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Különleges házavatóra
voltunk hivatalosak nem-
régiben. A házigazdák pa-
pírtéglák segítségével mu-
tatták meg, hogyan épült
fel a gyönyörû épület, az-
tán mûsort adtak, és tánc-
ra perdítették a közönsé-
get. A kulcsot egy szép pa-
ripa nyergében Bíró Ber-
nadett hozta, nyakában a
speciális lovasversenye-
ken nyert érmeivel. Segí-
tôikkel kézen fogva kicsit
örülni, egymásra figyelni
tanítottak bennünket az
Aut-Köz-Pont Fogyatéko-
sok Nappali Intézményét
benépesítô autista fiata-
lok. Köszönet érte.

A központ a Kereki sikátor-
ban épült meg az Európai
Unió társfinanszírozásával
137 millió forint támogatás-
sal, több mint 154 millióból.
A 4000 négyzetméteres tel-
ken álló ház akadálymentes,

hasznos alapterülete 392
négyzetméter, és 140 négy-
zetméteres fedett terasz tar-
tozik hozzá. A projektben az
Aut-Pont Autista Gyermeke-

kért és Fiatalokért Alapítány
konzorciumi partnere volt
Békéscsaba önkormányza-
ta, valamint a BékésMegyei
Humánfejlesztési és Infor-

mációs Központ. Az intéz-
mény a 3–16 éves gyer-
mekek egyéni fejlesztését,
nappali ellátását, a 16 év
feletti fiatalok és felnôttek

munkarehabilitációs foglal-
koztatását és nappali ellá-
tását biztosítja.
A megnyitón dr. Magyar

Bálint, a Miniszterelnöki
Hivatal fejlesztéspolitikai
államtitkára elismeréssel
szólt az alapítvány kuratóri-
umának elnökérôl, Szántó
Tamásról, aki csendesen,
ugyanakkor rendkívül ki-
tartó munkával, kemény
akarattal vitte végig a köz-
pont ügyét. Herczeg Tamás
tanácsnok hangsúlyozta: az
alapítvány rendkívül komoly
munkára szövetkezett. Spe-
ciális és teljes körû segít-
séget nyújtanak az ellá_
tottaknak megszerzett ké-
pességeik szinten tartásá-
ban, önállóságuk mértéké-
nek növelésében, rehabili-
tációs foglalkoztatásukban.
Velkey Gábor képviselô be-
szélt arról, hogy városi fe-
ladatot lát el a szervezet.

Aut-Köz-Pont a Kereki sikátorban
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Aszociális munkások a
legtöbb esetben olyan

gondok megoldásában se-
gítenek, amelyek – kimond-
va-kimondatlanul – megha-
ladják egy-egy család ere-
jét, teherbíró képességét.
Van, hogy bármennyire is
szeretnénk tenni valamit,
nem tudjuk, hogyan kell be-
teg vagy idôs hozzátarto-
zónkkal szakszerûen bán-

ni, mellette lenni azokban
az idôkben, amikor árnyéka
régi önmagának, és eset-
leg már fel sem ismer ben-
nünket.
A szociális munkások

erkölcsileg és anyagilag
sem a társadalom legelis-

mertebb tagjai, évente egy
alkalommal, a szociális
munka napján azonban egy
kis idôre ôk kerülnek a fi-
gyelem középpontjába.
November 12-én a vá-

rosháza dísztermében dr.
Kerekes Attila, az egészség-
ügyi bizottság elnöke kö-
szöntötte a szakma meg-
jelent képviselôit, majd Van-
tara Gyula polgármester

méltatta a kiszolgáltatott,
elesett emberek körében
végzett áldozatosmunkáju-
kat. Az ünnepség kereté-
ben került sor a Kiváló
Szociális Munkáért kitün-
tetés átadására.

Helyettünk is segítenek
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Idén immár 25. születés-napját ünnepli a békés-
csabai József Attila Lakóte-
lepi Tömegsport Egyesület,
s ez alkalomból november
10-én, a helyi sportcsarnok-
bannagyszabású, látványos
gálamûsorral örvendeztet-
ték meg a közönséget.
A Lakótelepi SE az elmúlt

25 esztendô alatt kis klubból
világraszóló eredményekkel
büszkélkedô patinás egye-
sületté vált, tagjaik a kö-
zelmúltban öt arany-, négy
ezüst- és hat bronzérmet
hoztak európai bajnoksá-
gokról. Az egyesület hét
szakosztályt és több szak-
csoportot tömörít, a harc-
mûvészetektôl egészen a
modern táncig, s tevékeny-
ségük körében a tömeg-
sport is komoly szerepet
játszik.

A november 10-i gálamû-
sorra az érdeklôdôk belépô-
díj nélkül jutottak be, s rend-
kívül színes és színvonalas
programot láthattak a lakó-
telepi sportbarátoktól. Az
eseménytMolnár László or-
szággyûlési képviselô nyi-
totta meg, majd pedig az
egyesületben kiemelkedô
munkát végzôk vehettek át
kitüntetéseket. Debreczeni
Dezsô örökös bajnoki címet
kapott, Gregor László és Lo-
vas István, az egyesület el-
nöke pedig 25 éves példa-
adó munkájáért járó elis-
merésben részesült. A szín-
padon a kick-box, a taek-
won-do, a karate, az aikido
képviselôi mellett bemutat-
koztak a különbözô korosz-
tályok táncos lábú képvise-
lôi is.

(mse)

Jubileumi sportnap

Összegyûlt a Munkácsy-
kép (La petite Jeanne)

megvételéhez szükséges 27
millió forint Békés megyé-
ben, Békéscsabán. A szer-
vezôk és az adományozók
októberi hajrája reális közel-
ségbe hozta az akció sike-
res lebonyolítását, bár az
eladó és a vásárlómég nem
állapodott véglegesen.
A svájci képtulajdonos

elôször a békéscsabai mú-
zeumnak ajánlotta fel Mun-
kácsy Mihály Magyarorszá-
gon eddig ismeretlen alko-
tását, melyet a szakértôk
eredetinek gondolnak. A
kulturális minisztérium öt, a
Nemzeti Kulturális Alap há-
rom, Békés megye képvi-
selô-testülete, Békéscsaba
önkormányzata, a Csaba
Center és aHungaropharma
egy-egy millió forinttal segí-
tette a nemes ügyet, demel-
lettük mások is adakoztak.
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Új, 450 férôhelyes lelátó
épül az Elôre FC lab-

darúgópályájának egyik vé-
gében. A Békéscsaba Va-
gyonkezelô Zrt. már egy
hete átadta a munkaterü-
letet az Integrál Zrt.-nek.
Jövô héten hétfôn, 2007.

november 19-én pedig egy
másik beruházás, a vívó-
csarnok építése kezdôdik
meg a sportcsarnok mel-
lett. A szerzôdést szintén a
Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt. kötötte meg a Csabaép
Kft.-vel. Az elgondolás sze-
rint a lelátó „nettó” 90millió
forintba, a vívócsarnok pe-
dig „nettó” 100millió forint-
ba kerül. A közbeszerzési
szerzôdéseket már aláírták
a felek.
A munkálatok már egy

évvel korábban is elindul-
hattak volna, ám hiányzott
20 millió forint. Az állam és
a békéscsabai önkormány-
zat által aláírt stadionre-
konstrukciós programon
belül a két létesítményre
kalkulált ajánlatok nagysá-
ga meghaladta a rendel-
kezésre álló összeget. Ta-
valy 20 millió forint hiány-
zott a beruházás megkez-
déséhez. Velkey Gábor ak-

kori alpolgármester tavaly
nyáron elôterjesztést tett az
elôzô közgyûlésnek, kérve
a tagokat, hogy a szüksé-
ges pénzt költségvetési for-
rásból biztosítsák. Ám a
közgyûlés nem támogatta
az elôterjesztést, az állam
képviselôje pedig – mint
társfinanszírozó – úgy nyi-
latkozott: csak akkor írja alá
a szerzôdést, s anyagi ol-
dalról úgy hajlandó a maga
részét hozzátenni, ha a tel-
jes költség rendelkezésre
áll. Kérték, hogy a város ve-
zetése fizesse ki a 20 millió
forintot.
Velkey Gábor – még

szintén alpolgármesterként
– megpróbált állami forrást
szerezni, ám ez nem sike-
rült. Annak ellenére sem,
hogy egy ígérvény – Horn
Gábor SZDSZ-es politikus
aláírásával – napvilágot
látott.
A 2006 ôszén felálló, új

képviselô-testület idén ta-
vasszal úgy döntött, hogy
biztosítja a hiányzó forrást
a két létesítmény felépíté-
séhez. A kötelezettségvál-
lalást közgyûlési határo-
zatba foglalták.
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La petite
Jeanne

Lelátó és vívócsarnok
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A városháza dísztermében
Hrabovszki Mihály osztály-
vezetô üdvözölte az egy-
kori intézményvezetôket és
díszdiplomásokat, majdKö-
les István alpolgármester
adott tájékoztatást az ok-
tatás jelenlegi helyzetérôl.
Hangsúlyozta: a képzési
struktúrát az élethez kell
igazítani, ami mindig így
volt, eddig azonban talán
könnyebben meg tudták
fogalmazni, milyen igények
merülhetnek fel. Mintmond-
ta, Békéscsaba nagyon jó
helyen áll a betöltendô
munkahelyek és a képzés
összehangolásában, a vá-
ros intézményrendszere al-
kalmazkodik a munkaerô-
piac átalakulásához. A ne-
hézségek között beszélt ar-

ról, hogy az elôírások sze-
rint minden szakképzési in-
tézményt integrált közpon-
tokba kell sorolni, erre hét-
féle modellt ajánlanak. Ah-
hoz, hogy a forrásokhoz
jobban hozzáférjenek, a
Vásárhelyi, a Széchenyi, a
Bartók és a Szent-Györgyi
középiskolákat kellene „egy
kalap alá venni”, miközben
ezekben az intézmények-
ben semmi közös nincsen.
Az alpolgármester szerint
valószínûleg a hét modell
egyike sem felel meg ezen
középiskolák esetében, le-
hetséges, hogy egy saját,
külön verziót kell megpró-
bálni elfogadtatni. – Nem is
olyan régen még tanította-
tok, a város oktatásának
irányítói voltatok. Gyönyö-

rû életút, tapasztalatokban
gazdag életpálya áll mögöt-
tetek, nem felejtünk el ben-
neteket, és kíváncsiak va-
gyunk a véleményetekre,
tanácsaitokra a jelenlegi
helyzetben is – mondta Kö-
les István.
A köszöntô után a dísz-

diplomások jutalmazása
következett. Íme, a rangos
névsor: vasdiplomás Sze-
pesi Istvánné; gyémánt-
diplomás Garaguly László,
dr. Szentistványi Istvánné és
Medovarszki Pálné; arany-
diplomás Cziriák Zoltánné,
Argay Bálint, Kiss Ferenc,
Simon Sándorné, Sass Er-
vinné, Medovarszki János,
Baukó Györgyné, Balázs
Imre, dr. Krupa Andrásné,
Faragó Béla, Kutyej Lajos,
Novák András, Zelenyánszki
Mátyásné, Szabó Istvánné,
Bánkuti Sándor, Koós Gé-
záné és Puskás Józsefné.

M. E.
Fotó: Bali Gergô

Díszdiplomások köszöntése
Aközgyûlés jóváhagyta a

Békéscsaba közoktatá-
sát érintô, 2007-tôl 2013-ig
szóló feladatellátási, intéz-
ményhálózat-mûködtetési
és -fejlesztési tervet. Az in-
tézkedési tervrôl Kiss Tibor-
ral, a közmûvelôdési, ifjú-
sági, oktatási és sportbi-
zottság elnökével beszél-
gettünk.
– Az oktatás jövôjét meg-

határozó, mindenre kiter-
jedô, terjedelmes anyag
született, amelybe igyekez-
tünk beépíteni az érintettek:
pedagógusok, diákok, szü-
lôk, kisebbségi önkormány-
zatok véleményét is. A
költségvetési vitában szo-
morúan látjuk, hogy az ál-
lami normatívák ismét csök-
kennek, így egyre nagyobb
gondot jelent az intézmé-
nyek fenntartása, mûködte-
tése. Abból indulunk ki,
hogy az eddig ellátott fe-
ladatokat a továbbiakban is
finanszírozni akarjuk, sze-
retnénk, ha az önként vállalt
feladatok mindegyike „túl-
élné” a költségvetést.

– Évekkel ezelôtt elindult
egy integrációs folyamat.
Számítanunk kell intézmé-
nyek összevonására a követ-
kezô években?
– A születések száma

stagnál, ma úgy tûnik, az
óvodákban további össze-
vonásokra nem lesz szük-
ség. Nem fogunk integrálni,

csak az integráció kedvéért
nem fogunk, akkor tudunk
elfogadni ilyen elképzelése-
ket, ha azt az élet meg-
követeli. Azon általános is-
kolák esetében, amelyek-
ben két éven át vagy négy
éven belül kétszer öt alá
csökken az indítható osztá-
lyok száma, el kell gondol-
kodnunk az integrációról.
Folytatni szeretnénk a vá-
rosi tanulmányi versenyt, de
új versenyrendszert alakí-
tunk ki. A gimnáziumokban,
szakközépiskolákban har-
minc, a szakiskolákban mi-
nimálisan 26 fôs osztályok
vannak. Irigykedve nézzük a
finn példát, ahol plusz állami
normatíva jár, ha 15-nél nin-
csenek többen egy osztály-
ban. Elismerés illeti azokat a
kollégákat, akik ilyen nagy
tanulólétszám mellett is mi-
nôségi munkát végeznek.

– A szakképzésben ko-
moly változást jelent a Közép-

békési Térségi Integrált Szak-
képzô Központ megnyitása.
Mi várható még?
– A közoktatási törvény

és a szakképzési törvény
változása szükségessé te-
szi annak átgondolását,
hogy indokolt-e egy szerve-
zeti egységbe tömöríteni
a szakközépiskolákat; ez
jelentôsen megkönnyítené
a normatívák leigénylését.
A TISZK-modell tanulságait
figyelembe véve megtör-
téntek az elsô egyezteté-
sek az intézményvezetôk-
kel egy újabb integrált
szakképzô létrehozásáról.
Nehéz olyan megfelelô for-
mát és struktúrát találnunk,
amelynél az intézmények
autonómiája lehetôség
szerint megmarad, amely
megfelel a törvényeknek és
a finanszírozása is kedve-
zô. A piaci igényekhez iga-
zodó, a térség igényeit ki-
elégítô, átjárható képzést
szeretnénk. Úgy érzem, az
intézkedési terv is mutat-
ja, hogy az adott körülmé-
nyek között a legtöbbet
próbáljuk kihozni a lehe-
tôségekbôl. Köszönet a
terv készítôinek, és mind-
azoknak, akik az oktatási
rendszerben és az oktatási
rendszerért dolgoznak, ma
már a szó szoros értelmé-
ben a nemzet napszámo-
saiként.

Mikóczy Erika

Csökkenô normatívák

Ökumenikus advent a Jézus Szíve-templomban
a Zenebarát – Felebarátok Közhasznú Alapítvány szervezésében

December 2., vasárnap
14.00 – Karácsonyfa-díszítô verseny
15.45 – Érkezik a betlehemi láng (a templom elôtti karácsonyfa ünnepélyes díszkivilágítása)
16.00 – Testvérek együttes – énekes áhítat
17.30 – Gyertyagyújtás a templomban
18.00 – Szentmise a Testvérek együttes zenéjével
19.00 – Beszélgetés a plébánián a Testvérek együttes tagjaival

December 9., vasárnap
15.00 – Egy rövid történet a gyerekeknek Szent Miklósról
15.15 – Szánon jön a Mikulás a gyerekekhez
15.50 – ATrefort Ágoston Szakképzô Iskola fiúkórusánakmûsora Surinásné Tóth Olga vezetésével
16.40 – ABékéscsabai Evangélikus Vegyeskar mûsora Kutyejné Ablonczy Katalin vezetésével
17.30 – Gyertyagyújtás a templomban
18.00 – Szentmise

December 16., vasárnap
15.00 – ATücsök Bábegyüttes elôadása
15.20 – Napsugár Bábszínház – bábos betlehemes
16.15 – A békéscsabai református gyülekezet énekkarának mûsora Hajtman Ildikó vezetésével
17.30 – Gyertyagyújtás a templomban
18.00 – Szentmise

December 23., vasárnap
16.00 – ACsabai Színistúdió mûsora
16.30 – Rajzverseny eredményhirdetése és kiállítás a templomban
17.30 – Gyertyagyújtás a templomban
18.00 – Szentmise
19.00 – Betlehemes a templom elôtt felállított szalmás istállóban, élô állatokkal

A programok látogatása ingyenes. A változtatás jogát fenntartjuk!

Helyünk Európa gazda-
ságában címmel ren-

deztek szakmai konferen-
ciát a Tessedik Sámuel Fô-
iskola Gazdasági Fôiskolai
Karán a magyar tudomány
napja alkalmából, amelynek
megünneplésére Békés-
csabán november 8–9-én
került sor.
A fôiskola új épületének

elôadótermében Krajcsóné
Kraszkó Ilonamegbízott dé-
kán köszöntötte az ünnep-
ség résztvevôit, köztük az
Aradról, Besztercebányá-
ról, Nagyváradról, a Krajo-
vai Egyetemrôl, Dunaújvá-
rosból, Szegedrôl és Szol-
nokról érkezett elôadókat,
vendégeket.

Micheller Magdolna, a fô-
iskola tudományos refe-
rense megnyitó beszédé-
ben emlékeztetett arra,
hogy a magyar reformkor

egyik vezéralakja, gróf Szé-
chenyi István 1825. novem-
ber 3-án, a pozsonyi or-
szággyûlésen felajánlotta
birtokainak egyévi jövedel-
mét, hatvanezer forintot a
Magyar Tudós Társaság – a
mai Magyar Tudományos
Akadémia – létrehozására.
Példáját aztán több fône-
mes is követte, s az alapítás
napját 1997-ben az ország-
gyûlés a magyar tudomány
napjává nyilvánította.
Micheller Magdolna be-

szélt arról, hogy a fiatal,
mindössze húszéves csabai
fôiskola még (!) nem büsz-
kélkedhet azzal, hogy neves
akadémikusokat adott vol-
na, azonban Széchenyi és
a névadó Tessedik szelle-
mében törekednek arra,
hogy a várost, a térséget
bekapcsolják a magyar tu-
domány vérkeringésébe.

Tíz éve megalakult a Békés
Megyei Tudományos Tes-
tület, és népszerû a Köz-
életi Szalon, amelynek ren-
dezvényeire széles körbôl
hívnak kutatókat, elôadó-
kat. A fôiskola összekap-
csolja a képzést a tudo-
mánnyal és a leírhatóság-
gal, két periodikát jelentet-
nek meg, a Körös Tanul-
mányokat és a Perspective-
Kitekintés címût.
A konferencián Baráth

Etele professzor, ország-
gyûlési képviselô, Peter Kri-
tofik (Szlovákia) és Ladislau
Klein tudományos titkár
(Románia) tartott elôadást,
majd szekcióülések követ-
keztek. Az ünnep a Gaz-
dasági-társadalmi kihívá-
sok a Dél-Alföldön címû tu-
dományos diákköri konfe-
renciával zárult.

M. E.

A tudomány napja

Ferrero
és rózsa

November elején, a szo-
ciális munka napja al-

kalmából egy rendezvény
keretében köszönték meg
a Békés Megyei Szociális
Gyermekvédelmi Rehabi-
litációs és Módszertani
Központ Degré utcai szék-
házának dolgozói a neve-
lôszülôk sokszor fáradsá-
gos, de mégis nemes és
tiszteletet ébresztô munká-
ját. Ez alkalomból a gyoma-
endrôdi Euroflor Kft. egy-
egy szál gyönyörû rózsával
lepte meg a közel száz ne-
velôszülôt és a központ
dolgozóit, majd átadták ne-
kik a Gerhard Stengel úr
által felajánlott Ferrero Ro-
ché-termékeket, amelyek
nagy része valószínûleg
nem áll meg a nevelôszü-
lôknél, inkább a gyerekek-
nek szereznek örömet.
Az intézmény dolgozói

ezúton is szeretnék meg-
köszönni a nemes felaján-
lásokat, és bíznak a további
sikeres együttmûködésben
a szociális területen dolgo-
zók és az általuk gondozott
gyermekek érdekében egy-
aránt.

Arany-, gyémánt- és vasdiplomás pedagógusokat,
nyugállományban levô intézményvezetôket köszön-
töttek a városházán november 6-án. A baráti találkozó
résztvevôi meglátogatták a nemrégiben átadott Közép-
békési Térségi Integrált Szakképzô Központot is.
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FOGADÓNAPOK:
2007. november 23. – Vantara Gyula polgármester
2007. november 30. – Köles István alpolgármester
2007. december 7. – dr. Benedek Mária jegyzõ
2007. december 14. – dr. Szvercsák Szilvia aljegyzõ

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Viszokai Adrienn Klaudia és Dávid Levente, Sztanek Szilvia és
Gyurovszki Richárd, Meliska Veronika Beáta és Parászka Tibor,
Gyebrovszki Andrea ésOnáka Zoltán, VraukóKrisztina és Szeb-
lák József, Rúzs-Molnár Zsuzsanna (Szentes) és dr. Szakáll
Miklós (Békéscsaba).

SZÜLETÉSEK
Lovas László és Beraczka Ilona Éva fia Benjámin, Bognár Lász-
ló és László Anita fia László, Szabó István és Árdeleán Márta fia
Kadosa István, Érfalvi Márk Zoltán és Tenkei Tünde leánya Zsüli-
ett, Bencze János és Korponai Erzsébet leányaBoglárka, Novák
Pál ésGaál Anasztázia fia Péter, Szabó Zoltán és PágerGyöngyi
Mária fia Zoltán (Medgyesbodzás), Komáromi József és Plavecz
Katalin fia Krisztián József (Mezôberény), Hôgye Imre és Minya
Mariann leánya Kata (Békés), Perei Tibor András és Susánszki
Judit fia Marcell János (Újkígyós).

HALÁLESETEK
Szabó János (1925), Gazda József (1956, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Ezért is közös érdek az in-
tézmény hosszú távú, haté-
kony mûködtetése. A me-
gyei rehabilitációs és mód-
szertani központ megbízott
igazgatója, Sziszák Katalin
azt emelte ki, hogy kevés
civil szervezôdés van ma
Magyarországon, amely
meg tudna valósítani egy
ilyen nagy álmot – az Aut-
Pontnak ez sikerült.
– Küzdelmekkel és meg-

lepetésekkel, de elkészült a
ház, adottak a feltételek ah-
hoz, hogy minél több rá-
szoruló megfelelô segítsé-
get kapjon. Sokszor mond-
ják az autista gyerekekre,

hogy nem fogadnak szót.
Nem arról van szó, hogy
nem akarnak szót fogadni,
csak nem tudják, hogyan
kell akarni, és mikor melyik
szót kell fogadni – mondta
Szántó Tamás. A kurató-
rium elnöke köszönetet
mondott mindazoknak, akik
segítettek a központ létre-
hozásában, kiemelte Guly-
né Szabó Tünde, Tuska Kata-
lin, Csepregi András, az ön-
kormányzat részérôl Uhrin
Nándorné, a tervezô Fajzi
Építészstúdió Kft. és a kivi-
telezô Sebestyén és Társa
Kft. munkáját.

Mikóczy Erika
Fotó: Bali Gergô
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Aut-Köz-Pont

Kravalik Zsuzsanna elôadá-
sából megtudhattuk, hogy
az idôsek létszáma szinte
megduplázódott az elmúlt
negyven évben az Európai
Unióban. 1960-banmintegy
34 millió idôs ember élt a
tagországokban, 2001-re a
hatvanöt évesnél idôseb-
bek száma már 62 millió
volt, azóta a számuk emel-
kedett; kevesebb gyermek
születik, a nyugdíjasok ará-
nya folyamatosan nô. A Kö-
zösségi Charta a munka-
vállalók alapvetô szociális
jogairól 1989-ben kimondta,
hogy formálisan is elismeri
az idôsek önálló életvitelhez
való jogát, és szólt a tag-
államok kötelezettségeirôl
az idôsek alapvetô jogai-
nak védelmében. A javasla-
tok között szerepelt, hogy
nyugdíjba vonuláskor min-
den munkavállalónak biz-
tosítsák a tisztességes élet-
színvonal fenntartásához és
a speciális egészségügyi és
szociális segítséghez szük-
séges forrásokat. Az 1997-

es Amszterdami Szerzôdés
megfogalmazta, hogy az
embereket nem szabad
életkoruk alapján diszkrimi-
nálni. Az unió pályázati pén-
zekkel támogatja a nyug-
díjasok szervezeteit és azo-
kat a civileket, akik a nyug-
díjasok segítését tûzték ki
célul. 2001 januárjában lét-
rejött az Idôs Személyek Eu-
rópai Platformja, amely a
generációk közötti együtt-
mûködésre épít.
Az Európai Unió idô-

seket érintô kezdeménye-
zései részben az alapvetô
személyi jogok tiszteletben
tartásának követelményé-
bôl, részben a gazdasági
élet szükségleteibôl fakad-
nak. Nincs olyanmegoldás,
amely egyforma választ
adna az unióban élô idôsek
problémáira, hiszen külön-
bözôek a 27 tagállam lehe-
tôségei, a kérdéssel azon-
ban mindenképpen foglal-
kozni kell.

M. E.
Fotó: Bali Gergô

Idôsek akadémiája
ABékéscsaba Városi Nyugdíjas Egyesület székházában
számos érdeklôdôt vonzott az életmódklub által szer-
vezett idôsek akadémiája november 9-én. A program
keretében Kravalik Zsuzsanna kutató, a budapesti Stu-
dio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht.
munkatársa tartott elôadást az Európai Unió idôsügyi
politikájáról.

Mindenki karácsonyfája
Alig egy hónap, és itt a karácsony.

Erre a csodálatos ünnepre szeretnénk
városunkat is ünnepi díszbe öltöztetni.

Az elmúlt évek szép hagyománya,
hogy a városháza elõtt felállított

„mindenki karácsonyfáját”
Békéscsaba polgárai ajánlották fel.

Idén is várjuk azok jelentkezését, akik óriás
fenyõt ajándékoznának városunknak,
így minden békéscsabai polgárnak.

Aki tud, kérjük, segítsen, hogy emelkedett
és kellemes karácsonyi hangulatot
varázsolhassunk a város szívébe.

A felajánlásokat a 20/563-2653-as
vagy a 20/933-3700-as telefon-
számokra várjuk. Köszönjük!

Megtartották a hagyo-
mányos szüreti bált a

Csabai Életfa Nyugdíjas-
házban. A mûsorban fel-
lépett a Csabai Ruzsicska
Hagyományõrzõ Együttes,
valamint a Puskapor Gyer-
mektánccsoport, mely a Ta-
bán Táncegyüttes utánpót-
láscsoportja.
Mûvészeti vezetõjük:Kur-

tucz Borbála, koreográfus:
Farkas Tamás.
A tombolasorsolást kö-

vetõen szõlõvel és borral
kínálták a résztvevõket.
A vegyespörkölt vacsora
után táncra perdültek a
nyugdíjasok. Az élõzenét

Lustyik István és zenekara
szolgáltatta. A rendezvényt
a következõk támogatták:
AT Bt., BékéscsabaMegyei
Jogú Város Önkormányza-
ta kisebbségi, érdekegyez-
tetõ és külkapcsolati bi-
zottsága, Békéscsabai Re-
gionális Képzõ Központ,
Hergyán Tibor, Kazinczy
Utcai Gyógyszertár, Paper
Pack Hungary Kft., Petõfi
Utcai Gyógyszertár, Pethõ
Borkereskedés, Prima Pro-
tetika Kft., Sas Patika, Si-
mon Trend Kft. Köszönet a
támogatóknak.

Szák Kocsis Péter
mûvelõdésszervezõ

Itt, a végeken sajnos nincsenek túlsá-
gosanelkényeztetve a jazz, a blues vagy az
autentikus népzene kedvelôi. Belegondolni
sem jó, mekkora anyagi áldozatot jelen-
tene, ha valakimégis élôben szeretné látni-
hallani kedvenceit, pedig sokunk számára
jelentene felüdülést az igazi zeneamostan-
ság hallható techno produkciók világában.

Talán épp erre gondolt Borsodi László
és a csabai Elefánt sörözô üzemeltetôi,
amikor elhatározták, hogy megpróbálnak
idecsalogatni neves zenészeket, együtte-
seket. Aterv eleinte –már csak az anyagiak
miatt is – kivitelezhetetlennek tûnt, de tény:
megnyerték a csatát. Kéthetenként csü-
törtökön esténként kilenckor – többek kö-
zött – olyan elôadók voltak a csabai értô
közönség vendégei az Elefántban, mint
Török Ádám és a Mini, Tóth Bagi Csaba
and Csabo-Wabo, a Benkô Zsolt Group, a
Budapest Ragtime Band, a Zig-Zag Com-
pany.Még idén vendégül látják a klub házi-
gazda-zenekarát, a Borsodi Blue-t és aPri-
bojszki Mátyás Bandet.

–Az ez évi utolsó programneves részt-
vevôk gitárpárbaja lesz, s hogyBorsodi Laci
mellett kik lesznek a vendégek, azt még
nemárulhatjuk el –mondják kérdésünkre a
szervezôk.

– Nem mindennapi az ötlet, és nem
is olcsó mulatság, márpedig úgy hírlik,

nem szednek be-
lépôt a vendé-
gektôl. De akkor
ki finanszírozza ezeket a rendezvénye-
ket? – faggatózunk.

–AzElefánt sörözôüzemeltetôi ésBor-
sodi Laci az ötletgazda, aki maga is neves
mûvész. Az ô szándéka és kapcsolatai
nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
mûsorfolyam, mely úgy gondolom, egye-
dülálló Békéscsabán. Ami a rendezvény
ingyenességét illeti: amennyit elkérhetnénk,
azzal nem sokra mennénk, hiszen nem
túlzás, európai hírû mûvészekrôl, együtte-
sekrôl van szó, akiknek a tiszteletdíjat fize-
tünk. Saját erôbôl, illetve pályázat útján,
valamint zenekedvelô támogatóink segít-
ségével tartjuk életben a zenei sorozatot.

– A hely igen kellemes, bár nem túl
nagy. Mennyien férnek be egy-egy alka-
lommal?

– Sokan, talán százhúszan is. Igaz,
kissé szûkösen vagyunk ilyenkor, de ez
nem számít, mert éppen ettôl olyan külön-
legesek és emberközeliek ezek a kon-
certek. Fô a jó hangulat, abban pedig nincs
hiány.

– A csabai zenekedvelô közönség
nevében szívbôl remélem, hogy jövôre
is folytatódik ez a kitûnô sorozat.

(X)

Szüreti bál

Az igazi zene visszhangja

Domokos Ferenc
okl. üzemmérnök, hengerfej-
és kormánymû-felújító
Békéscsaba, Bocskai u. 18.
Tel.: 06-30/983-4058

Tóth Produkció
Reklám- és Rendezvény-
szervezô Iroda

Békés Megyei Hírlap
BEOL.hu

Spinning Center
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi u. 7.

Támogatók:
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AMûszaki és Természet-
tudományi Egyesületek

Szövetségének Békés Me-
gyei Szervezete és a Békés
Megyei Mérnöki Kamara a
tudomány napja alkalmá-
ból november elején ün-
nepséget szervezett tagjai
számára a megyeházán.
Az immár hagyományos-

nak tekinthetô és mérnök-
napként emlegetett rendez-
vényen elsôként Gólya Pál,
a MTESZ Békés megyei
szervezetének ügyvezetô
igazgatója köszöntötte a je-
lenlévôket, majd dr. Puskás
János, a Tessedik Sámuel
Fôiskola rektora méltatta a
mûszaki értelmiséget. Ma-
joros Béla, a MTESZ Békés
megyei elnöke és dr. Cserei
Pál, a Békés Megyei Mér-
nöki Kamara elnöke szer-
vezetük helyérôl, szerepé-
rôl, a reálértelmiség érdek-
érvényesítésében betöltött
szerepérôl szólt.
Az elôadók egyebek

mellett arra hívták fel a fi-
gyelmet, hogy Békés me-
gye iparának egyre érez-
hetôbb gyengülése kiha-
tással van a reálértelmiség
helyzetére is. Egyre több fi-
atal, jó szakember hagyja el
környékünket, vagy nem tér
haza az egyetemekrôl, s az
itt élôk lehetôségei egyre
inkább beszûkülnek. Mint
megtudtuk, a MTESZ or-
szágosan is egyre rosz-
szabb anyagi helyzetben
van, ami miatt napirendre
kerültek a székházeladá-
sok. A megyei szervezetek
közül néhány – így a Békés
megyei is – lehetôséget ka-
pott a kiválásra, önálló-
sodásra, ami tulajdonkép-
pen az itt zajló munka elis-
merését is jelenti.

-mse-

Minden bizonnyal kör-
forgalmúvá építik át a

jövô évben a békéscsabai
elkerülô út Dobozi, illetve
Békési úti keresztezôdéseit
– derült ki egyebek mellett
a Közlekedéstudományi
Egyesület Békés megyei
szervezetének november
elején megtartott sajtótájé-
koztatóján.

Virág Mihály, az Állami
Közútkezelô Kht. Békés
megyei igazgatója elmond-
ta, hogy rendezôdni látszik
az elôbb említett két, igen
vitatott csomópont sorsa,
hiszen a biztonságot növe-
lô átépítésre szánt össze-
get költségvetési forrásból
elkülönítették. Mint ismere-
tes, a Dobozi és a Békési
úti keresztezôdésben is
több súlyos, illetve halálos
kimenetelû baleset történt,
ami komoly közfelháboro-
dást váltott ki, egyesek sze-
rint ugyanis ezekre a he-

lyekre eleve körforgalmat
kellett volna építeni. Virág
Mihály ezzel kapcsolatban
arra figyelmeztetett, hogy a
közlekedési szabályok be-
tartása, a táblák figyelem-
bevétele és a körültekintô
gépjármûvezetés is elegen-
dô lenne ahhoz, hogy a sú-
lyos baleseteket elkerül-
jük, vagy számukat csök-
kentsük.
A tájékoztató szerint a

csomópontok átépítésére
vonatkozó tervek elkészül-
tek, az engedélyeket be-
szerezték, jelenleg zajlik a
kivitelezô kiválasztásához
szükséges közbeszerzési
eljárás. Mindezek után, vél-
hetôen jövô tavasszal meg-
kezdôdhet az építkezés, s
az új körforgalmi csomó-
pontokat még 2008-ban
birtokba vehetik a megye-
székhelyen közlekedôk –
tudtukmeg VirágMihálytól.

G. E.

Körforgalom épül

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata

árverésen kívánja értékesíteni

a pósteleki kastélyromot is
magában foglaló telket,
melynek helyrajzi száma:

01305/1.

A terület nagysága: 7569 m2,
kikiáltási ára:

7 000 000 Ft + áfa.

A hirdetés részletes szövege
megtekinthetô

a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu),
az információk/ajánlati

felhívásokmenüpont alatt.

Mérnöknap

Sok kérdés, kétely fogal-
mazódott meg a lakos-

ság körében az elôkészítés
alatt álló szennyvízprog-
ram, pontosabban az en-
nek kapcsán most aktuá-
lissá váló telekleadások
kapcsán. Ennek okán dön-

tött úgy Szente Béla, az 1-es
számú választókörzet ön-
kormányzati képviselôje,
hogy a szakemberek be-
vonásával lakossági fóru-
mon tájékoztatja az érin-
tetteket, érdeklôdôket.
Jogos volt az igény, ezt

bizonyította, hogy novem-
ber 9-én kora este sokan
megjelentek a városháza
dísztermében, ahol Szente
Béla felvezetôjében arra
utalt, hogy bizony ráfér a
körzetre a fejlesztés, üdvö-
zlendô a szennyvízberuhá-
zás. Mint mondta: szomo-
rú, hogy a szépen kialakí-
tott kertek, igényes házak
mellett derékig érô sárban,
balkáni körülmények kö-

zött kell közlekedni az ott
élôknek.
A város legnagyobb be-

ruházásáról, a 17 milliárd
forintos ráfordítást igénylô
szennyvízprogramról Bánfi
Ádám adott tájékoztatást. Az
általa elmondottakból kide-
rült, hogy Békéscsaba ren-
dezési terve is indokolttá
teszi a megfelelô széles-
ségû utak kialakítását, s a
szennyvízhálózat kiépítése
miatt is szükségessé váltak
a telekleadások. Ugyanak-
kor tudni kell, hogy a szol-
galmi jog átengedése is ele-
gendô lehet, amennyiben a
telek tulajdonosa nem akar
végleg lemondani földjérôl.
Ez idáig közel 220 telektulaj-
donost értesített levélben az
önkormányzat, az ô esetük-
ben szükséges ugyanis a
területek biztosítása.
A városházi fórumon a

tulajdonukat féltô, a telek-
leadást elutasító lakókat tár-
saik, illetve a szakemberek
egyebek mellett azzal igye-
keztek meggyôzni, hogy a
szennyvízelvezetéssel in-
gatlanjaik értéke jelentôsen
megnô, így a leadással nem
veszítenek vagyont, ráadá-
sul elég, ha a szolgalmi jo-
got biztosítják. Amennyiben
viszont mindentôl elzárkóz-
nak, úgy a teljes szenny-
vízprogram kivitelezését ve-
szélyeztetik lakókörnyeze-
tükben.

G. E.

Marad a vagyon

Ezek után elhárult az aka-
dálya annak, hogy a békés-
csabai önkormányzat és az
ÖTM (Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszté-
rium) szerzôdést kössön
egymással.

A procedúra ugyan idô-
ben egy kicsit elnyúlt, ám a
város vezetése által biztosí-
tott anyagi erô megoldást
hozott. Indulhat tehát mind-
két munka, s várhatóan
jövô tavasszal be is feje-
zôdik.

A tegnapi napon a
sportot felügyelõ minisz-
ter aláírta azt a megál-
lapodást, amely lehetõ-
vé teszi Békéscsabán a

sportlétesítmény-fejlesz-
tési program folytatását,
így annak következõ ele-
meként a vívóterem meg-
építését, majd a stadion
tervezett fejlesztésének
végrehajtását. Ezzel telje-
sítettük a közgyûlésen tett
ígéretünk elsõ részét.
Jó úton haladunk az

irányban is, hogy a beru-
házás lezárása elõtt meg-
szerezzük azt a 20 millió
forintot, amelyet a beru-
házási program befejezé-
séhez ígért a kormányzat.

Velkey Gábor és
Tóth Károly ország-
gyûlési képviselõk

Közel 732 milliós hitel
felvételét tartalmazta a

2007-es költségvetési rende-
let pályázati célhitel és fej-
lesztési hitel formájában. A
közgyûlés áttekintette a hitel
felvételéhez kapcsolódó cé-
lokat, és úgy döntött, hogy a
tervezettnél kevesebb, 450
millió forint fejlesztési hitelt
vesz fel a város.
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Lelátó és vívócsarnok

Célhitel

Csabai
Életfa

2008. január 1-jétôl aCsabai
Életfa Nyugdíjasház a Bé-
késcsaba és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás önálló költ-
ségvetési intézményeként
mûködik tovább, a házat
eddig mûködtetô kht. meg-
szûnik. Végelszámolónak a
közgyûlés korábban Her-
czeg Tamás tanácsnokot
választotta meg. Ô errôl a
megbízatásról lemondott, az
újabb döntés értelmében a
végelszámoló dr. Kovács
László lesz (a végelszámo-
lás kezdô idôpontja 2008.
január 1.). A férôhelyeket a
fokozatosmegüresedés üte-
mében emelt szintûbôl ál-
talános szintûvéminôsítik át,
ennek oka részben az emelt
szintû férôhelyek normatív
állami támogatásának jelen-
tôs csökkenése. A lakókat
és a ház dolgozóit tájékoz-
tatták, az ott élôk választhat-
nak, hogy továbbra is emelt
szintû ellátást vagy átlagosat
szeretnének. Eddig úgy tû-
nik, csak néhányan választ-
ják az általános szintet,
amennyiben emellett dön-
tenek, az egyszeri haszná-
latbavételi díjból idôarányo-
san visszatérítést kapnak.

Apolgárôrök kérésére a
közgyûlés 400 000 fo-

rint kiegészítô támogatást
szavazott meg a Békés-
csabai Városi Polgárôrség
Egyesület és 200 000 forin-
tot a Jaminai Polgárôr Egye-
sület részére. A támogatás

célja, hogy az egyesületek
társadalmi munkában vég-
zett bûnmegelôzési fela-
dataikat Békéscsaba köz-
rendjének és közbiztonsá-
gának megóvása, javítása
érdekében a továbbiakban
is el tudják látni.

A miniszter aláírta

Polgárôrök kérése

Ötévre, 2008-tól 2012-ig
szóló terv készült a

közterületeken lévô sza-
badtéri sportlétesítmények
felújítására, fejlesztésére,
amely magában foglalja

többek közt a pályák rend-
betételét, kosárlabdapalán-
kok kihelyezését vagy ja-
vítását, és néhány eddigi
létesítményen ifjúsági par-
kok létrehozását is.

Parkokat terveznek
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– Milyen volt gyermekként
megélni, hogy más vagy,
mint a többiek, és mit jelent
ez most?
– Kisgyermekként ki-

egyensúlyozottan éltem.
Négyéves koromtól két
évig Budán tanítottak járni,
ezután azonban a hivatalos
szervek döntése alapján
kisegítô iskolában kellett
tanulnom Tarhoson, pusz-
tán azért, mert nem tudok
beszélni. 18 éves koromig
voltam Tarhoson, s a szü-
leim – nagy örömömre –
kéthetenként hazavittek.
Változó idôszakokat éltem
át az iskolában, úgy érez-
tem, a visszafogott tanulási
szint kevés nekem, közben
pedig küszködtem testi fo-
gyatékosságommal és az
önkifejezés nehézségeivel.
Sokszor ôrült bika módjára
rohantam volna ki a világ-
ból, de a festészet ott is fe-
szültségoldást nyújtott. Az
évek folyamán sok ember
sokat rúgott rajtam, a más-

ságom miatt rengeteg ne-
hézségem adódott, ugyan-
akkor álltak és állnak mel-
lettem emberek, akikre szá-
míthatok.

– Kik segítettek abban,
hogy rátalálj a te nyelvedre,
a festészetre?
– 22 éves koromban ta-

lálkoztam Sajti Máriával, a
mozgáskorlátozottak elnö-
kével, aki felkarolt, és azóta
is segít. Ô kérte fel Szeve-
rényi Mihály festômûvészt,
hogy egyengesse az uta-
mat, aki ezt nagy odaadás-
sal tette. Hálás vagyok a
sok biztatásért, támogatá-
sért. Jelenleg a Keresztyén
Ifjúsági Egyesületben (KIE)
Berki Zitával vezetjük az
alkotókört, ez nagy öröm
számomra. Pásztor Andrea
alternatívmozgás- ésmasz-
százsterapeuta vállalta a
testi fogyatékosságommal
járó fájdalmak enyhítését,
önzetlen, jóakaratú, szavak
nélkül is mindig megérzi,
milyen lelkiállapotban va-

gyok.Grógh Piroska gyógy-
masszôrnek köszönhetem
azt, hogy a gerincem meg-
gyógyult. A Gyóni Géza
utcai mûvészellátó bolt ter-
mékeit olcsóbban vásárol-
hatom meg, ez is köny-
nyebbséget jelent.

– Mikor és hogyan fes-
tesz? Honnan jönnek az öt-
letek?
– A festészet a létem és a

kifejezési eszközöm, ha jó
formában vagyok, könnyen
alkotok. Nem festhetem
mindig azt, amire vágyom,
van, hogy megélhetési
kényszerbôl több hasonló
témájú képet is készítek.
Gyakran találkozásokból,
kapcsolatokból merítek ih-
letet, útjaim, barangolá-

saim során a tájak, az
illatok, a fények, a hangok
és a nôi lelkek érintenek
meg leginkább. Mégis Is-
tennek köszönhetem a

legtöbbet, neki köszön-
hetem, hogy tehetséget
adott a festéshez, és hogy
a szeretet, a létezés egy
másik dimenzióját nyitja
meg számomra. A KIE-
házban (Kinizsi utca) dol-
gozom, reggel nyolckor
kezdek, és délután fejezem
be a munkát. A napjaimat
szoros idôbeosztással ter-
vezem, nagy erôbedobás-
sal festek, fôleg, ha egye-
dül vagyok. Nyaranta egy
alkalommal KIE-tábort szer-
vezünk, ahol a természet
csendjében alkotunk, ez
külön élmény.

– Tagja vagy a Független
Alkotók Mûvészeti és Mûve-
lôdési Egyesületének. Volt
már kiállításod a Diáktanyán,
az Ifjúsági Házban, a Pallasz
Galériában, a Vasutas Mûve-
lôdési Házban, a Csaba
Centerben a Jankay Galériá-
ban, Balassagyarmaton, Sar-
kadon, de jártál Svájcban és
Romániában is. Mik a to-
vábbi terveid?
– Boldog vagyok, ha fest-

hetek, jó érzés egy gondo-
lat, egy érzés képpé „va-
rázslása”, vagy a kiállítások
megszervezése, lebonyo-
lítása. Szeretnék továbbra
is festeni. Jó lenne, ha a ké-
peimmel adni tudnék az
embereknek valamit, mert
minden egyes kép a lelkem
egy-egy darabkája…

Mikóczy Erika

Toto a festészet nyelvén beszél
Krajcsovszki Tamás, azaz Toto nemmindennapi ember.
Szinte bármit megjelenít a festészet nyelvén, de nem
adatott meg neki, hogymindezt szavakban is elmesélje.
Születése pillanatábanmegnyomódott a koponyacsont-
ja, ezért nem tud beszélni, és bizonyos mozgásokban
akadályozott. Amikor találkozunk, elmosolyodik, kife-
jezô szemein látszik, ha örül, vagy ha szomorúság
gyötri. Beszélgetésünk nem a szokványosmódon zajlik
– kérdéseimre írásban válaszol. A 35 éves Totót az ap-
róságoktól az idôsekig mindenki tegezi, talán nem is
lehet távolságtartóan magázni.

Barbara Pozimska – Ibolya
néni – születése szerint

magyar, választása szerint
lengyel. Azt mondja magá-
ról, hogy „két hazája van”. A
társadalmi munka fontos-
ságát felismerô családból
származik.
Otthonról Lengyelország

felé kergette ôt a II. világ-
háború, amikor tinédzser-
ként részt vett a magyar-
országi ellenállásban, majd
szülei sugallatára Szalókra
menekült (ma Szlovákia).
Ott, a vasútállomáson talál-
tak rá a németek, és elôször
a börtönbe vitték,majd 1942.
január 18-án az auschwitzi
táborba. 1945 januárjában
Ibolya nénit áthelyezték a
ravensbrücki táborba, itt
érte meg 1945. május 1-jén
a felszabadulást.
A háború utáni Lengyel-

országban társadalmi mun-
kával foglalkozott. Közre-
mûködött a Hitleri Börtönök
és Koncentrációs Táborok
Volt Politikai Foglyainak Len-
gyel Egyesületében, amely-
nek tevékenységét Szilé-
ziában a férje, Jerzy kezde-
ményezte. Aktívan részt vett
aHáborúsRokkantak Egye-
sületénekmunkájában is.
Társadalmi munkájáért

több kitüntetést is kapott,

többek között: a Szabadság
és Gyôzelem Érdemérmét,
ezüstérmet a katowicei vaj-
daság fejlôdéséért végzett
tevékenységért 1979-ben, a
LengyelországÚjjászületési
Érdemrend Keresztjét 1982-
ben, azAuschwitzi Keresztet
1986-ban, a Háborús Rok-
kantak Egyesületének Ér-
demérmét.
Tarnowskie Goryban, a

„Szilézia” Vasutas Sport-
klubban dolgozott. Mivel öt
nyelven beszél, tolmácso-
lási munkát kapott a ver-
senyzôk romániai és ma-
gyarországi kiutazásainál.
Segített a Tarnowskie Gory
ésBékéscsaba önkormány-
zatai közötti kapcsolatfel-
vételnél. Pozimska asszony
gyakrangondoskodott váro-
sa lakóiról Magyarországon
és a békéscsabai vendé-
gekrôl Lengyelországban.
Vidám, kedves, mindig

kész segíteni másokon –
Ibolya néni ilyen. Amit átélt,
az arra készteti ôt, hogy
örüljön minden napnak, te-
gyen meg mindent azért,
hogy világos nyomot hagy-
jon maga után, melyen az
ifjú nemzedék haladhat. Ô a
„magyar, lengyel – két jó
barát” közmondás élô bi-
zonyítéka.

AGwarky, vagyis a bá-
nyásznapok vendége

volt a közelmúltban Tar-
nowskie Goryban Vantara
Gyula polgármester és fe-
lesége. Útjára elkísérte Ku-
tyej Pál, a kisebbségi, ér-
dekegyeztetô és külkap-
csolati bizottság elnöke,
valamint Vrbovszki Viktor
képviselô (képünkön), aki
egyben a delegáció tolmá-
csa is volt.
– A rendezvény nagy

múltra tekint vissza, ezüst-
és ónbányászatáról híres
testvérvárosunkban amos-
tani volt az ötvenedik ilyen
ünnep. A városban nagy
nyüzsgésbe csöppentünk.
Láthattunk egy rendkívül jó
hangulatú felvonulást, ahol
megjelentek többek közt az
iskolák, és szakmák szerin-
ti öltözékekben a külön-
bözô mesterségek. Voltak
népmûvészeti és egyéb be-
mutatók, fellépett például a
csabai Grandmother’s Jam
is – mondta Vrbovszki Vik-
tor. Tarnowskie Gory hon-
lapján (tarnowskiegory.pl)
képriport látható a három
napról.
A csabai küldöttség járt

Czestochowában, a zarán-
dokhelyen és részt vettek
az Ezüstszárny-díj átadá-
sán, ahol a kitüntetett egy
professzor és egy elismert
lengyel filatelista mellett a
magyar származású Bar-

bara Pozimska (Ibolya néni)
lett. Tarnowskie Gory meg-
újult városvezetése – élén
Arkadiusz Czech polgár-
mesterrel – vacsorán látta
vendégül a bányászvidék
vállalkozóit és többek közt
a magyar, a cseh és a fran-
cia testvérvárosok delegá-

cióit. Vrbovszki Viktor meg-
jegyezte: a lengyel üzlet-
emberek keresik a magyar
kapcsolatokat, szívesen vá-
sárolnának például meg-
bízható, jó minôségû ma-
gyar borokat.
A lengyel–magyar barát-

ság ápolása a kolbászfesz-
tiválon természetesen to-
vább folytatódott. Lengyel-
országban a hét végén elô-
re hozott parlamenti vá-
lasztásokat tartottak, a de-
legáció tagjai leadták a sza-
vazataikat, aztán meg sem
álltak a kolbászfesztiválig.

M. E.

A lengyel kapcsolat

Ibolya néni
Jó néhány évvel ezelôtt a
Gyopár Klubban mûkö-

dött a Féling Produkció
(nevük a feeling – érzés
szóból eredt), amely a hely-
ôrségi klubban ismét szín-
padra állította az évekkel
ezelôtt nagy sikerrel játszott
Übü királyt. Übü papa akkor
is és most is Skorka Tibor,

Übü mama ismét Petényi
Borbála volt, Poszomány
kapitány szerepét Józsa Mi-
hály alakította. Steinwender
József rendezô gondolt egy
nagyot, a többi szerepet
ugyanis a nézôk kapták,
akik így részesei lehettek
egy különleges interaktív
elôadásnak. MiE

Interaktív Übü
A szervezôk nem hiába bíz-
tak abban, hogy a hiányzó
milliókmegszerzését orszá-
gos összefogás segíti. A
határidô október vége volt a
szükséges pénz megszer-
zéséhez, melyet az értéke-
sítô szabott meg.
A gyûjtést a csabai mú-

zeum és a Békés Megyei
Hírlap kezdeményezte, de
felsorakozott mögéjük a
Körösök vidéke vállalkozói
világa és civil társadalma is.

Eleinte sokan voltak ború-
látóak az elgondolás kivite-
lezhetôségét illetôen – kü-
lönös tekintettel a tôkesze-
génységre, az itteni embe-
rek pénztelenségére –, ám
az idô rájuk cáfolt. Való-
ságos népmozgalom bon-
takozott ki a Munkácsy-kép
hazahozatalát segítendô, s
az összefogás gyümölcsö-
zött. Ha minden jól megy, a
Lapetite Jeannehamarosan
a békéscsabai múzeumban
lesz látható. F. J.

La petite Jeanne
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
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CSALÁDI HÁZAK:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáánn,,  úújjoonnnnaann  ééppüüllôô  ssoorrhháázzii  hháázz  4,5 szobával, elôkerttel, ga-
rázzsal eladó. Jelenleg 60%-ban készült el, a jelenlegi ára 7,5 M Ft, kulcsra ké-
szen 29 M Ft lesz.

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

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  NNaaggyyrréétteenn, 1500 nm-es telken 100 nm-es, 3 szobás, tégla, félkom-
fortos, csempekályhás családi ház eladó. ÁÁrr::  1100 550000  000000 FFtt.

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

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssiikkii  uuttccáábbaann, 727 nm-es telken lévô 100 nm-es családi ház 3 szo-
bával, felújítandó állapotban eladó..  ÁÁrr::  1111 550000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  TTaavvaasszz  uuttccáábbaann,, 670 nm-es telken 140 nm-es, 60%-ban kész csa-
ládi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  1122 000000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKeerreekkii  úúttoonn, 530 nm-es telken 85 nm-es, horgászoknak kiváló csa-
ládi ház 2 szobával, garázzsal eladó ÁÁrr::  1122 000000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeesseennyyeeii  uuttccáábbaann, 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház 2 szo-
bával, áron alul eladó. ÁÁrr:: 1122  880000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  HHáárrssffaa  uuttccáábbaann, 600 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás családi ház
szép állapotban,,  ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó. AAzz  áárr  iirráánnyyáárr! ÁÁrr::  1133 000000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeetthhlleenn  uuttccáábbaann,, 460 nm-es telken 80 nm-es családi ház, 2 szobás,
radiátor hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1133 220000  000000 Ft.

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann, 1000 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás parasztház
eladó, felújítandó vagy lebontandó..  ÁÁrr::  1133 000000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 155 nm-es, 2 szobás, nap-
palis családi ház csempekályhával eladó. ÁÁrr:: 1133  990000  000000 FFtt. 

••  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 szobás, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1144 550000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVaannddhhááttii  úúttoonn 110 nm-es, 2 szobás családi ház garázzsal, parkosí-
tott kerttel eladó. ÁÁrr::  1144 550000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssookkoonnaaii  uuttccáábbaann régi építésû polgári ház, 600 nm-es telken, 120
nm-es, 2,5 szobás, nappalis, eladó. ÁÁrr::  1155 000000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrzzsséébbeett--llkkpp.-ban, kis telken 75 nm-es, 2 szobás családi ház eladó.
Nincs kész, de az eladó vállalja a befejezést. ÁÁrr::  1155220000 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,
központi fûtésû és vegyes, eladó. ÁÁrr:: 1166  220000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbáánn,,  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann, 1250 nm-es telken 200 nm-es, 3 szobás, nap-
palis családi ház eladó. ÁÁrr::  1177 000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaannkkóó  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann, 970 nm-es telken 120 nm-es 3 szobás csa-
ládi ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  1188 550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBoorrjjúúrréétteenn, 2488-as telken 125 nm-es – 1 szoba + 5 fél szoba –,
2 szintes családi ház elkezdett hôszigeteléssel eladó..  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 eladó. Nap-
pali + 2 szoba, beépített kandalló. ÁÁrr::  2211  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn, 970-es telken lévô, 180-as családi ház eladó; a ház-
ban 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 szo-
bával, 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 szobás, mûhellyel, eladó. Lakáscsere is..  ÁÁrr::  3300 550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzíívv  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 170 nm-es, 2 szintes családi ház
szép, parkosított kerttel, 6 szobával eladó. ÁÁrr::  3355 000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 600 nm-es telken 180 nm-es családi ház, 4 szo-
bával, nappalival, garázzsal eladó. ÁÁrr::  4411 550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  AAttttiillaa  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 210 nm-es luxus családi ház – 5
szoba, infraszauna – eladó. ÁÁrr::  4455 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
galériás 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 szépen 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 decem-
berben újított, 1 + 2 fél szobás lakás eladó. ÁÁrr::  77  990000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  TTuulliippáánn  uuttccáábbaann 2. emeleti, 57 nm-es, 2 szobás lakás egyedi fûtés-
sel, a centertôl 5 percre, sürgôsen eladó. ÁÁrr::  88 660000  000000  FFtt..

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

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 57 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás, egyedis lakás jó álla-
potban, 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 egye-
dis lakás eladó 2004-ben újított állapotban. ÁÁrr::  88  220000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  PPaarróócczzaayy  uuttccáábbaann 57 nm-es, 1. emeleti, 2 szobás, 2005-ben felújí-
tott 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 szo-
bával, erkéllyel eladó..  ÁÁrr::  88 000000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy--llttpp..--eenn 1. emeleti, 50 nm-es, 2 szobás, téglablokkos, egye-
dis, konvektoros fûtésû lakás eladó..  ÁÁrr::  88  220000  000000  FFtt..

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

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn eladó egy 62 nm-es, 2. emeleti, 2 szobás, kony-
hás, egyedis téglalakás; 2007-ben lett felújítva..  ÁÁrr::  99  440000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn 43 nm-es, 3. emeleti lakás felújított állapotban,
1,5 szobával, 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,,  SSzzaabboollccss  uuttccáábbaann 69 nm-es, felújított – 3 szoba, konyha, étkezô –,
központis, fûtésmérôs, negyedik emeleti lakás tárolóval eladó..  ÁÁrr::  1100 550000  000000  FFtt..

••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8 emeleti, 68 nm-es, 3 szobás, konyhás, 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  uu..--bbaann,, 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..

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--llaakkóótteelleeppeenn 1. 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. 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  FFtt  ++  rreezzssii//hhóó.
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  DDaammjjaanniicchh  uuttccáábbaann 44 nm-es, 1 szobás, konyhás, étkezôs házrész,
felújított, egyedi fûtéssel, kocsibeálllással kiadó. ÁÁrr::  3355 000000 FFtt  ++  rreezzssii//hhóó..

TÁRSASHÁZ:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann,,  úújjoonnnnaann  ééppüüllôô  ttáárrssaasshháázzbbaann  iinnggaattllaannookk  mméégg  lleekköött--
hheettôôkk  mmáárrcciiuuss  vvééggii  kkeezzddéésssseell,,  110000––113300  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..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKéézzaayy  uuttccáábbaann 350 nm-es telken lévô, 108 nm-es, 2 szintes családi
ház nappalival, fent 4 kisebb szobával, egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal,
hátul közös udvarral, garázzsal – elöl a kert fallal elválasztva a szomszédoktól –,
nyugodt, csendes környezetben eladó. ÁÁrr::  1122 550000  000000  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK:
••  VVéésszzttôô,,  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  uuttccáábbaann 970 nm-es telken lévô, 70 nm-es, 3 szobás családi ház
vegyes tüzeléssel, rendezett telekkel eladó, nyugodt környezetben. ÁÁrr::  33 550000  000000  FFtt..
••  SSaarrkkaadd,,  BBaallaassssaa  uuttccáábbaann, 800 nm-es telken 80 nm-es, 3 szobás + nappalis, kon-
vektoros, vegyes falazatú családi ház eladó. ÁÁrr::  33 770000  000000  FFtt..
••  SSzzeenntteess,,  MMáággooccssii  uuttáábbaann 110 nm-es telken lévô, 60 nm-es tégla házrész központi
fûtéssel, konvektoros hôleadókkal eladó..  ÁÁrr::  44 330000  000000  FFtt..
••  DDoobboozz,,  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann, nagy telken 80 nm-es családi ház, felújításra szoruló,
3 szobás, központi fûtéssel, a központhoz közel eladó..  ÁÁrr::  66 550000  000000  FFtt..
••  TTeelleekkggeerreennddááss,, BBéékkee  uuttccáábbaann 1400-as telken lévô, 110 nm-es, vegyes falazatú
családi ház 2 szobával, házközponti fûtéssel, radiátoros hôleadókkal eladó, a falu
központjában..  ÁÁrr::  99 220000  000000  FFtt..
••  ÚÚjjkkííggyyóóss,, GGyyuullaaii  úúttoonn1900-as telken lévô, 110 nm-es családi ház, 2 szoba + nappali,
szépen felújított állapotban, kombi kazánnal, nagy telekkel eladó. ÁÁrr::  1111 000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééss,,  MMááttyyááss  KKiirráállyy  uuttccáábbaann 500-as telken lévô, 76 nm-es, vegyes falazatú csa-
ládi ház, felújítva – nyílászárók cserélve lettek –, kombi kazánnal, radiátoros hô-
leadókkal eladó..  ÁÁrr::  88 550000  000000  FFtt..

Szu csik in gat laniro da
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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
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A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!!

A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô Központ 
(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) 

pályázatot hirdet gazdasági vezetô álláshely betöltésére

A gazdasági vezetô által ellátandó feladatok: az intézmény pénzügyi, gazdasági felada -
tainak vezetôi irányítása.  

Pályázati feltételek: 
– szakirányú felsôfokú iskolai végzettség, vagy felsôfokú iskolai végzettség és emellett
legalább mérlegképes könyvelôi képesítés, vagy ezzel egyenértékû képesítés. Ez utób-
biaknak szerepelniük kell a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5)
bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, és rendelkezni kell ennek megfelelôen
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),  

– büntetlen elôélet,
– költségvetési szervnél eltöltött legalább 3 év gyakorlat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggô kezeléséhez hozzájárul.

A vezetôi megbízás idôtartama: 5 év. 
Az álláshely betölthetô: az elbírálást követôen azonnal.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.      

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. december 7.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, gazdasági
vezetôi pályázat megjelöléssel kell benyújtani a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és
Családsegítô Központ 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. december 14.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetô 
dr. Csereiné Árgyelán Anna igazgatótól a 66/523-849-es telefonszámon. 

Felhívás
Békéscsaba sportjáért 
kitüntetés adományozására

A kitüntetés azon aktív, illetve nyugállományú
magánszemélyeknek vagy közösségeknek
adományozható, akik/amelyek Békéscsaba
vá  ros ban a testneveléssel és sporttal fog lal -
kozó társadalmi szer ve ze tek ben tevé keny -
ked tek, a testnevelés és sport érdekében
hosszabb idôn át kiemelkedô munkát vé -
geztek.

A kitüntetés adományozható továbbá:
kiemelkedô hazai vagy nemzetközi sport-
teljesítmény vagy sportolói pályafutás elis-
me ré se ként, az ifjúság testedzésében és a
diáksport szervezésében hosszú idôn ke -
resztül kifejtett eredményes tevé keny ség
értéke lé se ként, kiemelkedô sportedzôi te -
vé kenység elismeréseként.

A kitüntetés adományozására javaslatot
tehetnek:Békéscsaba vá ros önkormány zati
képviselôi; a kisebbségi önkormány zatok; a
köz gyûlés sportügyekkel fog  lal kozó bizott -
sága; a városban mû kö dô sport egyesületek,
oktatási intézmények.

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott
személy vagy közösség pon tos adatait (név,
lakcím, elérhetôség, születési adatok) és az
ado mányozás alapjául szolgáló tevé keny -
ség vagy alkotás részletes is mertetését,
méltatását.

A javaslatokat 2007. december 
1-jéig kell megküldeni 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala oktatási, 

köz  mûvelô dési és sportosztályához 
(Bé kés csaba, Szent István tér 7.).

Békéscsaba megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 20/2005. (VII. 14.)

számú rendelete szól a helyi kitüntetésekrôl.

Az 1999-ben alapított 

Békés csaba Kul tú rá já ért
kitüntetésre
várjuk a javaslatokat.

Évente egy ilyen kitüntetés átadására kerül
sor március 15-én, városi ünnepség kere -
tében.

A kitüntetés adományozására javaslatot
tehetnek: Békéscsaba város önkormány -
zati képviselôi, a közgyûlés kulturális ügyek -
kel foglalkozó bizottsága, a városban mû -
ködô közmûvelôdési, közgyûjteményi és
mû vészeti intézmények, alkotó- és elôadó-
mûvészeti közösségek, a kisebbségi önkor-
 mányzatok.

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott
személy vagy közösség pontos adatait (név,
lakcím, elérhetôség, születési adatok) és az
adományozás alapjául szolgáló tevé keny -
ség vagy alkotás részletes ismertetését,
mél tatását.

A kitüntetés adományozható a kimagasló
teljesítményt nyújtó alkotó- és elôadó mû vé -
szeknek, alkotó- és elôadó-mûvészeti kö -
zös ségeknek és mindazon személyeknek
és közösségeknek, akik Békéscsaba kul -
túrájáért, hazai, illetve nemzetközi elismert-
ségéért maradandót alkottak, illetve tettek.
Adományozható a városban hosszabb idôn
át kiemelkedô mûvészi tevékenységet vég -
zô személyeknek és közösségeknek.

A javaslat beküldendô 2007. december
1-jéig a polgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztályára 
(Békéscsaba, Szent István tér 7.).

Péter Erika alig néhány
évvel ezelôtt a város -

házán koordinálta az óvo -
dák ügyeit, mindig nyü-
 zsög ve, mindig mosoly gó -
san. Az tán verseket írt fel-
nôtteknek, és a kö zel múlt-
 ban megjelent gyerme kek -
nek szóló kötete is Versel-
hetek címmel, Papp Anikó
Mira üde illusztrációival. 
A Cs. Tóth János neve ál -

tal fémjelzett Móra Kiadó
gon dozásában kiadott kö -
tet jeles napokra írott versei
segítséget jelenthetnek az
óvónôknek, tanítónôk nek a
programok összeállítá sá -
nál, és nagy örömöt a ver -
selô, verset hallgató gye re-
kek nek. 

Mikóczy

Besztercebányán a kö -
zelmúltban nyílt meg az

a kiállítás, amely a Jankay
Tibor hagyatékából kivá -
lasz tott szép anyagot mu-
tatja be. Jaroslav Uhel fes -
tõmûvész, akinek felada-
ta a könyvtár galériájának
programját biztosítani, régi
jó barátja a békéscsabaiak-
nak, hiszen bemutatkozott

a Jankay Galériában, s e
bemutatkozás eredménye,
hogy meghívta Jankay Ti -
bor képeit. A beszterce-
bá nyai kiállítást Ván Hajnal  -
ka, a Jankay Galéria mû vé -
szet történésze nyitotta meg
Ja roslav Uhel köszöntõje
után.

Tõkés Gyula, a Jankay
Galéria munkatársa

Elkészült a Békés Me gyei
Jókai Színház bel õ kom -

munikációs internetes ol da -
la, a Kulissza. 2008 ja nuár-
jától ezen keresztül mû  kö -
dik majd a színház bel sõ
ügymenete, ennek se gítsé -
gével jutnak el az érintet-
tekhez a mûsortervek, a
szö vegkönyvek, a já tékren-
dek, a heti mun karendek, a
napi próbatáblák, az ügyelõi
jelentések. Itt is láthatók
lesz nek a díszlet- és jel mez -
tervek, ezen folyik az ar -
chiválás, és minden, ami
köz ben még eszünkbe jut. A
napokban meg kez dõ dött az
oldal próbaüzeme. Látogas-
sanak el honlapunk ra: www.
jokaiszinhaz.hu, és néz ze -
nek be a Kulissza mögé! 

A fenti cím-
mel lát ható
január 16-
ig Baji Mik-
lós Zoltán
l egú j abb

kiállítása az Ifjúsági Ház 
Art Cafféjában és a má-
sodik emeleti fo lyo són. Lap -
zár tánkkor még ja vában
folytak az elô készületek,
BMZ-vel eközben be szél -
gettünk.

– A BMZ-produkciók, al -
kotások merôben szokatlan,
különös élményekhez juttat-
ják a nézôt. Mire szá mít -
hatunk ezen a kiállításon?
– A lift „eltüntetésére” ké -

szülök, hogy a megnyitóra
ér kezôk egy képen ke resz -
tül juthassanak a kabinba,
aminek alján, egyik mûve-
men az én mindent látó
sze mem figyel. Eleinte a
ne gyedikrôl csak a sámán-
do bom hallatszik, ha le ér -

tem, aki akar, velem tarthat,
hogy együtt „teleportálhas-
suk” magunkat az emelet -
re, együtt legyünk az úton.
Aki inkább a lépcsôt vá -
lasztja, az Erdôs Géza sá -
mándobos felvezetése mel -
lett jut el a folyosóhoz.

– A Városházi Estéken lá-
tott Séta a Szellemfák között
címû performance után
most a Csillagfolyosóra invi-
tálsz minket. Sejtelmes ötlet-
nek tûnik.
– Az én felfogásom sze -

rint az ember a kozmosz ré -
sze, nincs új az égbolt alatt.
Életünket nagy mér ték ben
befolyásolják a koz mikus
történések, fo ko zottan igaz
ez a nôkre és a nô nemû lé -
nyekre. Az embe rek a csil-
lagjegyeket kul tú ráikhoz
kap csolódóan, kü lön bözô
mó don nevezték el. Vannak
elméletek, amelyek szerint
az emberiség a Szíriusz

bolygóról szárma zik, sokan
szeretik né ze get ni ezt a
bolygót, én fôleg a sze rel -
mesek figyelmébe aján lom.
A sorsunkat be fo  lyá solják
az égitestek, befo lyásolja az
egész rendszer moz gása,
nemcsak fizikai ér telemben,
hanem az élet erô pulzálása
tekintetében is. Abban a hit -
világban, amellyel jó ideje
kapcsolatban vagyok, se gí -
tô szellemekkel dolgozom.
Amikor három éve rám bíz -
ták az If júsági Ház második
emeleti folyosóját, a segítô
szellemeimet rajzoltam fel a
falra. A mun káimmal gyak -
ran inter aktivitásra ösz tön -
zöm az em bereket, a lé nye-
ket le szedegették. Most az
Ifjú sági Ház pályázatának
és a támogatóknak köszön-
he tôen megint felújítottam,
a felfrissült folyosó is része
a kiállításnak. 

M. E.

Jankay Besztercén Kulissza

Út a csillagfolyosóhoz

Verselhet

Folytatódik a Békés Me -
gyei Jókai Színházban

a Van egy szabad estéje?
címû ingyenes koncert-
sorozat, melynek legutóbbi
állomása A musical hangjai
címmel november 16-án
volt a színház Vigadó ter-
mében. 
Az érdeklõdõk ezúttal a

Magyarországon eddig be-
mutatott Broadway-mu si -
calekbõl hallhattak, lát hat -
tak válogatást magyar nyel-
ven, a Fiatal Színház mû vé -
szeti Szak középiskola hall-
 gatóinak elõadásában.
A házigazda: Tarsoly Krisz-

 tina színmûvésznõ volt.

A musical
hangjai

HIRDESSEN 
LAPUNKBAN!
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A Kemény Gábor Iskolai Alapítvány kuratóriuma 
és a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola
köszönetet mond mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 

1%-ával támogatták az alapítványt.
Az így befolyt 153 000 Ft-ot a kiemelkedô teljesítményt nyújtó tanulók
támogatására fordítottuk. További felajánlásokat is köszönettel veszünk.

Adószámunk: 18376720-1-04.

A Körös Volán Zrt.
és a Kemény Gábor 

Logisztikai és Közlekedési
Szakközépiskola köszönetet
mond mindazoknak, akik 
a Körös Volán Alapítványt 
támogatták adójuk 1%-ával,

azaz 19 451 Ft-tal.
A befolyt összeget a tanulók 
jutalmazására fordítottuk. 
További felajánlásokat is
köszönettel veszünk. 

Adószámunk: 19058685-1-04.

A „Mûvészetoktatásért” Alapítvány
köszönettel és tisztelettel 

tájékoztatja támogatóit, hogy 
a 2005. évi szja 1%-ának

felajánlása 
244 710 Ft volt. 

A befolyt összeget tehetséges 
tanulóink támogatására,

versenyeztetési költségekre 
és az oktatást segítô eszközök 
üzemeltetésére fordítottuk. 
A további felajánlásokat is
köszönettel vesszük! 

Adószámunk: 18382471-1-04.

A filharmóniai koncertek 
megmaradásáért létrehozott 
Zenemûvészeti Alapítvány
kuratóriuma ezúton köszöni

meg támogatóinak 
a 2006. évi 1%-os felajánlást. 
Adószámunk: 18371598-2-04 

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

Szegeden albérleti szoba kiadó. Tel.:
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, Lencsési út elején
sorházi lakás nagy garázzsal eladó.
Pipacs köz 18. Tel.: 20/974-2005.

Békéscsabán, a Vécsey utcai garázs-
soron (OBI mögött) 21 m2-es, szerelô -
aknás, padlástérrel rendelkezô ga -
rázs eladó! Érd.: a 70/943-1001-es
telefonszámon.

Eladó Újkígyóson, a Hosszú utcában
egy 3 szobás, összkomfortos, gaz -
dálkodásra alkalmas családi ház.
Irányár: 7,5 millió Ft. Békéscsabai
csere is érdekel. Tel.: 30/415-4255.

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 la -
kás. Irányár: 12 millió Ft. Érdeklôdni 
8 és 16 óra között a 30/242-3539-es
telefonszámon.

Békéscsabán, Jaminában ház anyagi
okok miatt sürgôsen eladó! Vállal -
kozásra, raktározásra is alkalmas,
lak ható 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.

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

Fövenyes utcán 2 szobás, erkélyes,
téglablokkos, első emeleti, egyedi
gáz-víz órás lakás eladó. Telefon:
20/516-5147.

OK TA TÁS
Magyarból és történelembôl kor-
repetálást és érettségire felkészítést
vállalok! 70/619-0748.

Matematikakorrepetálás középiskolá-
soknak, fôiskolásoknak. Telefon: 
30/855-7105.

Angolnyelvoktatás, külföldi munkára.
Felkészítés kezdôknek is. Telefon:
30/345-9237.

Angolnyelvoktatás!
Telefon: 30/507-2556.

Matematikából korrepetálás, felké -
szítés. Telefon: 70/228-6377.

Angoltanítás! 
www.talkhu.blogspot.com.

Magyarból és történelembôl korre -
petálást és érettségire felkészítést
vállalok! Tel.: 70/619-0748.

Történelem, emelt- és középszintû
felkészítés. 70/332-9116

Angol nyelvvizsgára felkészítés! Tel.:
30/527-7078

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

TÁRSKERESÉS
Édes kettes. www.ctk.hu 30/223-5970.

SZOL GÁL TA TÁS
Jön a Télapó! Ha kérik, házhoz me -
gyek. 30/912-0044.

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 At-
tila, 30/955-8587.

Konyhakész csirke kapható folya-
ma tosan ôstermelôtôl! Érdeklôdni:
30/694-3628.

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

Könyvelés egyéni és társas vállal ko -
zóknak, 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 
Bé késcsabán. Telefon: 20/9358-173,
Péter József.

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. Telefon:
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, sike re ink -
hez önismereti csoportban ôsztôl!
Novák Magdolna: 30/370-0881, Varjú
Blanka: 30/231-9216.

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

EGYÉB
DVD-klip készítése fényképekrôl, ze -
nével. 30/436-0906.

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 szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlot-
ták az alapítvány számára. A befolyt
összeget - 312 592 Ft-ot - az óvodai
tárgyi eszközök gyarapítására fordí-
tottuk. Köszönettel: az óvoda gyer-
mekei és dolgozói.

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

Romániai cégalapítás kedvezô fel -
tételekkel, békéscsabai ügyintézôvel.
30/368-8951.

A P R Ó H I R D E T É S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja
értékesíteni a Békéscsaba, Franklin utca–Báthori utcák mögött, az alábbi

helyrajzi számokon található építési telkeket:
1. 20552/34 hrsz.-ú építési telek – területe 774 m2

2. 20552/49 hrsz.-ú építési telek – területe 606 m2

3. 20552/50 hrsz.-ú építési telek –, területe 605 m2

4. 20552/80 hrsz.-ú építési telek – területe 647 m2

A telkek kikiáltási ára bruttó 3700 Ft/m2.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 

(www.bekescsaba.hu) tekinthetô meg, az információk/ajánlati felhívások
menüpont alatt.

Zavar a felturbózott je len, az
üresjáratban bôgô társa da -
lom. Semmi ér tel me set nem
ígér. És nem le het egyetlen
este sem ki hagyni a híra -
dókat, írott saj tót, háttérmû-
sorokat, mert ha így teszel,
másnapra le ma radsz.
A lázas bizonytalanság

ugyanis egy idô után szét-
nyomja, szétveri életünk és
gondolkodásunk kereteit,
és valamennyiünket demo -
ralizál. Kiszolgáltat bennün-
ket a pillanat kalan dorai-
nak, a buborékot hézag-
mentesen kitöltô, ágáló
má sodpercemberkék ké -
nyé nek-kedvének. Túlmoz -
gá sos kavarásukba az is
be leszédül, aki amúgy kö -
vethetô folyamatokra vá-
gyik, normális rea gálá sok-
ra, kibontakozásra. És len -
ne terve, tennivalója nem -
csak holnapra, de holnap -
utánra is. Vegyük észre:
nincs elôzmények nélküli
tisz ta lap! Nincs honbol do -
gítás csupán érzelgések és
képzelgések révén! Nincs

olyan hatalom, amely tet-
szés szerint rajzolgathatja
át meg át a társadalmi vi -
szo nyokat.
Megtanulhattuk volna az

elôzô félszáz évbôl, hogy
nincs nagy ugrás, csak szer -
ves fejlôdés van. Mert amit
át nem éltünk, meg nem csi -
náltunk, az hiányozni fog
civilizációban, kultúrában,
mû veltségben, stílusban,
szociális gondoskodásban,
empátiában. Jó lenne fog -
lalkozni a jövôvel, de azt 
a legnehezebb megjósolni.
A jelennel persze muszáj
egye nesen farkasszemet
nézni, ám zavar, hogy egyre
többször pislogni kell. Ti-
zenhét éve mást se teszünk,
csak egymásra mutogatunk.
Az indulásnál nem hangsú-
lyozták, hogy a kapitalizmus
nem más, mint verseny. Ki -
véve az állami szektort, de
azt mára szinte teljesen szét-
lopták. Így egyetlen törvény
maradt, a farkasoké. A többi
nem nagyon mûködik.

Balázs József     

Tisztelt Szerkesztõség!
A „Csabai Mérleg” városi lap 2007. november 8-i szá -
mában, a 8. oldalon a „Díszdiplomások köszöntése” címû
ismertetéshez tennék észrevételt és javaslatokat az aláb-
biakban:
A felsorolásból úgy tûnik – mivel néhányat ismerek a

kitüntetettek közül –, hogy õk pedagógusok voltak. Kik
köszöntötték õket és hol? Tudnak-e arról, hogy a város-
ban más szakterületen is dolgoztak „díszdiplomások” az
Önök által közölteken kívül is, akik szintén megérdemel-
nék, hogy a város lakossága róluk is tudjon? Kaptak-e a
díszdiplomához a várostól pénzügyi elismerést is a név-
sorban szereplõk? Azért kérdezem az elõbbieket, mert én
is az idén kaptam meg az „aranydiplomát” a Budapesti
Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán 2007. szep -
tember 25-én igen szép, jubileumi díszoklevél-átadó nyil-
vá nos tanácsülésen. A díszoklevél nagyon szép, a
vá  rosból csak én kaptam, a megyébõl is csak ketten va -
gyunk (összesen 10 vas-, 10 gyémánt- és 58 aranydip lo -
más volt ez évben ott). Mellesleg tavaly a férjem és még
két békéscsabai kapta meg ugyanott és ugyanolyan ün-
ne pélyes keretek között az „aranydiplomát”.
Pénzügyi elismerést sehonnan nem kaptunk ez alka-

lomból.
Javaslatom: próbáljanak találni valami olyan meg ol -

dást, hogy a város vezetésének legyen rálátása az összes
érintettre e témában, és esetleg év végén közöljék min-
denkinek a nevét, és azt, hogy hol végzett, azaz honnan
kapta az elismerést.
Tisztelettel: Molnár Lajosné

Békéscsaba, Tompa utca 58.

Lázas bizonytalanság
(olvasói levél)

Tizenöt éve alakult a Bé -
késcsabai Városi Nyugdíjas
Egyesület. Már a meg-  hívó
hang vé tele is olyan volt,
hogy „ember nek” érez ted
magad: „Az Ön által alapí-
tott egye sület 15 évvel
ezelôtt ala kult…” – írták az
egyesület mai ve zetôi.
Hát persze, hogy elmen-

tünk, közel százan, meg-
néztük megszépült ott ho -
nunkat. Megható látvány
volt a sok szép korú sze-
mélyt látni, akik ôszinte
öröm mel üdvözölték, kö -
szön tötték egymást.

Szilvási Ferenc jelenlegi
elnök köszöntötte a megje-
lenteket, majd az alapító
elnök, Baukó Mihály kért
szót. „Idegurultam, mert
lép ni, menni már nem tu -
dok.” Megemlékezett azok -
ról, akik már nincsenek
kö zöttünk, és üdvözölte a
még élô alapító tagokat: Fe-
kete Jánosnét, Gecsei La-
josnét, Ivanics Katalint, Kiss
Andrásnét, Nagyné Katit,
Nagy Andrást, Tóth Károlyt
stb. Szólt a hôskorról, mit
csináltak Kneifel, Kertész,
Nagy Bandi, Bau kó. Be szé -
dét így zárta: „…a kö zös -
ségért tenni nem szégyen,
amit a közösség nem min -
dig hálál meg, de örömet
szerezni másoknak, az még -
is csak beragyogja az éle -
tünket.”

Ezután Supala Pali bá-
tyánk köszönt el a tagság tól,
aki 12 évig vezette egye -
sületünket. A rendszer vál tás
után megtûrt, nem kívánt
személlyé vált a nyug díjas-
társadalom. Hosszú harc
után lassan ismét elfogad-
tak bennünket. Voltunk mi
haj léktalan nyugdíjasok,
alá írásokat is gyûjtöttünk.
Ami még ma is probléma,
hogy ez a korosztály a kü -
lönbözô tes tületekben nem
tudja ma gát képviseltetni,
mert nem került be vá lasz -
tásra.

Tóth Károly megalakulá-
sunk óta harcolt azért, hogy
ezt a létesítményt mi kapjuk
meg. Eh hez az akcióhoz
Molnár László is kapcsoló-
dott. Ezt minden vezetô 
elmondta, meg köszönte.
Kar  csi egyéb ként mindig
ott volt közöttünk, csak ült
szerényen, valahol a kö -
zön ség soraiban. Visszau-
talva Baukó Misi szavaira: a
közösségért tenni nem szé-
gyen. Károly is ezt tette.
Jó hangulatban, kel le -

mes beszélgetéssel zárult 
a találkozó. Köszönjük a 
szer vezôknek, azt kívánva
ne kik, éljék meg, hogy élet -
korukat ôk is 7-tel vagy 8-
cal kezdjék írni.
Köszönettel az alapítók

nevében:
K. J.  

Nyugdíjasok jubileuma
(olvasói levél)
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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!

III. Károly Békés várme -
gye (részben Arad és
Csongrád megye) kincs -
tári földjeit – az 1722. ok-
tóber 22-én kelt ado mány-
levéllel – Harruckern Já -
nos György cs. kir. alezre-
des, hadiélel mezési biz -
tos nak ajándékozta.

Harruckern János György
egyszerû takácsember fi-
aként, 1664. március 25-én
született a felsô-ausztriai
Schenkenfeldenben. Tehet-
sége ré vén számtisztként
induló pá lyája gyorsan
emel ke dett. Császári, hadi,
élel mezésügyi biztos, majd

az aradi vár építésének fel -
ügyelôje. A spanyol örö kö -
sö dési háború alatt csá  szá -
ri élelmezési igazgató volt
alezredesi rangban, aki ki-
dolgozta a had sereg élel -
me zésére vonatkozó re -
form ját. E hadi élelmezési
korszakos munkájáért III.
Károly 1718-ban kitüntette
Harruckernt, és mindkét
ágon való utódait ôsi lovagi
rangra emel te. A török el-
leni had járatban többször
járt Békés megye tájain,
amely megnyerhette tet-
szését. Amikor véget ért 
katonai pályája, 1719-ben,
a császárhoz folyamodott
anyagi jutalmazásért, és e
vidéket kérte, mely a har-
cok miatt szinte teljesen el-
néptelenedett, mint ahogy
Csaba is.
Tervszerûen betele pí tet -

te a megyét Felvidékrôl
szö kött evangélikus jobbá-
gyok kal, akiknek szabad
val lásgyakorlást, temp lom -
építést biztosított.
Békéscsaba histó riá já -

ban báró Harruckern János
György neve a város újra -
telepítôjeként ôrzôdik.

G. B.

Császári adomány

Harruckern János György
(1664–1742) 

Az elismerést ezúttal a Bé -
kés csabai Kistérségi Egye -
sített Szociális Intézmény
Bankó András Utcai Idôsek
Otthonának dolgozói kap-
ták. Az intézmény vezetô
ápolója Haba Lászlóné, a
kollektíva tagjai: Bagi Judit,
Balán Rita Mónika, Békészki
Ákosné, Faragó Antal, Gend-
rovics Éva, Kolarovszki Ani -
kó, Kovács Györgyné, Lau -
rinyeczné Botyánszki Valé-
ria, Mák Krisztina, Minárcsik
Hajnalka, Minárcsik Pálné,
Szabó Istvánné és Varga
Györgyné. 
Az otthon 1990 óta, 25

férôhellyel mûködik. Azon
idôs embereknek nyújt tel-
jes körû, szakszerû, sze -
mély re szóló ellátást, akik
ko ruk, szociális helyzetük,
egészségi állapotuk miatt
folyamatos gondozásra szo-
 rulnak. A lakók nagy része
mozgáskorlátozott, az ápo -

lók napi feladatai közé tar-
tozik a fizikai, egész ség-
ügyi, mentális gon dozás és
foglalkozta tás. Az épület
ren delkezik a speciális fel -
adatok ellátáshoz szüksé -
ges helyi ségekkel, részben
aka dály mentes, az ott dol-
gozók pe dig igyekeznek 
ott honos, családias légkört
teremteni idôs, beteg sze -
ret teinknek.

M. E.

Helyettünk is segítenek

A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítô Központ 
(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.) 

pályázatot hirdet családgondozó álláshely betöltésére.
A családgondozó által ellátandó feladatok:
– szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás,
– pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás megszervezése,

– családgondozás,
– közösségfejlesztô, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése,
– a családokon belüli kapcsolaterôsítést szolgáló közösségépítô, családterápiás, 
konfliktuskezelô mediációs programok és szolgáltatások biztosítása.  

Pályázati feltételek: 
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában meghatáro-
zott szakirányú szakképzettség, 

– büntetlen elôélet.  
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggô kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozott idejû (helyettesítés céljából),
3 hónap próbaidô kikötésével.
Az álláshely betölthetô: az elbírálást követôen azonnal.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.      
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. december 7.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, család-
gondozói pályázat megjelöléssel kell benyújtani a Békéscsabai Kistérségi Gyer-
mekjóléti és Családsegítô Központ 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. december 14.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetô dr. Csereiné Árgyelán Anna

igazgatótól a 66/523-849-es telefonszámon. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Elhunyt Szlota József
Életének 68. évében, november elsô hétfôjén elhunyt Szlota József,

a Békéscsabai Lakásszövetkezet volt igazgatója, aki ezt a tisztséget
1981 és 2000 között töltötte be. Regnálása idején vált a szövetkezet
nemcsak hazánk, de Kelet-Közép-Európa legnagyobb, közel nyolc -
ezer tagot számláló lakásszövetkezetévé, amelynek rendszerét a
nem régiben hatályba lépett új, demokratikus törvények megalko tá -
sánál is figyelembe vették.

Nagy sikerû közösségi
összejövetel keretében

ünnepelték meg megye -
szék helyünkön november
10-én, szombaton az idei
lengyel napot.
A helyi lengyel nem ze -

tiségi önkormányzat és a
Magyar–Lengyel Baráti Kul-
turális Egyesület rendez-
te programsorozat délelôtt
vette kezdetét a „Ki tud 
többet Lengyelországról?”
cím mel meghirdetett, diá -
koknak szóló vetélkedôvel,
amelyen a Jankay Tibor Két
Tanítási Nyelvû Általános
Iskola diákjai szerepeltek a
legjobban.
Az ünnepség délután a

Lencsési Közösségi Ház -
ban folytatódott, ahol Lesz -
kó Malgorzata, a Magyar–
Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület elnöke, Hanó
Miklós, Békéscsaba alpol-
gármestere, valamint Fran-
ciszek Nowak, a Tarnowskie
Gory-i polgármesteri hiva -

tal munkatársa köszöntötte
a jelenlévôket. A kulturális
program keretében a Tar -
nogórzanie együttes len -
gyel nemzeti táncokat mu -
tatott be, s fellépett a bé -
késcsabai Chopin kórus is
lengyel népi és nemzeti
éne ekkel. A képzô mû vé -
szet kedvelôi Patrycia Pude-
lek grafikusmûvész kiállítá -
sában gyönyörködhettek,
majd este nyolckor fel-
hôtlen szórakozás vette
kezdetét közös vacsorával
és zenével a fegyveres erôk
klubjában (mai nevén: Csa -
ba Honvéd Kulturális Egye -
sület).
Az idei békéscsabai len -

gyel nap programjait meg -
tisztelték jelenlétükkel helyi
önkormányzati képviselôk,
s ez alkalomból lengyel -
országi testvérvárosunk,
Tar nowskie Gory delegá-
ciója is nálunk ven dé ges -
kedett.

G. E. 

Lengyel nap

mostTIZENéltek!
Újra lehet jelentkezni!

A békéscsabai diákönkormányzat újra meghirdeti a középiskolás
zenekarok mini fesztiválját. A szervezôk amatôr középiskolai zene -
karok jelentkezését várják a december 6-án, csütörtökön, a
békéscsabai ifiház kaszinójában megrendezendô zenei estre
(nem te hetségkutató). Nemtôl, stílustól, a tagok létszámától füg get -
lenül bárki nevezhet. Szólóprodukciókkal is lehet jelentkezni! A
koncert hossza fellépônként maximum 20 perc lehet.

Jelentkezni az mtz.uw.hu weboldalon lehet 2007. november 28-ig.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának közgyûlése 

2007. november 22-én, 16 órakor közmeghallgatást tart. 
A közmeghallgatás helyszíne:

a városháza díszterme – Békéscsaba, Szent István tér 7.
A közmeghallgatás témája: beszámoló a közgyûlés egyéves munkájáról.

A közmeghallgatásra minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Vantara Gyula polgármester

ABartók Béla zeneiskola
november 24-én,

szom baton ünnepli fennál-
lásának 60. évfordulóját. Az
egész napos rendezvényre
várják a volt és jelenlegi
kollégákat, növendékeket.
Iskolatörténeti kiállításon
mutatják be az elmúlt hat-

van évet, 15 órától emlék-
terem-avató koncertet tar-
tanak a Bartók-teremben,
17 órától pedig díszhang-
verseny lesz a Jókai Szín-
házban. További információ
Petényi Borbálától kérhetô
a 321-322-es telefonszá-
mon.

Hatvanéves a zeneiskola

– A megyei és a békés csa -
bai kórház össze vo ná sa a
szocialisták ötlete – tudatta
lapunkkal Fábián Ágnes
(képünkön), Békés csaba
egész ségügyért fe lelôs ta -
nács noka. – Az Orvosok
Lapja egyik idei számában
„Békés megyei pofonok”
címmel jelent meg B. Papp
László írása, amelyben a
megyei kór házról van szó.
Az újságíró a békéscsabai
kórházat is említi olyan
összefüggésben, mintha a
két kórház összevonásáról,
esetleges közös vezeté sé -
rôl tárgyal na a két fenn -
tartó. Pedig csak Kökény
Mihály ötle tel te ezt gyulai
látogatásakor. A volt minisz -
ter nyilat ko za ta szerint tá-
mogatná az elgondolást
Gyula szocialista polgár -
mestere, Perjési Klá ra is.
Békéscsaba fideszes több-
ségû közgyûlése ha tá ro zat -
ban mondta ki, hogy nem
tart ja jónak a kez de mé -
nyezést. Városunk polgár -
mes tere, Vantara Gyula szá -
mos alkalommal  nyilat koz -
ta, hogy elutasítja a gondo-
latot. Ugyanezen állás pon -
ton van Domokos László, a
megyei önkormány zat el-

nöke, és a csa bai kórház új
igazgatója, Becsei László
is. Köztünk fel sem merült
ilyen ötlet, hi szen egy ma -
mut intéz mény létrehozása
nem szolgálná a betegek
érdekeit.
„A cikkben ilyen értelem-

ben nincs szó a békéscsa -
bai kórházról” – reagált az
egészségügyi tanácsnok
mondandójára B. Papp
László. „Az anyag a gyulai
kórház gondjait taglalja,
amellyel összefüggésben
Perjési Klára gyulai szocia -
lista polgármester elmond -
ja, hogy támogatná a két
kórház egyesítését. Do mo -
kos László megyei fideszes
elnök pedig érveket sora -
koztat, hogy miért ellenzi a
kezdeményezést. S amint
az a cikkben is szerepel ré -
szérôl: csak kormánypárti
oldalról vetôdött fel a gyulai
és a békéscsabai intéz mény
összevonásának gon dola -
ta, a fenntartókban nincs
ilyen szándék”. 
Fábián Ágnest egy má -

sik közlés is elgondolkod-
tatta az említett lapban. 
Az egészségügyi minisz -
térium által kiírt egynapos
sebé szeti pályázaton olyan
egész ségügyi szolgáltatók-
nak kellett volna források -
hoz jutni, amelyeknél meg -
szûnt az aktív sebészeti 
osz tály, vagy csak részleg
mûködik. Mégis, a nyertes
cégek fele magánkézben
van. Afféle társaságoknak
ítéltek meg többletkapa -
citásokat, amelyekben so -
sem volt aktív sebészeti
részleg.  

Fehér József

Két kórház, egy eset


