamondó versenyek, óriás-
amõba, graffitiverseny, bel-

városi tájékozódási futóver-
seny, sakk-kupa és a labda
szerelmeseinek garaball. A
kampánystábok jól bírták a
strapát, maradt még hang-
juk csütörtökre is, hogy a
közös kampányzáró felvo-
nuláson, majd a diákpolgár-
mester-választáson buzdít-
sák saját iskolájuk jelöltjét.
A verseny igen szoros volt,
végül a diákpolgármester,
aki megkapta a város kul-
csát, a Széchenyi István
Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépisko-
la tizenkettedikes tanulója,
Petrovszki Csaba lett (Vizit
Párt), alpolgármester Egri
Sándor a Vásárhelyi Pál
Mûszaki Szakközépiskolá-
ból (Archi Csókák) és Kele-
men Sándor a Belvárosi Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
umból (Pirópárt). Szépen
szerepelt a többi jelölt is:
Béres Richárd, Evangéli-
kus gimnázium (Beg Blues
Band); Dávid Péter, Gépé-

szeti (XD); Hati Angelika,
Szent-Györgyi (MAG – Mr.
Albert Gárdája); Kovács
Ferenc, BÉKSZI Zwack
(KerXL); Molnár István,
Rózsa (Rózsa Family
Gangsters).

A rengeteg feladat közül
az egyik a Munkácsy-kép
megvásárlásához kapcso-
lódott. A Grátiszban megje-
lent egy támogatói nyilatko-
zat, a stáboknak ennek se-
gítségével kellett támogató-
kat gyûjteniük (névvel, cím-
mel), akik számára a Békés
Megyei Hírlap postázza a
csekket. A Közgé 707, a
Vásárhelyi 430 kitöltött nyi-
latkozatot adott le, a nyolc
iskola összesen 2 200-at.
Ha minden felajánló leg-
alább 1 000 forintot ad, a
Garabonciás napokhoz
kapcsolódóan több mint
kétmillió forint gyûlhet ösz-
sze a festmény megvásár-
lásához.

M. E.

A TTrreeffoorrtt  UUttccaaii  ÓÓvvooddáássookkéérrtt
AAllaappííttvváánnyy nevében

köszönetünket fejezzük ki minden
támogatónknak, akik 2005. évi

jövedelemadójuk
1 %-át (171 087 Ft-ot)

alapítványunknak felajánlották.
Az összegbõl

gyermek-öltözõszekrényeket és
szakkönyveket vásároltunk.

Szeretettel és köszönettel fogadjuk
további felajánlásaikat!

A TTrreeffoorrtt  ÁÁggoossttoonn  AAllaappííttvváánnyy
köszönetét fejezi ki támogatóinak,

akik a 2005. évi szja 1 %-ával,
összesen 418 873 Ft-tal támogatták

az alapítványt.
A befolyt összeget diáksport

támogatására fordítottuk.
Köszönettel fogadjuk

további felajánlásaikat.
Adószámunk: 1188337755775500-11-0044  

Az alapítvány kuratóriuma

AZ ARANY JÁNOS
SZABADIDÕS KLUB

KÖSZÖNI TÁMOGATÓINAK
AZ SZJA FELAJÁNLOTT

1 %-ÁT, 85 043 FT-OT,
MELYET A GYEREKEK

SPORT- ÉS KULTURÁLIS
TEVÉKENYSÉGÉRE

FORDÍTOTT. 

A IV. KÁROLY ALAPÍTVÁNY
a 2005-ös szja 1 %-ának

felajánlásaiból
559 719 Ft-hoz jutott.

Ezt az összeget a kuratórium
döntése alapján a tanulók

jutalmazására és a játszóudvar
szépítésére használtuk fel.

A kuratórium

Kétszázötven igény A dekrétumok ellen Témapark és parkoló

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Cigány Kisebbsé-

gi Önkormányzata a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogai-
ról szóló 1993. évi LXXVII.
Törvény 25. § i) pontja alap-
ján ösztöndíjat alapít a bé-
késcsabai lakóhelyû, szociá-
lisan hátrányos helyzetû ro-
ma fiatalok támogatására.

Pályázni az alábbi feltéte-
lek fennállása esetén lehet:

állandó békéscsabai lakó-
hely, tanulói jogviszony álta-
lános iskolában, középiskolá-
ban, az elõzõ tanévi tanulmá-
nyi átlag minimum 3,5 (ezen
feltétel alól kivételt képeznek
az általános iskola 1. osztá-
lyos tanulói).

A támogatás formája: a tá-
mogatás egyszeri pénzbeni
juttatás, melyet az ösztöndíj
alapítója a támogatott tanuló
iskolájának utal át. Az oktatá-
si intézmény a támogatott ta-
nuló ösztöndíját felhasznál-
hatja: a pályázó számára
szervezett osztálykirándulás-

ra, szabadidõs-, kulturális- és
sportprogramok szervezésé-
re, az elnyerhetõ támogatás
összege: személyenként ma-
ximum bruttó 7 000 Ft.

A pályázatot a Békéscsa-
bai Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzathoz (Békéscsa-
ba, Szabadság tér 11-17. III.
emelet titkárságára) kell be-
nyújtani. A pályázat kiírója ûr-
lapot nem rendszeresített, a
pályázóknak kérelem formá-
jában iskolalátogatási igazo-
lással és bizonyítvány máso-
lattal kell leadni igénylésüket.

A pályázat beadási határ-
ideje: 2007. október 31.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2007. novem-
ber 30.

A kisebbségi önkormány-
zat a beérkezett pályázatokat
rangsorolja, ennek alapján
hozza meg határozati formá-
ban döntését.

A pályázókat az ösztöndíj
alapítója az eredményrõl le-
vélben értesíti.

Ösztöndíj cigány
fiataloknak

Közgés
a diákpolgármester

Garabonciások a Munkácsy-képért

A Békés megyei foglalkoztatók,
egyéni vállalkozók 13 %-a nem telje-
sítette a NYENYI adatszolgáltatást,
amit április végéig kellett volna lead-
ni. A regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóság tájékoztatása szerint
sokan felszólítás ellenére sem közöl-
ték az adatokat. Ez azért jelent gon-
dot, mert a szolgálati idõ és a bér-
adat nélkülözhetetlen a nyugdíjak
megállapításához, illetve az igények
elbírálásához. A hiányzó adatszol-
gáltatásokat soron kívül bírságmen-
tesen lehet pótolni!

A SSzzaabbóó  PPááll  TTéérrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  AAllaa-
ppííttvváánnyyaa  kköösszzöönneettéétt  ffeejjeezzii  kkii támo-
gatóinak, akik az szja 1 %-ával,
840 753 Ft-tal hozzájárultak céljaink
megvalósításához. A kuratórium a
befolyt összeget kiemelkedõ ered-
ményeket elért tanulóink jutalmazá-
sára, valamint oktatást segítõ eszkö-
zök fejlesztésére fordította. Tisztelet-
tel kérjük, hogy felajánlásaikkal a jö-
võben is segítsék munkánkat!

Zenélõ szökõkút, rózsakert, rendezvénytér, föld alatti
parkolók – mindezeket a tervek szerint a csabai Szent
István téren hoznák létre, méghozzá jelentõs pályázati
támogatásból – ez volt a témája a Városháza díszter-
mében október 4-én megtartott lakossági fórumnak.
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A Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület pályá-

zatának köszönhetõen
megszépült a Széchenyi li-
get. Rövidesen látogató-
központként funkcionál az
épület, amely 1861-tõl egy
ideig gõzfürdõ és sörház
volt, 1896-ban egy kerti pa-
vilonnal bõvült, az utóbbi
évtizedekben azonban
többnyire üresen állt. A liget
ékességét Csökmei László
tervei alapján a Sebestyén
és Társa Kft. varázsolta új-
já, a beruházás 220,5 millió
forintba került (215,2 milliós
pályázati forrás és 5,3 millió
a saját erõ mellett).

Az egyesület „Körösök
lágy ölén” címû programja
több mint 926 millió forintot

nyert a Regionális Fejlesz-
tési Operatív Program pá-
lyázatán, ennek segítségé-
vel hat Békés megyei tele-
pülésen (Békéscsaba, Gyu-
la, Békés, Doboz, Mezõ-
berény, Köröstarcsa) való-
sultak meg turisztikai beru-
házások. A csabai látogató-
központot Vantara Gyula
polgármester, az egyesület
elnöke adta át október 3-án.
Az ünnepségen jelen volt
többek közt Pap János, az
egyesület korábbi elnöke és
polgármester, valamint dr.
Perjési Klára gyulai, Izsó
Gábor békési és Cservenák
Pál Miklós mezõberényi
polgármesterek. 

– A fenntartható fejlõdés
a mindennapi életben any-
nyit jelent, hogy vigyázzunk
meglévõ értékeinkre. A liget
meghatározó épülete láto-
gató- és konferenciaköz-
pontként ismét régi fényé-
ben pompázik, ahol bemu-
tathatjuk a környezõ vidék,
az Élõvíz-csatorna növény
és állatvilágát. A munkála-
tok során megszépült a kör-
nyezet, ismeretterjesztõ út-
vonalakat alakítottunk ki
gyalogosok és kerékpáros-
ok számára, itt azonban
nem szabad megállnunk.
Terveink között szerepel a
közvilágítás korszerûsítése,
a sportpályák kiépítése és
öntözõrendszer kialakítása
– mondta Vantara Gyula. Az

épület most még üresen áll,
ahogy Viczián Jánostól, az
egyesület munkaszerveze-
tének vezetõjétõl megtud-
tuk, a bútorokat a napokban
helyezik el. A nagyteremben
állandó és idõszaki kiállítá-
sok kapnak helyet (a beren-
dezések nélkül egyelõre
olyan, mint egy gyönyörû
bálterem), lesz konyha helyi
ételekkel, de minikönyvtár
és számítógépes szoba is.
A 926 milliós megyei turiszti-
kai projekt ünnepélyes zárá-
sára ebben a megújult kör-
nyezetben kerül sor Békés-
csabán, október 30-án, ked-
den 11 órakor.

M. Erika

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
JEGYZÕJE PÁLYÁZATOT HIRDET

a Polgármesteri Hivatal

városmarketing-referensi munkakör betöltésére.

Ellátandó feladatok:
Tervezi és szervezi az önkormányzat marketingtevé-

kenységét. Ellátja az önkormányzat arculatának alakítá-
sával kapcsolatos feladatokat.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek: 

• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• cselekvõképesség,
• egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus, kommuni-
káció, vagy nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett
szakképesítés,

• angol és német nyelvvizsga (középfokú, „C” típusú).
Elõnyt jelent: tárgyalóképes nyelvismeret a fenti nyel-

vekbõl, turisztikai területen gyûjtött ismeret, médiakap-
csolatokban szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

szakmai tevékenységet is bemutató önéletrajzot, vég-
zettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát, 3 hó-
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, sze-
mélyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, va-
lamint a hivatal közszolgálati szabályzata alapján történik.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

a pályázatot személyesen vagy postai úton kell be-
nyújtani Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.),

dr. Benedek Mária jegyzõ részére.
A pályázat beérkezésének határideje:

2007. október 25.
A jegyzõ értékeli a pályázatokat, szükség esetén a

pályázókat személyesen is meghallgatja. A pályázatról
a polgármester egyetértésével a jegyzõ dönt. A pályá-
zók a pályázat eredményérõl az elbírálást követõen ér-
tesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát
visszaküldjük.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás

Opauszki Zoltán kabinetfõnök (66) 452-252/1102
telefonszámán kérhetõ.

Hanó elnök,
Velkey honatya
A szarvasi választáson

eldõlt, hogy a Kisgaz-
da Polgári Egyesület me-
gyei elnöke Jeszenszky
Géza, elnökségi tagok
Balogh Lajos és Hetényi
István. A Kisgazda Polgá-
ri Szövetség Párt Békés
megyei szervezetének el-
nöke Hanó Miklós, elnök-
ségi tagok: Bakos István,
Tébi Károly. 

SZDSZ-es országgyû-
lési képviselõ, frakcióve-
zetõ-helyettes lett Velkey
Gábor békéscsabai ön-
kormányzati képviselõ,
korábbi alpolgármester.

Úgy gondolom, létezik egy
közös értékvilág, amely

nem helyesli az erõszakot, a
szélsõségeket, a félelemkel-
tést. Szerettem volna, hogy
közösen fogalmazzunk meg
állásfoglalást, amelyben ki-
nyilvánítjuk, hogy a Magyar
Gárda rendezvényét nemkí-
vánatos eseménynek tartjuk
a városban. Bár ez nem szü-
letett meg, örömmel vettem,
hogy a hozzászólók egyetér-
tettek az általam elmondot-
takkal, a polgármester pedig
minden szélsõségtõl elhatá-
rolódott. Egyetértek a polgár-
mester úrral abban, hogy el-
utasítja a szélsõségeket, így
a Magyar Gárdát is – kezdte
Velkey Gábor az SZDSZ tájé-
koztatóját. Aképviselõ szerint
a gárda a magyar történelem
vészterhes korszakait idézi, a
szélsõséges politikai nézete-
ket erõsíti, militáns jellegébõl
adódóan erõszakot sugall és
félelmet kelt. Velkey Gábor
az állásfoglalás mellett még
két ügyben kért szót a köz-
gyûlésen napirend elõtt. Mint
mondta, nem kapott kielégítõ
választ arra, miért maradt el
idén a városi tanulmányi ver-
seny, az viszont megnyugta-
tó, hogy jövõre megrendezik.

Jelezte, hogy az Orosházi úti
felüljáró átalakítása hosszú
útlezárásokkal járt, további
hasonló munkáknál el kell ér-
ni, hogy rugalmasabb legyen
a kivitelezõ.

A Szent István tér 10.
szám alatti épület hasznosí-
tásával és felújításával ösz-
szefüggésben tragikusnak
és szomorúnak nevezte,
hogy az SZDSZ bármilyen
ügyben fogalmaz meg racio-
nális vagy kompromisszu-
mos javaslatot, azt a többség
alig vagy egyáltalán nem ve-
szi figyelembe. Mint mondta,
érthetetlen, miért kellett rög-
zíteni az épület fejlesztésé-
nek irányát, amikor még ren-
geteg információ nincs a köz-
gyûlés birtokában. Velkey
Gábor a Csabai Mérleggel
kapcsolatban megjegyezte:
úgy szervezné ki és tolná át a
felelõsséget egy gazdasági
társaságra a testület, hogy
közben nem árulja el, milyen
irányultságú lapot szeretne;
örül, hogy erre vonatkozó ké-
rését akceptálta a közgyûlés.
Hozzátette, nem tartja he-
lyesnek, hogy az önkor-
mányzat lapjának egy gaz-
dasági társaság vezetõje
lesz a felelõs kiadója.

VI. Békéscsaba Regionális
Hulladékgazdálkodási Konferencia

Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum
2007. október 19.

Békéscsaba, Kiss Ernõ u. 3.
A konferencia fõvédnöke:

dr. Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter
A konferencia levezetõ elnöke:

Viczián János környezetmérnök
A konferencia résztvevõit köszönti:

Fodor Jánosné, Békéscsaba Megyei Jogú Város
önkormányzati képviselõje

Résztvevõk:
dr. Markó Csaba, Szilágyi Tamás, dr. Cserei Pál,
Gyurkó Csaba, Hankó Gergely, Jusztin Balázs,
Kovács Erika, Balázs Ildikó, dr. Knapcsek Zoltán,
Solymos Antal, Szabó Jenõ

A rendezvény részletes programja megtalálható Békés-
csaba város internetes honlapján (www.bekescsaba.hu). 

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

A Természetjáró kör túrája október 14-én, vasárnap Szanazugtól Dobozig. Indulás:
8.40-kor a békéscsabai buszpályaudvar 14-es kocsiállásáról. Program: Dobozon a fel-
újított liget, a Wenckheim-kápolna és kripta megtekintése.

*
Október 15., hétfõ 14.30-kor: „Kastélyok és kúriák Békésben” címmel Szelekovszky
László környezet- és természetvédelmi fõtanácsos vetítéssel egybekötött elõadása a
nyugdíjasklubban.

*
Október 17., szerda 17 óra: Nagyajtai Kovács Zsolt békéscsabai alkotó Az utolsó sze-
retõ címû könyvének bemutatója. Közremûködik Csomósné Tanka Ilona irodalomtanár
és Tomanek Gábor színmûvész.

*
Október 19., péntek 17 óra: a Szabadságharcok címû bélyegkiállítás megnyitója. Meg-
nyitja dr. Kerekes Attila önkormányzati képviselõ. Megtekinthetõ november 9-ig, hét-
köznapokon 8-tól 18 óráig.

*
Október 20., szombat 10 óra: A II. Békéscsabai Digiporáma Fesztivál nyilvános vetítés-
sel egybekötött díjátadó ünnepsége. A díjakat dr. Ladvánszky György, az ORTT testüle-
ti tagja adja át.

*
Október 21., vasárnap 11 óra: Bozsik József (Bozsik gazda) a Magyar Rádió munkatársá-
nak vetítéssel egybekötött elõadása Rezisztens gyümölcs és szõlõfajták címmel.

*
Alakformáló torna – hétfõi és szerdai napokon 18.30-tól 19.30-ig. Vezeti: Szamosvári
Anita aerobicoktató.  Részvételi díj 350 Ft/fõ/alkalom. Baba-mama torna – minden
kedden 10-tõl 11 óráig. Részvételi díj: 400 Ft/fõ/alkalom. Vezeti: dr. Vitaszek Lászlóné
gyógytornász.

Újra Frankó
Fesztivál!

O któber 13-án, 19 óra-
kor a városi sport-

csarnokban kezdetét ve-
szi a közkedvelt Frankó
Fesztivál, melyen fellép
többek között Márk, Lola,
Gáspár Laci, Bódi Guszti
és a fekete szemek, vala-
mint Delhusa Gjon is. A
program elõtti napon, 12-
én véradás a Gyulai úti
vérellátó központban, s
akik vért adnak, azok
ajándék belépõvel vehet-
nek részt a másnap esti
bulin. A jegy ára egyéb-
ként elõvételben 600, a
helyszínen 1000 Ft.

programja
OOkkttóóbbeerr  1122-éénn

17 órakor: Agykontroll ismétlõ tanfolyam
22 órakor: El ritmo party a Casinóban

OOkkttóóbbeerr  1133––1144
9–18 óráig: 40 órás Silva-féle
agykontroll-tanfolyam

OOkkttóóbbeerr  1155-éénn
19 órakor: Pódiumszínház – A nagy visszaté-
rés
– Dinnyés József koncertje

OOkkttóóbbeerr  1166-áánn
18.30–21-ig: „Gazdálkodj okosan!” – internetes kereskedelmi
és üzleti találkozó

OOkkttóóbbeerr  1177-éénn
8.30–14-ig: Városi Ifjúsági Parlament

OOkkttóóbbeerr  1188-áánn
Fajó János kamara-kiállítása a Munkácsy Emlékház kistermében

OOkkttóóbbeerr  1199-éénn
21 órakor: a Doors emlékzenekar koncertje

OOkkttóóbbeerr  2211-éénn országos keresztrejtvényfejtõ verseny
OOkkttóóbbeerr  2222-éénn

8.30–21 óráig: „Gazdálkodj okosan!” – internetes kereskedelmi
és üzleti találkozó

OOkkttóóbbeerr  2299-éénn
10 órakor: „Szünidõzz velünk!” – mesefilmvetítés az ifiház
nagytermében
18.30–21-ig: „Gazdálkodj okosan!” – internetes kereskedelmi
és üzleti találkozó

OOkkttóóbbeerr  3300-áánn
10 órakor: „Szünidõzz velünk!” – õszi szüneti játszóház
a Munkácsy Emlékház udvarán

Mûemléki kerékpártúrák az építészeti hónap alkalmából:
október 14-én Gyulára és Póstelekre, október 21-én Békéscsaba

nevezetességeinek megtekintése, október 28-án Gerlára és Dobozra.
Indulás vasárnaponként 10 órakor a Munkácsy Emlékháztól.

Megszépült a liget

Gárda, felüljáró, mérleg

A
Elérhetõségeink:
5600 Békéscsaba,

Derkovits sor 1. Pf.: 60.
Tel.: 66/449-222  
Fax: 66/449-336
ifihaz@ifihaz.hu
www.ifihaz.hu
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A költségvetés stabil,
egyensúlyban van. Míg

tavaly 1,2 milliárdnyi va-
gyont értékesített az önkor-
mányzat, az új városveze-
tés határozott célja a va-
gyonfelélés és a korlátlan
hitelfelvétel megállítása, ez
tükrözõdik a költségvetés-
ben is. Vannak fejlesztési
forrásaink, azonban a pá-
lyázatok kiírása késik, a tá-
mogatások mértéke csök-
ken, ráadásul az energia-
árak nõnek; a nem kiszá-
mítható környezet miatt in-
dokolt az óvatosság –
mondta dr. Ferenczi Attila a
Fidesz tájékoztatóján. A
képviselõ és Hanó Miklós
alpolgármester példaként
hozta fel a szennyvízcsator-
názást, amelynél még nincs
konkrét adat arra vonatko-
zóan, milyen mértékû lesz a
támogatás. Mint mondták, a
18 milliárdos beruházásnál
a támogatás csökkenése
milliárdos pluszterheket ró-
hat a városra. 

Hanó Miklós és dr.
Ferenczi Attila eddig tíz la-
kossági fórumon vett
részt. Hangsúlyozták,
hogy például az útjavítá-
sok, járdafelújítások, ár-
kok tekintetében 10–15
éves elmaradásokról be-
szélnek a lakók. Mintegy
négymilliárdnyi igény me-
rült fel, ezeket igyekszik

ütemezetten figyelembe
venni a város. A legutóbbi
közgyûlésen például útfej-
lesztési pályázatot nyújtot-
tak be az Északi Logiszti-
kai Park útjára, a Nagy An-
tal, a Trefort és a Kisszik
utcákra, a Köröspart utca
burkolatépítésére, a kö-
vetkezõ alkalommal pedig
a Magyar utca útburkolatát
is meg szeretnék építtetni.
Beszéltek arról, hogy tör-
vény szerint a lakóknak
kell gondoskodniuk zárt
kukatárolók kialakításáról,
dr. Ferenczi Attila javasla-
tára ennek támogatására
kezdésként 10 millió forin-
tot különített el a közgyû-
lés. A fürjesi átkötõúttal
kapcsolatban kiemelték: a
lokátorállomás építéskor
úgy volt, az illetékes mi-
nisztérium építteti meg az
utat. A tervek elkészültek,
kérik Tóth Károly közben-
járását a minisztériumnál
az út megépítése érdeké-
ben. Ami pedig a Békés-
csaba Vagyonkezelõ Zrt.-t
illeti, úgy fogalmaztak,
hogy a szocialisták meg-
jegyzéseivel ellentétben a
társaság a város vagyonát
kezeli, nem pedig a várost
uralja. Szeretnének jó
kapcsolatokat ápolni a
céggel, amelytõl gazdasá-
gi hasznot várnak.

M. E.

Folytatás az 1. odalról
A projekt elõkészítési mun-
káira 300 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást
biztosított a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség, amely
mellé 100 millió forint ön-
részt tett az önkormányzat,
a tervezés pedig eddig
mintegy 320 millió forintba
került. A tervek, az engedé-
lyeztetés és a mûszaki do-
kumentáció elkészítésének
végsõ határideje 2007. de-
cember 20-a – miután az
önkormányzat és a hazai

támogató átnézte a doku-
mentációt, indulhat az en-
gedélyeztetés. Vantara
Gyula kiemelte: ezt követõ-
en derül majd ki, hogy az
Európai Unió irányelveinek
megfelelõen mit tudnak be-
vonni a pályázatba. Hogy a
kimaradóknak is tudjanak
segíteni, megpályáznak há-
rom szippantóskocsit, ame-
lyekkel a csatornadíj árá-
ban szállítanák el a szenny-
vizet, technikailag pedig
nyitva hagyják a késõbbi rá-
csatlakozás lehetõségét. A

támogatás nagyságrendjét
egy objektív költség-ha-
szon elemzés alapján hatá-
rozzák meg, errõl a végsõ
döntést az Európai Bizott-
ság hozza meg Brüsszel-
ben. A támogatás mértéke
úgy 78–80 százalék körül
várható, a pontos adatok
még nem ismertek (a ko-
rábbi hasonló beruházá-
soknál az uniós és nemzeti
támogatás együttes mérté-
ke elérte a 90 százalékot,
most ennél kevesebbre
számíthatunk). A 18 milliár-

dos beruházáshoz 1,2–1,3
milliárd forint gyûlik össze a
lakossági befizetésekbõl. Az
önkormányzat igyekszik ki-
pótolni a saját erõt az önerõ-
kiegészítõ pályázat segítsé-
gével, s ha ez sem elég, hi-
telfelvétellel is számolnak.

Októberben a csatorná-
zással érintett területeken
lakossági fórumokat szer-
vez az önkormányzat, ahol
saját területükre vonatkozó-
an tudhatnak meg informá-
ciókat az érdeklõdõk.

M. E.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÉKÉSCSABA ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ

ÖNKORMÁNYZATI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

PÁLYÁZATOT HIRDET A TÁRSULÁS

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK

KÖNYVVIZSGÁLÓI ELLENÕRZÉSÉRE

E feladatra eredményesen azok a könyvvizsgálók pályáz-
hatnak, akik megfelelnek a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92/B. §-ában foglalt feltételeknek. 

A könyvvizsgáló feladatai:
A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46. §-ában foglaltak-

nak megfelelõen, a társulás 2007. évi, egyszerûsített éves
beszámolójának (mérleg; éves pénzforgalmi jelentés; pénz-
maradvány-kimutatás; eredmény-kimutatás) könyvvizsgálói
feladatainak ellátása. (A munkát 2008. év elsõ negyedévében
kell elvégezni.)

A pályázat kötelezõ tartalma:
könyvvizsgálói feladatok ellátásának programtervezete
könyvvizsgálati módszer ismertetése.
A pályázat mellékletei:
a pályázó könyvvizsgáló szakmai önéletrajza, gazdasági

társaság pályázata esetén a szervezet bemutatása, a
könyvvizsgálói tevékenységet ténylegesen végzõ szemé-
ly(ek) megjelölése és szakmai tevékenységük részletes is-
mertetése,

a könyvvizsgálói bejegyzést igazoló dokumentum(ok) hite-
les másolata,

nyilatkozat arról, hogy az 1990. évi LXV. törvény 92/B § (2)
bekezdésében foglaltakban elõírt kizáró ok nem áll fenn,

megbízásiszerzõdés-tervezet, árajánlattal együtt.
A pályázat postai úton, zárt borítékban nyújtható be az

alábbi módon címezve:
Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistér-

ségi Társulás „Könyvvizsgálói pályázat” 5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7. 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
megjelenésétõl számított 30 nap.

Elbírálás várható határideje: A pályázat benyújtási határ-
idejét követõ soros Társulási Tanács ülés idõpontja.

A könyvvizsgáló foglalkoztatása – a Társulási Tanács dön-
tését követõen – egyszeri megbízási szerzõdéssel történik.
Díjazás: megegyezés alapján.

ÚJABB  SZÉP  LAKÁSOK  –  A közelmúltban adták át a BÁÉV Zrt. és a BÁÉV In-
gatlan Kft., valamint magánbefektetõk beruházásában elkészült Andrássy
u. 51. sz. alatti épületegyüttes elsõ ütemét, hatvannégy lakást és kilenc üz-
lethelyiséget. Az igényes kivitelezésû lakóházba liftet is beépítettek a leen-
dõ lakók teljesebb körû kiszolgálása érdekében, no meg az Európai Unió
elvárásai szerint. A szép lakások a legmagasabb igényeket is kielégítik, rá-
adásul igen sokféle alapterületû található közöttük

FÖLDÁRVERÉS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata árverésen kívánja érté-
kesíteni Békéscsabán, az elkerülõ út
mellett található földterületeit.
Helyrajzi számok: 0361/61, 0361/81.
Területek: 2285 m2  szántó, 1516 m2

erdõ.
A földterületek együttes kikiáltási
ára: bruttó 10 570 000 Ft.
A hirdetés részletes szövege a város
internetes honlapján megtekinthe-
tõ az információk/ajánlati felhívások
menüpont alatt.

TELEKÁRVERÉS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata nyilvános árverésen kí-
vánja értékesíteni Békéscsabán,
a Tevan utcában található telkét.
Helyrajzi szám: 6131.
Terület: 1 ha 0808 m2.
A telek kikiáltási ára: bruttó 4000
Ft/m2.
A hirdetés részletes szövege a város
internetes honlapján megtekinthe-
tõ az információk/ajánlati felhívások
menüpont alatt.

TELEKÁRVERÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata árverésen kívánja érté-
kesíteni Békéscsabán, a Franklin és
Báthori utcák mögött található 9 épí-
tési telkét.
Helyrajzi számok:
20552/55, 20552/57 hrsz-ú két építé-
si telek, mérete: 633 m2/telek,
20552/27, 20552/34, 20552/59 hrsz-
ú három építési telek, mérete: 774
m2/telek,
20552/49, 20552/51 hrsz-ú két építé-
si telek, mérete: 606 m2/telek,
20552/50 hrsz-ú építési telek, mére-
te: 605 m2,
20552/80 hrsz-ú építési telek, mére-
te: 647 m2. 
A telkek kikiáltási ára: bruttó 3 700
Ft/m2.
A hirdetés részletes szövege a város
internetes honlapján megtekinthe-
tõ az információk/ajánlati felhívások
menüpont alatt.

Az Újkígyósi Falemezüzem Bt.
faipari lap-lemez termékek széles választékával,
fûrészáruval és egyéb bútoripari kiegészítõkkel
várja kedves vásárlóit!

Szolgáltatásaink: egyedi igény szerinti gyártás, lapszabászat,
élzárás, csiszolás, bérszárítás, bérvágás, házhoz szállítás.

ÚFA Bt. Belkereskedelmi Centrum
Újkígyós, Tormási út 15. • Telefon: (66) 256-111/123

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

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–16.30,
szombaton 7–12 óráig.

Természetesen fából - természetesen jót!

®

LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

Békéscsabán, a belvárosban, csendes kis utcában épült liftes társas-
házban másfél szobás, kétszobás, egy plusz két fél szobás, két és fél szo-
bás lakások klíma-elõszereléssel, garázsok 16 m² alapterülettel. Az ud-
varban kiépített parkolóhelyek használati joga megvásárolható. Beköltö-
zés a szerzõdéskötést követõen 8 hét. Érdeklõdni a még lekötetlen la-
kásokról a helyszínen – ahol kollégánk bemutatja azokat – naponta 8 és
15 óra között, a részletekrõl, a szerzõdési feltételekrõl minden kedden és
csütörtökön 9 és 15 óra között, valamint a 06-30/9289-595-ös telefonon
Palkovits Istvántól lehet.

„Négymilliárdos
lakossági igény”

Mérföldkõnél a szennyvízprogram

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 6.
Telefon: 06-30/205-5663
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A Batsányi utcai
üzletsoron lévõ

használtruha-üzletbe
kitûnõ minõségû

angol ruha
( G Y E R M E K R U H A )

érkezett.

A város gazdálkodása
stabil, a bevételek és a

kiadások nem alá- vagy fö-
létervezettek, eddig nem
vettünk fel hitelt, és a leg-
fontosabb, hogy nem kellett
fejlesztési forrásokat mûkö-
désre fordítanunk. A fejlesz-
tési célú pénzeszközöknél
van némi alulteljesítés,
részben azért, mert az elsõ
félévben nem írták ki a be-
ígért pályázatokat, részben
pedig azért, mert a közbe-
szerzési eljárás miatt a költ-
ségek a második félévben
jelentkeznek – mondta
Vantara Gyula közgyûlés
utáni tájékoztatóján. A pol-
gármester megemlítette:
korábban az a vád érte
õket, hogy mintegy 300–
400 milliós bevételt nem
számolnak bele a költség-
vetésbe. Hangsúlyozta: az
elsõ félévi teljesítés feke-
tén-fehéren bebizonyította,
hogy ez nem így van.
Ugyanakkor beszélt arról,
hogy takarékoskodni szük-
séges; az uniós pályázatok
2008-ra húzódnak át, gyûj-
teni kell az erõt arra, hogy
ezekhez az önrészt biztosí-
tani tudja a város – különö-
sen, hogy a fejlesztések fi-
nanszírozásával párhuza-
mosan még a “megörökölt”

hiteleket is törleszteni sze-
retnék.

Vantara Gyula szerint fon-
tos a szabadtéri sportlétesít-
mények fejlesztése és az
úgynevezett ifjúsági játszó-
terek, parkok létrehozása, s
ezek megvalósításával vala-
mennyi képviselõ egyetér-
tett. Kiemelte: az új városve-
zetés célja a fiatalok itt tartá-
sa. Az ifjúsági parkokkal azt
szeretnék elérni, hogy a
13–18 éves korosztály kö-
zösségben legyen együtt, a
fiatalok jól érezzék magukat,
sportolhassanak, kikapcso-
lódhassanak egy olyan kör-
nyezetben, amelyet a meg-
kérdezésükkel az õ igénye-
iknek megfelelõen alakítot-
tak ki. A fejlesztési javaslat
elveit jóváhagyta a közgyû-
lés, a jövõ évi költségvetés-
bõl elindul majd az ifjúsági
parkok kialakítása, a tervek
szerint Gerlán, Mezõme-
gyeren, Jaminában, a
Lencsésin és a belvárosban
lesznek ilyen “játszóterek”. A
polgármester végül öröm-
mel számolt be arról, hogy
az Orosházi úti felüljáró ha-
táridõ elõtt elkészült. A 44
éves út felújítása kényelmet-
lenségekkel járt, de szüksé-
ges volt.

Mikóczy

Október 5–6–7-én immár
ötödik alkalommal rendezték
meg a Csabai Lakberende-
zési, Építési Szakkiállítást és
Vásárt a sportcsarnokban és
környékén. Ribár György fõ-
szervezõ (Ribár és Társai
Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt.) elmondta: bár egyre ne-
hezebb megnyerni a vállalko-
zókat, a 3000 négyzetméter-
nyi területen hetvenkét cég
mutatkozott be, csaknem há-

romnegyed részük már az el-
sõ kiállítás óta visszatér ide.
Széles kínálattal jelentkezett
többek közt a Grósz és Tár-
sai Kft., a nyíregyházi szék-
helyû Szatmári Kft. vagy a
Pannon Bútorház. Az üzleti,
beszállítói kapcsolatok élén-
kítése fontos velejárója volt
ennek a három napnak. Jól
jártak, akik a kiállításon ren-
deltek például új ülõgarnitúrát
a nappalijukba, vagy egysze-

rûen csak kinéztek a bemuta-
tóra, ugyanis mindenki sors-
jegyet kapott, amellyel a leg-
szerencsésebbek értékes
szõnyeget és falikazánt nyer-
tek. A szobabútorok, konyha-
bútorok, lakberendezési kel-
lékek mellett láthattunk kály-
hákat, kandallókat, kazáno-
kat, fürdõszoba-berendezé-
seket, lépcsõket, korlátokat,
de voltak szõnyegek, festmé-
nyek és nyílászárók is; a cé-

gek legújabb, legjobb termé-
keikkel, szolgáltatásaikkal je-
lentek meg. Mint Vácz István
cégvezetõ elmondta, a Szõ-
nyeg Mester szõnyegáruház
tavaly csabai üzlete (Luther
u. 20.) megnyitása elõtt jött a
kiállításra, idén a rendezvény
fõ támogatójaként ismét szé-
les szõnyeg- és parkettakíná-
lattal rukkoltak elõ. 

Ribár György nem hagyott
kétséget afelõl, hogy jövõre
ismét lesz szakkiállítás, sze-
retné, ha 2008-ban a határon
túli vállalkozók is felvonultat-
nák kínálatukat.

M. E.

Pályázati hirdetményPályázati hirdetmény
Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzõje

pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal
személyzeti csoportvezetõi munkakör betöltésére.

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
A köztisztviselõk, közalkalmazottak, valamint a munka-

vállalók foglalkoztatásával kapcsolatos humánpolitikai és
munkaügyi feladatok elõkészítése, végrehajtása.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ, ILLETVE A PÁLYÁZAT ELNYERÉSÉ-
HEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– egyetemi szintû jogász, humánszervezõ, vagy
– fõiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási,

munkaügyi kapcsolatok, vagy
– fõiskolai szintû személyügyi szervezõ szakképesítés,
– legalább egyéves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a Ktv.

7.§ (7) bek. szerint.
Elõnyt jelent: humánpolitikai területen szerzett tapaszta-

lat, közigazgatási szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a szakmai tevékenységet is bemutató önéletrajzot,
a végzettséget igazoló oklevelek másolatát,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselõk jog-

állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a hivatal
közszolgálati szabályzata alapján történik.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások:

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), dr. Benedek Má-
ria jegyzõ részére.

A pályázat beérkezésének határideje:
2007. október 15.

A jegyzõ értékeli a pályázatot, szükség esetén a pályá-
zókat személyesen meghallgatja. A pályázatról a polgár-
mester egyetértésével a jegyzõ dönt. Apályázók a pályázat
eredményérõl az elbírálást követõen értesítést kapnak. Az
eredménytelenül pályázók anyagát visszaküldjük.

A munkakör betölthetõ az elbírálást követõen azonnal.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás

a Titkársági Osztály személyzeti csoport (66) 452-252/1131
telefonszámán kérhetõ.

Elszámolnak
a bevétellel – Az elõzõ

városveze-
tés érdeme-
ként nagy
nyitó pénz-
készlettel in-
dult a 2007-
es év, a költ-
s é g v e t é s t

azonban rossz koncepcióval
tervezték meg. A korábban
megkezdett és folyamatban
lévõ beruházásokon kívül
kevés értelmes célra költöt-
tek, pedig egy város akkor
él, akkor fejlõdik dinamiku-
san, ha fejlesztésekre hasz-
nálja a meglévõ pénzeket,
ahelyett, hogy bankszámlán
tartaná. Kamatokból már az
elsõ félévben több jött be,
mint amit egész évre tervez-
tek – kezdte Baji Lajos a
szocialisták közgyûlés utáni
tájékoztatóját. Az MSZP vá-
rosi elnöke szerint árt a túl-
zott óvatosság, sok a sza-
bad pénzeszköz, miközben
az intézmények felújítására
már nem kerül, s a vagyon
lepusztul.

Tóth Károly kiemelte: or-
szágosan tiltakozik a Fidesz,
mondván, a kormány kivonja
a parlament hatásköre alól a
vagyongazdálkodást, hely-
ben viszont éppen õk adnak
át minden vagyon feletti ren-
delkezési jogot a Békéscsa-
ba Vagyonkezelõ Zrt.-nek. –
Ezentúl a Csabai Mérleget is

a részvénytársaság adja ki.
Ha ez a folyamat folytatódik,
lényegében minden érdemi
kérdésben a vagyonkezelõ
igazgatótanácsának elnöke
dönt majd – mondta a képvi-
selõ. A fürjesi összekötõúttal
kapcsolatban Tóth Károly
megjegyezte: a radarállo-
más építésekor úgy szólt a
megállapodás, hogy az álla-
mi pénzbõl készül majd el, a
közútkezelõ azonban nem
valósította meg a beruhá-
zást. Most a képviselõ sze-
rint nem adják át az utat az
államnak (a közútkezelõ ak-
kor dolgozhatna rajta), az
önkormányzat pedig nem ad
be pályázatot az összekötõ-
útra, így a jelenlegi állapot
marad. Pozitívan értékelte
viszont, hogy a polgármester
a Magyar Gárda Csabára
tervezett rendezvénye apro-
póján minden szélsõséges
megnyilvánulástól elhatáro-
lódott. Az MSZP ezzel kap-
csolatban Velkey Gábor kez-
deményezése mellé állt. Egy
másik szervezettel, a Ma-
gyar Nemzetõrséggel kap-
csolatos újságírói kérdés
kapcsán elmondta: a köz-
rend, a közbiztonság fenn-
tartása állami monopólium.
Aki kedvet érez hasonlóhoz,
annak a honvédség tartalé-
kos szervezetén belül, állami
felügyelet mellett kellene
próbálkoznia.

Sok a szabad pénz

Építési szakkiállítás

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

Új szolgáltatás: SÁTORBÉRLÉS (sörpad, színpad, hangosítás).
Tel.: 06-30/326-8630

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infovonal: (66) 52-00-72
További információ: www.perfekt.hu (Békés megye)

Az Ön tudásának szolgálatában!
Válasszon pénzügyi-számviteli-adózási
(OKJ) képzéseink közül:

– pénzügyi-számviteli ügyintézõ (középfok)
– biztosításközvetítõ (középfok
– valutapénztáros (középfok
– ingatlanközvetítõ (értékbecsléssel)
– mérlegképes könyvelõ (emelt szint)
– társadalombiztosítási szakelõadó (emelt szint)
– adótanácsadó (felsõfok)

Tájékozódjon a feltételekrõl!
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Teljes kínálatunkat megtekintheti a www.szucsikingatlan.hu internetes honlapon.

Szucsik ingatlaniroda
Csaba Center, a fõbejárat mellett

Telefon/fax: 66/524-679
Mobil: 06-20/954-6159

Gyula, Városház u. 20. • Tel./fax: 66/464-155
E-mail: szucsiklaszlo@freemail.hu,

info@szucsikingatlan.hu
Web: www.szucsikingatlan.hu, www.ingatlantajolo.hu, www.bekescsaba-ingatlan.hu

Békéscsaba, Garay utca, 1200 nm-es telken 360 nm-es  családi ház, 5 szobával, szép kivitelezés, fûthetõ garázzsal.  Ár: 53.000.000 Ft
Békéscsaba, Árpád soron, a strandhoz közel, 1070 nm-es telken lévõ 225 nm-es, NIVO díjas, luxus családi ház.   Ár: 65.000.000 Ft

LAKÁSOK:

Békéscsaba, Kazincy ltp., 4. emeleti tégla lakás, egyedis, 1,5 szobával, nagy konyhával eladó. Ár: 7.300.000 Ft
Békéscsaba, Tölgyfa utca, 3. emeleti,tégla , 50 nm-es, 2 szobás, egyedis lakás, galériás hálóval eladó. Ár: 7.800.000 Ft
Békéscsaba, Haán Lajos tér, tégla 45 nm-es lakás 3.emeleti, 2 szobás , egyedis lakás, áron alul sürgõsen eladó.  Ár: 7.900.000 Ft
Békéscsaba, Penza lakótelepen,1. emeleti 40 nm-es, 1 szobás lakás,erkéllyel, 3 éve szépen fel lett újítva, egyedi fûtéssel eladó. Ár: 8 mFt
Békéscsaba, Rezeda utca, tégla épületben 64 nm-es, 2 szobás lakás, egyedi fûtéssel,erkéllyel,2003-ban újítva eladó. Ár: 8.500.000 Ft
Békéscsaba, Lencsési úton,1. emeleti 53 nm-es ,központi fûtésû, tavaly decemberben újított,1+2 fél szobás eladó. Ár: 7.900.000. Ft
Békéscsaba, Tulipán utcában, 2. emeleti 57 nm-es 2 szobás lakás, egyedi fûtéssel,,, a centertõl 5 percre, sürgõsen eladó. Ár: 8.600.000 Ft
Békéscsaba, Lencsési út 39 nm-es 4. emeleti lakás,1 szobás, egyedi gázos, radiátoros fûtéssel eladó. Ár: 6.200.000 Ft  
Békéscsaba, Õr utca, 57 nm-es, 4.emeleti,2 szobás, egyedis lakás, jó állapotban,áron alul,sürgõsen eladó. Ár: 7.500.000 Ft
Békéscsaba, Szabó Pál, 3. emeleti, 43 nm-es, 1,5 szobás ,tégla lakás, egyedi fûtéssel, részbeni bútorozással eladó. Ár: 7.800.000 Ft
Békéscsaba, Paróczay utca 57 nm-es, 1. em., 2 szobás,2005-ben felújított lakás,15 nm-es erkéllyel, eladó. Ár:8.500.000 Ft
Békéscsaba, Lencsési úton,a Lencsési lakótelep elején, 6. emeleti,64 nm-es,2,5 szobás központis lakás eladó. Ár: 8.750.000 Ft
Békéscsaba, Bartók Béla úton 58 nm-es földszinti lakás,egyedi  fûtéssel,2 szobával, erkéllyel, eladó. Ár: 8.000.000 Ft
Békéscsaba, Kazinczy ltp, 1. em, 50 nm-es, 2 szobás, téglablokkos, egyedis, konvektoros fûtésû lakás eladó. Ár: 8.200.000 Ft
Békéscsaba, Kazinczy ltp., 2 szobás, nagy konyhás, erkélyes, egyedis lakás eladó. Tároló tartozik a lakáshoz. Ár: 8.900.000 Ft
Békéscsaba, Tolnai u. 55 nm-es,2 szobás,3. emeleti, 2004-ben felújított, egyedi fûtésû lakás eladó.  Ár: 8.900.000 Ft
Békéscsaba, Lázár utcában, 47 nm-es 2. emeleti, egyedi fûtésû lakás, konyha,étkezõ+ 2 szoba, erkéllyel eladó. Ár: 9.500.000 Ft
Békéscsaba, Bartók Béla út,eladó 62 nm-es, 2.emeleti, 2 szobás, konyhás,egyedis,tégla lakás, 2007-ben lett felújítva. Ár: 9.400.000 Ft
Békéscsaba,Vécsey utca, 58 nm-es, 2 szobás,3.emeleti, 2006 -ban szépen felújított, egyedis lakás, eladó. Ár: 8.750.000 Ft 
Békéscsaba, Bartók Béla úton, 8. emeleti 68 nm-es, 3 szoba,konyha,étkezõs lakás, erkéllyel,,kis rezsivel eladó.  Ár: 11.000.000 Ft  
Békéscsaba, Tolnai utca 2004-ben felújított, 56nm-es, 2 szoba,egyedis, körbefûtött lakás eladó. Ár: 9.800.000 Ft   
Békéscsaba, Szabó Pál téren, 73 nm-es tégla blokkos lakás, 2003-ban felújított, 3 szoba + étkezõs egyedis, eladó.      Ár: 10.600.000 
Békéscsaba, Haán Lajos tér, téglablokkos, 3. emeleti egyedis, 3 szobás lakás, erkéllyel eladó. Ár: 12.000.000 Ft
Békéscsaba, Andrássy u. - téglablokkos társasházban, 3. emeleti 68 m2-es, 3 szobás , egyedi gázos lakás eladó.      Ár: 11.700.000 Ft  
Békéscsaba, Jókai utca, 1.emeleti, 60 nm-es 2 szobás lakás, egyedi fûtéssel, a centerrel szemben, bútorozva eladó. Ár:14.500.000 Ft   
Békéscsaba Kinizsi utca, 70nm-es 2005-ben épített  lakás, 2,5 szobával. egyedi fûtéssel, erkéllyel  eladó. Ár: 15.200.000 
Békéscsaba, Wlassics sétány 50 nm-es, földszinti, 2 szobás, konyhás, egyedi fûtésû lakás eladó.   Ár: 13.500.000 Ft
Békéscsaba, Munkácsy úton, téglablokkos, 1. emeleti 69 nm-es,erkélyes, 2,5 szobás lakás, egyedi fûtéssel, eladó. Ár: 13.600.000 Ft
Békéscsaba, Jókai utca 4. emeleti 97 nm-es lakás, 4,5 szoba, egyedi fûtéssel, tetõtér beépítéssel eladó.  Ár: 14.500.000 Ft 
Békéscsaba, Andrássy úton, 2000-ben épült társasházban, 2. emeleti 60 nm-es, egyedi fûtésû lakás, nagy nappalival eladó. Ár: 15.300.000 Ft   
Békéscsaba, Mednyánszki utca, téglablokkos társasházban,74 nm-es, 2,5 szobás, lakás,klímával, eladó. Ár: 18.500.000 Ft
Békéscsaba, Kinizsi utcában,földszinti16 nm-es exkluzív lakás,2 szoba, klíma, sarokkádas fürdõszobával eladó.    Ár: 26.500.000 Ft
Békéscsaba, Justh Gyula utcában,új építésû  liftes társasházban,különbözõ árakban,méretekben,egyéni kialakítási lehetõséggel, jó
helyen,Centerhez,iskolákhoz közel lakások eladók.

HÁZRÉSZ:

Békéscsaba, Kis Tabán utca,100 nm-es, 2,5 szobás,nappalis házrész,galériás háló kialakítással eladó. Ár: 11.900.000 Ft   
Békéscsaba, Egressy utca, 50 nm-es, 1 szobás, konyhás,elõkertes, utcafronti, házrész eladó. Csere is lehetséges. Ár: 4.600.000 Ft

BÉRLEMÉNY:

Békéscsaba,Csaba Center, 3. emeleti, 35 nm-es  iroda, bútorozottan kiadó cégek illetve vállalkozások számára.Ár: 80.000 Ft\hó

CSALÁDI HÁZAK:
Békéscsaba, Jókai utcán új sorház, 200 nm-es telken 100 nm-es , 40% készültségi szint, 4,5 szoba, garázzsal eladó. Ár: 7.500.000 Ft
Békéscsaba, Mikszáth utcában 1000 nm-es telken 100 nm-es polgári jellegû ház, 3 szobával, 2 garázzsal eladó. Ár:9.900.000 Ft
Békéscsaba, Nagyréten,1500nm-es telken 100nm-es, 3 szobás,tégla, félkomfortos, csempekályhás családi ház eladó. Ár: 10.500.000 Ft
Békéscsaba, Földvári úton, 460 nm-es telken 86 nm-es, családi ház,2 szobával, szép, gyümölcsfás kerttel eladó. Ár: 10.500.000 Ft
Békéscsaba, Haán Lajos téren, téglablokkos épületben, 4. emeleti 74 nm-es,szépen felújított lakás, egyedi fûtéssel,3 szobával eladó. Ár: 11.9 mFt
Békéscsaba, Tavasz utcában 670 nm-es telken, 140 nm-es, 60%-ban kész családi ház, garázzsal eladó.  Ár: 12.000.000 Ft
Békéscsaba, Kereki út, 530 nm-es telken 85 nm-es,2 szobával, garázzsal, horgászoknak kiváló családi ház eladó  Ár: 12.000.000 Ft.
Békéscsaba,Gorkij utcában,713nm-es telken,40nm-es családi ház eladó,1 szobás,, igényes,tégla falazatú családi ház eladó.  Ár: 12.4 mFt
Békéscsaba, Besenyei utca, 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház, 2 szobával ,áron alul eladó. Ár:12.800.000 Ft
Békéscsaba, Hársfa utcában,600 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás családi ház, szép állapotban, sürgõsen eladó.Ár: 13.000.000 Ft
Békéscsaba, Bethlen utca 460 nm-es telken 80 nm-es családi ház, 2 szoba, radiátor hõleadókkal, garázzsal eladó.  Ár: 13.200.000 Ft
Békéscsaba, Corvin utca,1000 nm-es telken 80 nm-es 2 szobás parasztház, felújítandó vagy lebontandó. Ár: 13.000.000 Ft   
Békéscsaba, Vörösmarty utcában, 500  nm-es telken, 155 nm, 2 szoba, nappalis családi ház, csempekályhával eladó. Ár:13.900.000 Ft
Békéscsaba, Kézay utca 570 nm-es telken 117 nm-es családi ház,2003-ban újítva, 3 szobával eladó.    Ár: 14.000.000 Ft
Békéscsaba, Dobos István utca, 766 nm-es telken 100 nm-es családi ház, 3 szoba, garázzsal eladó.   Ár: 14.500.000 Ft  
Békéscsaba, Vandháti út, 110 nm-es 2 szobás családi ház, garázzsal, parkosított kerttel eladó.   Ár: 14.500.000 Ft
Békéscsaba, Csokonai utcában, régi építésû polgári ház, 600nm-es telken, 120nm-es, 2,5 szobás, nappalis, eladó.   Ár: 15.000.000 Ft 
Békéscsaba, Erzsébet Lkp., kis telken,75 nm-es ,2 szobás családi ház,nincs kész, de az eladó vállalja a befejezést.. Ár: 15.200.000 Ft 
Békéscsaba, Kamilla utcában, 310 nm-es telken 110 nm-es családi ház, teljesen felújítva,garázzsal,5 szobával eladó. Ár: 15.500.000 Ft
Mezõmegyer, Nyárfa utcában,540 nm-es telken 190 nm-es, 5 szobás családi ház, központi fûtésû és vegyes, eladó. Ár:16.200.000 Ft
Békéscsabán,Lórántffy utca, 1250 nm-es telken 200 nm-es,3 szoba, nappalis családi ház eladó. Ár: 17.000.000 Ft   
Békéscsaba, Bankó András, 970 nm-es telken 120 nm-es 3 szobás családi ház , garázzsal eladó. Ár: 18.500.000 Ft  
Békéscsaba, Borjúrét,2488-as telken 125 nm-es, 1 szoba+ 5 fél, 2 szintes családi ház,elkezdett hõszigeteléssel. Ár: 18.600.000 Ft
Békéscsaba, Arany János, 160 m2-es felújított, 3 szobás családi ház, 1000-es telken eladó. Ár: 19.500.000 Ft   
Békéscsaba, Fiumei út - 650 m2-es telken 130 m2-es családi ház. Nappali + 2 szoba,beépített kandallóval eladó. Ár: 21.000.000 Ft 
Békéscsaba, Dobozi út, 970-es telken lévõ 180-as családi ház, a házban 4 szoba nappali. Belvárosi lakás csere is.  Ár: 27.500.000 Ft  
Békéscsaba, Dr. Becsey utca,460 nm-es telken 145 nm-es családi ház, 4 szobával, gondozott kerttel eladó. Ár: 28.000.000 Ft
Békéscsaba, Ybl Miklós,1400 nm-es telken 120 nm-es családi ház, 5 szoba,mûhellyel,eladó. Lakás csere is.  Ár: 30.500.000 Ft  
Békéscsaba, Kis Tabán utca, 600 nm-es telken 180 nm-es családi ház, 4szoba,nappalival , garázzsal eladó. Ár: 41.500.000 Ft  
Békéscsaba, Attila utca, 500 nm-es telken 210 nm-es luxus családi ház, 5 szoba, infraszauna  eladó. Ár: 45.000.000 Ft  
Békéscsaba,Kis Tabán utca, 700 nm-es telken, 220 nm-es családi ház, 6 szobával , 2 garázzsal eladó.  Ár: 45.000.000 Ft    
Békéscsaba,Diófás utca,1100nm-es telken, 110nm-es+60nm-es, 3+2szobás, 2 generációs családi ház,eladó.Csere is..Ár:45.000.000 Ft

Amúzeum nyitott egy
számlát Munkácsyt a

Munkácsyba jeligével, ennek
számlaszáma: 11733003-
15345747-10010000. Az
adományok befizetéséhez
csekk a múzeumban (Szé-
chenyi u. 9.) és a Békés Me-
gyei Hírlap portáján (Mun-
kácsy u. 4.) igényelhetõ (ké-
résre akár postázzák is). Az
adomány az adóalapot csök-
kenti, errõl hivatalos igazolást
adnak. Minden egyes ado-
mányozó emléklapot kap, ne-
vét beírják egy díszalbumba,
amelyet a Támogatók palet-
tája címmel a kép mellett he-
lyeznek majd el egy festõáll-

ványon. Az adományozók
egy látogatói napon szakve-
zetéssel ismerhetik meg a
múzeumot. Aki ötszázezer
forintot vagy annál többet
adományoz, az Aranyecse-
tes címet kap, neve olvasha-
tó lesz a kép mellett egy fém-
táblába vésve. Aki egymillió
forintot vagy annál többet tud
adni a képre, azt zártkörû mú-
zeumi esten látják vendégül.  

Békéscsaba Munkácsy-
lázban ég, egymást érik az
akcióhoz kapcsolódó rendez-
vények. Október elején Mun-
kácsy-hetet tartottak, amely-
hez a Csaba Center is kap-
csolódott.

E redetileg
szabad-

térre, a szín-
ház udvarára
tervezte a
T a r t u f f e -
elõadás bé-
k é s c s a b a i
bemutatóját

a Jókai Színház. A szeptem-
ber végi idõjárás csípõs tré-
fájától és az esti hidegtõl tart-
va aztán mégiscsak a szín-
padra építették a díszletet és
a nézõteret is. Stúdió-elõ-
adás: színpad, nézõtér egy
térben. A módszer ismert, a
vasfüggöny mögötti elõadá-
sokkal egyre többször talál-
kozhatunk országszerte.

Százötven nézõre százöt-
ven székkel készült a szín-
ház. Adélutáni elõadásra elõ-
ször a pótszékeket kellett be-
rakni, majd elfogytak a pót-
székek is, s elõkerültek a
bábszínháztól kölcsönkért,
gyerekelõadásokon már be-
vált ülõpárnák. Száznyolc-
vanöt nézõ… Még egy sort
elõre: kétszázöt! A közönség
meg csak jön és jön!

Fel a vasfüggönnyel, nyis-
suk meg az elsõ három pá-
holyt. Kétszázötven fõnél tar-
tunk. Betelik a két oldalsó
karzat, a diákok meg csak
jönnek, jönnek. A középsõ
karzat is megnyílik, a máso-
dik emeletet is ki kell nyitni.

Tíz perccel a meghirdetett
kezdési idõpont után leül az
utolsó nézõ is: a háromszáz-
hatvanadik. Megkezdõdhet
az elõadás. A stúdió-elõadás,
amelyet mégis a páholyokból
nézhetnek. Ilyenre sincs sok-
szor példa. Az elõadás a leg-
nagyobb rendben lezajlik, a
diákok pisszenés nélkül fi-
gyelik az eseményeket. Al-
kalmazkodnak a megválto-
zott körülményekhez, és
csak a darabra koncentrál-
nak. Diákok, akik nem zörög-
nek, nem fegyelmezetlenek.
Figyelnek. Tudják, hol van-
nak, és úgy is viselkednek.
Garabonciás Napok ide vagy
oda, a buli, a hangoskodás
az utcán marad. Jó közön-
ség. A jövõ közönsége.

*
A VII. Vajdasági Drámaíró
Versenyen Gyarmati Kata
dramaturg elsõ díjas mûve: a
„Kézimunkaszakkör teadél-
utánja” címû színdarab meg-
hívását tervezi a Fiatal Szín-
házmûvészeti Szakközépis-
kola. Aversenyen a zsûri tagja
volt Fekete Péter, a Jókai
Színház igazgatója, aki az
eredményhirdetést követõen
tárgyalásokat kezdett a szer-
zõvel a versenymû oktatási
célú felhasználásáról. Gyar-
mati Kata (képünkön) igent
mondott, s a konkrét elõké-
születek folyamatban vannak.

T óth Péter zongoramû-
vész, a csabai csoda-

gyerek nagy sikerû aján-
dékkoncertet adott a Békés
Megyei Jókai Színház viga-
dójában a Zenei Világnap
alkalmából. A teltházas
koncert igazolta a színház
új vezetésének egyik kez-
deményezését, az ingye-
nes zenei programok viga-
dóbeli sorozatát, melynek
Vozár M. Krisztián zongo-
ramûvész az egyik kezde-
ményezõje és egyik házi-
gazdája.

– Régóta nem léptem fel
szülõvárosomban, ezért kü-
lönösen kedves volt szá-
momra Krisztián felkérése. A
Jókai Színházban a hazai kö-
zönségnek játszani mindig
felemelõ érzés – mondta
Tóth Péter, akinek zongorajá-
tékát szûnni nem akaró taps-
sal jutalmazta a közönség.

– Sikerült a Zenei Világnap
alkalmából méltóképpen
megajándékozni komolyze-
ne-kedvelõ közönségünket –
értékelte a rendezvényt Fe-
kete Péter színházigazgató.

ABékés Megyei Napsugár
Bábszínház a Csipkeró-

zsa címû bábjáték bemutató
elõadását tartotta a közel-
múltban a Békés Megyei Jó-
kai Színház Vigadójában. A
bábszínház mûvészei rendkí-
vül színvonalas látványele-
mekkel és remek humorral
mutatták be az elõadást, a
gyerekek és szüleik nagy

örömére. A bábjáték a Csip-
kerózsika modernebb feldol-
gozása, melynek további kü-
lönlegessége, hogy a negy-
ven-, hatvan centiméteres
bábokat mozgató színészek
is látszódtak, nem voltak pa-
ravánhoz kötve. Az elõadás
végén a gyerekek szûnni
nem akaró tapssal jutalmaz-
ták a mûvészeket. 

Szeptember 29-én a hely-
õrségi klubban tette lehe-

tõvé a szegedi, makói és bé-
késcsabai tagokból verbuvá-
lódott Villanások Mentális
Színház, hogy szembesüljünk
önmagunkkal. Anézõket elva-
rázsolta, hogy az általuk ho-
zott történeteket, olykor ki
sem mondott érzéseiket jele-
nítették meg a rögtönzõk. –
Hogy jóban tudjunk lenni ön-
magunkkal, ismernünk kell

önmagunkat, hogy megismer-
jük önmagunkat, találkoznunk
kell önmagunkkal – mondta
Novák Magdolna játékmester.
Ilyen önmagunkkal való talál-
kozásra, rögtönzésre Békés-
csabán a Sorsfonó Mûhely
keretében nyílik lehetõség,
legközelebb október 15-én,
hétfõn 17.15 órától várják a
helyõrségi klubban (Szabad-
ság tér 6.) mindazokat, akiket
érdekel a rögtönzés. M. E.

Munkácsy-hét
a festményért

Tartuffe diákoknak Teltházas
Tóth Péter koncert

Rögtönzõ színház Csipkerózsa – bemutató
elõadásBékés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Központ

5601 Békéscsaba, Kiss Ernõ u. 3., Tel./fax: 66/530-200, Internet:  ttp://www.bmk.hu

NYITOTT KÖNYV-TÁR HETEK PROGRAMSOROZAT

Október 12-én • 10 órakor: Találkozás, beszélgetés Nógrádi Károly íróval közép-
iskolások részvételével • 14 órakor: A „Hogyan reklámoznád az ol-
vasást?” c. megyei szlogenverseny eredményhirdetése • 14.30-
kor: Megyei családi mesemondó verseny

Október 13-án • 15 órakor: Olvasótáborosok találkozója
Október 17-én • 10.30-kor: Találkozás, beszélgetés Bosnyák Veronika íróval 4–6.

osztályosok részvételével
Kiállítások:

Október 2-tõl 13-ig: Régmúlt idõk kedves olvasmányai, könyvei
Október 8-tól 31-ig: Kottek Péter festõmûvész kiállítása

A hét valamennyi rendezvényén a részvétel díjtalan!

Nálunk csak

a közvetítõi
jutalék!
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KIADÓ
• Békéscsabán belvárosi, tetõteres,

klímás 70 (90) m²-es lakás eladó
vagy hosszú távra kiadó. Telefon:
06-30/925-5287.

INGATLAN
• Nyugati kertvárosban 70 nm-es

sorházi lakás garázzsal eladó. Érd.:
06-20/344-18-44.

• Békéscsaba belvárosában 1315
m² területen álló polgári ház mel-
léképülettel, nagy kerttel eladó.
Telefon: 06-70/335-0915.

• Gyula belvárosában 53 m² alapte-
rületû, összkomfortos házrész el-
adó a fürdõhöz közel. Érdeklõdni:
06-30/474-4409, illetve munkaidõ-
ben: 527-390.

• Gyulán sorház eladó (51 m²). Tele-
fon: 06-30/685-1069.

• Horvátországi apartmanok érté-
kesítése már hitelre is. Tel.: 06-30/
925-5287.

• Eladó Újkígyóson, a Hosszú utcá-
ban 3 szobás, összkomfortos, gaz-
dálkodásra alkalmas családi ház.
Irányár: 7,5 millió Ft. Békéscsabai
csere is érdekel. Telefon: 06-30/
415-4255.

• Békéscsabán új építésû ikerhá-
zak leköthetõk. Érdeklõdni: 06-70/
328-8486.

• Eladó a Haán Lajos tér 5. szám
alatt IV. emeleti, 76 m²-es, 3 szo-
bás + étkezõs, erkélyes, egyedi
gázos lakás. Irányár: 12 millió Ft.
Érdeklõdni 8 és 16 óra között a 06-
30/ 242-3539-es telefonon.

• Békéscsabán, Jaminában ház
anyagi okok miatt sürgõsen el-
adó vállalkozásra, raktározásra is
alkalmas lakható melléképülettel,
szépen rendezett, parkosított, 900
m²-es telken. Tömblakáscsere érté-
kegyeztetéssel. Érdeklõdni: 06-30/
555-8783.

• Békéscsabán, a Szabó Dezsõ ut-
cában 1 + két félszobás, ebédlõs,
II. emeleti, erkélyes, felújított  la-
kás eladó azonnali beköltözéssel.
Telefon: 06-70/281-1185.

• Békéscsabán, a Haán Lajos té-
ren, a garázssoron 2 db garázs
eladó. A 15 m²-es 1,75 millió Ft, a
17 m²-es 1,85 millió Ft. Telefon: 06-
30/ 410-6882.

OKTATÁS
• Jobbagyféltekés rajztanfolyam.

Kreativitás, önismeret, önkifejezés.
Hogyan tanuljunk meg rajzolni négy
nap alatt? Szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt Békéscsabán, a Di-
áktanyán. Idõpont: 2007. október
22–23-án, 9–17 óráig. Bejelentke-
zés: 06-30/311-99-99.

• Angolnyelvoktatás! Tel.: 06-30/50-
72-556.

• Angolnyelv-oktatás. Telefon: 06-
30/ 345-9237.

ALBÉRLET
• Millennium lakótelepen kétszo-

bás, egyedi gázos lakás kiadó. Tel.:
06-20/260-34-32.

• Lencsésin albérlet kiadó. Tel.: 06-
20/31-59-912.

• Szegeden albérleti szoba kiadó.
Telefon: 06-30/326-8630.

SZOLGÁLTATÁS
• Számítógépek telepítése, szállítá-

sa, vírustalanítása. Tel.: 06-70/22-
86-377.

• Matematikából korrepetálás, fel-
készítés. Tel.: 06-70/22-86-377.

• Víz-, gáz-, fûtésszerelés, felújítás,
napkollektoros rendszerek. Sarkadi
Attila, 06-30/955-85-87.

• Konyhakész csirke kapható folya-
matosan õstermelõtõl! Érd.: 06-
30/694-36-28.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Marik István, Ta-
vasz u. 83. Tel.: 06-30/275-7263.

• Ajtófelújítás új technológiával!
Redõny, reluxa, harmonikaajtó,
szalagfüggöny, szúnyogháló. Zár-
szerelés és -javítás. Utánfutó-köl-
csönzés a Lencsésin: Dobos Ist-
ván u. 20. Tel.: 66/636-135, 06-30/
233-4550, 06-70/335-7584.

• Könyvelés egyéni és társas vállal-
kozóknak teljes körû ügyintézés-
sel. Telefon: 06-20/567-6521.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Telefon: 433-079, 06-30/359-8560,
Gubény György.

• Gyógyító masszázs. Idõpont-
egyeztetés: 06-30/283-8648.

• Nonstop duguláselhárítás kedve-
zõ áron, bontás nélkül, garanciá-

val Békéscsabán. Telefon: 06-20/
9358-173, Péter József.

• Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, szalagparkettázást, homlok-
zatfestést, hõszigetelést, nemes-
vakolatok készítését vállalom.
Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-
226, 06-30/481-8071.

• Hûtõk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba, Fiumei u. 4., Bali és Fia Bt.
Telefon: 06-20/9212-521 és 06-20/
9446-986.

• Gipszkartonozás többéves szak-
mai múlttal, garanciával. Bakla-
card Bt., telefon: 06-20/993-9165.

• Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Tel.: 06-30/
508-6713.

• Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése. Telefon:
06-20/432-6098.

• Automata mosógépek javítása.
Elektron Bt. Tel.: 06-30/304-4622,
454-561.

• Iroda, lépcsõház takarítását válla-
lom. Telefon: 06-30/290-8726.

• Szánj magadra kéthetente egy
délutánt! 120 órás személyiség-
fejlesztõ, önismereti tréning indul
pszichodráma módszerrel. Infor-
máció: Budainé Mikóczy Erika pszi-
chodrámavezetõ, telefon: 06-70/
773-5690.

• Béklyók helyett szárnyak sikere-
inkhez önismereti csoportban
õsztõl. Novák Magdolna: 06-
30/3700-881, Varjú Blanka: 06-
30/2319-216.

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

EGYÉB
• Ingyen elszállítjuk háztartási lom-

jait: hûtõ, centrifuga, mosógép, gáz-
tûzhely, fémhulladék, mûszaki cik-
kek, egyebek. Tel.: 06-20/22-85-866.  

• Mosógép, centrifuga, porszívó,
szõnyeg, rokkantkerékpár eladó.
Tel.: 66/324-408.

• Egzisztenciája már van, igazi tár-
sa még nincs? Tel.: 06-30/223-59-
70, www.ctk.hu. 

• „Igazából szerelem…” Tel.: 06-
30/223-59-70, www.ctk.hu.

• Olcsón eladó egy jó állapotú ÉTI-
25 és egy sosem használt Radiant
gázkazán. Telefon: 06-30/3490-589.

EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B,
C, E, M KATEGÓRIÁS, VALAMINT

ÁRUFUVAROZÓ TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK
2007. november 5-én, 16 órakor

Békéscsabán, a Kinizsi u. 11. alatt (az APEH utcája).
Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

ÉRDEKLÕDNI a 66/444-818, 20/912-7057, 20/364-8797 telefonszámokon.
A TANULÓCSOPORTOK FOGLALKOZÁSAINAK KEZDETE:

1. csoport: hétfõ, szerda, péntek 15 óra 3 hetes
2. csoport: kedd, szerda, csütörtök 15 óra 3 hetes
3. csoport: szombat, vasárnap 8 óra 3 hetes
4. csoport: szuperintenzív 8 óra 1 hetes

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK!
SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

ÓRIÁSI AKCIÓ!
20% ELMÉLETI KEDVEZMÉNYT ADUNK MINDENKINEK,

VALAMINT ÖNÉ LEHET EGY SVÁJCI KARÓRA!
VÁLASSZÁK A MINÕSÉGET!

VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:
Citroën Xsara, Mazda 3, Nissan Almera, Opel Astra, Peugeot 206, Seat Ibiza, Suzuki Swift, VW Polo, IVECO.

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

Nélkülünk ne döntsön!

A P R Ó H I R D E T É S

Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

Tel.: 66/ 523-801, E-mail: vantara.gyula@bekescsaba.hu

A Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület 2007. szeptember 18-
án tartotta a „Határtalanul két ke-
réken” pályázat projektindító ren-
dezvényét. A szervezet – 5 %-os
önrész biztosítása mellett –
36 596 157 Ft támogatásban ré-
szesült az INTERREG III. A prog-
ram keretén belül. A projekt meg-
valósításában Békéscsaba Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata mellett – mint támogatás-
ban nem részesülõ partnerek – közremûködnek Doboz,
Sarkad és Kötegyán települések önkormányzatai is. 

A projekt végsõ célja a közvetlen kerékpáros összekötte-
tés biztosítása a békéscsabai bányatavak és a romániai ha-
tárátkelõ, Méhkerék között, összesen 32 kilométeren,
Gerla, Doboz, Sarkad és Kötegyán érintésével, növelve így
a határ menti települések környezetbarát megközelíthetõ-
ségének lehetõségét, elõsegítve a határon átmenõ utasfor-
galom emelkedését, az aktív turizmus kerékpáros részének
térségi fejlesztését. A projekt keretein belül megvalósul a
békéscsabai bányatavak és Méhkerék határátkelõhely kö-
zött a már meglévõ kerékpárutak állapotának felmérése,
ahol pedig még nincs, ott újak tervezése (tervek, engedé-
lyeztetés, kisajátítás, stb). A cél tehát a kerékpárút fizikai ki-
vitelezésének lehetõségét megteremteni, hogy általa bõvül-
hessen a határ menti térség kerékpárút-hálózata. A projekt
eredményeképpen az aktív turizmusnak olyan része kerül-
het elõtérbe, amely az érintett területek természeti és kultu-
rális értékeire épít – a fenntartható fejlõdés biztosítása mel-
lett. Összehangolt marketingtevékenység révén így a terü-
let az aktív turizmus célterületévé válhat.

„Aprojekt a Magyarország – Románia, és Magyarország –
Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttmûködési
Programban,
az Európai
Unió és a Ma-
gyar Köztársa-
ság társfinan-
szírozásával
valósul meg.”

Zöldcsütörtök 
Október 18-án 15 órakor:
„Zöldcsütörtök” Természet-
védõ Klub

Madárvonulás. Honnan
jönnek, hová mennek? Ve-
zeti: Boldog Gusztáv

Október 18-án 13.30-kor:
Tempus Regionális Infor-
mációs Kampány a Békés
Megyei Europe Direct köz-
remûködésével

Október 21-én 14.30-kor:
Országos rejtvényfejtõ ver-
seny gyermekeknek

Október 25-én 17 órakor:
Kortárs irodalom a Vajda-
ságból

Vendégeink: Beszédes Ist-
ván költõ (Zenta), Deák Fe-
renc író (Újvidék), Fekete
J. József kritikus (Zombor).
Házigazda: Elek Tibor iro-
dalomtörténész

Október 26-án 10 órakor:
Középiskolások fogyasz-
tóvédelmi témában meg-
hirdetett regionális verse-
nye Békés megyei elõ-
döntõje a Europe Direct
szervezésében

Október 27-én 14 órakor:
Rejtvényfejtõ klub. Vezeti:
Huszárné Sándor Katalin

Október 28-án: „Zöldcsütör-
tök” Természetvédõ Klub

Darules Kardoskúton, a Fe-
hér-tónál

Bõvebb információ és je-
lentkezés a 66/530-212-es
telefonszámon

Ki tud többet
a lengyelekrõl?
Vetélkedõ általános
iskolás diákoknak

A Magyar–Lengyel Ba-
ráti Kulturális Egyesü-

let és a Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat vetél-
kedõt hirdet 5–8. osztályos
tanulók számára, mely jó
kikapcsolódási lehetõség a
gyerekeknek, akik szeretik
a játékos vetélkedõket és
az értékes nyereménye-
ket. A vetélkedõ 2007. no-
vember 10-én 10 és 12 óra
között kerül megrendezés-
re az egyesület székhe-
lyén (Békéscsaba, Szent
István tér 8. sz.), ahol
könyveket is lehet kölcsö-
nözni a felkészüléshez a
következõ témakörökbõl:
magyar–lengyel közös tör-
ténelmi elemek, személyi-
ségek, általános földrajzi
ismeretek, lengyelországi
aktualitások. A vetélkedõ
címe: „Ki tud többet Len-
gyelországról?”

A rendezõk minden is-
kolából háromfõs csapa-
tok jelentkezését várják.
Október 20-áig jelentkez-
hetnek személyesen
vagy a következõ telefon-
számokon: 66/638-801,
70/556-30-22. 

B ékéscsabán, illetve a
hozzátartozó kistérség-

ben egy hónapon át ünnep-
lik az idõseket különféle
rendezvényekkel, kiállítá-
sokkal, egészségügyi fóru-
mokkal, szórakoztató prog-
ramokkal – derült ki október
2-án, a Bartók Béla úti idõ-
sek otthonában, ahol az idei
Idõsek Hónapja program-
sorozatot Mészáros Ágnes,
a Kistérségi Egyesített Szo-
ciális Intézmény vezetõje
nyitotta meg.

Mint megtudtuk, október-
ben több helyszínen többfé-
le rendezvény is várja majd
a bentlakásos intézmé-

nyekbõl, illetve a nappali el-
látást nyújtó idõsek klubjai-
ból érkezõket, de mivel a
programok nyitottak, azo-
kon a hozzátartozók is részt
vehetnek. Így van ez a Bar-
tók Béla úti idõsek otthoná-
ban megrendezett kiállítás-
sal is, melyen az otthonok
lakói által elkészített rajzok,
festmények, kézimunkák
láthatók. Az érdeklõdõk na-
ponta 8 és 15 óra között te-
kinthetik meg az alkotáso-
kat, s az elkövetkezendõ
hetekben is bekapcsolód-
hatnak az Idõsek Hónapja
békéscsabai programsoro-
zatába. G. E.

ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE
Tel.: 446-515, 30/456-4105

Minden, ami ÜVEGEZÉS
Polykarbonát • Épületlakatos munkák

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.
(a Vídia-udvarban)

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
javítása, forgalmazása, cseréje

Olajcsere, kisebb javítások
Békéscsaba, Mogyoró u. 7.

(Dobozi út–Eiffel-toronytól jobbra 50 m-re)

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

Hocz és Medvegy Kft.
Békéscsaba, Kazinczy u. 31/B

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

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
garanciával. Ingyenes árajánlat

és csomagolódobozok biztosítása.
Raktározási lehetõség rövid idõre is.

MSZ EN ISO 9001:2001

Idõsek Hónapja

Hirdessen lapunkban!Hirdessen lapunkban!
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A KORZÓ IRODAHÁZBAN
84 m²-es irodablokk

és 15 m²-es iroda
OLCSÓN KIADÓ.

Érdeklõdni: 66/443-800

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-PPLUSZ ÜZLET
Békéscsaba, Illésházi u. 18.

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

T öbb mint száz eszten-
deje készült képeslap-

fotó õrzi Csaba régi fõteré-
nek – a Kossuth tér és a kö-
zeli épületeknek – hangula-
tos látképét. Húsz éve állt
már az 1885-ben épült vá-
rosi bérház emeletes, szép
épülete, amelyben lift is mû-
ködött. Elõtte az emeletes,
dísztornyos házat Décsey
kereskedõ építette 1902-
ben. Késõbb az épület a
Kulpin családé lett. Áruhá-
zuk több évtizedig a város
elit, jó hírû üzlete volt.

Jobbról, az 1905-ben
épült kisvasút és motorállo-
más csinos épülete eltörpül
a 70 méteres tornyú evan-
gélikus nagytemplom mo-
numentális, a városképet

meghatározó mûemlék épü-
lete mellett. A templomot
Milecz Mihály fõpap küzdel-
mes munkájának eredmé-
nyeként kezdték építeni –

hat lebontott ház helyén,
szemközt a kistemplommal.
Az alapkõletétel kétszáz
éve, 1807-ben, Szenthá-
romság utáni 19. vasárna-
pot követõ hétfõn történt ün-
nepélyes külsõségek között
Milecz Mihály és Uhrinyi
András lelkészek, az elöljá-
róság és a gyülekezet nagy-
számú részvételével. A
templom építése nagy ne-
hézségek közepette 17 évig
tartott. Felszentelési ünnep-
sége 1824-ben, Péter Pál
napján volt.

A magasból készített fel-
vételen csak a Kossuth tér
részlete és az evangélikus
templomok adhatók vissza
a régi felvétel mai helyérõl.

Gécs B. 

Békéscsaba anno...

Megmozdult a város
B ékéscsaba adott otthont az Invitel Családi Sportnap-

nak. A rendezvény központja a Csaba Center elõtti tér
volt, ahol az érdeklõdõk színvonalas szórakozást nyújtó
programok közül választhattak. 

A felnõtteket életmódprogramok és egészségügyiálla-
pot-felmérések várták, a gyerekek pedig a „Ki a legerõsebb,
ki a legügyesebb?” címû vetélkedõn próbálhatták ki magu-
kat. Az aerobik-tréner elõször Body Toning Performance,
utána Aerobik Performance elnevezésû, alakformáló és
táncos órát prezentált, majd a futáson részt vevõk bemele-
gítésérõl is gondoskodott. Aztán elindult a város utcáin ka-
nyargó, 2,9 kilométer hosszú futás és gyaloglás. 

Az Invitel Családi Sportnapon minden korosztály jól
érezhette magát, mindenki szórakozva sportolhatott. 

Bõvebb információ: www.futanet.hu, Békéscsabai Atléti-
kai Club, Czeglédi Katalin, 06-20/777-40-22.

AUTÓSISKOLA
M, A, B, C, D, E KATEGÓRIÁS KÉPZÉSEK

Egyéni számítógépes felkészítés, részletfizetés.
INTENZÍV TANFOLYAM INDÍTÁSA MINDEN HÉTEN.
Érdeklõdni: Békéscsaba, Kazinczy u. 11. (Tibo Kereskedõudvar)

Ügyfélfogadás: H–P: 8–11 óráig, H, Sz, P: 16–18 óráig.

Telefon: 06-20/944-7000, 06-20/944-8000

HITEL • INGATLAN
PÁLYÁZAT

Pénzügyi megoldások:
– magánszemélyek és vállalkozá-

sok számára (pl. végrehajtás
alatt lévõ ingatlanok újrahite-
lezése szakszerûen);

– személyi hitel
passzív BAR-listásoknak is;

– ingatlanközvetítés
(ingyenes regisztráció).

DISZKRÉT ÜGYINTÉZÉS

CSIPAI TERÉZ hitelügyintézõ
5600 Békéscsaba,

Szabadság tér 16–18. II/8.
Telefon: 06-20/773-6519

E-mail: terezbozso@t-online.hu

O któber 4-én immár
nyolcadik alkalommal

rendezték meg megyeszék-
helyünkön az aradi vérta-
núk napjához kapcsolódó
eseményt, a kegyeleti váltó-
futást. A kollégiumok közötti
verseny az Arany János
Középiskolai Tehetséggon-
dozó Kollégium elõl indult,
az Ifjúsági Háznál fejezõ-
dött be, s ennek során a
résztvevõknek 10 x 300
méteres váltófutásban kel-
lett összemérniük erejüket,
gyorsságukat. 

A kegyeleti váltófutásban
a békéscsabai középfokú
kollégiumok fiú és lánycsa-
patai, valamint az általános
iskolák diákjai vehettek
részt. Az immár hagyo-

mánynak számító esemény
kapcsán a fiatalok megem-
lékezhettek az aradi vérta-
núkról, a verseny végén
ugyanis a csapatok felsora-

koztak a Kis Ligetben felállí-
tott kopjafák elõtt, ahol rövid
megemlékezést tartottak,
és koszorúztak is.

G. E.

Az ifjúsági garzonházban történõ elhelyezés célja a
késõbbi saját tulajdonú lakás megvásárlásához
szükséges anyagi háttér megteremtésének bizto-
sítása, a fiatalok Békéscsabán való letelepedése
érdekében.

A Dózsa György úti ifjúsági garzonház kétszintes,
a garzonlakások átlagos alapterülete 31 m2

mely a következo helyiségekbol áll: egy szoba,
eloszoba, konyha, fürdoszoba (WC-vel).

Pályázati feltételek:
Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jogának

elnyerésére azok a 35 év alatti házaspárok/élet-
társak nyújthatják be pályázatukat, akik:

rendelkeznek az elõtakarékosság vállalásához
és a saját tulajdonú lakás késõbbi megszerzé-
séhez szükséges anyagi háttérrel, keresõ tevé-
kenységgel;

vállalják a legalább havi 10.000 Ft/fõ (azaz házas-
páronként 20.000 Ft/hó) megtakarítási összegû,
minimum 4 év futamidejû lakás-elõtakarékossági
szerzõdés megkötését, és annak a szerzõdésben
foglaltak szerinti folyamatos fizetését;

vállalják a bérleti szerzõdés megkötése elõtt a
70.000 Ft/lakóegység óvadék megfizetését;

a szülõktõl, vagy valamely közeli hozzátartozótó
származó befogadó nyilatkozattal rendelkeznek.

A lakóegységek bérbeadása nem szociális rá-
szorultság alapján történik. A pályázat elbírá-
lásánál elõnyben részesülnek azok a házas-
párok, akik :

•  legalább 5 éve békéscsabai lakóhely-
lyel rendelkeznek és ténylegesen a
bejelentett lakásban laknak,

•  a felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai)
végzettségûek, 

• készpénzzel, lakás-elõtakarékosság-
gal, vagy építési telekkel rendelkezõk.

Nem jogosultak Ifjúsági Garzonházi elhelyezés-
re, illetve a pályázaton való részvételre azok
a házaspárok/élettársak, akik:

•  a pályázat benyújtását megelõzõen
5 éven belül, vagy a pályázat elbírá-
lásának    

•  idõpontjában lakóházzal, lakással
rendelkeztek, illetve saját tulajdonuk-
ban lévõ    

•  lakásban, vagy fõbérlõként önkor-
mányzati tulajdonú bérlakásban lak-
nak.

Egyéb fontos tudnivalók:
a bérleti szerzõdés határozott idõre – 1 évre szólhat

-, amely a bérleti szerzõdésben foglaltak teljesíté-
se esetén kérelemre meghosszabbítható úgy,
hogy a bérlõ (házaspár/élettárs) a beköltözéstõl
számított maximum 51 hónapig lakhat az ingat-
lanban. 

A lakóegységre kötött bérleti szerzõdés 51 hónap
után semmilyen indokkal nem hosszabbítható
meg;

az Ifjúsági Garzonházban lévõ lakóegységre vo-
natkozó bérleti jogviszony fennállása esetén a
bérlõ lakbért nem fizet, de a bérbeadót terhelõ
üzemeltetési és fenntartási kötelezettségek telje-
sítésébõl adódó költségek fedezetéhez havi
4.240 Ft/lakóegység hozzájárulási díjat fizet, mely
összeg évente - a szerzõdések megújításakor -
felülvizsgálatra kerül;

az önkormányzat tulajdonában lévõ Ifjúsági Gar-
zonház lakóegységébe a bérlõ (házaspár/élet-
társ) a szerzõdés megkötése után született gyer-
mek kivételével más személyt nem fogadhat be.

A Csabai Mérleg szeptember 21. napján megje-
lent számában tévesen jelent meg a pályázat
benyújtásának határideje!

A pályázat benyújtásának módosított határideje:
2007. október 17. l6.00 óra.

(A határidõn túl benyújtott pályázat érvénytelen.)

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri
Hivatal Szociálpolitikai Osztály 

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. fsz. 21-es iroda
A pályázat benyújtásához szükséges formanyom-

tatvány is itt igényelhetõ.
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu

honlapról is letölthetõ.

A módosított határidõre beérkezett pályázatok 
elbírálásának idõpontja: 2007. november
A pályázókat az elbírálás eredményérõl írásban ér-

tesítjük. 

A nyertesekkel közöljük a szerzõdéskötés idõ-
pontját, valamint 

- a lakás-elõtakarékossági szerzõdés megkötésé-
nek,

- az óvadék befizetésének határidejét és módját.

Bõvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal
Szociálpolitikai Osztályán kérhetõ (telefon-
szám: 452-252/4011 mellék).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSPÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévõ Békéscsaba,

Dózsa György út 7. szám alatti Ifjúsági Garzonház földszint 10., és az I. emelet 28.
lakóegységeiben történõ elhelyezésre Városunk régi és mai arca

Fõtéri hangulat száz éve

Kegyeleti váltófutás

Prohászka Béla és az Atomas Bt.
Éttermi rendezvényektõl 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


