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Aváros és lakói méltó-
képpen hajtottak fejet

az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléke
elôtt, melynek példája örök
emlékeztetô mindnyájunk
számára. A Berényi úti
temetôben koszorúzással

kezdôdött az emlékrendez-
vények sora, majd ezzel
folytatódott a Szabadság
és a Szent István téren is.
Mány Erzsébet és Farkas
Mihály kivégzésének he-
lyén, a Kazinczy utcai em-
léktáblánál megemlékezôk

újra megérthették, mit je-
lent véráldozatot hozni a
hazáért. 

A „központi” ünnepség
Nagy Imre szobránál zaj-
lott, majd a kitüntetettek
megkapták a város elisme-
rését. 

Fôhajtás 1956 elôtt A kolbász
napja

Minden eddiginél több,
összesen 366 csapat ne-
vezett idén az október 20–
23. között megrendezett
XI. Csabai Kolbászfeszti-
vál legnépszerûbb attrak-
ciójára, a kolbászkészítô
versenyre. Az emlékeze-
tes napok után újból ren-
getegen viszik hírét or-
szágban, világban a pár-
ját ritkító csabai kolbász-
nak és a fesztiválnak.

Dr. Ambrus Zoltán, a rendez-
vény atyja örömmel számolt
be arról, hogy a fesztivál
vendégei már hetekkel ko-
rábban lefoglalták a város és
a megye számos települé-
sének szálláshelyeit. Mára
népmozgalommá vált, hogy
Békéscsabán együtt „kolbá-
szol” a rokonság, sokan a
családi összejöveteleket
idôzítették erre a pár napra. 
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Nyolc országból közel
100 elôadó jelentkezett

a „Szlovák nyelv kisebb-
ségi környezetben” címet
viselô nemzetközi konfe-
renciára, melyet október
19-én rendeztek meg a
Fiume Hotelben.

Az elsô ilyen jellegû tu-
dományos összejövetel
2003-ban volt, s annak si-
kerén felbuzdulva a szer-
vezôk újra meghirdették
a szlovák nyelvvel foglal-
kozó konferenciát. A pén-
teki megnyitón a csabai
szlovák iskola diákjainak
mûsora után Uhrin Erzsé-
bet, a Magyarországi Szlo-
vákok Kutatóintézetének
igazgatója köszöntötte
a résztvevôket, s beszédé-
ben utalt arra, hogy ez
a rendezvény a politika
számára is tartalommal bír,
hiszen azt bizonyítja, hogy
a két ország tudományos
munkatársai között jó
a kapcsolat, s ezt nem
szabad veszélyeztetni.

Fuzik János, az Országos
Szlovák Önkormányzat el-
nöke arról szólt, hogy napja-

inkban a szlovák nyelv hely-
zete külföldön nem a leg-
örömtelibb, hiányzik a
fiatalokból a nyelvtanulás
iránti motiváció, sok helyütt
elveszett a két-nyelvûség,
egyre jellemzôbb a nyelv-
csere. Épp ezért van kü-
lönös jelentôsége, hogy
a szakemberek megvizsgál-
ják ennek okait, s közösen
találják meg a lehetôséget
a folyamat megállítására.
„Meggyôzôdésem szerint
a szlovák a szláv nyelvek
eszperantója, ezért szerepe
az Európai Unióban is igen
fontos” – hangsúlyozta
Fuzik János.

G. E.

Konferencia 
a szlovák nyelvrôl

Az idei karácsonyi vásár
megrendezésére négy

szervezôtôl kért rövid idôn
belül ajánlatot az önkor-
mányzat. Egyikük a korábbi
Aranykapuhoz hasonlóan,
kiállítási sátorban képzeli el
a rendezvényt december 1-
je és 24-e között, másikuk a
15 városi tulajdonú faház-
ban, igényesen kialakított
faszerkezetû pavilonokkal,
színpaddal, kulturális fesz-
tivállal. Egy harmadik aján-
latban egyhetes rendez-
vény szerepel karácsonyi
vásártündérrel (Miss Bé-
késcsaba), mesével, mûso-

rokkal, sztárprodukciókkal.
A negyedik ajánlattevô az
elôzô Karácsonyi Sokadal-
mak rendezôje, kézmûves
termékek vásárával, ad-
venti gyertyagyújtással,
bábmûsorokkal és más
programokkal készül. A
képviselôk egyetértettek dr.
Ferenczi Attila javaslatával,
mely szerint idén ismét a
Békéscsaba Diáktanya
Közalapítványra bízzák a
rendezését, jövôre azon-
ban már az év elején pályá-
zatot írnak ki a karácsonyi
vásárra.

eme

Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke
köszöntõjében kapunyitás-
nak nevezte a kínai nagykö-
vet látogatását. A megyei
elnök reményét fejezte ki,
hogy a gazdasági és a szo-
ciális szféra, s talán a gyó-
gyászat terén elkezdõdhet
az együttmûködés. Külö-
nös tekintettel arra, hogy
mindkét ország nyitott erre,
beleértve a régiókat, me-
gyéket is. 

– Kína, a kínai kultúra szá-
munkra távolinak, mégis iz-
galmasnak tûnik – mond-
ta beszédében Domokos
László. – A jövõre esedékes
olimpián a földrésznyi or-
szág közelebb kerülhet hoz-
zánk, hiszen ez a nagy
sportesemény a világ közös
ünnepe. Van esély arra,
hogy Békés megyei sporto-
lók is induljanak ezen az

olimpián. Szurkolunk nekik,
izgulunk értük, hiszen a
jó eredmény mindnyájunk
számára biztatást ad. 

A megyei közgyûlés el-
nöke a fotókiállítás kapcsán
idézte a mondást: „Egy kép
annyit ér, mint ezer szó.”

– Ha ez igaz, akkor a Kína
múltjáról és jelenérõl szóló
fotóanyag nyolcvan képe
most nyolcvanezer szót
üzen nekünk – magyarázta
Domokos László. 

Zhang Chun Hsziang
nagykövet sajtótájékoztató-
ján bejelentette: könyve-
ket adományoz a megyei
könyvtárnak. A nagykövet
úgy vélte, hogy a két nép, a
két ország együttmûködése
elõtt nincs akadály, máris
megindulhatnak a csere-
kapcsolatok. 

A kínai nagykövetet me-
gyeszékhelyi sétájára má-
sok mellett Hanó Miklós,
Békéscsaba alpolgármes-
tere kísérte el. Útjuk során
megtekintették az evangéli-
kus gimnáziumot és az
evangélikus nagytemplo-
mot, s a színházat. A polgár-
mesteri hivatalban gazda-
sági együttmûködésrõl, le-
hetséges testvérvárosi kap-
csolatokról esett szó. 

Fehér József
Fotó: Kovács Erzsébet

Vendégünk volt
a kínai nagykövet

Békés megyében, Békéscsabán járt Zhang Chun Hszi-
ang, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete. A
diplomata ebbõl az alkalomból a „Képek Kína múltjáról
és jelenérõl” címû fotókiállítást nyitotta meg a Békés
Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrumban. 

Az ifjúságkutatás kereté-
ben kiderült, hogy Békés-
csabán minden negyedik-
ötödik fiatal legalább egy-
szer kipróbált már valami-
lyen kábítószert. Ma fe-
szültséggel teli mindenna-
pokat élünk, bizonytalan,

mit hoz a jövô, a kíváncsi-
ság mellett éppen a szo-
rongás, a feszültség ol-
dásához választott rossz
módszer vezethet az elsô
diszkódrogig vagy füves ci-
garettáig. 
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Csernus Tibor festômû-
vészre emlékezô kiállí-

tás nyílt Békésben, a
békéscsabai megyeháza
elôtér-galériájában, a „Me-
gyébôl indultak” sorozat
keretében. Az anyag a me-
gyei önkormányzat aulájá-
ban no- vember ötödikéig
tekinthetô meg. 

A kiállításhoz a Magyar
Nemzeti Galéria és Kovács
Gábor mûgyûjtô kölcsön-
zött ritkán látható alkotáso-
kat. A mûvész legutolsó

gyûjteményes kiállítása
1986-ban, a Mûcsarnokban
volt Magyarországon.

A festômûvész 1927. jú-
nius 27-én a Békés megyei
Kondoroson született. Cser-
nus Tibor a település dísz-
polgára, Kossuth-díjas, két-
szeres Munkácsy-díjas, ki-
váló mûvész. 1964-tôl Pá-
rizsban élt, s alig egy hó-
napja hunyt el. Ismert, hogy
a Montmartre-i temetôben
helyezték örök nyugalomra.

F. J.  

Szertelenül, tisztán
Az egészségnél jobb érzés nincs, azt nem lehet pót-
szerekkel „elôállítani”, tennetek kell azért, hogy tes-
tetek, lelketek ép maradjon. A Szenvedélyünk az
egészség városi vetélkedô játékos formában éppen
ebben segít nektek – mondta Köles István alpolgár-
mester a városháza középsô udvarán gyülekezô diá-
koknak október 15-én, a vetélkedô megnyitóján.

Csernus-emlékkiállítás

Karácsonyi vásár
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Békéscsabán segítôk, civil
szervezetek dolgoznak
azon, hogy a fiatalok ne in-
duljanak el a lejtôn, vagy ha
elindultak, meg tudjanak ka-
paszkodni. A Városi Drog-
prevenciós Munkacsoport
Nagyné Weiczer Irén vezeté-
sével és a Kábítószerügyi
Egyeztetô Fórum, amelynek
elnöke Kotroczóné Antal
Teréz, az önkormányzattal
együttmûködve (ifjúsági re-
ferens Varga Tamás) tizen-
kettedik alkalommal ren-
dezett vetélkedôt preven-
ciós célzattal a 12–18 éves
fiataloknak. A verseny célja,
hogy tudatosítsák a szenve-

délybetegségek káros hatá-
sait, és felhívják a figyelmet
arra, hogy egészséges táp-
lálkozással, sporttal tisz-
tább, teljesebb életet lehet
élni – „szertelenül, szaba-
don”.

Kettô, öt fôbôl álló csa-
pattal nevezhettek a város
iskolái. Öt állomáson men-
tek végig, ahol alkohol,
drog, dohányzás, környe-
zetvédelem, egészséges
táplálkozás és sport téma-
körökben adtak számot tu-
dásukról. A célállomás a
Kemény Gábor Logisztikai
és Közlekedési Szakközép-
iskola volt, ahol uzsonna,
zenés program és DADA-

kaszinó várta a beérkezô-
ket. Mindenki gyôztes, aki
megértette a nap üzenetét,
a verseny helyezettjei a kö-
vetkezôk lettek: általános
iskolások között elsô a 10-
es iskola, második-harma-
dik a Szabó Pál téri iskola
egy-egy csapata. A közép-

iskolások között a legjob-
bak a mezôberényiek let-
tek, második helyen a
BÉKSZI Kós Károly tagin-
tézménye, harmadik helyen
a szlovák és a Szent-Györ-
gyi középiskola csapatai
végeztek.

M. E.

Szertelenül, tisztán

Agyerekek önálló, ze-
nés-táncos produkció-

val köszöntötték október
8-án a Mackó Kuckó Óvo-
dában mindazokat a ven-
dégeket, szülôket és óvó-
pedagógusokat, akik a
megújult vizesblokk ünne-
pélyes átadására érkeztek.

Mint azt Knyihár András-
nétól, az Orosházi utca 2.
szám alatti (volt barneváli)
tagintézmény vezetôjétôl
megtudtuk: a nyár folyamán
az elavult, régi vizesblokk je-
lentôs, több mint négymillió
forintos önkormányzati tá-
mogatással újult meg. Az

utóbbi években több alka-
lom és ok is volt az ünnep-
lésre a jaminai óvodában,
hiszen kicserélték például
az elôtetôket, átkötötték a

villany- és vízvezetékeket,
megoldották a csapadékvíz-
elvezetést. A vizesblokk át-
építése során az intézmény
folyamatosan üzemelt, s ez
csak úgy volt megoldható,
hogy a két, egymáshoz kö-
zeli óvoda között példásan
jó az együttmûködés. Az ün-
nepségen jelentették be azt
a hírt is, hogy a közelmúlt-
ban egy pályázattal 100 ezer
forintos támogatást nyertek
el egy illatszereket forgal-
mazó cégtôl, s ezt a nem
csekély összeget játékvá-
sárlásra költhetik. G. E. 

Fotó: Bali Gergô

ABudapest Bank idén
ôsszel is önkéntes jóté-

konysági akciókat szerve-
zett dolgozóival Budapesten
és az ország 17 más városá-
ban. 

Az akció keretében a
bankmûveleti központ dol-
gozói és családtagjaik az
önkormányzat munkatársai-
val közösen lefestették a bé-
késcsabai Széchenyi-liget
területén található játszótér
kerítését. A Szabadság téri
növényágy beültetése mel-
lett gyomtalanítást és terep-
rendezést is végeztek. Az
Élôvíz-csatorna Ligeti Károly
sori részén a sétány friss

gyöngykavics terítést ka-
pott, új padokat helyeztek ki,
a régieket pedig felújították.
A munkához szükséges
anyagok beszerzése érde-
kében a bank egymillió fo-
rinttal támogatta a polgár-
mesteri hivatalt. 

– A Budapest Bank a
hazai pénzügyi és gazda-
sági élet meghatározó sze-
replôjeként kiemelt figyel-
met fordít arra, hogy aktív ré-
szesévé váljon a civil társa-
dalom mindennapjainak –
nyilatkozta a kezdeménye-
zés kapcsán Tamás Péter, a
békéscsabai bankmûveleti
központ vezetôje. 

Magyarországon évente
ötszáz nô hal meg

méhnyakrák miatt. Nôgyó-
gyászok, háziorvosok hívják
fel a figyelmet lépten-nyo-
mon a szûrések fontossá-
gára – vajon miért nem
vállalja sok nô azt a kis kelle-
metlenséget az életéért?
Nagy szavak? Igen! Kedves
asszonyok, lányok, vizsgálat
nélkül ne nyugtatgassák
magukat azzal, hogy önök-
nél minden rendben! 

A méhnyakrák kialakulá-
sáért 99,7 százalékban a
human papilloma vírus
(HPV) a felelôs. Lehetôség
van arra, hogy térítés ellené-
ben a rákszûréssel egyi-
dejûleg HPV-szûrést is
kérjünk. A betegség meg-
elôzése, korai észlelése ér-
dekében a közelmúltban
HPV-centrum nyílt Békés-
csabán, a Baross utca 34.
szám alatt (bejelentkezés:
66/321-726, felvilágosítás:
06-30/449-2868). Mint dr.
Huszár Ildikó, a centrum ve-
zetôje elmondta: a vírus 40
típusa okoz nemi fertôzést,
tizenöt, ebbôl is különösen
kettô jelent kockázatot a
méhnyakrák kialakulása
szempontjából. 

Sok ember hordozza a ví-
rust, hazánkban évente 40-
50 000 új HPV-pozitív höl-
gyet észlelnek. A 14–49 éve-
sek 26 százaléka fertôzött
azok közül, akik szûrésen je-
lennek meg (közülük persze
nem mindenki lesz beteg). A
férfiak általában egészséges
vírushordozók, a partnerei-

ket azonban megfertôzhe-
tik, éppen ezért nekik is
ajánlott HPV-szûrésre men-
niük.

Dr. Huszár Ildikó hangsú-
lyozta: azok a lányok, nôk,
akik még nem éltek nemi
életet, három védôoltásból
álló sorozattal egész éle-
tükre védelmet kaphatnak
méhnyakrák ellen. Rossz hír,
hogy az oltást az állam
egyáltalán nem támogatja,
így összesen százezer fo-
rintba kerül. A már nemi
életet élô korosztálynál – ha
a rákszûrés és a HPV-szûrés
negatív – a három oltásból
álló sorozat szintén védett-
séget ad. Abban az esetben,
ha a HPV-teszt pozitív és a
citológia P1-es vagy P2-es,
gyógyszeres immuntámo-
gatásra van szükség, majd
három hónap után újabb
szûrés történik; ha ennek az
eredménye negatív, jöhet a
három oltás az egész életre
szóló védettség érdekében.
P3-as és P4-es citológiai
eredmény esetén rákot
megelôzô vagy rákos álla-
potról van szó. Ekkor kór-
házba irányítják a beteget,
aki mûtéttel, kezelésekkel
még ekkor is teljesen
rendbe jöhet.

Szûrést kérhetünk akár
saját orvosunknál, akár a
centrumban, ahol az oltást is
megkaphatjuk. Méhnyakrák
miatt ma egyetlen nônek
sem szabadna meghalnia!

Ön mikor járt utoljára
szûrésen?

Mikóczy Erika

Szûrés az életért

Új vizesblokk az óvodában

Egészségünkért
Szakorvosok tartanak elôadást a közeljövôben Békés-

csabán négy helyszínen, ahová elsôsorban középiskolá-
sokat, szülôket, pedagógusokat várnak. Témák: 1. A
népegészségügyi szûrôvizsgálatok jelentôsége – elôadó:
dr. Klembucz Erzsébet, az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális In-
tézetének osztályvezetô fôorvosa. 2. A méhnyak dagana-
tos megbetegedésének megelôzésérôl és a HPV elleni
védôoltásról. Idôpont és helyszín: 2007. október 25., csü-
törtök 17 óra – Lencsési Közösségi Ház. 2007. november
8., csütörtök 17 óra – Erzsébethelyi Általános Iskola. 2007.
november 14., szerda 17 óra – ifiház, kaszinó. 2007. no-
vember 7., csütörtök 17 óra – Gerla, faluház.

Névadó
Avolt Dugovics laktanya

jelenleg ipari parkként
mûködik. Elkészült a szabá-
lyozási terv, amely a terüle-
ten belül kialakított egy
utcát, a tulajdonosok azon-
ban nem tudtak konkrét
postacímet megadni egé-
szen a közgyûlésig. Kéré-
sükre Laktanya utca lett az
ipari parkon végigfutó utca

neve. Takács Péter Wass Al-
bertrôl szerette volna elne-
vezni, dr. Kerekes Attila a
valamikor ott állt Cserkész-
tó után a Cserkész tér nevet
javasolta, Miklós Attila sze-
rint olyan kicsi a tér, hogy a
Kiscserkész név jobban il-
lene hozzá. A területet vé-
gül Cserkész térnek nevez-
ték el. eme

Hármas ikrek

Abékéscsabai Gyengéné
Horváth Adrienn hármas

ikrek érkezését várja no-
vemberre. A három baba
tripla öröm, ugyanakkor
mérhetetlen sok munka is a
kismamának, aki segítsé-
gért fordult az önkormány-
zathoz. Ha megszülettek a
babák, a város a gyer-
mekek napközbeni ellátá-
sához egy szakképzett
gondozónôt biztosít a csa-
ládnak egy éven keresztül,
napi nyolc órában. Így talán
marad egy szusszanásnyi
ideje az anyukának és az
apukának a három csöpp-
ség mellett. eme

Törôdés napja 
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Meseház  ☺ Meseház
Október 26-án, pénteken 19 órától: a Békési Úti Közös-
ségi Házak jazzklubjának szervezésében jazzkoncert lesz
a Békési út 24. szám alatt, a nagyteremben. A belépés díj-
talan.
Október 29-én, hétfõn 14 órától: a Batthyány-emlékév

záró eseményeként bélyegkiállítás nyílik a Városi Bélyeg-
gyûjtõ Kör gyûjteményébõl a nemzetiségi klubházban
(Békési út 15.).

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Popol Márta és Soós Levente Zoltán, Szász Tünde Csilla és Bon-
dár Attila, Kiskó Judit és Galovicz Gábor, Urbán Nóra és Németh
Mihály, Gál Hajnalka és Such András Róbert, Lehoczki Rózsa és
Szpisják Pál, Moka Edit és Sztán Csaba, Szabó Ibolya (Budapest)
és Szabó Zsolt (Békéscsaba), Szrnka Edit Judit és Béres András
Gábor, Cserôdi Zsuzsanna és Tóth István, Leczkési Éva (Mezôbe-
rény) és Csákányi János (Debrecen).

SZÜLETÉSEK
Pataki Róbert és Hrabovszki Marianna leánya Odett Marianna,
Kuba Krisztián és Ádász Erika leánya Boglárka Erika, Priskin István
és Kriskó Anita leánya Luca, Mülek Szilárd és Kálmán Anikó fia
Csaba, Machlik János és Tarsoly Éva leánya Vivien, Deák József
és Pukler Krisztina fia Kevin, Andó Péter Csaba és Buvár Szilvia
leánya Jusztina Izabella, Pálinkás András és Darida Ildikó fia And-
rás Milán, Eiler Tibor és Czupra Hajnalka fia László Ádám (Mezô-
berény), Balog Ferenc és Sztraczinszki Andrea fia Martin (Békés),
Ilyés János és Liszkai Marianna leánya Csenge (Murony), Gyur-
csán Tibor és Varga Éva leánya Tamara (Kondoros), Kovács Gábor
és Sütô Annamária fia Hunor (Újkígyós), Vidovenyecz Pál és Brhlik
Edit leánya Adél (Szentes), Bótos István és Dérfai Mónika fia Péter
(Békés), Kincses József és Zágonyi Anna leányai Veronika és Esz-
ter, Tamási Levente és Petruska Gabriella leánya Brigitta, Zámbó
László és Kovács Karolina leánya Zita, Magyar Endre és Mátó Éva
fia Benedek, Szabó Ferenc és Bíró Eszter fia Ferenc (Bélmegyer),
Nagy László és Darida Tünde fia Zétény (Újkígyós), 

HALÁLESETEK
Gulyás János (1960, Kondoros), Farkas István (1937, Köröstarcsa),
Pardi Mihály (1938, Mezôberény), Kocsmáros Andrásné Zahorán
Judit Katalin (1942), Szútor György (1935, Kondoros).  

A fentieket dr. Kovács László
békéscsabai ügyvéd me-
sélte el, aki egy újságcikk-
nek köszönhetôen értesült a
felôri kezdeményezésrôl, s
rögtön az ügy mellé állt.
Mint mondta: Vantara Gyula
polgármesterrel már jártak
Felôrön, s különféle ajándé-
kokat, tv-t, DVD-lejátszót, fil-
meket, ágynemût, fekvô-
helyeket vittek magukkal,
melyet nagy örömmel fo-
gadtak Gál Mihályék. A bé-
késcsabai gépészeti szak-
középiskolából 12 használt
számítógép érkezett az
erdélyi iskolások részére,

Kinyó László vállalkozó ka-
zánt ajánlott fel, a Várjáték
üzlet pedig játékszereket
küldött Erdélybe. Ajtai Péter
vállalkozó egy kazánt aján-
lott fel, többen mások sok
apró ajándékkal, felajánlás-
sal segítették a felôri kez-
deményezést. Dr. Kovács
László elmondta: köszönet
illeti az eddigi adakozókat, s
aki a jövôben hasonló
módon szeretné támogatni
a teljes egészében közado-
mányokból épülô iskolát, az
hívja a 66/444-456-os szá-
mon az ügyvéd urat.

G. E.

Többéves hagyomány a
Kölcsey Utcai Óvodá-

ban, hogy szeptember vé-
gén Mihály-napi vásárt és
szüreti mulatságot rendez-
nek. Az óvoda hagyomány-
ôrzô programjának meg-
felelôen elevenítik fel a vásár
és a szüret hangulatát. Po-
gácsasütéssel, szôlôprése-

léssel, népi játékokkal tarkí-
tott délelôttöt töltött el együtt
az óvoda apraja-nagyja. Az
igazi mulatság hangulatát
Farkas Tamás vezetésével a
Tabán táncegyüttes táncos
lábú fiataljainak elôadása
alapozta meg, melyet a gye-
rekeknek szervezett táncház
tett teljessé.

Segítség Felôrnek
Felôrben, a Kolozsvártól 70 km-re lévô erdélyi kis falu-
ban él és dolgozik Gál Mihály református lelkész, aki
négy évvel ezelôtt úgy határozott: iskolát – egyben kol-
légiumot és óvodát is – épít a környéken élô magyar
gyermekeknek. A nagy feladathoz adományokat gyûj-
tött elsôsorban Hollandiában és Magyarországon, s ki-
tartó munkájának köszönhetôen ma már áll a leendô
iskola épülete, s hamarosan elindulhat az oktatás. 

Szüreti mulatság 
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AHelytörténeti Kollé-
gium – amelynek el-

nöke dr. Simon Mihály
címzetes fôjegyzô, titkára
Pál Miklós nyugalmazott
szakfôtanácsos – javasla-
tára és a közgyûlés hozzá-
járulásával 2008-ban em-
léktáblát állítanak Kerekes
György festômûvésznek és
pedagógusnak az Urszinyi

utca 5. szám alatt, ahol
1945 és 1982 között élt és
dolgozott. A városháza ár-
kádsorán kap emléktáblát
jövôre, születésének 170.
évfordulója alkalmából Zsi-
linszky Mihály (1838–1925),
a Békéscsaba fejlôdését
államtitkárként elôsegítô
történész és mûvelôdés-
politikus.

AKörte sor, a Kisfényesi
út és az Élôvíz-csatorna

között önkormányzati er-
dôk találhatók, amelyek a
városi parkerdôrendszer
részét képezik. Az erdôk
hasznosítására elôterjesz-
tés született többek közt
azzal az indokkal, hogy je-
lentôs forrásokat igényelne
a fák újratelepítése, karban-
tartásuk nem megoldott,
ráadásul rengeteg az enge-
dély nélküli hulladéklera-
kás, fakitermelés. 5000–
12 000 négyzetméteres in-
gatlanokra osztását java-
solták, ezeket szigorú
feltételek mellett értéke-
sítették volna. – A városi
parkerdô Békéscsaba tü-
deje, ráadásul egy termé-
szetvédelmi terület is
található ott. A gazdaság-
fejlesztési koncepcióban
volt egy passzus, ami arról
szólt, hogy kevés az er-
dônk. Nem tudom elfo-
gadni, hogy most még ezt
is kiirtsák – mondta Takács
Péter. Hrabovszki György
arról beszélt, hogy ha a ma-
gántulajdonú területekre

építkeznek, akár több száz
fát is kivágnak majd, Tóth
Károly pedig azt firtatta,
„kinek a kedvéért” kell érté-
kesíteni a területet. Baji
Lajos megjegyezte, hogy a
repülôtér megnyitásához is
fákat kellett kivágni, ami óri-
ási ellenállást szült, most
pedig a parkerdôt akarják
eladni. Dr. Benedek Mária
jegyzô hangsúlyozta, nincs
tudomása arról, hogy bárki
bejelentette volna igényét a
területre, dr. Szvercsák Szil-
via aljegyzô pedig arról be-
szélt, sok az elbirtoklás, a
magáncsapás az erdôben,
amit ipari technológiával te-
lepítettek, fái nem értéke-
sek, a majdani tulajdono-
sok pedig erdôsítési köte-
lezettség mellett kaphat-
nák csak meg. Hrabovszki
György szerint értékes töl-
gyek is jelentôs számban
vannak ott, Takács Péter
pedig úgy vélte, minden
egyes érv megkérdôjelez-
hetô. Az elôterjesztést
végül 24 igen és 3 tartózko-
dás mellett levették a napi-
rendrôl. M. E.

A város „tüdeje”

Avárosi tûzoltó-parancs-
nokságról Kiss András

tûzoltó alezredes megke-
reste az önkormányzatot,
mert egy pályázat kereté-
ben lehetôség nyílik a tech-
nikai eszközök cseréjére,
korszerûsítésére. A békés-
csabai tûzoltóknál egy víz-
szállító jármû (ára mintegy
60-65 millió forint) és egy
gépjármûfecskendô (ára
80-85 millió forint) beszer-
zése indokolt. Valamennyi
eszköz esetében a bruttó
vételár 80 százalékára lehet
pályázni, ebben az esetben
a támogatási igény 120 mil-
liós, de 30 millió saját erô

kell. A tûzoltóparancsnok
levélben kérte a körzethez
tartozó 15 település és a
megye támogatását, hogy
járuljanak hozzá a saját for-
ráshoz. A visszaigazolások
a közgyûlésig nem történ-
tek meg, azonban a pályá-
zat beadásának határideje
vészesen közeledett. 

A békéscsabai képvi-
selô-testület döntött a pá-
lyázathoz szükséges saját
forrás biztosításáról, to-
vábbá felkérték az alezre-
dest, mérjék fel közösen a
tûzoltóság fejlesztési igé-
nyeit 2010-ig.

eme

Vízszállító fecskendôvel

Az elôdök emléke
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LE KÖT HE TÕ
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.

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
vváárr  jjaa 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

NNyyiitt  vvaa  ttaarr  ttááss:: 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!

¤

AU TÓ ÜVEG
CENT RUM

Szar va si út 9.,
Hat ház u. sa rok
Te le fon: 450-358

SSzzééll  vvéé  ddõõ--aauu  ttóó  üüvveegg,,
nnaapp  fféénnyy  ttee  ttõõ  eell  aaddáá  ssaa
ééss  sszzee  rree  lléé  ssee,,  bbiizz  ttoo  ssíí  ttóóss
üüvveegg  kkáárrookk  üüggyy  iinn  ttéé  zzéé  ssee

AKorzó téren hatalmas
szalmabábupár csalo-

gatta a virágok, cserjék,
pompázatos ôszi növények
kedvelôit október 13-án az
elsô békéscsabai Kertészeti
Kiállításra és Vásárra – invi-
tálásuknak nem lehetett el-
lenállni.

Az idôjárás ugyan nem
volt túl kegyes, mégis
sokan sétálgattak, nézelôd-
tek, vásároltak. A kis fahá-
zikókba települt árusok
felvonultatták a virágboltok
kínálatát, a facsemetéket, a
legkülönbözôbb színû kri-
zantémokat, muskátlikat,
száraz virágokat és a kert-
barátkör büszkeségeit. Az
egyik faházban bort kínál-
tak, egy másikban a kol-
bászfesztiválra hívogatták a
városkerti parti látogatóit.
Láthattunk virágkötészeti
bemutatót, a gyerekeket
játszóház várta, a közönsé-
get pedig a Bartók Béla, a
Petôfi utcai, a belvárosi és
a 2-es iskola tanulói szóra-
koztatták.

A Virágos Békéscsabáért
környezetszépítô verseny
eredményhirdetésére szinte
teljesen benépesült a tér. A
díjakat dr. Benedek Mária
jegyzô és Köles István alpol-
gármester adta át. Ingatlan
elôtti közterület kategóriá-
ban elsô lett Pfeifer Gyula,
második helyen Feigl Mik-
lósné, a harmadikon Sija Éva
végzett. Virágos balkon és
ablak kategóriában az elsô
helyet dr. Blahut Károlyné ér-

demelte ki, második Dom-
biné Pécs Anikó, harmadik
Lantos Tiborné lett. Az ingat-
lan elôtti közterület különdí-
ját Fülöp Jánosné, a virágos
intézmény különdíját a Mun-
kácsy Mihály Emlékház, va-
lamint a Csabai Életfa Kht.
és lakosai (Bartyik Istvánné,
Kovács Mihály, Kovács Er-
zsébet, Kvasz Ilona, Szuchy
Jenôné, Feczenka Jánosné
és Kádár Pálné) vehették át,
a virágos üzlet kategória kü-
löndíjasa az OBI Hungary
Retail Kft. lett. Emléklapot
kaptak a következôk: Somo-
gyi József, Csávás Imre, a
Zwack középiskola, a Náf-
rádi Kft., Tóthné Bacsa Gi-
zella, az Arany János Mû-
velôdési Ház, Viczián Já-
nosné, Máté Györgyné, a
Kner Packaging Kft., a Bu-
dapest Bank Nyrt., Gellért
Mária, Simonné Kopanyicza
Ilona, Kéri Antalné, Oláhné
Tóth Judit, Oláh Mária, Nagy
Nóra, Karsai Zoltánné, Ger-
gely Jenô, Jancsó Mária,
Botos Csilla és Laurinyecz
Mátyás.

M. E.
Fotó: Bali Gergô 
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A rendezvény idején a
Békés megyei könyvtárban
hulladékgazdálkodási kon-
ferenciát, a megyeháza
nagytermében sertéste-
nyésztôi fórumot tartottak, a
Lencsési Közösségi Ház-
ban pedig a fesztiválhoz
kapcsolódóan került sor a
második digiporáma-feszti-
válra a Márvány Fotómûhely
és a Csaba Televízió szerve-
zésében. A Csabai Kol-
bászklub idén kiállítással és
az elmaradhatatlan tom-
bolasorsolással ünnepelte
fennállásának tizedik évfor-
dulóját. Ahogy Uhrin Zoltán
elnök fogalmazott, Csabán
kétfajta ember létezik: aki
már tagja az egyesületnek
és aki majd az lesz. A sport-
csarnok melletti sátrakban
tizenegyedik alkalommal
élelmiszer-ipari és mezô-
gazdasági, és idén harma-
dik alkalommal turisztikai
kiállítás várta a vendégeket,
többek közt a megye és a
régió ajánlataival. A borvi-
gadalmi sátorban több mint
harminc kiállító vonultatta
fel a pincészetek jóféle bo-
rait, és sajtkülönlegessége-

ket is kóstolhattak a beté-
rôk. A vendéglátósátrakban
a kolbászból, töltött káposz-
tából, „cigánykából”, hurká-
ból harmadik éve változat-
lan áron lakhattak jól a ven-
dégek, a Csabahús standjá-
tól pedig sokan távoztak
méteres vagy másfél méte-
res kolbásszal. A kolbász-
fesztivál alatt „Dottó Csabi”,
azaz a városnézô kisvonat
bevételének tíz százalékát
a Munkácsy-kép megvéte-
lére ajánlották fel, és csek-
ket is találhattunk a feszti-
vál helyszínén. Számos kul-
turális program, koncert,
bemutató mellett természe-
tesen volt disznóvágás, ér-
tékelték a szárazkolbász-
versenyre és a savanyúság-
versenyre  beérkezett „mû-
alkotásokat”, a Zwack Jó-
zsef középiskolában pedig
a fiatalok mutathatták be
kolbász- és réteskészítési
tudományukat.

Most egy kis pihenô kö-
vetkezik, aztán lehet „gyúr-
ni” a következôre: 2008.
október 23. és 26. között jön
a XII. Csabai Kolbászfesz-
tivál.

M. Erika

XI. Csabai Kolbászfesztivál
Háromszázhatvanhat csapat nevezett

A Munkácsy-képért
Ezúttal szeretném közölni, hogy iskolánkból, a békés-

csabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági
Szakközépiskolából elindult, a Munkácsy-kép megvásárlá-
sára irányult kezdeményezés eredményeként 72 630 Ft ke-
rült átadásra. Ezt az összeget az iskolai diákönkormányzat
gyûjtötte, s a Munkácsy-nap keretében adták át a DÖK kép-
viselôi, Balogh Emese és Ôri Mariann, a múzeum igazgató-
jának. Köszönettel: Zseák Sándorné igh.

Megemlékezés
Békéscsaba Megyei

Jogú Város Önkor-
mányzata tisztelettel
meghívja önt és hozzá-
tartozóit 2007. október
31-én, szerdán 11 óra-
kor a Szabadság térre
a II. világháború áldoza-
tainak emlékmûvénél
tartandó ünnepi megem-
lékezésre. Az I. világhá-
borús hôsök temetô-
jében található felújított
hôsi emlékmû felszente-
lésére 14 órakor kerül
sor a Németh Lajos ut-
cában. Az áldozatokról
megemlékezik: Takács
Péter önkormányzati kép-
viselô. Közremûködik:
Bakai László trombita-
mûvész. 

Akorábbi városvezetés
veszélyeztette a szenny-

vízcsatornázás megvalósí-
tását azzal, hogy kiterjesz-
tette azokra az utcákra is,
amelyek az uniós feltételek-
nek nem feleltek meg. Most
nekünk kell kiállnunk az
emberek elé, hogy elmond-
juk, néhány utcában nem
lehet csatorna – mondta
Vantara Gyula a szennyvíz-
csatornázás tárgyalása
kapcsán. Az elôterjesztés-
ben szerepelt azoknak az
utcáknak a listája, amelyek-
ben a lakott ingatlanok
aránya nem éri el az 50 szá-
zalékot, tehát a csatorná-
zást ott nem támogatja az
EU. Ezen utcák hossza ösz-
szesen 22 kilométer, itt
másfél milliárd forint lenne
a beruházás nettó költsé-
ge. Tóth Károly kijelentette:
csak olyan változatot támo-
gat, amely a lehetô legszé-
lesebb körben valósítja
meg a beruházást. Mezei
Zsolt (képünkön) szerint
kötvénykibocsátással nö-

velhetô a
város saját
ereje, mint
mondta, a
pályázatok-
nál a hitel
nem számít
önerônek, a

kötvény viszont igen. Hanó
Miklós megjegyezte: nem
lehet olyankor plusz kocká-
zatot vállalni, mikor még azt
sem tudjuk, pontosan mek-
kora lesz a támogatás mér-
téke.  A gyéren lakott és
más okból kimaradó utcák
programban történô rész-
vételét ad hoc bizottság
vizsgálja meg. Az önkor-
mányzat próbál meg-
egyezni a lakókkal a csa-
tornázáshoz szükséges 13
ingatlan kisajátításáról is,
mintegy 70 millió forint ér-
tékben.

A pályázat egyébként jól
halad, 2008 elsô negyedé-
vében a támogatási kérel-
met benyújtják az Európai
Bizottsághoz Brüsszelbe.

M. E.

Nem vállalható 
plusz kockázat

Vár a Pofosz

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc le-

verését követô megtorlás
éveire a Pofosz Békés Me-
gyei Szervezete megemlé-
kezést szervez 2007. no-
vember 4-én, vasárnap
14 órakor. Minden érdeklô-
dôt szeretettel várnak a
Körös-parti kisligetben, a
megtorlás emlékére állított
kopjafánál.

Városkerti parti
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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.

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

A fórum a szokásokhoz
híven bôséges tájékoztató-
val kezdôdött, melyen a
szakemberek a hulladék-
gyûjtési rendszer problé-
máiról, a városfejlesztési
elképzelésekrôl, az utak,
járdák, kerékpárutak állapo-
táról, valamint a közvilágítás
fejlesztésérôl szóltak részle-
tesebben. Itt hangzott el
egyebek mellett, hogy a
körzet több utcájában már
elkészült a közvilágítás
terve, s a szerelési munkála-
tok is még az idei évben
megkezdôdhetnek. Ehhez a
témához szólt hozzá az
egyik jelentkezô, aki azt sé-
relmezte, hogy a Borjúrét
utcán nincs világítás, rossz
a járda, a gyerekek sötétben
járnak, s ez veszélyeket rejt.
Ugyanez a hölgy tette
szóvá, hogy a Lencsési la-
kótelepen nincs bankauto-
mata, az illetékes vála-
szából pedig kiderült: hiába

jelezte ezt a gondot több
ízben is az önkormányzat, a
pénzintézetek nem kíván-
nak ide automatát telepíteni. 

Több hozzászóló is érin-
tette a szemetes edények,
a hulladékgyûjtés problé-
máját. A lakótelepen akad-
nak olyan házak, melyek-
ben nincs tároló, itt bizony
zárható, fedett kukatárolót
kell majd építeni, jó hír vi-
szont, hogy ezek költségei-
hez az önkormányzat is
hozzájárul majd. 2008. de-
cember 31-tôl nem lehet a
közterületeken a szemetes
edény, csak az ürítés ide-
jére, egyébként tárolókban
kell ezeket tartani. Ugyan-
akkor ezáltal megszûnhet
az a helyzet, hogy a lakókö-
zösségek kukáit idegenek
saját szemetükkel, kerti
hulladékkal rakják tele el-
véve a helyet a jogos tulaj-
donosoktól.

G. E. 

A telt házas rendezvényen
a választókerület önkor-
mányzati képviselôje fotók-
kal illusztrált elôadásban
számolt be a megválasz-
tása óta eltelt idôszak ese-
ményeirôl. Mint mondta,
egy esztendôvel ezelôtt fel-
mérte a lakossági igénye-
ket, s ezek közül igyekezett
minél többet megvalósítani. 

A Megyer környéki ta-
nyavilágban fejlesztették a
közvilágítást, az ivóvíz-ellá-
tottságot. Szikkasztóárok-
kal vezették el a vizet a
kritikus területekrôl, s az il-
legálisan lerakott szemét-
kupacok is eltûntek a
szélsô utcákból. Ma már
saját focicsapata is van Me-
zômegyernek – újságolta
büszkén Hricsovinyi Tamás,
hozzátéve, hogy bár a felté-
teleken van még mit javí-
tani, de a fiúk remekül

teljesítenek a meccseken.
Jelentôsen megszépült az
utóbbi hónapokban a me-
gyeri óvoda környéke, le-
aszfaltozták a járdát, új
ivókutat építettek, s egy
utazó logopédus javítgatja
a beszédhibás gyerekek ki-
ejtését.

Az elmúlt év rendezvé-
nyei közül a képviselô kie-
melte a nagy sikerû gaz-
danapot és a „mindenki ka-
rácsonyát”, s örömmel új-
ságolta, hogy hamarosan
saját irodába költözhet az
Összefogás Mezômegye-
rért Egyesület. 

Hricsovinyi Tamás vége-
zetül azt ígérte a fórum hall-
gatóságának, hogy ezentúl
negyedévente várja eszme-
cserére a közügyek iránt ér-
deklôdô mezômegyeri la-
kosságot.

(gem)

Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv keretében

ez év március 1-je óta ad-
hattak be pályázatokat a
hazai vállalkozások. Az el-
telt hét hónap alatt több
mint háromezer pályázat
született, s közülük – szi-
gorú, de méltányos eljárás
után – több mint 1900 vál-
lalkozás kap támogatást,
mintegy 39 milliárd forintot.
Ez számítások szerint 150
milliárd forint értékû beru-
házást generál majd a ma-
gyar nemzetgazdaságban.

A két legnagyobb pályá-
zat elôkészítésénél a bé-
késcsabai önkormányzat is
fontos kezdeményezô sze-
repet játszott. A békéscsa-

bai nyertesek a Gazdasági
Operatív Program elsô
döntési körében: Tondach
Magyarország Cserép- és
Téglagyártó Zrt. 500 millió
Ft, Kner Packaging Csoma-
gológyártó Kft. 171 millió
138 ezer Ft, Csaba Metál
Öntödei Zrt. 84 millió 51
ezer Ft, Elektro-Top 3000
Fejlesztô, Gyártó és Szol-
gáltató Kft. 44 millió 820
ezer Ft, Gép-Ber Gépeket
Gyártó, Forgalmazó és Köl-
csönzô Kft. 34 millió 890
ezer Ft.

Vantara Gyula polgár-
mester az önkormányzat
nevében sok sikert kíván
a projektek megvalósítá-
sához.

ABékéscsabai Város-
védô és Városépítô

Egyesület a városháza dísz-
termében tartott fórumot. A
legtöbb hozzászólást a bel-
város, pontosabban a Szent
István tér átépítésének té-
mája váltotta ki. Szabó
János építész-tervezô rész-
letesen ismertette az elkép-
zeléseket. A tervek szerint
mintegy másfél milliárdos
beruházással valósulna
meg a tér revitalizációja. A
gépjármûforgalmat kitilta-
nák a belvárosból, a mély-
ben parkolók létesülnének,
odafent pedig zenélô szö-
kôkút, rózsalugas, rendez-
vénytér várná a csabaikat és
vendégeiket.

A hozzászólók közül töb-
ben azon aggodalmuknak
adtak hangot, hogy a mély-
garázs veszélyes forgalmi
helyzeteket idézhet elô,

onnan az átmenô forgalmat
teljes egészében ki kell
majd tiltani. A Szent István
tér a város egyik ütôere,
ezért onnan a gépjármûve-
ket elterelni nem szeren-
csés – mondták mások
azon aggódva, hogy ezáltal
a város közlekedése telje-
sen felborulna. Mások
egyenesen azt állították:
nincs szükség a Szent Ist-
ván tér revitalizációjára, hi-
szen az most is élettel teli,
inkább az evangélikus
templomok környékét, a
Kossuth teret kellene
rendbe tenni, megszépíteni
(Körös Hotel!?), az ugyanis
mostanság kevéssé funkci-
onál. Többen a fórum részt-
vevôi közül a régi fák
védelmében kértek szót.
Mint mondták: elég lenne
kicsit megritkítani a fák
lombozatát. G. E.

Az MDF Békés megyei
választmányának ven-

dégeként október 16-án Bé-
késcsabán járt Hock Zoltán,
a párt alelnöke. A politikus
sajtótájékoztatón ismertette
a Demokrata Fórum vidék-
fejlesztési programját, ezen
belül pedig a leszakadó tér-
ségek felzárkóztatásának le-
hetôségeit. Mint mondta:
„Az unióból érkezô forráso-
kat úgy kell felhasználni,
hogy ennek segítségével
felszámoljuk a különbözô
térségek közötti egyenlôt-
lenségeket, emellett pedig a
rendszer legyen teljes egé-
szében átlátható, mentes
mindenfajta korrupciótól. Az
önkormányzatoknak a mos-
taninál sokkal nagyobb sze-
repet kellene kapniuk az
elosztás folyamatában, hi-
szen köztudott, hogy mindig
helyben tudják leginkább,
mire van szükség.”

Az MDF politikusa Békés-
csabáról szólva kihangsú-
lyozta: elsôdleges szem-
pont az infrastruktúra fej-
lesztése, hiszen amíg az út-
hálózat nincs kiépítve, hiába
várjuk, hogy a mûködô tôke
idetelepüljön, és munkahe-
lyeket teremtsen.

A Csabai Mérleg kérdé-
sére Hock Zoltán a párt által
javasolt Tiszta Kezek Hivata-
láról elmondta: „Pártunk
évek óta, több alkalommal is
javaslatot tett egy olyan tes-
tület létrehozására, mely
megfelelô módon szûrhetné
ki a korrupciógyanús este-
ket. Ez nem azonos azzal az
irodával, mely jelenleg
mindössze 24 fôvel, Tiszta
Kezek Irodájaként mûködik.
Az ország legnagyobb be-
tegsége ma a korrupció,
melynek fô veszélye, hogy
az emberek hitét veszi el
hosszú távon.” G. E.

Közvilágítás és kuka
A városi lakossági fórumok sorozata október 11-én este
az Arany János Kollégiumban folytatódott, ahol Tímár
Ella, a 4-es számú választókörzet önkormányzati képvi-
selôje, valamint a polgármesteri hivatal munkatársai vár-
ták az érdeklôdô lakosok kérdéseit, észrevételeit.

A2007. évi költségvetés-
ben a sport támogatá-

sára 162,5 millió forintot
szánt a közgyûlés. A keret
tartalmazza többek közt az
eredményességi támoga-
tást, amelyre ebben az
évben 18,5 millió forintot
állítottak be. A csapatok
olyan jól szerepeltek, hogy
szeptember 30-ra alig öt-
venezer forint „pontpénz”

maradt. Ha az eredményes-
ségi támogatásban része-
sülô tíz csabai csapat sorra
nyerné a meccseit, az év
végéig még 17 millió forint
támogatásra lenne szük-
ség. A képviselôk a realitás
talaján maradtak, elôirány-
zat-átcsoportosítással 8
millió forintot különítettek el
a további pontpénzekre.

eme

Számvetést tartott 
a képviselô

Gazdasági sikerekAggódnak a fákért

Az MDF utat építene
Az elmúlt egy évben végzett képviselôi tevékenysé-
gérôl számolt be október 12-én kora este Hricsovinyi
Tamás Mezômegyeren, a helyi mûvelôdési házban.

Pontpénz
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CSALÁDI HÁZAK:
･･    BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáánn, új sorház, 200 nm-es telken 100 nm-es , jó készültségi szint,4,5 szoba,
garázzsal eladó.    ÁÁrr::  77..550000..000000  FFtt  ..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann 1000 nm-es telken 100 nm-es polgári jellegû ház, 3 szobával, 2
garázzsal eladó.   ÁÁrr::  99..990000..000000  FFtt  .  

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  NNaaggyyrréétteenn1500 nm-es telken 100nm-es, 3 szobás, tégla, félkomfortos, csempeká-
lyhás családi ház eladó. ÁÁrr::  1100..550000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  FFööllddvváárrii  úúttoonn 460 nm-es telken 86 nm-es, családi ház, 2 szobával, szép, gyümölcs-
fás kerttel eladó.  ÁÁrr::  1100..550000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn téglablokkos épületben, 4. emeleti 74 nm-es, szépen felújított
lakás, egyedi fûtéssel, 3 szobával eladó. ÁÁrr::  1111..990000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  TTaavvaasszz  uuttccáábbaann 670 nm-es telken, 140 nm-es, 60%-ban kész családi ház, garáz-
zsal eladó.  ÁÁrr::  1122..000000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKeerreekkii  úútt 530 nm-es telken 85 nm-es, 2 szobával, garázzsal, horgászoknak kiváló
családi ház eladó  ÁÁrr::  1122..000000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,GGoorrkkiijj  uuttccáábbaann 713nm-es telken, 40nm-es családi ház eladó,1 szobás, igényes, tégla
falazatú családi ház eladó.  ÁÁrr::  1122..440000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeesseennyyeeii  uuttccaa 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház, 2 szobával, áron alul eladó.
ÁÁrr::  1122..880000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  HHáárrssffaa  uuttccáábbaann 600 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás családi ház, szép állapotban,
sürgôsen eladó. Az ár irányár! ÁÁrr::  1133..000000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeetthhlleenn  uuttccaa 460 nm-es telken 80 nm-es családi ház, 2 szoba, radiátor hôleadókkal,
garázzsal eladó.  ÁÁrr::  1133..220000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccaa1000 nm-es telken 80 nm-es 2 szobás parasztház, felújítandó vagy
lebontandó.     ÁÁrr::  1133..000000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann 500  nm-es telken, 155 nm, 2 szoba, nappalis családi ház,
csempekályhával eladó. ÁÁrr::  1133..990000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKéézzaayy  uuttccaa 570 nm-es telken 117 nm-es családi ház, 2003-ban újítva, 3 szobával
eladó.    ÁÁrr::  1144..000000..000000  FFtt,,

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobbooss  IIssttvváánn  uuttccaa 766 nm-es telken 100 nm-es családi ház, 3 szoba, garázzsal
eladó.   ÁÁrr::  1144..550000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVaannddhhááttii  úútt 110 nm-es 2 szobás családi ház, garázzsal, parkosított kerttel eladó.
ÁÁrr::  1144..550000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssookkoonnaaii  uuttccáábbaann régi építésû polgári ház, 600nm-es telken, 120nm-es, 2,5 szobás,
nappalis, eladó.   Ár: 15.000.000 Ft. 

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrzzsséébbeett  llkkpp..  kis telken, 75 nm-es, 2 szobás családi ház, nincs kész, de az eladó
vállalja a befejezést. ÁÁrr::  1155..220000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaammiillllaa utcában 310 nm-es telken 110 nm-es családi ház, teljesen felújítva, garáz-
zsal, 5 szobával eladó. ÁÁrr::  1155..550000..000000  FFtt..

･･  MMeezzôômmeeggyyeerr,,  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann 540 nm-es telken 190 nm-es, 5 szobás családi ház, központi fûtésû
és vegyes, eladó. ÁÁrr::  1166..220000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbáánn,,  LLóórráánnttffffyy  uuttccaa 1250 nm-es telken 200 nm-es, 3 szoba, nappalis családi ház eladó.
ÁÁrr::  1177..000000..000000  FFtt..      

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaannkkóó  AAnnddrrááss 970 nm-es telken 120 nm-es, 3 szobás családi ház, garázzsal eladó.
ÁÁrr::  1188..550000..000000  FFtt..    

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBoorrjjúúrréétt 2488-as telken 125 nm-es, 1 szoba+ 5 fél, 2 szintes családi ház, elkezdett
hôszigeteléssel. ÁÁrr::  1188..660000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  AArraannyy  JJáánnooss 160 m2-es felújított, 3 szobás családi ház, 1000-es telken eladó.   ÁÁrr::
1199..550000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  FFiiuummeeii  úútt 650 m2-es telken 130 m2-es családi ház. Nappali + 2 szoba, beépített
kandallóval eladó. ÁÁrr::  2211..000000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úútt 970-es telken lévô 180-as családi ház, a házban 4 szoba nappali. Belvárosi
lakás csere is.  ÁÁrr::  2277..550000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann 1180 nm-es telken 200 nm összterületû családi ház, 2 épület,
100+100 nm, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  2288..000000..000000  FFtt..

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccaa 460 nm-es telken 145 nm-es családi ház, 4 szobával, gondozott
kerttel eladó.  ÁÁrr::  2288..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  YYbbll  MMiikkllóóss 1400 nm-es telken 120 nm-es családi ház, 5 szoba, mûhellyel, eladó.
Lakás csere is.  ÁÁrr::  3300..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzíívv  uuttccaa 500 nm-es telken 170 nm-es, 2 szintes családi ház, szép, parkosított kert-
tel, 6 szobával eladó. ÁÁrr::  3355..000000..000000  FFtt  

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccaa 600 nm-es telken 180 nm-es családi ház, 4 szoba, nappalival, garáz-
zsal eladó. ÁÁrr::  4411..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  AAttttiillaa  uuttccaa 500 nm-es telken 210 nm-es luxus családi ház, 5 szoba, infraszauna
eladó.  ÁÁrr::  4455..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccaa 700 nm-es telken, 220 nm-es családi ház, 6 szobával, 2 garázzsal
eladó.  ÁÁrr::  4455..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDiióóffááss  uuttccaa 1100nm-es telken, 110nm-es+60nm-es, 3+2szobás, 2 generációs
családi ház eladó. Csere is. ÁÁrr::  4455..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  GGaarraayy  uuttccaa 1200 nm-es telken 360 nm-es családi ház, 5 szobával, szép kivitelezés,
fûthetô garázzsal.  ÁÁrr::  5533..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn a strandhoz közel, 1070 nm-es telken lévô 225 nm-es, NIVO díjas, luxus
családi ház.   ÁÁrr::  6655..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBooccsskkaaii  uuttccáábbaann 417 nm-es, 2 generációs családi ház, 2 külön bejárattal, parkosí-
tott kerttel, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr::  6688..000000..000000  FFtt

LAKÁSOK:

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinnccyy  llttpp. 4. emeleti tégla lakás, egyedis, 1,5 szobával, nagy konyhával eladó. ÁÁrr::
77..330000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  TTööllggyyffaa  uuttccaa 3. emeleti, tégla, 50 nm-es, 2 szobás, egyedis lakás, galériás hálóval
eladó.   ÁÁrr::  77..880000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss tér tégla 45 nm-es lakás, 3. emeleti, 2 szobás, egyedis lakás, áron alul
sürgôsen eladó.  ÁÁrr::  77..990000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  PPeennzzaa lakótelepen 1. emeleti 40 nm-es, 1 szobás lakás, erkéllyel, 3 éve szépen fel
lett újítva, egyedi fûtéssel eladó.  ÁÁrr::  88..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  RReezzeeddaa utca tégla épületben 64 nm-es, 2 szobás lakás, egyedi fûtéssel, erkéllyel,
2003-ban újítva eladó. ÁÁrr::  88..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti 53 nm-es, központi fûtésû, tavaly decemberben újított, 1+2
fél szobás eladó.  ÁÁrr::  77..990000..000000..  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  TTuulliippáánn utcában 2. emeleti 57 nm-es 2 szobás lakás, egyedi fûtéssel, a centertôl 5
percre, sürgôsen eladó. ÁÁrr::  88..660000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úútt 39 nm-es 4. emeleti lakás, 1 szobás, egyedi gázos, radiátoros fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  66..220000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccaa 57 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás, egyedis lakás, jó állapotban, áron alul,
sürgôsen eladó. ÁÁrr::  77..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabbóó  PPááll 3. emeleti, 43 nm-es, 1,5 szobás, tégla lakás, egyedi fûtéssel, részbeni
bútorozással eladó.   ÁÁrr::  77..880000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn téglablokkos, 2. emeleti 48 nm-es, 1,5 szobás egyedis lakás eladó,
2004-ben újított állapotban. ÁÁrr::  88..220000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  PPaarróócczzaayy utca 57 nm-es, 1. em., 2 szobás, 2005-ben felújított lakás,15 nm-es erkél-
lyel, eladó. ÁÁrr::  88..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn a Lencsési lakótelep elején, 6. emeleti, 64 nm-es, 2,5 szobás közpon-
tis lakás eladó. ÁÁrr::  88..775500..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 58 nm-es földszinti lakás, egyedi  fûtéssel, 2 szobával, erkéllyel,
eladó.   ÁÁrr::  88..000000..000000  FFtt  

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy  llttpp. 1. em, 50 nm-es, 2 szobás, téglablokkos, egyedis, konvektoros fûtésû
lakás eladó.  ÁÁrr::  88..220000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy  llttpp.. 2 szobás, nagy konyhás, erkélyes, egyedis lakás eladó. Tároló tartozik
a lakáshoz.    ÁÁrr::  88..990000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  TToollnnaaii  uu.. 55 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, 2004-ben felújított, egyedi fûtésû lakás
eladó.  ÁÁrr::  88..990000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLáázzáárr  uuttccáábbaann 47 nm-es 2. emeleti, egyedi fûtésû lakás, konyha, étkezô+ 2 szoba,
erkéllyel eladó.  ÁÁrr::  99..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úútt eladó 62 nm-es, 2.emeleti, 2 szobás, konyhás, egyedis, tégla lakás,
2007-ben lett felújítva. ÁÁrr::  99..440000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,VVééccsseeyy  uuttccaa 58 nm-es, 2 szobás, 3.emeleti, 2006-ban szépen felújított, egyedis
lakás, eladó.    ÁÁrr::  88..775500..000000  FFtt  

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn8. emeleti 68 nm-es, 3 szoba, konyha, étkezôs lakás, erkéllyel, kis
rezsivel eladó.  ÁÁrr::  1111..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  TToollnnaaii  uuttccaa 2004-ben felújított, 56nm-es, 2 szoba, egyedis, körbefûtött lakás eladó.
ÁÁrr::  99..880000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn73 nm-es tégla blokkos lakás, 2003-ban felújított, 3 szoba + étkezôs
egyedis, eladó.   ÁÁrr::  1100..660000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérr téglablokkos, 3. emeleti egyedis, 3 szobás lakás, erkéllyel eladó.  ÁÁrr::
1122..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  úúttoonn a szökôkútnál 4. emeleti egyedi fûtésû, 63 nm-es lakás, teljesen
felújítva, 2,5 szobával eladó. ÁÁrr::  1122..110000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccáábbaann10 éve épült társasházban, 57 nm-es, 2 szobás+tetôteres lakás,
garázzsal szép állapotban eladó. ÁÁrr::  1122..990000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssáánnyyii  uuttccaa földszinti, 55 nm-es, 2 szobás+ nappalis lakás, 2004-ben épült tár-
sasházban, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1122..990000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  uu..,, téglablokkos társasházban 3. emeleti 68 m2-es, 3 szobás, egyedi gázos
lakás eladó.   ÁÁrr::  1111..770000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccaa 1. emeleti, 60 nm-es 2 szobás lakás, egyedi fûtéssel, a centerrel szem-
ben, bútorozva eladó. ÁÁrr::  1144..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiinniizzssii  uuttccaa 70nm-es 2005-ben épített lakás, 2,5 szobával, egyedi fûtéssel, erkél-
lyel  eladó. ÁÁrr::  1155..220000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyy 50 nm-es, földszinti, 2 szobás, konyhás, egyedi fûtésû lakás eladó.
ÁÁrr::  1133..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn téglablokkos, 1. emeleti, 69 nm-es, erkélyes, 2,5 szobás lakás,
egyedi fûtéssel, eladó. ÁÁrr::  1133..660000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccaa 4. emeleti 97 nm-es lakás, 4,5 szoba, egyedi fûtéssel, tetôtér beépítés-
sel eladó.  ÁÁrr::  1144..550000..000000  FFtt  

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 2000-ben épült társasházban, 2. emeleti 60 nm-es, egyedi fûtésû
lakás, nagy nappalival eladó.  ÁÁrr::  1144..660000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccaa téglablokkos társasházban, 74 nm-es, 2,5 szobás, lakás, klímá-
val, eladó.   ÁÁrr::  1188..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann földszinti16 nm-es exkluzív lakás, 2 szoba, klíma, sarokkádas fürdôs-
zobával eladó.    ÁÁrr::  2266..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJuusstthh  GGyyuullaa  uuttccáábbaann, új építésû  liftes társasházban, különbözô árakban, méretek-
ben, egyéni kialakítási lehetôséggel,jó helyen, Centerhez, iskolákhoz közel lakások eladók.

HÁZRÉSZ:
･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccaa 100 nm-es, 2,5 szobás, nappalis házrész, galériás háló kialakítás-
sal eladó.   ÁÁrr::  1111..990000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  EEggrreessssyy  uuttccaa 50 nm-es, 1 szobás, konyhás, elôkertes, utcafronti, házrész eladó.
Csere is lehetséges. ÁÁrr::  44..660000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es utcafronti házrész, 1 szoba, konyha, étkezôvel, kis virágos
kerttel eladó. ÁÁrr::  55..000000..000000  FFtt

BÉRLEMÉNY:
･･  BBéékkééssccssaabbaa,,CCssaabbaa  CCeenntteerr 3. emeleti, 35 nm-es  iroda, bútorozottan kiadó cégek illetve vál-
lalkozások számára. ÁÁrr::  8800..000000  FFtt\\hhóó

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 1. emeleti 58 nm-es, 2 szobás, bútorozott, egyedis lakás, kiadó,
hosszú távra.  ÁÁrr  4400..000000  FFtt\\  hhóó++  rreezzssii  

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  PPeennzzaa  llttpp.  55 nm-es 1. emeleti, 2,5 szobás lakás, kis rezsivel, 4500 Ft-os közös díj-
jal kiadó. ÁÁrr::  4455..000000++  rreezzssii\\  hhóó

TÁRSASHÁZ:
･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann újonnan épülô társasházban ingatlanok még leköthetôk március végi
kezdéssel, 100-130 nm-es méretekben, garázzsal, elôkerttel, a centerhez közel. 

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  RRéévvaaii  úúttoonn 250 nm-es telken 80 nm-es társas családi ház, 2,5 szobával, 2 garáz-
zsal parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  1100..220000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrddééllyyii  ssoorroonn 500 nm-es telken 70 nm-es, 1,5 szobás családi ház, radiátoros hôlea-
dókkal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr::  1122..000000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  RRéévvaaii  úúttoonn 3 éves társasházban, 90 nm-es,2 szintes lakás, modern beépített bú-
torokkal, 3 szoba, konyha, étkezôvel eladó. ÁÁrr::  2266..550000..000000  FFtt

･･  BBéékkééssccssaabbaa,,  YYbbll  MMiikkllóóss utcában 590 nm-es telken 75 nm-es családi ház, a fenti rész nincs befe-
jezve, 3 szoba kialakításra van lehetôség, lent nagy nappali, konyha, étkezô, fürdôszoba, külön
wc, nyugodt,jó frekventáltságú helyen eladó. ÁÁrr::  1166..000000..000000  FFtt
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CCssaa  bbaa  CCeenn  tteerr,,  aa  ffõõ  bbee  jjáá  rraatt  mmeell  lleetttt
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info@szu csi kin gat lan.hu

Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu

A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!!

A díszterem erre az alka-
lomra különös hangulatot
öltött: paravánokon Kereki
Sándor gondosan összeállí-
tott, Batthyányról szóló kiál-
lítása volt látható, a meg-
hívottak pedig kávéházi asz-
talok mellett foglaltak he-
lyet. A megjelenteket Hra-
bovszki Mihály, az oktatási,
közmûvelôdési és sportosz-
tály vezetôje, valamint Tú-
riné Kovács Márta szervezô
köszöntötte, majd dr. Katona
Tamás történészprofesszor
magával ragadó elôadása
következett, melynek nyo-
mán visszarepültünk az idô-
ben és végigkövethettük a
miniszterelnök életét. Batt-
hyány az ország egyik leg-
gazdagabb családjába szü-
letett. Ötéves volt, amikor
apja meghalt, anyja költe-
kezô természete miatt a va-
gyonuk apadni kezdett.
Tanult Bécsben, Olaszor-
szágban és Zágrábban, hu-
szártiszt lett, majd jogot
hallgatott. Nagykorúvá vá-
lása után kezébe vehette
apja birtokait, s a legkor-
szerûbb elvek szerint, precí-

zen, mindenre odafigyelve
gazdálkodott. Megnôsült,
Zichy Antóniát vette el, két
gyermekük született, Ilona
és Elemér. A harmincas
években a fôrendi ellenzéki
csoport egyik legbefolyáso-
sabb tagjává vált. Emberi
nagyságának és politikai ér-
zékének köszönhetôen ô
lett Magyarország elsô füg-
getlen miniszterelnöke. A
kormány elsô embereként
vitathatatlan érdemeket
szerzett a polgári átalaku-
lás, a fejlôdés feltételeinek
megteremtésében. Annak
ellenére, hogy lemondása
után kivonult a politikából,
ôt is elérte a „Brescia-i
hiéna”, Haynau dühe: 1849-
ben igazságtalanul kivé-
gezték…

Az elôadás után követke-
zett a Batthyány-pályázat
eredményhirdetése. A szak-
mai zsûri – dr. Erdmann Gyula
nyugalmazott levéltáros, dr.
Jároli József levéltáros és Fe-
kete Pál, Békéscsaba dísz-
polgára – döntése nyomán a
legjobbak a következôk let-
tek: 1. Boros Eszter, Rózsa
Ferenc Gimnázium és Kollé-
gium (felkészítôje Fekete Ti-
vadar); 2. Molnár Csaba,
Rózsa Ferenc Gimnázium és
Kollégium (felkészítôje Fe-
kete Tivadar); 3. Csicsely Ka-
tinka, Békéscsabai Evan-
gélikus Gimnázium (felké-
szítôje dr. Rückné Mezô
Györgyi).

MMiikkóócczzyy  EErriikkaa
Fotó: Bali Gergô

A 76 tagú zenekar – a ren-
dezô várost képviselve – ál-
landó résztvevôje a bé-
késcsabai ZENIT-nek. Eb-
ben az évben a verseny zá-
rónapján léptek színpadra
Szûcs Csaba karnagy veze-
tésével, s méltán nyerték el
a zsûri elismerését csak-
úgy, mint a közönség tet-
szését. 

A „Legjobb szólista” kü-
löndíjat Csernov Miklós, a
Bartók Béla Mûvészeti
Szakközépiskola ifjú tenor-
kürtös tehetsége kapta, a
zenekar pedig a „Kortárs
magyar zenei repertoár”
díjat, valamint a Csabai
Szlovákok Szervezete kü-
löndíját vehette át a „Grá-
cia” majorettcsoporttal kö-
zösen. 

A szintén elnyert „Kie-
melt nívódíjjal” együtt jár a
Zenecentrum Hangszerüz-
let által felajánlott 40 órányi
stúdiófelvételi idô is. Ez le-
hetôvé teszi, hogy tavasz-
szal elkészítsék elsô önálló
albumukat.

Szeptember elején a te-
mesvári Magyar Színházban
adtak önálló hangversenyt,
majd másnap – vendégként
– egy fúvószenekari feszti-
válon is bemutatkoztak.
Szeptember közepére im-
már harmadik alkalommal
kaptak meghívást Tren-
csénbe, a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezô nem-
zetközi Karol Pádivy Fúvó-
szenekari Emlékversenyre,
ahol minden korábbinál
eredményesebben szere-
peltek. Csernov Miklós lett a
legjobb szólista, a zenekar
pedig „Arany fokozat – di-
csérettel” minôsítést szer-
zett, míg Szûcs Csaba a
legjobb karmesternek járó
különdíjat vehette át.  

A Csabai Kolbászfeszti-
vál ünnepélyes megnyitó-
ján önálló koncertet adtak,
de hallhatjuk ôket a hagyo-
mányos évadzáró hangver-
senyen, melyet a „Grácia”
majorettcsoporttal közösen
december 14-én, pénteken
rendeznek az ifiházban.

HÓDÍTÁS A RITZBEN

Mikor Áchim L. Andrást elôször választották meg ország-
gyûlési képviselônek, és díszmagyarban megjelent a par-
lamentben, a karzaton ülô hölgyek megbámulták a piros
arcú, csillogó szemû, szép szál embert. Ez a bámulat még
fokozódott, amikor megtudták róla, hogy a Parasztpárt bé-
késcsabai vezére.

Pesten tartózkodása alkalmával egyik este a Ritzben
vacsorázott egy csabai barátja társaságában. A szemközti
oldalon ült X grófné, aki állandóan fixírozta Áchimot, majd
egy boytól a következô tartalmú levelet küldte neki:

„Engedje meg, hogy csodálatom kifejezhessem. Sze-
retnék Önnel megismerkedni. Ön valóban olyan, mint egy
alföldi parasztkirály.”

Áchim elolvasta az illatos levélkét, mosolygott a baju-
sza alatt, majd megírta a választ:

„Köszönöm hízelgô sorait. Kívánsága túl merész. Méltó-
ságodnak egy is elég volna, vagy a paraszt, vagy  király…”

A KÖLTSÉGVETÉS ÉS A TENTA

Az 1900-as évek elején kezdett szerepelni Békéscsaba
közéletében Áchim L. András, akinek óriási népszerûsége
mellett szép számú ellenfele is volt.

Ellenfeleit leginkább a községi képviselô-testületben
szerezte, ahol csaknem minden tárgynál megtette észre-
vételeit. Ezek a hozzászólások – a közgyûlési jegyzô-
könyvek tanúsága szerint – a legnagyobb fokú
bizalmatlanság jegyében születtek.

Egyik közgyûlésen a költségvetés tárgyalásánál Áchim
ezeket mondta: 

– Nem fogadom el a költségvetést, mert olyan nagy
összeg van beállítva tentára, hogy azt kell hinnem: minden
tisztviselô lopja a tentát.

– Rágalom! – kiáltották az érdekeltek.
Mikor a zaj lecsillapult, Áchim így válaszolt:
– Állításomat fenntartom, mert meggyôzôdtem arról,

hogy a képviselôk hazaviszik a tentát – az ujjaikon…
GG..  BB..  

Bérletátadás 
a megyeházán

Október elején a Békés Megyei Önkormányzat
székházában adták át a hátrányos helyzetû fiata-

loknak azokat a színházbérleteket, amelyeket a szep-
temberben megtartott évadnyitó gálamûsor árverésén
vásároltak meg a rászolulóknak adakozó szándékú
magánszemélyek. Az ajándék bérleteket Farkas Zoltán,
a megyei közgyûlés alelnöke adta át Fekete Péter szín-
házigazgató jelenlétében.

Történelmi ankét
Gróf Batthyány Lajos (1807–1849), Magyaror szág
elsô független miniszterelnöke születésének bicen-
tenáriuma alkalmából Batthyány-emlékévvé nyilvání-
tották a 2007-es esztendôt. Az önkormányzat esszé-
pályázatot írt ki a mártír miniszterelnök tiszteletére
középiskolások számára, amelynek díjkiosztóját tör-
ténelmi ankét keretében tartották a városházán.

Sikert sikerre 
halmoznak

Mozgalmas és eredményes idôszakot tudhatnak
maguk mögött a békéscsabai Körösparti Vasutas
Koncert Fúvószenekar tagjai: az elmúlt másfél hó-
napban két nemzetközi versenyen összesen hét díjat
gyûjtöttek be, vendégszerepeltek Temesváron, de
közremûködtek több megyei rendezvényen is.

TTTT öööö rrrr tttt éééé nnnn eeee tttt eeee kkkk     aaaa     rrrr éééé gggg iiii     iiii dddd ôôôô kkkk bbbb ôôôô llll
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KI ADÓ
Békéscsabán, belvárosi, tetôteres,
klímás 70 (90) m2-es lakás eladó vagy
hosszú távra kiadó. Telefon: 30/925-
5287.
Szegeden albérleti szoba kiadó. Tele-
fon: 30/326-8630.

Garázs kiadó a Lencsési “A”-területen.
Érdeklôdni: 30/298-6925.
Ôr utcai garázs hosszabb távra kiadó!
Tel.: 20/574-6917.

IN GAT LAN
Békéscsabán, a Vécsey utcai garázs-
soron (OBI mögött) 21 m2-es, sze-
relôaknás, padlástérrel rendelkezô
garázs eladó! Érdeklôdni: a (70) 943-
1001-es telefonszámon.

EladóÚjkígyóson a Hosszú utcában egy
3 szobás, összkomfortos, gazdál-
kodásra alkalmas családi ház. Irányár:
7,5 millió Ft. Békéscsabai csere is
érdekel. Telefon: 30/415-42-55.

Békéscsabán új építésû ikerházak le-
köthetôk. Érdeklôdni: 70/328-8486.

Eladó a Haán Lajos tér 5. szám alatt egy
IV. emeleti, 76 m2-es, 3 szobás +
étkezôs, erkélyes, egyedi gázos lakás.
Irányár: 12 millió Ft. Érdeklôdni 8 és 16
óra között a 30/242-3539-es telefon-
számon.

Békéscsabán, Jaminában ház anyagi
okok miatt sürgôsen eladó! Vál-
lalkozásra, raktározásra is alkalmas
lakható melléképülettel, szépen ren-
dezett, parkosított, 900 m2-es telken.
Tömblakáscsere értékegyeztetéssel.
Érdeklôdni: 30/555-8783.

3 szobás, felújított lakás a Penza ltp.-en,
tulajdonostól eladó. Tel.: 20/390-8293.

Garázs a Megyeházánál eladó. Tel.:
20/390-8293.

OK TA TÁS
Angolnyelvoktatás! Tel.: 30/507-2556
Matematikából korrepetálás, felkészí-
tés. Tel.: 70/228-6377.

Angoltanítás! www.talkhu.blogspot.com
Magyarból és történelembôl korre-
petálást és érettségire felkészítést vál-
lalok! Tel.: 70/619-0748.

ÁLLÁS
Dajkai képesítéssel gyermekfelügye-
letet, takarítást vállalok! Tel.: 630-654
és 20/246-4711.

SZOL GÁL TA TÁS
Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. Marik István, Tavasz u.
83. Tel.: 30/275-7263.

Házimozi beszerelés, beállítás! Plazma-
és LCD tv felszerelése. Telefon:
20/983-8037.

Számítógépek telepítése, beállítása,
vírustalanítása. Tel.: 70/228-6377.

Víz-, gáz, fûtésszerelés, felújítás, nap-
kollektoros rendszerek. Sarkadi Attila,
30/955-8587.

Konyhakész csirke kapható folyam-
atosan ôstermelôtôl!
Érd.: 30/694-3628.

Ajtófelújítás új technológiával! Redôny,
reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny,
szúnyogháló. Zárszerelés és javítás.
Utánfutó-kölcsönzés a Lencsésin:
Dobos István u. 20. Tel.: 66/636-135,
30/233-4550 és 70/335-7584.

Könyvelés egyéni- és társas vál-
lalkozóknak, teljes körû ügyintézéssel.
Telefon: 20/567-6521.

Szobafestés, mázolás, tapétázás. tele-
fon: 433-079 és 30/359-8560, Gubény
György.

Non-stop duguláselhárítás kedvezô
áron, bontás nélkül, garanciával
Békéscsabán. Telefon: 20/9358-173,
Péter József.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hôszigetelést, nemesvakolatok készí-
tését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békésc-
saba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Tele-
fon: 20/921-2521 és 20/944-6986.

Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard Bt.
Telefon: 20/993-9165.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítômunkák. 
Tel.: 30/508-6713.

Homlokzatok hôszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése. Telefon:
20/432-6098.

Automatamosógépek javítása. Elektron
Bt. Tel.: 30/304-4622, 454-561.

Iroda, lépcsôház takarítását vállalom!
Telefon: 30/290-8726.

Béklyók helyett szárnyak, sikereinkhez
önismereti csoportban ôsztôl! Novák
Magdolna: 30/370-0881, Varjú Blanka:
30/231-9216.

Favágás, motoros fûrésszel. Tel.:
30/398-2025.

Elõtetõk, tetõk készítése polikarbonát-
vagy zsindelyborítással. 
Tel.: 06-30/92-58-164.

Színes tévék helyszíni javítása, video-
javítás, antennaszerelés. Tel.: 06-
70/279-62-71, 06-70/202-20-25.

EGYÉB
Olcsón eladó egy jó állapotú ETI-25 és
egy sosem használt Radiant gáz-
kazán. Telefon: 30/349-0589

A Szigligeti Utcai Óvoda Óvodánkért
Alapítványa ezúton mond köszönetet
támogatóinak, akik 2006-ban személyi
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották
az alapítvány számára. A befolyt
összeget - 312 592 Ft-ot - az óvodai
tárgyi eszközök gyarapítására fordítot-
tuk. Köszönettel: az óvoda gyermekei
és dolgozói.

A Csabai Bihargók Turista Egyesület
megköszöni az SZJA felajánlott 1%-át,
melyet túraeszközre fordított.

A Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület ezúton mond
köszönetet azon kedves városlakók-
nak, akik a befizetett adójuk 1 %-át
egyesületünk támogatására felajánlot-
ták. A 61 896 Ft összeget az
egyesületünk mûködésére fordítottuk.
A több évtizedes múlttal rendelkezô
egyesületünk 2008-ban is várja
adományukat a 19052122-1-04-es
adószámunkra. 

A Békéscsabai KIE tisztelettel
megköszöni a 2006. évben felajánlott
szja 1 %-ot. A befolyt 106 952 Ft-ot az
alapszabály 3. §-a szerinti ifjúsági pro-
gramok (alkotókör, klub, nyomkeresõ)
anyagköltségeire fordítottuk.

A P R Ó H I R D E T É S

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk
Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.
((DDoo  bboo  zzii  úútt––EEiiffffeell--ttoorroonnyyttóóll  jjoobbbb  rraa  5500  mm--rree))

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

NNééll  kküü  llüünnkk  nnee  ddöönntt  ssöönn!!

EGY HE TES SZUPERINTENZÍV TAN FO LYAM IS IN DUL!

AHOL NEM A VIZOZ 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

22000077..  nnoo  vveemm  bbeerr  55--éénn,,  1166  óórraa  kkoorr
BBéé  kkééss  ccssaa  bbáánn,,  aa  KKii  nnii  zzssii  uu..  1111..  aallaatttt  ((aazz  AAPPEEHH  uutt  ccáá  jjaa))..
Or vo si al kal mas sá git és iga zol vány ké pet hoz zon ma gá val!

ÉÉRR  DDEEKK  LLÕÕDD  NNII a 66/444-818, 20/912-7057, 20/364-8797 te le fon szám okon.
AA  TTAA  NNUU  LLÓÓ  CCSSOO  PPOORR  TTOOKK  FFOOGG  LLAALL  KKOO  ZZÁÁ  SSAA  II  NNAAKK  KKEEZZ  DDEE  TTEE::

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!

ÓÓRRII  ÁÁ  SSII  AAKK  CCIIÓÓ!!
2200%%  EELL  MMÉÉ  LLEE  TTII  KKEEDD  VVEEZZ  MMÉÉNNYYTT  AADDUUNNKK  MMIINN  DDEENN  KKII  NNEEKK,,

VVAA  LLAA  MMIINNTT  ÖÖNNÉÉ  LLEE  HHEETT  EEGGYY  SSVVÁÁJJ  CCII  KKAARRÓÓRRAA!!
VVÁÁ  LLAASS    SSZZÁÁKK  AA  MMII  NNÕÕ  SSÉÉ  GGEETT!!

VÁ LASZT HA TÓ KO CSI TÍ PU SOK:
CCiittrrooëënn  XXssaarraa,,  MMaazz  ddaa  33,,  NNiiss  ssaann  AAllmmeerraa,,  OOppeell  AAssttrraa,,  PPee  uu  ggee  oott  220066,,  SSeeaatt  IIbbiizzaa,,  SSuu  zzuu  kkii  SSwwiifftt,,  VVWW  PPoolloo,,  IIVVEECCOO..

OOKKÉÉVV--rreeggiisszzttrráácciióóss  sszzáámm::  0044--00009966--0044  ••  AAkkkkrreeddiittáácciióóss  llaajjsstt  rroomm  sszzáámm::  00446622
PPrrooggrraammaakkkkrreeddiittáácciióóss  sszzáámm::  PPLLHH--224455  ••  wwwwww..ppoozzssaarraauuttoossiisskkoollaa..hhuu

Tisztelt Képviselôk!
Koncepciónk szellemében
kérjük, hogy a közgyûlés
tûzze napirendjére az ideo-
lógiai, szellemi „környezet-
szennyezés” forrásának
felszámolását, amely Ma-
gyarország EU-ba való csat-
lakozásával a demokrácia
megteremtéséhez méltatlan
és anakronisztikus eszmei-
séget hordoz. Közismert,
hogy városunkban Rózsa
Ferencnek gimnázium és
szobor hirdeti nevét. (A gim-
názium udvarán a tantes-
tület által is bálványozott
Rózsa Ferenc-szobor ékte-
lenkedik, szándékosan el-
torzítva a diákság törté-
nelemtudatát.) Mindezt még
az is tetézi, hogy Békés-
csabán 1919-esek tere,
Marx Károly tér (Gerla), to-
vábbá Asztalos János,
Ágoston Péter, Maxim Gor-
kij, Hámán Kató (Gerla), Lip-
ták András, Nyisztor Nándor,
Padrach Lajos, Paróczay
János, Peter Jilemnicky,
Rajk László, Somogyi Béla
(mindkettô Mezômegyer),
Stromfeld Aurél, Sziklai Sán-
dor és Úttörô utcák is di-
csôítik a kommunista múlt
emlékét! A jelen és a jövô
generációja csak úgy tud
mentesülni a „véres” bolse-
vik múlt emlékétôl, ha azt vé-
gérvényesen a „helyére”
tesszük.

A rendszerváltás után ti-
zenhét évvel ez az állapot
számunkra azt jelenti, hogy
a mindenkori képviselô-tes-
tület csak kirakatszinten
hirdette a demokráciát. A
volt „kommunistáknak” a
múlthoz való ragaszkodá-
sán nem csodálkozunk. De
elvárjuk a jobboldali képvi-
selôinktôl, hogy ôk a szél-
sôbaloldali eszmékkel és
azok „hordozóival” ne le-
gyenek „lojálisak”! Tudo-
másunk szerint Magyar-
országon egyedül Békés-
csabán viseli közintézmény
a Rózsa Ferenc nevet. Ezt a
szégyent sem mi, sem a vá-
rosban élôk sokasága sem
tudja elviselni. 

Bízunk a jobboldali kép-
viselôinkben, hogy a vár-
ható baloldali „árhullámtól”
nem rettennek vissza, és el-
fogadható határozatot hoz-
nak az ügyben. (Javas-
latunk: Rózsa Ferenc he-
lyett legyen a gimnázium
neve csak Rózsa gimná-
zium, valamin a felsorolt ut-
cákat békéscsabai kötô-
désû személyekrôl nevez-
zék el!)

Az FTC Békés Megyei és
Békéscsabai Baráti Kör ne-
vében:

Botyánszki György
FTC BM BK-elnök, 

a Zöld Sas Lovagrend
nagymestere 

Jogi tanácsadás minden hó elsô hétfôjén 16 órától.
Idôsek gyógytornája minden kedden 14.30-tól

15.30-ig.
Minden csütörtökön elôadások, „kártya- és fecse-

gônap” 14 órától záróráig.
Minden hó negyedik keddjén 15 órától az agrárta-

gozat tart vendégnapot, amíg a hozott anyagból van.
Október 28-án 16 órától teadélután.
A Budapesti Operettszínház november -decemberi

mûsora megtekinthetô a városi egyesület hirdetôtáb-
láin, további információt Kovács János ad telefonon
(06-20/24-70-438)

November 14-én 14 órától egészségmegôrzô nap a
rákbetegséget sejtô nyugdíjasaink részére.

Zsuka-biliárd hétfôtôl szombatig mindennap 12-tôl
18 óráig. Fûtés, világítás biztosított, kávé, üdítô a hely-
színen kapható.   

Tisztelt Polgármester Úr!
Itt szeretnék köszönetet mondani eddig végzett munkájá-
ért. Köszönjük az Orosházi úti híd felújítását, valamint a
kerékpárutat és a jövôbeli szökôkutat. Több emberrel be-
szélgettem: Önt tisztelik és szeretik. További munkájához
sok sikert és jó egészséget kívánok Önnek és munkatár-
sainak.

Tisztelettel:
Hajdú Lajos

Békéscsaba, Lencsési út 85., Életfa Nyugdíjasház

Tisztelt Szerkesztô Úr!
Örömmel vettem kézbe a Csabai Mérleg legújabb számát.
Gratulálok Önnek és munkatársainak. Tartalmas és min-
denre kiterjedô. Foglalkozik a város régi és új életével. Csa-
bai születésû vagyok. Örülök ennek az újságnak. Önnek és
munkatársainak kívánok sok sikert és egészséget.

Hajdú Lajos
Békéscsaba, Életfa Nyugdíjasház

Csabai Mérleg szerkesztôsége
A Csabai Mérleg szeptember 21-i számában megjelent, a
hulladéktároló kialakításáról szóló cikkel kapcsolatban
lenne néhány kérdésem, amit kérem, hogy továbbítsanak
az illetékesek felé. Azok a személyek, akik e rendeletet al-
kották, felmérték-e azon társasházak környékét, ahol
szükségessé válik nevezett tároló építése?

Olyan társasházi ingatlanban, ahol nincs lehetôség
épületen belül elhelyezni a kukát – mivel az épület építé-
sekor nem alakítottak ki erre külön helyet – hová építsék a
szóban forgó zárt tárolót? Társasházunk nem rendelkezik
földterülettel, csak a faltól 70 cm szélességben, ami ön-
magában járda. A lakóknak kellene megvásárolni bizo-
nyos földterületet, amire majd saját pénzükön kukatárolót
építenek, vagy az önkormányzat ingyen fog felajánlani
erre a célra területet, és meg is építi a tárolót?

Arra kérem Önöket, járjanak utána annak, hogy fent leírt
esetben mi az illetékesek elképzelése. Ezzel kapcsolatos
álláspontjukat az Önök újságjában jelentessék meg.

Válaszukat elôre is köszönöm.
Tisztelettel: 

Semjéni Sándor
társasházi közös képviselô

Békéscsaba, Bartók B. u. 87. B lh. 2/1. 

Rózsa helyett Rózsa
((oollvvaassóóii  lleevvééll))

AAAA     BBBB éééé kkkk éééé ssss cccc ssss aaaa bbbb aaaa iiii     NNNN yyyy uuuu gggg dddd íííí jjjj aaaa ssss     EEEE gggg yyyy eeee ssss üüüü llll eeee tttt     rrrr eeee nnnn dddd eeee zzzz vvvv éééé nnnn yyyy eeee iiii

JÖHET A HÓ
Az önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki a téli útüzemeltetési feladatok ellátá-
sára 2007-tôl 2010-ig. A nyertes Klemm Ferenc vállalkozó, aki a korábbiakban is el-
látta ezt a feladatot, és pályázata minden bírálati szempontnak megfelelt. Jöhet a tél
– reméljük, nem lesz gond, ha havazik, vagy ha fagy.

NNeemmrrééggiibbeenn  mmuuttaattttáákk  bbee  aa  CCeenntteerr  mmoozziibbaann  aa  MMeeggyy  aa  ggôôzzööss  ccíímmûû  ffiillmmeett..
AA  ffiillmmbbeemmuuttaattóó  uuttáánn  kköözzöönnssééggttaalláállkkoozzóónn  hhaallllggaatthhaattttáákk  mmeegg  aazz  éérrddeekkllôô--
ddôôkk  aa  rréésszzbbeenn  ccssaabbaaii  kkööttôôddééssûû  PPrraavvoo  zzeenneekkaarrtt  ééss  bbeesszzééllggeetthheetttteekk  aa  ffôô--
sszzeerreeppllôôkkkkeell,,  vvaallaammiinntt  aa  rreennddeezzôôvveell Fotó: Bali Gergô 



A mi oldalunk Csa bai Mér leg8

AAUU  TTÓÓSS  IISS  KKOO  LLAA
M, A, B, C, D, E KA TE GÓ RI ÁS KÉP ZÉ SEK

EEggyyéé  nnii  sszzáá  mmíí  ttóó  ggéé  ppeess  ffeell  kkéé  sszzíí  ttééss,,  rréésszz  lleett  ffii  zzee  ttééss..
IN TEN ZÍV TAN FO LYAM IN DÍ TÁ SA MIN DEN HÉ TEN.

ÉÉrr  ddeekk  llõõdd  nnii::  BBéé  kkééss  ccssaa  bbaa,,  KKaa  zziinn  cczzyy  uu..  1111..  ((TTiibboo  KKee  rreess  kkee  ddõõ  uudd  vvaarr))
ÜÜggyy  ffééll  ffoo  ggaa  ddááss::  HH––PP::  88––1111  óórráá  iigg,,  HH,,  SSzz,,  PP::  1166––1188  óórráá  iigg..
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AA KOR ZÓ IRO DA HÁZ BAN
84 m²-es iro da blokk

és 15 m²-es iro da
OL CSÓN KI ADÓ.

ÉÉrr  ddeekk  llõõdd  nnii::  6666//444433--880000

MI
VA SÁR NAP IS

NYIT VA
VA GYUNK!

Lot tó zó és aján dék bolt
BBéé  kkééss  ccssaa  bbaa,,  KKaa  zziinn  cczzyy  uu..  1122..

Balkus-Jeszenszki Kft.
TTeell..::  0066--3300//99558800--667722,,  0066--2200//99224477--001122

• Víz-, gáz- és fû tés sze re lés.
• Gázkészülékek ja ví tá sa,
kar ban tar tá sa.

• BERETTA már ka szer viz.

SZERELVÉNY-PLUSZ ÜZ LET
Bé kés csa ba, Illésházi u. 18.

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

EErreeddmméénnyyeekk::  Férfiak: 1.
Oláh Tamás Bcs. AC 8:41,
2. Balogh István Bcs. AC
8:43, 3. Gregor László, Bcs.
AC 9:11, 4. Havasi Balázs
Bcs. AC 9:22, 5. Lovas At-
tila Bcs. AC 9:37, 6. Lengyel
Attila Bcs. AC 9:37.
Nôk: 1. Varga Éva Bcs.

AC 10:43. 2. Bratha Edit
Bcs. AC 10:51. 3. Tokai An-
namária Bcs. AC 11:16. 4.
Fekete Szeréna FSE 11:53.
5. Patyiné Bogdánffy Ágnes
Orosháza 11:58. 6. Ignácz
Brigitta Békés 12:17.
Iskolák versenye:
A békéscsabai iskolák

között: 1. 2. Sz. Általános
Iskola 551 fô. 2. Széchenyi

István Szakközépiskola
529 fô. 3. Erzsébethelyi Ál-
talános Iskola 393 fô.
A Békéscsaba környéki

iskolák között: 1. Rózsahe-
gyi Kálmán Általános Is-
kola, Gyomaendrôd 136 fô.
2. Hepp Ferenc Általános
Iskola, Békés 69 fô. 3. Me-
zôberény–Bélmegyer Kis-
térségi Általános Iskola,
Mezôberény 60 fô.

Az ajándéksorsolás azon
nyertesei, akik nem vették
át a nyereményüket, az At-
létikai Club Kórház utcai
irodájában, elôzetes egyez-
tetés alapján átvehetik azt
(tel.: 66/323-636).

Fotó: Veress Erzsi

AMagyar Tartalékosok
Szövetsége (Matasz)

helyi szervezete a pákozdi
csata évfordulója után né-
hány nappal haditornát
rendezett általános és kö-
zépiskolások részére a für-
jesi laktanyában. A tornán
16 csapat vett részt, a gyu-
laiak és a mezôhegyesiek
mögött a 2. Számú Általá-
nos Iskola csapata és a
Szent-Györgyi Albert Gim-
názium rendészeti osztá-
lyának tanulói is a har-
madik helyen végeztek. A
Békés Megyei Karate és
Harcmûvész Szövetség
minden évben érdemes
mesteri kitüntetést ítél oda
a legjobbaknak, a díjat
torna keretében idén Szél
Gábor wing tsun mester ve-
hette át Borbíró Zoltántól, a
Matasz országos szövetsé-
gének alelnökétôl.

A Matasz 2001. július 14-
én alakult meg, mára a
tagok száma meghaladja a
4500-at, a fôvárosban és
valamennyi megyében van-
nak szervezeteik, program-
jaik. Ahogy Gregor László a
haditorna megnyitóján el-

mondta, céljaik között sze-
repel a hagyományôrzés,
és hogy a honvédelem ér-
dekében tevékenységükkel
részt vállaljanak az arra ön-
ként vállalkozó állampolgá-
rok készenlétben tartásá-
ban. A diákok ennek jegyé-
ben kaptak feladatokat; volt
íjászat, lövészet, akadály-
pálya (kötélmászással, se-
besültszállítással), kézigrá-
nátdobás, kötélhúzás, el-
méletben pedig az 1848–
49-es szabadságharccal és
Batthyány Lajossal, Ma-
gyarország elsô felelôs mi-
niszterelnökével kapcso-
latos kérdésekre kellett
megfelelniük.

A haditorna csapataiban
szép számmal voltak lá-
nyok is, a rendezvényt tá-
mogató önkormányzat kép-
viseletében pedig dr. Bene-
dek Mária jegyzô jelent meg
a fôleg férfiakat felvonultató
pedagógusok, katonák és
tartalékosok mellett. A gyö-
nyörû, nyárias idôben jó
hangulatban telt a verseny,
amelynek végén katonai
ebéd várta a résztvevôket.

M. E.

Aközelmúltban Miskol-
con rendezték meg a

Magyar Parasport Szövet-
ség lovas szakága és a
Down Centrum Alapítvány
elsô országos gyógypeda-
gógiai lovasbajnokságát és
feszti válját. A bajnokságon
– ahol a Gyeraj Andrásné ve-
zette Remondo Lovasegye-
sület négy békéscsabai
tagja is kitûnôen sze- repelt
– a régiók gyôztesei vehet-
tek részt különbözô kate-
góriákban. Az országos
versenyen Szafián Zoltán
ügyességi akadálypálya ön-
álló lovaglásában lett máso-
dik helyezett a tanulás-
ban akadályozottak között,
Pecze Szabolcs is második
helyen végzett az ügyességi

akadálypálya lovaglásában
és eszköz nélküli ügyességi
feladatok lovaglásában (fu-
tószáron vagy vezetett
lovon) az értelmi fogyatéko-
sok kategóriájában. Ugyan-
csak az értelmi fogyatékos
fiatalok között lett harmadik
Kurta Klára ügyességi aka-
dálypálya lovaglásában, az
autista Bíró Bernadett pedig
ügyességi akadálypályán
és eszköz nélküli ügyességi
feladatok lovaglásában vég-
zett a harmadik helyen. 

A parasportolók felkészí-
tôi Gyeraj András, Szabó
Andrea és Pecze Zoltánné
voltak,  de köszönet illeti a fi-
atalok szüleit is, akik min-
denben támogatták, segí-
tették ôket. 

Október 6–7-én Buda-
pesten, a Puskás Fe-

renc Stadionban rendezték
a serdülôk és juniorok gát-
futó- és ügyességi csapat-
bajnokságát. A békéscsa-
bai atléták 21 csapatot ne-
veztek a versenyre, és – di-
cséretükre válik – a szezon
végén 4 aranyérmet, 1 ezüs-
töt és 6 bronzot szereztek.
Az edzôk sokrétû munkáját
jól mutatja, hogy több kie-
melkedô versenyzô két-
három csapat tagjaként is

dobogóra állhatott; közülük
triplázott Márton Anita, Baji
Balázs és Görbe János. A
mindig jó hangulatú csapat-
versenyek izgalmaktól és
meglepetésektôl sem voltak
mentesek, a serdülô fiúcsa-
pat kis szerencsével tudott
gyôzni hosszúgáton, a ju-
nior lányok magabiztosan
gyôztek diszkoszvetésben
és súlylökésben, a junior
fiúk pedig kiváló egyéni fu-
tásokkal emelkedtek a 400
m gát mezônye fölé.

Négy arany az atlétáktól

Parasportolók sikere

Versmondás: Kesjár Ka-
tinka (Evangélikus), Balogh
Krisztina (Szlovák), Bog-
dány Tamás ( Evangélikus),
Babócsai Réka (Rózsa),
Czékus Andrea (Rózsa),
Hegyesi Klára (Petôfi, Me-
zôberény).
Prózamondás: Bogdány
Tamás ( Evangélikus), Ha-
lász Gergô ( Evangélikus),
Balogh Borbála (Rózsa),
Sárközi Csilla (Petôfi, Me-
zôberény), Krnács Kitti (Pe-
tôfi, Mezôberény).
Kézmûves alkotások kate-
gória: Fülöp János (Har-
ruckern, Gyula), Tóth Bet-
tina (Rózsa), Kolozsi Réka
(Rózsa), a Szent-Györgyi
kézmûves alkotóköre.
Rajz kategória: Fülöp Niko-
letta ( Evangélikus), Ege-
resi Nóra (Rózsa), Lovas
Dávid (Evangélikus), Ruzsa
Beáta (Szent-Györgyi), Ka-
tona Bálint (Szent-Györ-
gyi).
Fotó kategória: Túri Anna
(Belvárosi), Szabó Dániel
(Gépészeti), Martin Vanda
(Rózsa).
Különdíjasok (fotó, rajz,
kézmûves alkotások): Kri-
zsán Anita (Rózsa), Balogh
Adél (Szent-Györgyi), Ádám
Bernadett (Szent-Györgyi),
Kelemen Sándor (Belvá-
rosi), Kelemen Tamás (Bel-
városi), Hunya Annamária
(Vásárhelyi), Cselovszki
György (Vásárhelyi), Hímzô-
kör, Szlovák.
Sakk: Erdôs Boglárka (Bel-
városi), Bogdány Gábor
(Rózsa), Kecze Mátyás (Vá-
sárhelyi).
Garaball, fiúk: Rózsa I.
csapat, Evangélikus, Rózsa
II. csapat. Lányok: Rózsa,
Belvárosi I. csapat, Belvá-
rosi II. csapat.

Óriásamôba:Herczeg Boni-
fác (Rózsa), Zsilinszki Tibor
(BKSZIK–Zwack, Bcs.),
Strummer Csaba (Szent-
Györgyi). 
Modern tánc: Pribojszki
Csilla (Belvárosi), Kiss
Virág (Rózsa), Keresztúri
Ákos, Pálfi Katalin (Belvá-
rosi), Kraszkó Emese, Ko-
kavecz Boglárka, Domokos
Enikô (BEG).
Néptánc: Szabó Dániel,
Bátori Sándor (BKSZIK–
Trefort), Mlinár Zsuzsa, Mli-
nár Péter (Evangélikus).
Egyéb (könnyûzene, szín-
játszás) kategória: Ke-
mény Gábor Gitárklub
(Kemény), Kesjár Katinka,
Halász Gergô (Evangéli-
kus).
Szólóhangszer: Kolimár
Lenke (Belvárosi).
Kamarakórus: Trefort
Ágoston fiúkórus (BKSZIK–
Trefort).
Népdal-népzene: Köké-
nyesi Eszter (Belvárosi),
Felegyi Mária (Evangéli-
kus), Labos Anikó (Evan-
gélikus), Bánfi Gerda
(Szent-Györgyi), Tejes Tí-
mea (BKSZIK–Zwack), Lim-
bora Kórus (Szlovák)
Belvárosi tájékozódási
futás:
Lányok: Nagy Dóra (Evan-
gélikus), Varga Ramóna
(Szlovák), Lovas Anita
(Evangélikus). Fiúk: Hajdú
Róbert (Trefort), Bobvos
György (Trefort), Gyôrfi
Gergô (Gépészeti).
Graffiti: Makra Sándor,
Császár Lajos (Szent-Györ-
gyi), Dézsi Csilla (Rózsa),
Balogh Adél, Szántó Sán-
dor (Szent-Györgyi), Al-
mási Tamás, Bacsa Márk,
Cseh Dániel, Szász Balázs
(Belvárosi).

Haditorna Fürjesen

AAzz  AAlllliiaannzz  HHuunnggáárriiaa  BBiizzttoossííttóó  ZZrrtt..  ééss  aazz  AAlllliiaannzz  BBaannkk  ZZrrtt..  oorrsszzáággooss  bbee--
ffeekktteettééssii  kkaammppáánnyyááhhoozz  kkaappccssoollóóddóó  jjááttéékk  ffôôddííjjáátt  aa  bbéékkééssccssaabbaaii  ÁÁddáásszz
IIssttvváánn  nnyyeerrttee..  AA  kkiirráánndduullááss  ccssúúccssppoonnttjjaakkéénntt  aa  sszzeerreennccssééss  nnyyeerrtteess  aa  hheellyy--
sszzíínneenn  sszzuurrkkoollhhaattjjaa  vvééggiigg  aa  SSaaoo  PPaaoolloo--ii  FFoorrmmaa--11--eess  ffuuttaammoott..  AA  nnyyeerree--
mméénnyytt  SSzzaallaaii  GGyyöörrggyy  éérrttéékkeessííttééssii  oosszzttáállyyvveezzeettôô  aaddttaa  áátt Fotó: Bali Gergô

Invitel-futónap

A Csabai Garabonciás
Napok díjazottjai 

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!


