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– 1992 óta itt, a Széri-Varga
Géza által készített emlék-
mûnél hajthatunk fejet a
második világháború ál-
dozatai és hôsei emléke
elôtt, de nem mindig volt 
ez így, hiszen 1945 után
hosszú évtizedekig nem
volt mód a méltó megem-
lékezésre – mondta Takács
Péter október 31-én a Sza -
bad ság téren megrende zett
koszorúzási ün nep sé gen.
Mindenszentek napja

kap  csán a városvezetôk, a
politikai pártok, egyházak,
civil szervezetek képvise-
lôi mellett megjelentek az
ese ményen azok is, akik a
világ  háborúban elesett, il-
let ve eltûnt hozzátarto zó -
ikat gyászolják. Takács
Pé ter beszédében történel -
mi visszatekintés kereté -
ben szólt a II. világháború
magyarországi következ -
mé nyeirôl, emlékeztetett a
trianoni veszteségekre, s

arra is, hogy akkoriban va -
lódi politikai konszenzus -
ként fogalmazódott meg az
elveszített területek vissza-
szerzésének gondolata. Az
MDF-es képviselô a Don-
kanyar tragédiáját Mohács -
hoz hasonlította, s fel idézte
Antal József minisz terelnök
szavait, aki azt val lotta: Ma -
gyarország nem kerülhette
el a második világ há borút.
Emlékeznünk kell a Ma-

 gyar Királyi Honvédség hôs
katonáira, a hadifogoly tá -
bo rokban elhunytakra és a
civil áldozatokra is, s arra,
hogy Békéscsabát is légitá-
madás rombolta – fogalma-
zott megemlékezésében
Ta kács Péter.
Az elsô világháborús hô -

sök temetôjében található
felújított hôsi emlékmûvet
ugyancsak október 31-én
szentelték fel a Németh La -
jos utcában.

Gajdács Emese 

Hôsi halottak napjánÚj portál
Arendszeres internet -

hasz nálók a napokban
felfedezhették, hogy jelen-
tôsen megváltozott, kibô -
vült a békéscsabai portál. 
A megújulás okairól és az
eredményrôl Opauszki Zol -
tán kabinetfônök tájékoz-
tatta a sajtó munkatársait
október 26-án.
Az elôzményeket is-

mertetve Opauszki Zoltán
elmondta, hogy a megye -
székhely internetes megje-
lenése az utóbbi idôszak -
ban nem változott gyökere-
sen, leszámítva azt, hogy
az elektronikus ügyintézés
kapcsán honlapból portál
lett az oldal. A régi formá-
tum és tartalom nem volt
méltó egy megyei jogú
városhoz – fogalmazott a
ka bi netfônök, utalva arra,
hogy elavult a struktúra, a
dizájn, s tartamilag is hiá -
nyos volt a portál. Az elér -
he tôség a régi:
www.bekescsaba.hu

A felkérés nyár közepén
érkezett az önkormány za -
tunkhoz, ahol felismerték a
meghívásban rejlô lehetô -
sé get és elfogadták az aján -
latot, ugyanis ritkán ada tik
meg egy alföldi vá rosnak,
hogy a fôvárosban mutat -
hassa be egyedi és sajátos
kultúráját, tehetségeit. A
nagyszabású mun  ka elô ké -
szítését, meg szer vezését a
városháza oktatási, köz mû -

velôdési és sportosztályá-
nak köz mû ve lô dési cso-
port jára bízták. Személy
sze rint a csoport vezetô 
Túriné Kovács Mártára, to -
vábbá mun  ka társaira, Hu -
dák Reginára és Csiernikné
Varga Edinára hárult a
munka dandárja, akik idôt
és energiát nem kímélve 
szervezték és koordinálták
e fontos nap történéseit.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON�

Október 7–12-ig negy -
venkilencen – dr. Be -

csei Zsolt meghívására –
látogatást tehettünk a Dél-
Alföldrôl Brüsszelben, az
Európa Parlamentben. Ki -
csit fárasztó volt az út, de
kárpótolt bennünket a ked -
ves fogadtatás és a köz vet -
len kapcsolat lehe tôsége a
Brüsszelben dolgozó szak -
politikusokkal. 
Több elô adást hallgat-

tunk meg a pá lyázati lehe -
tôségekrôl, a mezô gazda-
ságról, a ha tá ron átnyúló
partnerség rôl, testvér vá ro -
si kapcsolatok erô sí té sé -
rôl. Minden prog ram arra
irá nyul, hogy erôsítse Eu-
rópa polgá rai ban azt a
tudatot, hogy mindnyájan
egy kö zös Európa polgá-

rai va gyunk, füg getlenül 
a kul túránktól és a nyel -
vünktôl. 
Este nyolc  órakor be me-

hettünk az éppen zajló
plenáris ülésre – a téma a
Gázai övezetben gettóba
kényszerített pa lesz tinok
ügye volt, ami igen heves
vitát váltott ki. Sajnos itt
nem fény ké pez hettünk, de
nagyon ér de kes volt hal-
lani, milyen elán nal har-
colt mind a két álláspont
kép viselôje. Vé gül dr. Be-
csei Zsolt kép viselô úr tar-
tott tájékoztatót a magyar
ügyek rôl. Kö szön jük neki is
és nagyon kedves titkárá-
nak, Róka Zsu zsának a meg  -
hívást.

Fodor Jánosné
önkormányzati képviselô

Befejezôdött a Körösök
Völgye Natúrpark Egye -

sület Körösök lágy ölén
címû programja, amelynek
keretében Békéscsabán,
Gyulán, Békésen, Dobo-
zon, Mezôberényben és
Kö röstarcsán valósult meg
több jelentôs turisztikai
beruházás 926 millió forin-
tos támogatással. A prog -
ram keretében mintegy 220
millió forintból újult meg a
Széchenyi liget, valamint az
ott álló egykori sörház és
pavilon. Itt gyûltek össze az
érintettek, többek közt a
települések polgármesterei
október 30-án, a projekt
záró ünnepségén, amely
egyúttal a létesítménynek a
nagyközönség számára tör -
ténô megnyitását is jelen-
tette.
– Köszönet mindazok-

nak, akiknek szerepük volt
abban, hogy a beruházás
sikeresen megvalósult. A
térség hagyományainak
megôrzését, újjáéleszté-
sét, a gyerekek ökotur-
isztikai nevelését szol gál-
ják az új létesítmények,
amelyek több mint hetven-
három százalékos uniós és

több mint huszonnégy szá -
za lékos kormányzati támo-
gatás mellett 2,5 szá za-
 lékos önrésszel jöttek létre
– mondta Vantara Gyula
polgármester. Újhelyi Ist-
ván, az Önkormányzati és
Terü letfejlesztési Minisz -
térium államtitkára kiemel -
te az egészségturizmus és
az „örökségturizmus” je-
lentôségét. Úgy vélte, a tu-
rizmus kitörési pontja lehet
a térségnek; a környezeti
értékek, hagyományok be-
mutatásával, a látogató- 
és témaparkokkal von zób -
bá tehetô a Dél-Alföld.
Hangsúlyozta, hogy az itt
megvalósult projekt pél -
da ér  tékû a magyar tu -
risztikai életben, az uniós
források felhasználásában
és a partnerség tekin-
tetében is.
A békéscsabai láto-

gatóközpont nagytermé -
ben állandó kiállítás mu atja
be a Körösök élôvilágát,
emellett idôszaki kiállítások
kapnak helyet. A megnyi -
tón diákok alkotásait lát -
hattuk a ligetrôl és az
épü  letrôl. 

M. E.

Vágréti képei

Az ifjúsági ház Vágréti
János képeivel ünne-

pelte a magyar festészet
napját. A mûveket október
25-ig tekinthette meg a kö -
zön ség. A Munkácsy Mi-
hály Emlék ház kistermében
Fajó János Munkácsy-díjas
képzô mû vész kamarakiál-
lítására volt látható.

Irodalmi est

Békéscsabai irodalmi es -
tek címmel sikeres ren-

dez vényt szervezett ok tó-
berben a Club Babylon
Phaedra termében a Fran -
kó Produkciós Iroda. A mû-
sorban Szeberényi Tamás
Hát ilyen az élet címû köny -
vébôl olvasott fel Józsa Mi-
hály. A vendég Kara Tünde
színmûvész, a házigazda
Orosz Sándor volt. A prog -
ram végén Frankó Attila sa -
ját költeményével is meg-
 ismerkedhettünk.

Brüsszelben jártakCifra palota
A Mûvészetek Palotája idén ôsszel új programsorozatot
indított útnak Cifra palota címmel. A sorozat célja, hogy
az ország minden megyéje bemutathassa kultúráját,
kultúrájának sokszínûségét a neves intézményben. A
program elsôsorban a gyermekeknek szól, de ter-
mészetesen az ôket elkísérô felnôttek igényeit is ki kell
szolgálni. Elsôként a dél-alföldi régió került sorra,
szeptemberben Kecskemét, októberben pedig váro-
sunk, Békéscsaba kapott lehetôséget.

Milliárdos beruházás
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ANemzeti Fejlesztési Ügy-
 nökség pályázatot írt ki

Alapfokú nevelési-oktatási
intézmények és gimnázi-
umok fejlesztése címmel.
Az elnyerhetô összeg 20 és
500 millió Ft között mozog. 
Azok az intézmények

kap  hatnak támogatást, ahol
a kihasználtság leg alább
80 százalékos a 2007/2008-
as tanévben. Ennek a fel -
tételnek Békéscsabán öt
önkormányzati fenntartású
általános iskola felel meg,
rajtuk kívül indokolt a szlo -
vák iskola épületének fel -
újítása is. A szlovák iskola
fenntartója az Országos
Szlovák Önkormányzat, az
ingatlan azonban a városé,
így ahhoz, hogy pályázni

tudjanak, a közgyûlés hoz-
zájárulása szükséges. Van-
tara Gyula az elô terjesztés-
ben a Szabó Pál téri és az
erzsébethelyi iskolát ne -
vez te meg a szlovák iskola
támogatói nyilatkozata mel-
lett. Takács Péter javasolta,
hogy a Jankay is kerüljön a
listára, valamint a 2-es
iskola, amelynek a legsür-
getôbb a felújítása. Benkó -
né Dudás Piroska felhívta a
figyelmet arra, hogy szü -
letett egy rangsor a mû -
szaki állapot tekintetében.
Az elérhetô pontok alapján
ô a szlovák, a Szabó Pál téri
és a Jankay iskola pályá -
zata mellett érvelt, és kérte,
készüljön terv a 2-es és az
erzsébethelyi iskolára egy

késôbbi pályázathoz. Vel-
key Gábor úgy vélte: oda
kell fordítani nagy összegû
támogatást, ahol az való -
ban hasznosan elkölthetô.
Ebben a tekintetben fon tos -
nak nevezte, hogy a 2-es és
a Szabó Pál téri iskola kö -
zül legalább az egyik felke -
rüljön a pályázók listájára.
Úgy vélte, a Jankay vagy az
erzsébethelyi iskola fel újí -
tá sára kisebb projektek is
beadhatók.
A közgyûlés a Szabó Pál

téri, az erzsébethelyi és a 
2-es iskola felújítási pályá -
zata mellett foglalt állást, 
és hozzájárult a szlovák is -
kola pályázatának beadá -
sához.

M. E.

Melyiket az ötbôl? „Békéscsabáért” kitüntetés
A helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005 (VII. 14.) közgy. számú
önkormányzati rendelet értelmében a Békéscsabáért kitüntetés
március 15-én, a városi ünnepségen kerül átadásra. 
Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható annak a ma -
gán személynek vagy közösségnek, aki Békéscsa báért mara dan -
dót alkotott, illetve kiemelkedô tevékenységet végzett.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
Békéscsaba város önkormányzati képviselôi, a kisebbségi ön -
kor mányzatok, a közgyûlés bizottságai, a városban mûködô egy-
házak, pártok, társadalmi szervezetek, önszervezôdések, egye -
sü letek, közösségek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait, az adomá -
nyo zás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes is-
mertetését, méltatását.
Az elismerés odaítélésére a közgyûlés jogosult, melyrôl minô sí -
tett többségû határozattal dönt. A javaslatok értékelését a külön
e célra létrehozott munkacsoport végzi.
A javaslatokat 2007. december 1-ig kell megküldeni Békéscsaba
Megyei Jogú Város polgármesterének címére (Békéscsaba,
Szent István tér 7.).

Pályázható bérlakások:
Békéscsaba, Franklin u. 201. (másfél szobás, összkomfor-
tos, 48 m2 alapterületû; helyiségei: lakóelôtér konyhával,
félszoba, fürdôszoba, kamra; fûtési mód: egyedi gáz -
fûtés; a bérleti díj összege: 8496 Ft/hó).

Békéscsaba, Franklin u. 225. (egyszobás, összkomfortos,
33 m2 alapterületû; lakóelôtér konyhával, fürdôszoba,
kamra, fûtési mód: egyedi gázfûtés; a bérleti díj összege:
5841 Ft/hó).

Békéscsaba, Gorkij u. 55. fsz. 4. (egyszobás, félkomfortos,
30 m2 alapterületû; helyiségei: szoba, konyha, kamra,
fáskamra; fûtési mód: egyedi, szilárd tüzelésû kályhával;
a bérleti díj összege: 3930 Ft/hó).

Pályázati feltételek:
1. Szociális helyzet alapján bérbe adható önkormányzati
bérlakás bérleti jogának megszerzésére az a nagykorú,
az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára jogo-
sult, akinek, vagy házastársának, illetve a vele jogsze-
rûen együtt költözô közeli hozzátartozójának tu laj do-
nában, haszonélvezetében nincs:
a) beköltözhetô lakás, vagy családi ház,
b) forgalomképes építési telek, hétvégi ház vagy üdü -
lô telek,

c) egyéb jelentôs értékû vagy nagyságú ingatlan.
2. Nem pályázhat a bérleti jog elnyerésére az a személy, aki
– bár az l. pontban foglalt feltételeknek megfelel –, de 
a) ô vagy a vele jogszerûen együtt költözô közeli hoz-
zátartozója rendelkezik olyan vagyontárggyal, érték-
papírral, amely vagy amelyek értékének együttes
összege a pályázat benyújtásakor meghaladja a szo-
ciális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. b) pontjában meg -
határozott összeget (Vagyon: az a hasznosítható in-
gatlan, jármû, továbbá vagyoni értékû jog, amelynek
külön-külön számított forgalmi értéke, illetôleg össze -
ge az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze -
gének a hússzorosa, vagy együttes forgalmi értéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze gének a
hetvenszeresét meghaladja. Nem mi nôsül vagyonnak
a mozgás korlátozottságra tekintettel fenntartott gép -
jármû.),
b) nem békéscsabai lakos.

3. Az 1. és a 2. pontban foglalt feltételek megléte esetén is
csak akkor érvényes a pályázat, ha a pályázó és a vele
jogszerûen együtt költözôk együttes jövedelmébôl számí-
tott egy fôre jutó nettó jövedelem a pályázat benyújtásá-
nak idôpontjában nem haladja meg a pályázat be nyúj -

tásának idôpontjában megállapított öreg ségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (27 130 Ft)
a) egyedülálló személy esetén 300%-át (81 390 Ft),
b) 2-4 fôs család esetén 250%-át (67 825 Ft),
c) 5 vagy több fôs család esetén 200%-át (54 260 Ft),

ugyanakkor az egy fôre jutó havi nettó jövedelem a pályázat
benyújtásának idôpontjában nem kevesebb az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a) szükséglakás esetén 45%-ánál (12 209 Ft),
b) komfort nélküli lakás esetén 60%-ánál (16 278 Ft),
c) félkomfortos lakás és
d) komfortos, összkomfortos lakás esetén 100%-ánál
(27 130 Ft).

4. A bérleti jog megszerzésére irányuló szándékot pályázati
nyomtatványon kell bejelenteni.

5. A bérlô kiválasztásáról az egészségügyi, szociális és
lakásügyi bizottság dönt az általa elfogadott – a 7/2007.
(II. 19.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletét ké -
pezô – szociális rászorultságot meghatározó szempont -
rendszer alapján.

6. Egy pályázó több lakásra is pályázhat a megpályázott
lakások sorrendjének megjelölésével. A pályázaton a pá-
lyázó az általa megjelölt sorrend figyelembevételével egy
lakás bérleti jogát nyerheti el.

7. A lakásbérleti szerzôdést az egészségügyi, szociális és
lakásügyi bizottság által jóváhagyott pályázóval kell meg -
kötni. A szerzôdést az önkormányzat nevében a polgár -
mester köti meg.

A pályázóval megkötött lakásbérleti szerzôdés legfeljebb 3,
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkezô pá-
lyázó esetében legfeljebb 5 évre megállapított határozott
idôre szólhat, amelyet további meghatározott idôre meg -
hosszabbíthat az egészségügyi, szociális és lakásügyi bi-
zottság, ha a bérlô/bérlôtársak (a vele/velük együtt élô
családtagok jövedelmi, vagyoni helyzete alapján) iga-
zolja/igazolják a szociális rászorultság fennállását.

Formanyomtatvány igénylésének, 
a pályázat benyújtásának helye:

polgármesteri hivatal, szociálpolitikai osztály
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. földszint 21-es iroda

Telefonszám: 452-252/4019-es mellék
A formanyomtatvány 

a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthetô.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2007. november 19. 17 óra

A pályázatok elbírálásának várható idôpontja: 
2007. december.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló,
szociális helyzet alapján bérbe adható lakásban történô elhelyezésre

Testvérváros

Vantara Gyula Békéscsa -
ba és Szász Jenô Szé -

kely udvarhely pol gár mes-
tere városunk ban találko-
zott a közelmúltban, amikor
is ünnepélyes keretek kö -
zött erôsítették meg Békés -
csaba és Székelyudvarhely
együttmûködési megálla -
po dását. 
A megállapodás aláírá sát

követôen Vantara Gyula el-
mondta: a két település kap -
csolata tizenhét éves múlt ra
tekint vissza, az errôl szóló
elsô dokumentum 1990-ben
született. Ez év augusztu sá -
ban a békés csa bai delegá-
ció három napon át vendé-
ges kedett a székely város-
ban, s ezen a találkozón
mindkét fél ré szé rôl megfo-
galmazódott: idôszerûvé vált
a test vér városi kapcsolat
elmélyí tése, megerôsítése.
– A most aláírt megál-

lapodás hét pontban tartal-
mazza az együttmûködés
területeit, így érinti a kul tú -
ra, a gazdaság, az oktatás,
az idegenforgalom körébe
tartozó lehetôségeket. Ke -
ret megálla podás született,
mely bármikor újabb fe-
jezetekkel bôvíthetô – hang-
súlyozta Békéscsaba elsô
embere.
A székelyudvarhelyi vá -

ros vezetô arra emlékez te -
tett, hogy elsô testvérvárosi
kapcsolatuk éppen Békés -
csabához köti ôket, ezért ez
az együttmûködés elsô az
egyenlôk között. Szász Jenô
elmondta: az európai uniós
csatlakozás óta Romániá -
ban egyre inkább megje-
lenik a külföldi tôke, je len-
 tôs beruházások indulnak,
s ez jó lehetôséget jelenthet
a magyar vállalkozóknak,
építôipari cégeknek. 
– A modern technológiá-

val, nagy szaktudással ren-
delkezô békéscsabai cé -
gek komoly piacot találhat-
nak Erdélyben – fogalma-
zott a székelyudvarhelyi
polgármester.

G. E.

SZDSZ-es országgyûlési
képviselô lett Velkey

Gábor békéscsabai város -
atya, akit terveirôl, céljairól
kérdeztünk.
– A közgyûlésen több-

ször kérték az ország-
gyûlési képviselôk köz -
ben járását, például a 44-
es út kapcsán. Hogyan tud
Ön a parlamentben segí -
teni a városnak?
– Mivel én az itt élôket is-

merem, kiemelt feladatom-
nak tartom a vidéken élôk
életkörülményeinek javí tá -
sát. Fontos például, hogy
ne menjen minden felsôok-
tatási férôhely Pestre, hogy
a vidéki felsôoktatási in-
tézmények is életképesek
maradjanak. A Békéscsa -
bát érintô ügyekben szoro -
san együtt kell mûködnünk
a város vezetôivel; úgy ér -
zem, jelenleg a politika 
szint jén üzengetés folyik,
ezért könnyebb a szakmá-
val szót érteni, mint a poli-
tika szereplôivel. Ha stra -
tégiát, fejlesztési irányelve -
ket fogalmaz meg a város
vezetése, és meghívnak,
szívesen jövök. Különben
pedig kérés nélkül is igyek-
szem a legjobb feltételeket
elérni Békéscsaba szá -
mára, legyen szó akár az
egészségügyrôl, a felsôok-

tatásról, a sportról vagy
más területrôl. Tájékozó-
dom a megye lemaradásá-
nak felszámolásában ki -
emelt jelentôséggel bíró
44-es út ügyében, fog lal -
koztat a vasúthálózat felújí -
tása, a 47-es út. Jó iránynak
tûnik például az, amit hatá -
rozatban elfogadott az or -
szág gyûlés az M6-os út
PPP-programjában, valami
hasonlót kellene elérnünk a
44-es út esetében is.
– Mit szeretne elérni a

2010-es választásokig?
– Jobb törvényeket és

jogszabályokat a törvény-
hozásban, szemlélet vál -
tást, ha kormányzati hibát
észlelünk, ezek kijavítását,
a fôváros-orientált magyar
politika megváltoztatását –
elvi szinten. Különben pe -
dig kézzelfogható fejlesz -
téseket, gyorsuló felzár kó-
 zást. Nagy lelkesedéssel és
nyitottsággal vágtam bele,
egyvalami azonban nagyon
zavar. Nem tudom, nem ér -
tem, miért kell unintelligen -
sen viselkedni, be  szól ni
éppen az ország há zában,
ha valaki a másik frakció -
ban ül. Magam szívesen
hall gattam a tartalmas, 
ér telmes hozzászólásokat
mind két oldalról. 

Mikóczy Erika

Velkey honatya
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Városi nyugdíjas-lengô -
teke versenyt rendeztek

október 17-én a Csabai
Életfa Nyugdíjasházban. A
rendezvényt a kistérségi
sze nior sport – aktív élet-
mód program részeként, 
az Ön kormányzati és Te rü -

letfej lesztési Minisztérium
sport-szakállamtitkársága
támogatásával szervezték
meg. A város nyugdíjas -
közösségei közül az aláb-
biak képviseltették ma gu-
 kat háromfôs csapatokkal a
játékos versenyen: kötött -
árugyár, Lencsési Nyug dí -
jasklub, Egyesített Szo ci -
 ális Intézmény, Fília Idô-
sek Otthona, Mezômegye-
 ri Nyug díjasklub, Élésker,
„Nosz talgia” Vasutasklub,
valamint a házigazda, a Csa-
bai Életfa Nyugdíjasház.
A tízezer forintos összdí-

jazású versenyen a Kis tér -
ségi Egyesített Szociális
Intézmény csapata bizo -
nyult a legeredményesebb-
nek, a második és a har ma-
dik díjat a mezômegyeri
lányok, illetve fiúk vitték el.

A kellemes idôjárás ked-
vezôen járult hozzá a ren-
dezvény sikeréhez.
A kistérségi szenior sport

– aktív életmód prog ram
keretében a Csabai Élet-
fa Nyugdíjasház az alábbi 
prog ramokat rendezte: 

Október 29-én a Saláta -
készítés fortélyai címmel
Bodnár Elvira Sára várta 
a salátakedvelôket, novem-
ber 5-én pedig dr. Kiss Éva
intézményvezetô, neuro-
 lógus szakorvos tartott
könyvismertetô elô adást 
és kerek asztal-beszélge-
tést P. Hildebrand: Félú-
ton... – Az öregedés lé -
lektani meg közelítése cí mû
köny ve alapján. November
8-án személyiség fej lô dé -
sünkrôl, krízise ink rôl, prob -
léma meg oldó stra  tégiá-
inkról Szák Kocsis Pé ter
mentálhigiénés szakember
beszélt. 
Az elôadások nyitottak

és térítésmentesek, min-
den alkalommal délelôtt 10
órakor kezdôdnek. 

Szák Kocsis Péter

Életfások sportnapja

– A szennyvízcsatornázás-
sal a program szerint jól ha-
ladunk, elkészült a meg va-
lósíthatósági tanulmány,
elkészültek az elvi vízjogi
engedélyezési tervek, fo -
lyamatban van a környezet-
hatásvizsgálat. A csa tor ná-
záshoz kapcsolódóan ivó -
vízvezetéket építünk ki a
Korona, a Kapor, a Gulyás,
az Ostoros és a Csalános
utcában, összesen 2,2 kilo-
méteren, amelyhez rendel -
kezünk a szükséges víz-
jogi létesítési engedéllyel –
kezd te dr. Ferenczi Attila a
Fidesz tájékoztatóját. Véle -
ménye szerint a régi város -
vezetés veszélybe sodorta
a program megvalósítását
azzal, hogy olyan terüle tek -
re is kiterjesztette, amelyek
nem felelnek meg az uniós
feltételeknek. Hanó Miklós
(képünkön) hangsúlyozta:
ennek ellenére 95-96 szá -
za lékban meg szeretnék
valósítani a beruházást.
Mint mondta, vannak olyan
területek, amelyek prog -
ramba való bekerülése kér -
déses, ad hoc bizottságot
hoztak létre abból a célból,
hogy megvizsgálják a ki-
maradó utcák sorsát, és
hogy mit lehetne még be -
emelni a programba. A kép -
viselôk beszéltek arról,
hogy kilenc olyan iskola
van Békéscsabán, amely
meg felelt a Nemzeti Fej -
lesz tési Ügynökség által
meg jelentetett infrastruk-
túra-fejlesztési program fel-
tételeinek. Az eredeti szem -
pontokhoz képest azon ban

módosítások tör téntek, en -
nek következtében néhány
intézmény elesett ettôl a
lehetôségtôl. Ahogy fogal-
maztak, intézmény felújítás -
ra eddig azért nem kü lö ní-
 tettek el forrást, mert tar-

talékoltak a pályázatokra,
erre most szükség lesz. A
döntés értelmében a Szabó
Pál téri, az erzsébethelyi és
a 2-es iskola igényelhet 
pályázati támogatást, és a
kép viselôk hozzájárultak,
hogy az Országos Szlovák
Önkor mányzat fenn tar tá -
sában mûködô szlovák is -
kola is pályázzon, hisz „Bé  -
késcsaba a magyar országi
szlovákság fôvá rosa”.
A karácsonyi vásárral

kapcsolatban kiemelték: az
idô rövidsége miatt az idén
még a Diáktanya Közala -
pítvány kapta a rendezés
jogát. A késôbbiekben sze -
retnének egy nagyobb tö -
megeket vonzó, a régi ün -
nepek fényét, hangulatát
idézô vásárt a belvárosban,
ennek érdekében már feb -
ruárban pályázatot ír ki a
köz gyûlés, amelyben meg-
fogalmazzák elvárásaikat.

M. E.

Ivóvíz és iskolák

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzôje

PÁLYÁZATOT HIRDET
a polgármesteri hivatal 

SZEMÉLYZETI CSOPORTVEZETÔI 
munkakörének betöltésére.

Ellátandó feladatok:
A köztisztviselôk, közalkalmazottak, valamint a munkavállalók foglalkoz-
tatásával kapcsolatos humánpolitikai és munkaügyi feladatok elôkészítése,
végrehajtása.
A kinevezés határozatlan idôre szól, 3 hónap próbaidô kikötésével. A mun -
ka kört teljes munkaidôben kell ellátni.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez szükséges felté -
telek: 
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elôélet,
• cselekvôképesség,
• egyetemi szintû jogász, humánszervezô vagy
• fôiskolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási, munkaügyi 
kapcsolatok vagy

• fôiskolai szintû személyügyi szervezô szakképesítés,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a Ktv. 7. § (7) bek. szerint.

Elônyt jelent: legalább egyéves közigazgatási vezetôi gyakorlat, humánpoli-
tikai területen szerzett tapasztalat, közigazgatási szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a szakmai tevékenységet is bemutató önéletrajzot,
• a végzettséget igazoló oklevelek másolatát
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot
Az illetmény és az egyéb juttatások a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény, valamint a hivatal közszolgálati szabályzata alapján tör -
ténik.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vonatkozó elôírások:
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani Békéscsaba
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (5600 Békéscsaba, Szent István
tér 7.), dr. Benedek Mária jegyzô részére.

A pályázat beérkezésének határideje: 2007. november 16.
A jegyzô értékeli a pályázatot, szükség esetén a pályázókat személyesen
meghallgatja. A pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyzô dönt. A
pályázók a pályázat eredményérôl az elbírálást követôen értesítést kapnak.
Az eredménytelenül pályázók anyagát visszaküldjük.
A munkakör betölthetô az elbírálást követôen azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a titkársági osztály személy -
zeti csoportja 66/452-252/1131-es telefonszámán kérhetô.

Elkészült az ismétlôiskola.
Felszentelték a csabai gaz-
dasági ismétlôiskola új
épü letét. A házszentelés al-
kalmával megjelent az is -
kola kertjében Áchim Tamás
bíró és a polgári iskola

tanári karának egy része.
Ez alkalommal az állami
polgári fiúiskola és az is-
métlôiskola Slöjd tanfo lya -
mot látogató növendékei
csopor tos fényképeket ké -
szítettek.

FOGADÓNAPOK:
2007. november 9. – dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô 
2007. november 16. – Hanó Miklós alpolgármester 
2007. november 23. – Vantara Gyula polgármester 
2007. november 30. – Köles István alpolgármester 
2007. december 7. – dr. Benedek Mária jegyzô
2007. december 14. – dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Szrnka Edit Judit és Béres András Gábor, Cserôdi Zsuzsanna
és Tóth István, Leczkési Éva (Mezôberény) és Csákányi János
(Deb recen).

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 András Milán, Eiler Tibor és Czupra Hajnalka fia László
Ádám (Mezôberény), Balog Ferenc és Sztraczinszki Andrea fia
Martin (Békés), Ilyés János és Liszkai Marianna leánya Csenge
(Murony), Gyurcsán Tibor és Varga Éva leánya Tamara (Kon-
doros), Kovács Gábor és Sütô Annamária fia Hunor (Újkígyós),
Vidovenyecz Pál és Brhlik Edit leánya Adél (Szentes), Bótos
István és Dérfai Mónika fia Péter (Békés).

HALÁLESETEK
Kocsmáros Andrásné Zahorán Judit Katalin (1942), Szútor
György (1935, Kondoros).  

ANYAKÖNYVI HÍREK

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT
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Fák, tûzoltók, bank 
– A koncepció, amit a
csatornázással kapcsolat-
ban örököltünk, úgy rossz,
ahogy van. Az egész be -
ruházást kockáztatnánk, ha
annak megfelelôen halad-
nánk. Már korábban is tud ni
lehetett, hogy nem min den
utca felel meg a fel té te -
leknek – mondta Vantara
Gyula (képünkön) tájékoz-
tatóján. A polgármester fel-
hívta a figyelmet arra, hogy
novembertôl lakossági fó-
rumok soro zata foglalkozik
a csator názással, ahol az
egyes kerületek lakói kér-
dezhetnek, és tájékozód-
hatnak az ôket érintô
rész letekrôl. A közgyûlésen
elhangzottak ötletek arra
nézve, milyen gazdasági,
pénzügyi lehe tô ségeket ki-
használva kellene plusz
pénzt teremteni a csator-

názásra. Ahogy a polgár-
mester fogalmazott: a „sá -
mánok és esôcsi ná lók” ka -
tegóriájába tartozónak véli
azt a felvetést, amely szerint
ingyen és bérmentve adna
egy cég húszmilliárdot a
városnak. Hangsúlyozta,
csak biztos háttérrel ren-
delkezô pénzintézetek se -
gítségét sze retnék igénybe
venni. Van tara Gyula arról is
beszélt, hogy méltánytalan
volt az eljárás, amellyel a
város a csatornázáshoz
szük séges telkeket koráb-
ban megsze rezte a lakóktól.
Kérte a jegyzô asszonyt,
hogy ezek rendbehozására
dolgozzon ki egy arányos
és méltá nyos kártalanítási
rendszert (például járda -
építés eze ken a helyeken).
Megemlítette, hogy az

ifjúságot érintô két hosszú

távú koncepciót fogadott el
a közgyûlés, valamint a fia -
talok igényeit figyelembe
véve ifjúsági parkok létre-
hozásáról döntöttek. Az
egészséges városok prog -

ram keretében a szûrést,
megelôzést tûzte zászlajára
a város. Dr. Fábián Ágnes
tanácsnok a közgyûlésen
arról beszélt, hogy fiatal
lányok esetében a humán

papilloma vírus elleni oltás-
sal egy életre megelôzhetô
a méhnyakrák. A biztosító
nem támogatja az oltást,
ezért szóba került, hogy a
három injekcióból álló kúra
utolsó oltásának árát ese -
tükben átvállalná a város.
– Volt kitöltetlen aláírási

ív, de a híresztelésekkel el-
lentétben nem történt alá -
írásgyûjtés a kettes isko -
lában. Az iskola és annak
vezetése errôl nem tehet,
nem terheli ôket felelôsség
az ügyben. Köszönjük Vel -
key Gábornak, hogy felhívta
a figyelmet rá, ha ô nem
siet az SZDSZ vezetéséhez,
talán észre se vettük volna
a problémát. Országgyû -
lési képviselôként ez volt az
elsô ténykedése Békés-
csabán – mondta végül
Van tara Gyula. M. E.

Kártalanítás után csatornázás
– Szerencsére a közgyûlés
nem járult hozzá a városi
parkerdô melletti erdô te -
rület felparcellázásához, el -
adásához. Az elôterjesztést
levették a napirendrôl. Az új
közgyûlésben talán elôször
fordult elô, hogy az ész-
szerû érveket meghallgatta
a több ség – mondta Hra-
bovszki György frakció ve -
zetô az MSZP közgyûlés
utáni tájékoztatóján. A kép -
viselô szerint indokolatlan
volt szociális szempon-
tokra hivatkozni, hiszen öt -
ezer négyzetméternyi in -
gat lanok leválasztása ese -
tén itt ötszáz négy zet -
méteres házakat építhettek
volna. Nem értett egyet az -
zal sem, hogy árverés he -
lyett pályázati rendszerben
értékesítsék a területet, s
úgy vélte, „Békéscsaba tü -
dejét” nem szabad kiirtani,
magánkézbe adni. Az elô -
terjesztés értéktelen fákról
szólt, de a képviselô tájé -
kozódott, és látta, hogy
szép számban vannak az
erdôben tölgyek. Hangsú-
lyozta: egyetlen oxigént
biztosító fa sem értéktelen. 
Miklós Attila beszélt arról,

hogy felkérték a városi tûz -
oltóparancsnokot, mutassa
be, milyen fejlesztéseket
terveznek 2015-ig. Öröm-
mel vették, hogy kezde mé -

nyezésükre jövô évtôl a tû-
zoltóság támogatását
külön soron szerepeltetik
majd a költségvetésben,
tervezhetô forrást biztosítva
ezzel a számukra. A kép -
viselô kiemelte: az elôzô
közgyûlés által elkezdett
munka folytatásaként el -
készült a középtávú ifjúsá-
gi koncepció, amelynek
össze állításáért külön kö -
szönetet mondott Varga
Tamás ifjúsági referensnek.
Fontos – hangoztatta –,
hogy a fiatalok jól érezzék
magukat a városban, le-
gyen perspektívájuk, le-
gyen munkahelyük. 
Hrabovszki György meg -

említette, hogy a bank mû -
veleti központ elôzô cik lus-
ban indult munkahely te -
remtése folytatódik, hiá-
nyolta viszont az új város -
vezetés részérôl megígért
kezdeményezôkészséget,
újfajta szemléletet. A kará -
csonyi vásárral kapcsolat-
ban a szocialisták el mond-
ták, vannak eltérô nézetek
abban a kérdésben, hogy
2008-tól milyen típusú le -
gyen a vásár, most azon-
ban van idô kitalálni, miként
lehetne egy hangulatilag,
esztétikailag és üzletileg is
megfelelô konstrukciót lét -
re hozni.

M. E.

Avolt 3-as iskola torna -
termében tartotta Köles

István (képünkön) alpol-
gármester október 26-án
este azt a lakossági fóru-
mot, amelyre az általa kép -
viselt 5-ös számú vá lasz-
tókörzetben élôket várták.
A tornateremben helyet

foglaló vendégek elsôként
a városfejlesztési koncep-
ció részleteivel, a MÁV min-
ket érintô beruházásaival
ismerkedhettek meg, majd
fontos információkat sze -
rezhettek a körzetet szinte
teljes egészében érintô
szennyvízprogramról is.
Ezzel kapcsolatosan el-
hang zott, hogy reális becs -

lések szerint az elsô ka-
pavágásokra 2009 tava -
szán kerülhet sor, a be ru -
házás teljes idôtartama pe -
dig három év.
A megjelentek közül

többen panaszkodtak arra,
hogy az esôelvezetô árkok
koszosak, itt-ott mintha
szennyvíz folyna bennük, s

bizon ebben a kerületben is
megjelentek a patkányok.
A Bánát utcán élôket a
nagy sebességgel szágul-
dozó autósok, teherkocsi-
sofôrök keserítik, s az út is
elromlott, a Vajda utca lakói
pedig hasonló okok miatt
„fekvôrendôrt” szeretnének
igényelni. 
Többen is felve tették a

munkahely te rem tés kér dé -
sét, amire Köles István azt
válaszolta: a vá rosvezetés
minden erejével azon van,
hogy befekte tô ket hozzon
a városba, ezt mutatja a Bu-
dapest Bank, a Tondach
terjeszkedése, de egy öt -
ven fôt foglalkoztató var-

roda is Békéscsabára te -
 le pül, s várjuk a bio etanol-
üzem megvalósu lá sát, mely
újabb négyszáz fônek ad -
hat munkát. 
Valódi pár beszéd alakult

ki a fórum résztvevôi között
a belváros átépítése, a
Szent István téri, föld alatti
parkoló tervezése kapcsán.
Az egyik hozzászóló elô -
ször igen indulatosan bí -
rálta, sôt elvetette az öt -
le tet, majd mások, köztük
dr. Ferenczi Attila képviselô
érveinek hatására változta-
tott véleményén, s belátta:
szükség van a tér meg újí -
tására.

G. E.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés adományozására
A kitüntetés annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki Békés-
csa báért maradandót alkotott, illetve kiemelkedô tevékenységet végzett.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: Békéscsaba város
önkormányzati képviselôi; a kisebbségi önkormányzatok; a közgyûlés vala-
mennyi bizottsága; a városban mûködô egyházak, pártok, társadalmi szer -
ve zetek, ön szervezôdések, egyesületek, közösségek.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy pontos adatait (név,
lakcím, elérhetôség, születési adatok) és az adományozás alapjául szolgáló
tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2007. december 1-jéig kell megküldeni Vantara Gyula pol-
gármesternek (Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák
Kisebbségi Önkormányzata 

a „BÉKÉSCSABA SZLOVÁKSÁGÁÉRT” 
kitüntetés adományozására 

javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására javaslatot
tehetnek: 
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák
Kisebbségi Önkormányzatának képviselôi,

– szlovák intézmények, közösségek, ön szer -
vezôdések,

– szlovák szervezetek,
– egyházak,
– magánszemélyek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos
adatait,

– az adományozás alapjául szolgáló te vé -
kenység vagy alkotás részletes ismertetését
és méltatását.

A beküldési határidô: 2007. november 15.
A javaslatot a következô címre kell

beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata,

Ando György elnök részére,
5600 Békéscsaba, 

Szabadság tér 11/17. III. 14.  

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román
Kisebbségi Önkormányzata 

a „BÉKÉSCSABA ROMÁNSÁGÁÉRT” 
kitüntetés adományozására 

javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására javaslatot
tehetnek: 
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Román
Kisebbségi Önkormányzatának képviselôi,

– román intézmények, közösségek, önszer -
vezôdések,

– román szervezetek,
– egyházak,
– magánszemélyek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos
adatait,

– az adományozás alapjául szolgáló tevé -
kenység vagy alkotás részletes ismertetését
és méltatását.

A beküldési határidô: 2007. november 15.
A javaslatot a következô címre kell

beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Román Kisebbségi Önkormányzata,

Grósz György elnök részére,
5600 Békéscsaba, 

Szabadság tér 11/17. III. 16.  

Jövôre indul a MÁV-beruházás
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A Békéscsabai Vásárhelyi Pál
Alapítvány értesíti tisztelt támogatóit,

hogy a 2006. évben az szja 1%-ából részére
átutalt 1 827 825 Ft-ot

az alapító okiratnak megfelelôen 
a Vásárhelyi Pál Mûszaki 

Szakközépiskolában nyújtott kiemelkedô
teljesítmények díjazására 

és iskolai kulturális és sportrendezvények
támogatására fordította.

Ezúton köszönjük támogatóink segítségét: 
a Békéscsabai Vásárhelyi Pál Alapítvány

kuratóriuma

Az Öregdiákok Alapítványa értesíti tisztelt támogatóit, hogy 
a 2006. évben az szja 1%-ából részére átutalt 34 547 Ft-ot az alapító okiratnak
megfelelôen lekötötte, kamatait a Vásárhelyi Pál Mûszaki Szakközépiskola 

érettségizô diákjainak jutalmazására fordította.
Ezúton köszönjük támogatóink segítségét: az Öregdiákok Alapítványának kuratóriuma

A BÉKÉSCSABAI
CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

(adószám: 18383427-1-04)

ezúton köszöni meg mindazok felajánlását,
akik a 2005. évi személyi jövedelemadójuk 

1%-ával támogatták szövetségünk
mûködését. Az összeget – 47 588 Ft-ot– 

a Civil Kulturális Börze
lebonyolítására fordítottuk.

Kérjük, hogy a jövôben is támogassák
szövetségünk munkáját adójuk 1%-ával.

– Békéscsaba a nyomdák
városa, ezért az elôzô köz-
gyûlésen kérdést intéztem
a polgármester úrhoz azzal
kapcsolatban, hol nyom tat -
ják az új Csabai Mérleget.
Megtudtam, hogy az újsá-
got Debrecenben nyomják.
Érdeklôdni fogok a kiadó
Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt.-nél, mi ért ott. Bár nem
vagyok szak ember, leg -
alább öt olyan nyomdát is-
merek Csa bán, amely ké -
pes lenne erre a feladat ra, s
ezek a város, a megye la -
kói nak adnak munkát –
kezdte Velkey Gábor az
SZDSZ tájékoztatóját. A
képviselô beszélt arról,
hogy elfogadták Békéscsa -
ba intézményfejlesztési ter-
vét, amely hosszú évekre
meghatározza a város ok-
tatását. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a városban félig
lezajlott a szakképzés áta-
lakulása, de közben válto-
zott a törvény, a folya ma-
tokat azonban úgy akarták
továbbvinni, hogy nem néz -
ték meg, kíván-e az új tör -
vény új lépéseket. Ké rését,
miszerint a képvi se lôk egy-
ben tekintsék át a teljes 
szakképzést, a többség
nem fogadta el, azt a ja -
vaslatot viszont támogatták,
hogy a városi szak képzési
rendszer jövôjével kap cso-
latos anyag kerüljön a köz-
gyûlés elé. Velkey Gá bor
szóba hoz ta a Szé chenyi
ligetet, amelynek átala kí tá -

sa során az útburkolat a
régi maradt, az eddig „kita-
posott kerék párösvényt”
pedig kaviccsal szórták fel,
amelyen képtelenség bicik-
lizni. Mi vel ezt az ott élôk is
felvetették a lakossági fó ru-
mon, reméli, gyorsan meg -
oldják a problémát.
Pap János (képünkön)

szerint izgalmasan alakul a
szennyvízcsatornázás ügye
abban a vonatkozásban,
hogy egyértelmûen leírt
feltételeket megváltoztat -
hatónak mondanak, és en -
nek szellemében még ad
hoc bizottság is alakul.
Hangsúlyozta: a korábbinál
nehezebb feltételek mellett
csatornázhatunk, a meg-
bolygatott utcákban pedig
a járdáktól a csapadékvíz-
elvezetôig, útburkolatig a
komplett igényeket kell
kielégíteni. – Az intézmény-
hálózat fejlesztése kapcsán
is felmerült, hogy a város
pénzügyeirôl hosszú távon
gondolkodni tudó, a külön-
bözô szempontokat átlátó
munkára lenne szükség.

M. E.

Lakótelepi SE
jubileuma

Abékéscsabai József At-
tila Lakótelepi Tö meg -

sport Egyesület – is mer-
tebb nevén a Lakótelepi SE
– az idén ünnepli alapításá-
nak huszonötödik évfor-
dulóját. 
Bizony, nagy utat tett

meg ez a sport kö zös ség a
kis klubtól a tömeg sport -
igények biztosítása mel lett
világraszóló eredmé nyek -
kel büszkélkedô, patinás
egyesületig. 
A jelenleg hét szakosz-

tályt és több szakcsoportot
felsorakoztató sportegye -
sület egy ünnepi gálamû-
sorral szeretné meg ör ven-
deztetni a sportbarátokat,
városunk lakosait. 2007.
november 10-én, szomba -
ton 17 órai kezdettel a
békéscsabai vá rosi sport-
csarnokban fellépnek az
egyesület sza kosztályai. 
Mivel a Lakó telepi SE

egyik profilja a különbözô
stílusú harc mûvészetek mû -
velése, így kick-box-, taek-
won-do-, ka rate-, aikido-
bemutatóknak is tapsolhat-
nak majd a né zôk. Termé -
szetesen nem hiányoz -
hat nak majd a rend kívül
eredményes moderntánc-
csoport tagjai sem. 
A Lakó telepi SE szeretet-

tel várja azokat a sportbará-
tokat, szurkolókat a belépô
nél küli gálára, akik együtt
szeretnének ünnepelni a
huszonöt éves klubbal.

Kavics a kerékpárösvényen
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CSALÁDI HÁZAK:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáánn  úújjoonnnnaann  ééppüüllôô  ssoorrhháázzii  hháázz  4,5 szobával, elôkerttel, garázzsal
eladó. Jelenleg 60%-ban készült el, a jelenlegi ára 7,5 M Ft, kulcsrakészen 29 M Ft lesz.
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es polgári jellegû ház 3 szo-
bával, 2 garázzsal eladó. ÁÁrr::  99  990000  000000  FFtt.    
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  NNaaggyyrréétteenn, 1500 nm-es telken 100 nm-es, 3 szobás, tégla, félkomfortos,
csempekályhás családi ház eladó. ÁÁrr::  1100  550000  000000 Ft.
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  FFööllddvváárrii  úúttoonn, 460 nm-es telken 86 nm-es családi ház 2 szobával, szép, gyü-
mölcsfás kerttel eladó..  ÁÁrr::  1100  550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssiikkii  uuttccáábbaann, 727 nm-es telken lévô, 100 nm-es családi ház 3 szobával, fel-
újítandó állapotban eladó..  ÁÁrr::  1111  550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn, téglablokkos épületben negyedik 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 ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr::  1122  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKeerreekkii  úúttoonn, 530 nm-es telken 85 nm-es, 2 szobás, horgászoknak kiváló csa-
ládi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  1122  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeesseennyyeeii  uuttccáábbaann, 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 ál-
lapotban,, ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó. AAzz  áárr  iirráánnyyáárr! ÁÁrr::  1133  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeetthhlleenn  uuttccáábbaann,, 460 nm-es telken 80 nm-es családi ház, 2 szoba, radiátor
hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1133  220000  000000 Ft.  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann, 1000 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás parasztház, felújí-
tandó vagy lebontandó.. ÁÁrr::  1133  000000  000000  FFtt..      
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, 500  nm-es telken,155 nm-es, 2 szobás, nappalis csa-
ládi ház csempekályhával eladó. ÁÁrr::  1133  990000  000000 Ft.  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKéézzaayy  uuttccáábbaann,, 570 nm-es telken 117 nm-es családi ház, 2003-ban újítva, 3
szobával eladó. ÁÁrr::  1144  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobbooss  IIssttvváánn  uuttccáábbaann, 766 nm-es telken 100 nm-es családi ház, 3 szobával,
garázzsal eladó. ÁÁrr::  1144  550000  000000  FFtt..    
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVaannddhhááttii  úúttoonn 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, 120 nm-es, 2,5
szobás, nappalis, eladó. ÁÁrr::  1155  000000  000000  FFtt..  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrzzsséébbeett--llkkpp.--bbaann,, kis telken 75 nm-es, 2 szobás családi ház. Nincs kész, de
az eladó vállalja a befejezést. ÁÁrr::  1155  220000  000000  FFtt..  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaammiillllaa  uuttccáábbaann,, 310 nm-es telken 110 nm-es családi ház teljesen felújítva,
garázzsal, 5 szobával eladó. ÁÁrr::  1155  550000  000000  FFtt..

••  MMeezzôômmeeggyyeerr,,  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann, 540 nm-es telken 190 nm-es, 5 szobás családi ház, köz-
ponti fûtésû és vegyes, eladó. ÁÁrr::  1166  220000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbáánn,,  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann, 1250 nm-es telken 200 nm-es, 3 szobás, nappalis csa-
ládi ház eladó. ÁÁrr::  1177  000000  000000  FFtt..      
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaannkkóó  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann, 970 nm-es telken 120 nm-es, 3 szobás családi ház
garázzsal eladó. ÁÁrr::  1188  550000  000000  FFtt..    
•• BBéékkééssccssaabbaa,,  BBoorrjjúúrréétteenn, 2488-as telken 125 nm-es, 1+ 5 fél szobás, 2 szintes családi
ház elkezdett hôszigeteléssel..  ÁÁrr::  1188  660000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann 160 nm-es, felújított, 3 szobás családi ház 1000-es
telken eladó..    ÁÁrr::  1199  550000  000000  FFtt..      
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  FFiiuummeeii  úúttoonn,, 650 nm-es telken 130 nm-es családi ház. Nappali + 2 szoba,
beépített kandallóval eladó. ÁÁrr::  2211 000000  000000  FFtt..  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn, 970-es telken lévô, 180-as családi ház, a házban 4 szoba,
nappali. Belvárosi lakáscsere 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  uuttccáábbaann, 460 nm-es telken 145 nm-es családi ház 4 szobával,
gondozott kerttel eladó..  ÁÁrr::  2288  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKeerreekkeess  GGyyöörrggyy  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken 150 nm-es családi ház 
3 szobával, kombi kazánnal, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  2299  550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann, 1400 nm-es telken 120 nm-es családi ház, 5 szobával,
mûhellyel eladó. Lakáscsere is..  ÁÁrr::  3300  550000  000000  FFtt..  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzíívv  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 170 nm-es, 2 szintes családi ház szép, par-
kosított kerttel, 6 szobával eladó. ÁÁrr::  3355  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 600 nm-es telken 180 nm-es családi ház, 4 szobával,
nappalival, garázzsal eladó. ÁÁrr::  4411  550000  000000  FFtt..    
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  AAttttiillaa  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 210 nm-es luxus családi ház, 5 szoba, inf-
raszauna, eladó. ÁÁrr::  4455  000000  000000  FFtt..    
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann,, 700 nm-es telken 220 nm-es családi ház 6 szobával, 2
garázzsal eladó. ÁÁrr::  4455  000000  000000  FFtt..        
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDiióóffááss  uuttccáábbaann, 1100 nm-es telken 110 nm-es + 60 nm-es, 3 + 2 szobás, 2
generációs családi ház eladó. Csere is. ÁÁrr::  4455  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  GGaarraayy  uuttccáábbaann, 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,,  22  ggeenneerráácciióóss családi ház 2 külön bejárattal,
parkosított kerttel, parkettás szobákkal eladó.
ÁÁrr::  6688  000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinnccyy  llttpp..--eenn  4. emeleti téglalakás, egyedis, 1,5 szobával, nagy konyhával
eladó. ÁÁrr::  77  330000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  TTööllggyyffaa  uuttccáábbaann 3. emeleti, tégla, 50 nm-es, 2 szobás, egyedis lakás galé-
riás hálóval eladó..  ÁÁrr::  77  880000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn tégla, 45 nm-es, 3. emeleti, 2 szobás, egyedis lakás áron
alul sürgôsen eladó. ÁÁrr::  77  990000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  PPeennzzaa--llaakkóótteelleeppeenn  1. emeleti, 40 nm-es, 1 szobás lakás erkéllyel, 3 éve szé-
pen fel lett újítva, egyedi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  RReezzeeddaa  uuttccáábbaann, téglaépületben 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 újí-
tott, 1 + 2 fél szobás eladó. ÁÁrr::  77  990000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  TTuulliippáánn  uuttccáábbaann 2. emeleti, 57 nm-es, 2 szobás lakás egyedi fûtéssel, a cen-
tertôl 5 percre sürgôsen eladó. ÁÁrr::  88  660000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 39 nm-es, 4. emeleti lakás, 1 szobás, egyedi gázos, radiáto-
ros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  66  220000  000000  FFtt..    
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 57 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás, egyedis lakás jó állapotban, áron
alul, sürgôsen eladó. ÁÁrr::  77  550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn 3. emeleti, 43 nm-es, 1,5 szobás téglalakás 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  uuttccáábbaann 57 nm-es, 1. em., 2 szobás, 2005-ben felújított lakás 15
nm-es erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88  550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn, a Lencsési lakótelep elején 6. emeleti, 64 nm-es, 2,5 szobás,
központis lakás eladó..  ÁÁrr::  88  775500  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 58 nm-es, földszinti lakás egyedi fûtéssel, 2 szobával, er-
kéllyel eladó..  ÁÁrr::  88  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn 1. em.-i, 50 nm-es, 2 szobás, téglablokkos, egyedis, kon-
vektoros fûtésû lakás eladó..  ÁÁrr::  88  220000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy  llttpp.--eenn 2 szobás, nagy konyhás, erkélyes, egyedis lakás eladó. Tá-
roló tartozik a lakáshoz..  ÁÁrr::  88  990000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn  eladó 62 nm-es, 2. emeleti, 2 szobás, konyhás, egyedis tégl-
alakás, 2007-ben lett felújítva..  ÁÁrr::  99  440000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn 43 nm-es, 3. emeleti lakás felújított állapotban, 1,5 szo-
bával, egyedi fûtéssel, francia kilépôvel eladó. ÁÁrr::  88  775500  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 58 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, 2006-ban szépen
felújított, egyedis lakás eladó..  ÁÁrr::  88  775500  000000  FFtt..  

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, 3 szoba, konyha, étkezôs
lakás erkéllyel, kis rezsivel eladó. ÁÁrr::  1111  000000  000000  FFtt..    

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  TToollnnaaii  uuttccáábbaann 2004-ben felújított, 56 nm-es, 2 szobás, egyedis, kör-
befûtött lakás eladó..  ÁÁrr::  99  880000  000000  FFtt..      

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn 73 nm-es, téglablokkos lakás, 2003-ban felújított,
3 szoba + étkezôs, egyedis, eladó. ÁÁrr::  1100  660000  000000  FFtt..  

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

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccáábbaann, 10 éve épült társasházban 57 nm-es, 2 szobás
+ tetôteres lakás garázzsal, szép állapotban eladó. ÁÁrr::  1122  990000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssáánnyyii  uuttccáábbaann  földszinti, 55 nm-es, 2 szobás + nappalis lakás,
2004-ben épült társasházban, garázzsal eladó..  ÁÁrr::  1122  990000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, téglablokkos társasházban 3. emeleti, 68 nm-es, 
3 szobás, egyedi gázos lakás eladó. ÁÁrr::  1111  770000  000000  FFtt..    

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 1. emeleti, 60 nm-es, 2 szobás lakás egyedi fûtéssel,
a centerrel szemben, bútorozva eladó. ÁÁrr::  1144  550000  000000  FFtt..      

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann 70 nm-es, 2005-ben épített lakás 2,5 szobával,
egyedi fûtéssel, erkéllyel eladó..  ÁÁrr::  1155  220000  000000  FFtt..  

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn 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  uuttccáábbaann 4. emeleti, 97 nm-es lakás, 4,5 szobás, egyedi fûtés-
sel, tetôtér-beépítéssel 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  uuttccáábbaann, téglablokkos társasházban 74 nm-es, 2,5
szobás lakás klímával eladó..  ÁÁrr::  1188 550000  000000  FFtt..

•• BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann földszinti, 16 nm-es, eexxkklluuzzíívv lakás, 2 szobás, klí-
más, sarokkádas fürdôszobával eladó. ÁÁrr::  2266 550000  000000  FFtt..

•• BBéékkééssccssaabbaa,,  JJuusstthh  GGyyuullaa uuttccáábbaann, új építésû, liftes társasházban, különbözô
árakban, méretekben, egyéni kialakítási lehetôséggel, jó helyen, centerhez, is-
kolákhoz közel lakások eladók.

HÁZRÉSZ:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann 100 nm-es, 2,5 szobás, nappalis házrész, galé-
riás, hálókialakítással eladó..  ÁÁrr::  1111 990000  000000  FFtt..      

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  EEggrreessssyy  uuttccáábbaann 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 szobával, konyhával, ét-
kezôvel, kis virágoskerttel eladó. ÁÁrr::  55 000000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy--llaakkóótteelleeppeenn1. emeleti, 49 nm-es, egyedi fûtésû lakás bú-
torok nélkül kiadó hosszú távra..  ÁÁrr::  3300 000000  FFtt ++  rreezzssii..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 1. emeleti, 39 nm-es, 1 szobás lakás teljes bútorozás-
sal, egyedi fûtéssel kiadó. ÁÁrr::  3300  000000  FFtt ++  rreezzssii//hhóó..

••  BBéékkééssccssaabbaa,, CCssaabbaa  CCeenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es  iroda bútorozottan kiadó
cégek, illetve vállalkozások számára. ÁÁrr::  8800 000000  FFtt//hhóó..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 1. emeleti, 58 nm-es, 2 szobás, bútorozott, egye-
dis lakás kiadó hosszú távra. ÁÁrr::  4400  000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  PPeennzzaa--llttpp..--eenn 55 nm-es, 1. emeleti, 2,5 szobás lakás kis rezsivel,
4500 Ft-os közös díjjal kiadó. ÁÁrr::  4455 000000  ++  rreezzssii//hhóó..

TÁRSASHÁZ:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann,,  úújjoonnnnaann  ééppüüllôô  ttáárrssaasshháázzbbaann  iinnggaattllaannookk  mméégg  lleekköött--
hheettôôkk  mmáárrcciiuuss  vvééggii  kkeezzddéésssseell,, 110000ññ113300  nnmm--eess  mméérreetteekkbbeenn,, ggaarráázzzzssaall,, eellôôkkeerrtt--
tteell,, aa  cceenntteerrhheezz  kköözzeell..  

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  RRéévvaaii  úúttoonn, 250 nm-es telken 80 nm-es társas családi ház 2,5 szo-
bával, 2 garázzsal, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  1100 220000  000000  FFtt..

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

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  RRéévvaaii  úúttoonn,, 3 éves társasházban 90 nm-es, 2 szintes lakás modern,
beépített bútorokkal, 3 szobával, konyhával, étkezôvel eladó..  ÁÁrr::  2266 550000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann, 590 nm-es telken 75 nm-es családi ház, a fenti
rész nincs befejezve, 3 szoba kialakítására van lehetôség, lent nagy nappali,
konyha, étkezô, fürdôszoba, külön WC, nyugodt, jó frekventáltságú helyen eladó..
ÁÁrr::  1166 000000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann, 4 lakásos társasházban 110 nm-es lakás nagy
közös udvarral + hátsó kis udvar, 2,5 szobával eladó..  ÁÁrr::  2211 000000  000000  FFtt..

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

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

GGyyuu  llaa,,  VVáá  rrooss  hháázz  uu..  2200..  ••  TTee  ll..//ffaaxx::  6666//446644--115555

E-mail: s z u  c s i k  l a s z  l o@ f r e  e  m a  i l . h u ,
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!!

Születésnap

Sz e n t i rma y
Éva a nézôk

szûnni nem aka -
ró tapsa köze -
pette, könnyek
között köszön-
te meg a jókívánságokat,
majd hozzátette, hogy a 
nyolcvan esztendôt többek
között éppen a közönség
szeretetének köszönheti.
A nyilvános ünneplést

megelôzôen, a színész -
klubban kollégák és bará-
tok tortával, pezsgôvel és
apró ajándékokkal: egykori
szerepeinek kellékeivel kö -
szöntötték Szentirmay Évát.
A meghatott mûvésznô el-
mondta, hogy amikor évek-
kel ezelôtt gyakorlatilag
megszakadt a kapcsolata a
Jókai-színházzal, akkor úgy
érezte, hogy az elôzô
harminchat évet elvették az
életébôl.
– Köszönöm a színház új

vezetésének, és köszönöm
nektek, hogy most vissza-
adtátok ezt a harminchat
évet! – mondta Szentirmay
Éva.

Aközelmúltban volt Vár-
konyi János hatvana-

dik szü le tésnapjára kia-
dott köny vé nek bemutatója
a Békés Megyei Könyvtár
és Hu mán fejlesztési Cent -
rumban.
A Vallomás címû album

már elsô látásra kívül-belül
ízléses, elegánsan szer -
kesztett, párját ritkító mûre-
mek. A könyvet Barabás
Fe renc grafikus szer kesz -
tette és tervezte. A nagy
hozzáértéssel készített ti-
pográfiát a Dürer Kft. gyár-
totta tetszetôs könyv vi-
lággá. 
A könyvben Várkonyi

János – rendhagyóan – a
nyelv kifejezôerejével tárja
az olvasó elé múltjának
derengô történéseit. A fá-
tyol borította emlékvilágra
nyíló rejtekajtókat azonban
nem túláradó közlési vágy -
tól ûzve nyitja ki, hanem a
tôle megszokott szerény -
séggel és alázattal. Múltjá-
nak kútjából csak annyit
enged merítenünk, ameny -
nyi feltétlenül szükséges

ah hoz, hogy mûvészetének
motívumforrásait megis-
merhessük.
A könyvben egy hat-

vanéves, lelkében örök fi-
atal, jóakarattal s tehet -
séggel áldott festômûvész
tárja elénk mûvészetének
és belsô világának titkait. A
„megszépítô messzeség”
tér és idô nélküli birodal -
mából a gyermekkor bû -
bájos történései, a család,
a szülôk, az egykori mû -
vész-mesterek hálába szôtt
emlékképei hömpölyögnek
a jelenbe. 
A könyvbôl megismer-

hetjük a Várkonyi János
mûvészetét formáló iro-
dalmi, történelmi hatásokat
és hitvallásának példaadó
lényegét. Albuma voltakép-
pen áradó hála adás, ôszin -
te emberi vallomás a mû-
vészet, a sze retet és a hit
erejérôl. Olyan mûvész val-
lomása ez, aki a rosszra 
is jóval felel, és ember-
ségért mindig emberséggel
fizet.

Szemenyei Sándor

Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata 

a „BÉKÉSCSABA LENGYELSÉGÉÉRT” 
kitüntetés adományozására 

javaslatokat vár.

A kitüntetés adományozására javaslatot
tehetnek:
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzatának kép -
viselôi,

– lengyel közösségek, szervezetek,
– magánszemélyek.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos
adatait,

– az adományozás alapjául szolgáló tevé -
kenység vagy alkotás részletes ismer te -
tését és méltatását.

A beküldési határidô: 
2007. november 15.

A javaslatot a következô címre 
kell beküldeni:

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
Leszkó Malgorzata elnök részére

5600 Békéscsaba, 
Szabadság tér 11/17. III. 21.  

In memoriam
Életének 86. évében elhunyt Zsilinszky Ádám, sokak kedvelt és

tisztelt Ádám bácsija, az egykori 7. Számú Általános Iskola igaz-
gatója. A tanár úr a biológiaszertárak fejlesztésében, rovargyûjte -
mények létrehozásában, a bélyeggyûjtôk nemzedékeinek neve -
lé sében, a pedagógiában soha nem feledhetôt, maradandót alko-
tott, több könyv is ôrzi munkásságát. Egykori iskoláinak tanulói, kol-
légái, tisztelôi hajtanak fejet emléke elôtt.
A halálhír mindig megdöbbentô és fájdalmas. Most is az volt.

Nem akartuk elhinni a megdöbbentô, szomorú hírt, hogy egykor 
sze retett igazgatónkat, kollégánkat veszítettük el. Te voltál az a kol-
léga, akit szakmai körökben ismertek és elismertek. Munkatársaid-
dal, tanítványaiddal jó kapcsolatot tartottál. Sokoldalú, érdeklôdô
személyiséget ismertünk meg benned. Bármikor kész voltál se gí -
teni, teljesítményt elismerni, kishitû embertársaidat buzdítani. Ve -
zetôként empátiával és szeretettel bántál munkatársaiddal. A ne -
velés ügyét tudatossággal és alázattal szolgáltad. Munkatársaid és
tanítványaid bármiben számíthattak rád. Szerettek és tiszteltek.
Küldetésed volt e földi életben, melyet tiszta szívvel, nagy szeretet-
tel teljesítettél. Úgy éltél és dolgoztál, hogy örömmel vártad a hó-
napot, sosem szégyellted a tegnapot. Vallottad, hogy az élet alfája
és omegája a CSALÁD. Emberi magatartásod példaértékû volt. 

Sándor Ferenc, egykori munkatársad

Filharmónia – Raiffeisen bérlet
Békéscsaba, Jókai-színház 19.30 óra

2007. november 12.
Liszt Ferenc Kamarazenekar
Mûvészeti vezetô: Rolla János
Mûsor: Grieg: Holberg-szvit
Rossini: G-dúr szonáta

Mendelssohn: h-moll szimfónia no.10
Schubert: C-dúr vonósötös

Jegyek 1200 Ft-os áron válthatók 
a Filharmónia Kht. békés megyei irodájában, 

vagy megrendelhetôk 
a filharmonia@mil.globonet.hu címen.

Az ûrkorszak
ötven éve

Ez év október 4-én volt
50 éve, hogy az elsô

mesterséges holdat, a
Szputnyik 1-et Föld körüli
pályára állították. Ebbôl az
alkalomból a Szent-Györgyi
Albert Gimnázium és Szak -
középiskola fizika munka -
kö zössége vetélkedôt szer -
vezett Békés megye álta -
lános iskolás tanulói szá -
mára Az ûrkorszak 50 éve
címmel.
A vetélkedôn hetedik, il-

letve nyolcadik osztályos
tanulókból álló háromfôs
csapatok vehettek részt. A
kilenc csapat közül elsô
helyen a békéscsabai Jan -
kay Tibor Általános Iskola
csapata (Bjelik Blanka,
Gyôri Tibor és Tálas Balázs)
végzett. Második helyezett
lett a Békési Kistérségi Ál-
talános Iskola egyik csapa -
ta (Csapó József, D. Nagy
Gergô és Kiss Bálint), míg
Orosháza Város Általános
Iskolájának csapata (Hajdu
Gábor, Koltai Noémi és
Német Olga) a harmadik
helyezést szerezte meg.
A díjak átadása után az

ötven évvel ezelôtti ese -
ményre emlékezve a ren-
dezô intézmény fizika taná-
rai egy üdítôitalos flakonból
készült vizes rakétát lôttek
fel az iskola udvarán.

Zátonyi Sándor

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Eljött a nap: október 28-án,
vasárnap Békéscsaba be -
költözött a Mûvészetek Pa -
lotájába. A fôbejáratnál a
városunkat ízlésesen be-
mutató táblák fogadták a
vendégeket. A bejárat kö -
zelében kapott helyet váro-
sunk festészetének illuszt -
rálására Munkácsy Mihály
Rôzsehordó nôjének élô -
képe és Várkonyi János kiál-
lítása.
A szervezôk odafi-

gyelésének köszönhetôen
a véletlenül betévedôk sem
távozhattak üres kézzel,
mert mindenhol ízléses
szórólapokkal, prospektu-
sokkal találkozhattak. Az
egész napos program-
sorozatot a vendéglátók
részérôl Várkonyi Attila,
városunk részérôl pedig
Köles István alpolgármester
nyitotta meg. Az elsô fel-
lépôk, Tücsök Peti, Hangya
Levi és Évi Tündér a leg -
kisebbeknek szereztek fe -
lejt hetetlen perceket. Ôket
követte a Hétpróbás Nép-
tánciskola növendékeinek
mûsora, akiknek produk-
ciói alatt a nap folyamán
többször megremegett a
robusztus épület. A mû-
sorszámokat a fôvárosban
élô, de csabainak te kint -
hetô Szente Vajk, a Madách
Színház mûvésze konferál -
ta fel, aki többször énekkel
és tánccal is bizonyította
sokoldalúságát.
A színpadon zajló ese -

ményekkel párhuzamosan
a földszinten kézmûves-
foglalkozások, Bábika ját-
szóház, rádiós mûhely
vár ta az apróságokat és
kísérôiket. Nagy népsze -
rûségnek örvendett az
1930-as éveket idézô, disz -

nóölést ábrázoló óriásfotó,
amelybe bárki „beállhatott”,
és az ügyes fotósoknak kö -
szönhetôen korabeli fény -
képet kapott aján dékul.
Az emeleten a tanulni

vágyó gyermekek és felnôt-
tek a városunkra jellemzô
népi játszóházzal ismer -
ked hettek meg, így elsa -
játíthatták a gyöngyfûzés, a
gyékényezés, a rongy-
baba- és a mézeskalács-
készítés, a korongozás és 
a bôrdíszmûvesség rej tel -
meit, tudományát. A baba-
játszó mesesarkában Péter
Erika költô mondta el me-
séit, verseit a kicsinyek 
legnagyobb megelége dé -
sére.
A karitatív program

keretében az Üvegterem-
ben a kellôen bátor és
megfelelô papírokkal ren-
delkezô felnôttek egész
nap adhattak vért.
A Vargánya zenekar sa -

ját és feldolgozott gyer-
mekdalokkal szórakoztatta
a nagyérdemût, akik hálá-
val fogadták a valódi
hangszerekkel megszólal-
tatott zeneszámokat. Majd
Környei Miklós zene aka -
démista virtuóz játéka bû -
völte el a közönséget.
A Napsugár Bábszínház

interaktív elôadása belel -
kesítette és felpörgette a
gyermekeket, akik ezután
térdüket verve, tapsolva
tomboltak a Csabai Színi -
stúdió mesebeli koncertjén.
A nap zárásaként Mlinár

Pál vezetésével és a Hét-
próbás Néptánciskola köz -
remûködésével táncház
vette kezdetét, amelyben
részt vett kicsi és nagy,
békéscsabai és fôvárosi
egyaránt.

Botyánszky Mária

Cifra palotaA Vallomás
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OK TA TÁS
Matematikából korrepetálás, felkészí-
tés. Tel.: 70/228-6377.

Angoltanítás!
www.talkhu.blogspot.com.

Hastánc Gyulán, a sportcsarnokban
péntekenként 16.00-tól, november 
9-tôl. 20/489-8867.
www.boaveronika.com.

Kémiakorrepetálás, felkészítés. 
Tel.: 30/356-1733.

KI ADÓ
Békéscsabán belvárosi, tetôteres, klí -
más 70 (90) m2-es lakás eladó vagy
hosszú távra kiadó. 
Telefon: 30/925-5287.

Szegeden albérleti szoba kiadó. Tel.:
30/326-8630.

A Lencsésin albérlet kiadó! Telefon:
20/3159-912.

Békéscsabán 3. emeleti 2 szobás üres
lakás kiadó. Tel.: 20/260-3432.

IN GAT LAN
Garázs kiadó vagy eladó Lencsési B-n.
Tel.: 455-436.

Eladó Újkígyóson, a Hosszú utcában
egy háromszobás, összkomfortos,
gazdálkodásra alkalmas családi ház.
Irányár: 7,5 millió Ft. Békéscsabai
csere is érdekel. Telefonszám:
30/415-4255.

Békéscsabán új építésû ikerházak
leköthetôk. Telefon: 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
telefonszámon.

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. Telefon:
20/390-8293.

SZOL GÁL TA TÁS
Csempézést, hidegburkolást és lami-
nált parketta rakását vállalom! Tel.:
30/273-3191.

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

Házimozi-beszerelés, -beállítás! Plaz-
ma- 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 folya-
matosan ôstermelôtôl! Érdeklôdni:
30/694-3628.

Ajtófelújítás új technológiával! Re-
dôny, reluxa, harmonikaajtó, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló. Zárszere-
lés és -javítás. Utánfutó-kölcsönzés 
a Lencsésin: Dobos István u. 20. 
Telefon: 66/636-135, 30/233-4550 és
70/335-7584.

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

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

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

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

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békés-
csaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt.
Telefon: 20/921-2521 és 20/944-6986.

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

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

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

Automata mosógépek javítása. Elekt-
ron Bt. Tel.: 30/304-4622, 454-561.

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

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

Favágás motoros fûrésszel. Telefon:
30/398-2025.

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

Eladó egy Calor II-es falifûtô, egy ÉTI
15E, 1985-ös gázkazán és egy FÉG
kéményes gázkonvektor. Telefon:
20/560-2027.

Szántóföldet vennék Békéscsaba
környékén. Bérbe adott, illetve közös
tulajdonban lévô is érdekel. Telefon:
06-20/98-43-838.

A P R Ó H I R D E T É S

A Remoplast Mûanyaghul-
ladék-hasznosítást Koor -
dináló Közhasznú Tár sa sá-
got 2002. szeptember 24-
én 23 alapító taggal hozták
létre Magyarország hul-
ladékbegyûjtôi és újra-
hasznosítói. A céljuk az
országban keletkezô mû -
anyag csomagolóeszköz-
hulladékok jogszabályban
elôírt hasznosítási kötele -
zettsége teljesítésének biz-
tosítása volt. A kht. meg -
alakulásától kezdve szer -
zôdéses partnere a cso-
magolóeszköz-hulladékok
hasznosítását koordináló
két országos közhasznú 
szervezetnek, az Öko-Pan-
non Kht. és az Öko-Pack
Kht. társaságoknak. A Re-
moplast Kht. rendszere je-
lenleg huszonhat újra hasz-
nosító céggel dolgozik,
amelyek országos lefedett -
séget biztosítanak. 
Ez a rendszer 2003. ja -

nuár 1. óta mûködik. A mû -
ködés elsô évében a Re -

moplast Kht. 12 043 tonna
mûanyag csomagolóesz-
köz- hulladékot vett át a be-
gyûjtôktôl és végezte an -
nak anyagában történô
hasz nosítását. Az uniós és
a hazai hasznosítási köte -
lezettségek emelkedésébôl
következôen a begyûjtött
és újrahasznosított meny-
nyiségek is emelkedtek, 
ezt a mellékelt grafikon mu-
tatja be.
2007. I. félévében az

újra hasznosító partnerek
14 494 tonna hulladékot
(2006. I. félév: 21 664 t) vet-
tek át az Öko-Pannon Kht.
és az Öko-Pack Kht. be-
gyûjtôi rendszereitôl. Ez
idôarányosan kevesebb
ugyan a tavalyinál, azon-
ban az újrahasznosító part-
nerek rendelkeznek akkora
többletkapacitással, hogy
év végére minden bizony-
nyal az elôzô évinél is több
mûanyag hulladék hasz-
no sítása történik meg. Fo -
lyamatos a lakossági sze -

lektív gyûjtésbôl szárma-
zó mûanyag hulladékok
mennyiségének a növeke -
dése is. Míg 2005 során
egész évben csak 5893
tonna lakossági szárma-zá -
sú hulladékot gyûjtöttek be
és adtak át hasznosításra a
közszolgáltatást végzô cé -
gek, addig az idén már az
elsô félévben ugyanekkora
mennyiséget hasznosítot-
tak a Remoplast Kht. part-
nerei. Az átvett és újra -
hasznosított hulladékok het-
 venhárom százaléka ipari-
kereskedelmi eredetû, azaz
gyárakból áruházakból, vál -
lalkozások tól, míg huszon-
hét százaléka lakos sági
sze lektív gyûjtésbôl szár-
mazik. 
A kht.-nak és partnere-

inek a jövôben fel kell
készülniük a lakossági
szelektív gyûjtésbôl szár-
mazó hulladékok mennyi -
ségi növekedésére, amely -
nek velejárója lesz néhány
minôségbeli és hulladékfaj -
ta-bôvüléssel járó prob-
léma. Célunk, hogy az
anya gában történô hasz -
nosítás során a beszállított
hulladékok minél nagyobb
hányadából minél értéke-
sebb, magasabb haszná-
lati értékkel bíró termék
(agglomerátum, darálék,
mosott darálék, regranulá-
tum), illetve hulladékból
közvet lenül késztermék ké -
szüljön.

(X)

Koordinált mûanyag-újrahasznosítás

ASzent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szak kö -

zépiskola Kollégiuma ha -
gyományaihoz híven az 
idei tanévben is komplex
mó don emlékezett meg 
az 1956-os forradalomról.
Stú dión keresztüli megem-
lékezésünk a Jan kay-cso-
port diákjainak részvéte -
lével az 1956. október hu -
szon harmadiki idôszak ese-
 ményeirôl adott kronolo -
gikus beszámolót. 
Dr. Micheller Magdolna, a

Tessedik Sámuel Fôiskola
Gazdasági Fôiskolai Kará-
nak fôiskolai tanára, tér -
ségünk ismert értelmiségi
személyisége Kit tekintek
forradalmárnak? címmel
rendhagyó történelemóra
keretén belül tartott elô -
adást 1956-ról és Nagy Im-
rérôl a kollégium érdeklôdô
diákjainak. 
Az elôadás szép gesztus

egy olyan ember részérôl,
aki hatvanadik születés-
napja és a fent említett
fôiskola fennállásának hu -
szadik évfordulója alkal -
mából az elsô volt Bé -
késcsabán, aki tehetséges
diákok felkarolására ma-
gán alapítványt tett Pro Se-
nior Talentum néven. A
ta nárnô kapcsolata a tér -
ség középiskoláival meg -
határozó, hisz számtalan

rendezvény szervezése és
pályázat kiírása fûzôdik az
ô, valamint a fôiskola ne -
véhez. 
A széles repertoárú, sze -

mélyes élményektôl gaz -
dag elôadás emberközelbe
hozta a magyar történelem
meghatározó alakjait Ráko -
sitól napjainkig, s a „lámpa”
köré gyûlt hallgatóság han -
gulatvilágát idézte elénk.
Micheller Magdolna a tör -
ténész szemével idôzött el
azon a kérdéskörön, hogy
a forradalom vagy a komp -
romisszum viszi-e elôre a
világot. Kossuth, Széche -
nyi, Deák és Nagy Imre,
Kádár politikai és törté -
nelmi pályafutása mintegy
100 év párhuzamában a
hazafiság eszmei gondo-
latkörét vegyíti a haladás
kompromisszumokkal kita-
posott ösvényén. Mészáros
Márta Napló apámnak és
anyámnak címû filmje –
filmklub keretén belül – hát-
téranyagul szolgált az elô -
adásnak.
Kollégiumunk faliújsága

az események aktualizá -
lásával adott hírt ’56-ról, és
lányaink „Október 23.” ké -
zi labdakupa keretén belül
vezették le a hét fáradal-
mait.

Ananené Mária 
nevelôtanár

A Polgárok Békéscsabáért
Egyesület és az Ipolyi Arnold

Népfôiskola Kulturális
Egyesület tisztelettel
meghívja Önt és kedves
családját, barátait

2007. november 16-án, 
pénteken este 18 órára

a békéscsabai Városháza
dísztermében (Békéscsaba,

Szent István tér 7.) 
megrendezésre kerülô

„Vajon miért beszélt nékem
annyi mindent nagyapó?” –
Tankó Mónus Berta csángó
pásztor emlékezései címû

kötet bemutatójára.

Vendégeink lesznek a kötet
szerkesztôi: Harangozó Imre

és Bakay Péter.

A program házigazdája: 
dr. Kovács László, a Polgárok
Bé késcsabáért Egyesület

alelnöke.

Közremûködik:
Szûcs Miklós elôadómûvész, 
a Népmûvészet Mestere.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzata
2007. november 20-án 16 órától

(kedd) 
LAKOSSÁGI FÓRUMOT,

KÖZMEGHALLGATÁST RENDEZ,
melyre szeretettel vár 
minden érdeklôdôt.

Helye: Magyar–Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület székhelyén,
Békés csaba, Szent István tér 8.

szám alatt.

Napirend:
1. Beszámoló a kisebbségi önkor-
mányzat mûködésérôl

2. A lakosság aktuális kérdései és
véleménye

Leszkó Malgorzata elnök

Ifjúsági
parlament

Éppen tíz évvel ezelôtt,
1997. október 17-én nyi -

totta meg Sinkó Péter, az
akkori Garabonciás Napok
nyertes diákpolgármestere
a Patent Diákirodát. Így
nemcsak az aktuális kér -
désekrôl szólt a VIP (Városi
Ifjúsági Parlament), hanem
egyfajta visszatekintés is
volt az elmúlt „patentos”
évekre, a békéscsabai ifjú -
ágpolitikában történtekre,
de értékelték a tavaszi ren-
dezvény óta eltelt idôszakot
is. A nosztalgiázás, összeg -
zés mellett foglakoztak a
jelen állapotokkal, a fiatalok
lehetôségeivel, érzéseivel,
gondolataival.  
Nemcsak a diákokat vár -

ták, hanem lehetôséget ad -
tak a felnôtteknek, döntés -
hozóknak is ahhoz, hogy
ne iskolai keretek között
talál kozzanak. Ôk is véle -
ményt cserélhettek a fia -
talokkal, aminek köszön -
hetôen valódi párbeszéd te -
repe volt a VIP.

Micheller ötvenhatról



A mi oldalunk Csa bai Mér leg8

ÕSZI JELZÁLOGHITEL-AKCIÓ!
Új otthonra vágyik, vásárolna, építene, felújítana,

kedvezõtlen hitelét kiváltaná kedvezõbbre?

• értékbecslési és folyósításijutalék-kedvezmény

• közjegyzõi díj nélkül

• kezelési költség nélkül

• jövedelemigazolás nélkül

• 100%-ban terhelhetõ ingatlan

• adókedvezmény lehetõséggel

• a szocpol. összege nem teher

IDÕPONT-EGYEZTETÉS TELEFONON:
06-30/55-888-33, 06-70/450-3574

5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. III. em. 307., 310.

BAR-lista nem akadály!
Hitelei költségeitmegelõlegezzük!

A hirdetés felmutatójának az elsõ tulajdoni lapot mi fizettjük!

A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfortos, egyedi fo-
gyasztásmérôkkel felszerelt lakóegységek, amelyek a
következô helyiségekbôl állnak: kettô szoba, elôszoba,
nappali étkezôvel, konyha, kamra, fürdôszoba, WC, va-
lamint fedett tornác. A lakóházat – kerítéssel határolt –
kert övezi.

Pályázati feltételek:
Az Erzsébet-lakópark lakóegységei bérleti jogának el-
nyerésére – életkortól és családi állapottól függetlenül
– azok nyújthatják be pályázatukat, akik:

legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek,
vagy a házaspár (élettárs) egyik tagja legalább 5 éve bé-
késcsabai lakóhellyel rendelkezik, és ténylegesen a be-
jelentett lakásban laknak;

békéscsabai lakóhellyel nem rendelkeznek, de legalább 1
éve békéscsabai tartózkodási hellyel és munkahellyel
rendelkeznek;

vállalják családonként (egyedülállók esetében szemé-
lyenként) legalább havi 10 000 Ft megtakarítási összegû,
minimum 4 év futamidejû lakás-elôtakarékossági szer-
zôdés megkötését és annak a szerzôdésben foglaltak
szerinti folyamatos fizetését;

vállalják családonként (egyedülállók esetében szemé-
lyenként)  a bérleti szerzôdés megkötése elôtt 150 000 Ft
óvadék  megfizetését a bérleti szerzôdés megszûnése-
kor esetlegesen felmerülô karbantartási költségek fede-
zetére;

szülôktôl vagy valamely közeli hozzátartozótól származó
befogadó nyilatkozattal rendelkeznek;

közjegyzô elôtt tett nyilatkozatban vállalják, hogy a bérleti
jogviszony bármely okból történô megszûnésekor a bér-
leményt a szerzôdésben foglalt határidôig önként el-
hagyják.

Nem jogosult az Erzsébet-lakópark lakóegységeiben
történô elhelyezésre, illetve a pályázatban való rész-
vételre, aki:

a pályázat benyújtásának idôpontjában, illetve azt meg-
elôzô 5 éven belül saját tulajdonú lakással rendelkezett,
kivéve az ¼-ed tulajdoni részt meg nem haladó, haszon -
élvezettel terhelt résztulajdont;

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

a korábban önkormányzati tulajdonú lakást bérlôként
megvásároló személy, vagy aki pénzbeli térítés ellené-
ben lemondott bérlakásáról az önkormányzat javára.

Egyéb fontos tudnivalók:
Az Erzsébet-lakóparkban lévô lakás pályázat útján kivá-
lasztott bérlôjével kötött bérleti szerzôdés határozott
idôre – 1 évre – szólhat, amelynek megújítását a határo-
zott idô lejártát megelôzô 30 napon belül kérheti a bérlô.

A szerzôdés meghosszabbításánál figyelembe kell venni
azt a tényt, hogy bérlô a beköltözéstôl számított 5 évig
lakhat az ingatlanban.

A bérleti idôtartam 5 év, amely – indokolt esetben – legfel-
jebb három alkalommal 1–1 év idôtartammal meghosz-
szabbítható. A lakásra kötött bérleti szerzôdés 8 év után
semmilyen indokból nem hosszabbítható meg.

A lakásra bérlôtársi szerzôdés nem köthetô, több bérlô
együttesen nem bérelheti, kivéve a házaspárral, élet-
társsal kötött szerzôdés, amely bérlôtársi szerzôdésnek
minôsül.

A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlôk kötelesek lak-
bért fizetni. A költségalapon meghatározott lakbérû (költ-
ségelvû) lakóház bérleti díja a lakás célú állami támo -
ga tásokról szóló 12/2001. (I. 31.) számú kormányrende-
let alapján került megállapításra. A lakbér mértéke a pá-
lyázat közzétételekor 371 Ft/m2/hó. A bérlô köteles
ha vonta 22 260 Ft lakbért fizetni. A bérbeadó a lakbér
összegét évente felülvizsgálja. A bérlô a lakóházhoz tar-
tozó kertet térítés nélkül jogosult használni.

Az Erzsébet-lakópark lakóházai 20 évig nem idegeníthetôk
el, azokat az önkormányzatnak – a 12/2001. (I. 31.) szá -
mú kormányrendelet alapján – 20 évig bérlakásként kell
üzemeltetnie.

A pályázatokról (a bérlôk kiválasztásáról) – Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyûlése által el-
fogadott elbírálási szempontrendszer alkalmazásával –
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Köz-
gyûlésének egészségügyi, szociális és lakásügyi bizott-
sága dönt.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2007. november 19. 17 óra

A határidôn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának helye: 
polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztály, 

Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. földszint 21-es iroda.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány 
a szociálpolitikai osztályon igényelhetô. 

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is
letölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja:
2007. december. 

A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.

A nyertesekkel közöljük a szerzôdéskötés idôpontját, 
valamint a lakás-elôtakarékossági szerzôdés,

a közjegyzô elôtti nyilatkozattétel határidejét és módját.

Bôvebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztályán kérhetô. 

Telefonszám: 452-252/4011-es mellék. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô

Békéscsaba, Erzsébet-lakópark 13., 44. szám alatti lakóházakban történô elhelyezésre

Acsabai egytornyú kato-
likus templom 87 évig

szolgált, majd lebontásra
került. Helyére Hofhauser
Antal budapesti mûépítész
tervezett XIII. századi gót
stí lusú kéttornyú templo-
mot. Az építô Bányai, Lip-
ták, Klenk vállalkozók el -
kezdték az alapépítési mun  -
kálatokat.
Az alapkô-letételi ünnep-

ség 1907. november 3-a. A
száz éve tartott ünnepségre
érkezett Fetser Antal püs -
pök. Mintegy háromezer
fônyi katolikus polgár jelent
meg az aktuson. A leendô
fôoltár helyén egy alkalmi
oltár állott, ahol az egyházi
szertartást végezték: Fetser
püspök, Münch Szilárd, Ha -
zay Gyula, Hermann Károly,
Rákosi Theodor, Makay Jó-
zsef segédletével.
Az alapkövet az evan géli-

umi oldalra helyezték. Maga
a kô 70x45x30 cm méretû

gránit. Felsô lapjának köze -
pé re, egy mélye désbe he -
lyezték a hosszúkás, göm -
bölyû bádogdobozba tett
okmányt, amelyben leírták,
hogy a régi templom lebon-
tatott, és elkezdôdött az új
temp lom építése. A lelké -
szek és a jelen lévô kato -
naság, va lamint a ha tó sá-
gok kép viselôi egy-egy kala -
pács ütést tettek a kôre. Ezt
követôen a püs pök a mind-
szentek litá ni áját mondta el,
s késôbb meg szentelte az új
temp lom alapjának három
sarkát.
Ezután Nemeskey Andor

csabai plébános szent be -
szédet mondott. Délben
bankett volt a plébánián,
amelyen több pohár kö -
szöntô hangzott el. A sok
nehézség köze pette zajló
építkezés befejezéseként a
katolikus két - tornyú tem-
plomot 1910 nya rán szen-
telték fel. Gécs B.

Névadójára emlékezett a
napokban a békéscsa -

bai Jankay Tibor Két Ta -
nítási Nyelvû Általános
Is kola és Diákotthon. En-
nek keretén belül rajzpá-
lyázatot hirdetett az iskola,
melyen Jankay Tibor, az
egykor Békéscsabáról el-
származott híres mûvész
festményeit kellett külön-
bözô technikákkal repro-
dukálni. Rengeteg pályamû
érkezett, melyek közül a
Prekop János mûvésztanár
vezette zsûri komoly fej -
törés után választotta ki a
díjazott alkotásokat.
A Jankayban a sport és a

mûvészet igen jól megfér
egymással, így nem múlha-
tott el az ünnepi hét sakk -
verseny és kispályás foci
nélkül. A békéscsabai isko -
lák legjobb versenyzôinek
részvételével zajlottak a
svájci rendszerû sakk ver-

seny küzdelmei, s a kiéle-
zett partik remek csatákat
hoztak. A végelszámolás-
nál hazai környezetben ma-
radt az aranymedál, mivel a
jankays Lipcsei Attila sze -
rezte a legtöbb pontot.
Meghívásos kispályás

lab darúgótornát is rendez -
tek a MÁV-sporttelepen ti-
zenhat csapat részvé te-
 lével. A szoros, kétszer ti-
zenöt perces mérkôzések
után, a nap végén fáradtan,
de (sport)élményekkel gaz -
dagon térhettek haza a 
gye rekek.
A Jankay-napok záró 

ese ménye a koszorúzási
ünnepség volt. Ekkor em-
lékeztek az intézmény ne -
velôi és tanulói az iskola
névadójára. A színjátszó
kör tagjai színvonalas mû-
sorral mutatták be Jankay
Tibor életét, az énekkar
megható dalokat énekelt. 

Díszdiplomások köszöntése
Aranydiploma: Cziriák Zolánné, Argay Bálint, Kiss
Ferenc, Simon Sándorné, Sass Ervinné, Medovarszki
János, Baukó Györgyné, Balázs Imre, Dr. Krupa 
And rásné, Faragó Béla, Kutyej Lajos, Novák András,
Zelenyánszki Mátyásné, Szabó Istvánné, Bánkuti
Sándor, Koós Gézáné, Puskás Józsefné.
Gyémántdiploma: Garaguly László, Dr. Szentistványi
Istvánné, Medovarszki Pálné.
Vasdiploma: Szepesi Istvánné.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 

és a Magyar–Lengyel Baráti 
Kulturális Egyesület szeretettel vár

minden érdeklôdôt!

LENGYEL NAP
BÉKÉSCSABÁN
Idôpont: 2007. november 10.

PROGRAM:
10.00–12.00 Vetélkedô általános iskolás
gyerekeknek: Ki tud többet Lengyel -
országról?

12.15 A vetélkedô eredményhirdetése,
díjak átadása (helyszín: Magyar–Len -
gyel  Baráti Kulturális Egyesület székhe-
lye, Békéscsaba, Szent István tér 8.)

15.00 Ünnepélyes megnyitó
(Helyszín: Lencsési Közösségi Ház)

Tarnogórzanie táncegyüttes – lengyel
nemzeti táncok bemutatása

A békéscsabai Chopin kórus fellépése

Tarnogórzanie táncegyüttes – lengyel
népi táncok bemutatása

Patrycia Pudelek grafikusmûvész kiál-
lításának megnyitása

20.00 Közös est lengyel vendégekkel,
vacsorával, zenével egybekötve

Helyszín: Fegyveres Erôk Klubja

Minden, a lengyel kultúrát
megismerni vágyó érdeklôdôt

sok szeretettel várunk!

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Román Kisebbségi Önkormányzata

és a Békés Megyei Román 
Kisebbségi Önkormányzat 

2007. november 28-án 
15 órától (szerda) 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT,
KÖZMEGHALLGATÁST RENDEZ,

melyre szeretettel vár minden 
érdeklôdôt.

Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város
Román Kisebbségi Önkormányzata
szék helyén, Békéscsaba, Szabadság tér
11–17., a II. emelet 8. sz. tárgya ló ban.
Napirend:
1. Beszámoló a kisebbségi önkor-

mányzatok mûködésérôl
2. A lakosság aktuális kérdései és

véleménye
Grósz György elnök

Békéscsaba Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata 
2007. november 26-án 16 órától (hétfô)

LAKOSSÁGI FÓRUMOT, KÖZMEGHALLGATÁST RENDEZ, 
melyre szeretettel vár minden érdeklôdôt.

Helye: Trefort Utcai Óvoda, Békéscsaba, Trefort u. 21–23.
Napirend: 1. Beszámoló a kisebbségi önkormányzat mûködésérôl

2. A lakosság aktuális kérdései és véleménye
Ando György elnök

Bizalomvesztett képviselôk. Békéscsaba község vá -
lasztópolgárainak egy része nem nagyon elégedett parla-
mentbe küldött képviselôjükkel, dr. Pethô Sándorral, aki
törhetetlen ragaszkodást esküdött az úgynevezett pa -
raszt párt lobogója iránt. A zúgolódó választók érzelmeiket
nyílt levélben tették közzé Kristóffy József lapjában. Töb -
bek között szemére hányták Pethônek azt is, hogy tiltako-
zott nevének a Paraszt Újság plakátjain való szere pel -
tetése ellen. A képviselô a Nap hasábjain válaszolt a nyílt
levélre, kijelentve, hogy választóinak megnyugtatására és
türelmetlenségük eloszlatása céljából hamarosan beszá-
molót fog tartani.

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

Jankay-napok

EREDMÉNYEK: 1–2. osztály: I. Erzsébethelyi Ált. Isk., II. Jankay Tibor
Ált. Isk., III. Petôfi U. Ált. Isk., IV. Gerlai Ált. Isk. 3–4. osztály: I. Erzsé-
bethelyi, II. Petôfi, III. Jankay, IV. Gerlai. 5–6. osztály: I. Jankay, II. Petôfi,
III. Erzsébethelyi, IV. Gerlai. 7–8. osztály: I. Erzsébethelyi, II. Petôfi, III.
Gerlai, IV. Jankay. KÜLÖNDÍJASOK: Legjobb mezônyjátékosok:
Orodán Mihály (1–2. o.), Krett Attila (3–4. o.), Varga Viktor (5–6. o.), Buza
Norbert (7–8. o.). Legjobb kapusok: Varga Vince (1–2. o.), Szász Borisz
(3–4. o.), Krnács Richárd (5–6. o.), Borbély Zoltán (7–8. o.). Gólkirályok:
Tokaji Ákos (1–2. o.), Bencsik Péter (3–4. o.), Kukula Tamás (5–6. o.),
Bessenyei László (7–8. o.).

Békéscsaba anno…
(A katolikus templom alapkô-letétele – 1907)


