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Megszépült panelek
Kívül-belül megszépült,

és ami még fontosabb,
korszerûbbé, energiataka-
rékosabbá vált az Andrássy
út 55–57. számalatt álló, ön-
kormányzati lakásokat ma-
gában foglaló, 82 lakásos
ház, a színészgarzon, és a
Lepény Pál utca 1–3. szám
alatti, 19 lakásos társasház.
A színészgarzon felújítása
100 millió forintba, a társas-
házé 27 millió forintba ke-
rült. Az épületeket a közel-
múltban adták át.
Az Andrássy úti házban

elvégzett munkákról Kozma
János, a felújítást végzô va-
gyonkezelô zrt. ügyvezetô
igazgatója számolt be. Az
épület teljes homlokzata
megújult, nyolc centiméte-
res hôszigetelés, majd ne-
mesvakolat került rá. A te-
tôt szigetelték hô és víz el-
len, felújították az erkélye-
ket és kicserélték az összes
nyílászárót. Korszerûsítet-
ték a teljes fûtési és me-
legvízellátó-rendszert, min-
den lakás radiátora szabá-
lyozhatóvá, leválaszthatóvá

vált, a gázfelhasználás így
egyharmadával csökken-
het. A lift szélesebb és na-
gyobb teherbírású lett, a
rendelkezésre álló keretbôl
még a lépcsôház és az elô-

tér felújítására is futotta. Mi-
vel a ház önkormányzati tu-
lajdonban van, a felújítás
költségeit mintegy kéthar-
mad részben önkormány-
zati forrásból, egyharmad

részben állami támogatás-
ból finanszírozták. A Le-
pény Pál utcai épület felújí-
tásáról Jambrich Mihály, a
Csabai Üzemeltetô és Szol-
gáltató Kft. ügyvezetôje be-
szélt. A társasház lakókö-
zösségemásfél éve döntött
úgy, hogy elvégzik a nyílás-
zárók cseréjét, és teljes
mértékben hôszigetelik az
épület külsô homlokzatát,
de sor került a lakószint
alatti födém hôszigetelésé-
re, a lépcsô külsô felújítá-
sára is, és rendbetették az
épület környékét. Az egy-
egy lakásra esô költség itt
közel másfél millió forintot
tett ki, az állami támoga-
tás lakásonként maximum
négyszázezer forint lehetett
(összesen 7,6 millió forint).
Az épületben 12 önkor-
mányzati lakás található, az
ezekre esô fennmaradó
költségeket az önkormány-
zat biztosította, a többi la-
kónak pedig kamatmentes
kölcsönt nyújtottak a felújí-
táshoz.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON�

Aszennyvízcsatornázás
Békéscsaba eddigi leg-

nagyobbberuházása, amely
lépésrôl lépésre halad a
megvalósítás felé. Az elkö-
vetkezendô idôszak felada-
tairól Sztankó Ilonával, a pro-
jekt irányítására létrehozott
végrehajtó egység (Project
Implementation Unit – PIU)
vezetôjével beszélgettünk.
– A bruttó 19 milliárdos

beruházás elôkészítô mun-
káira 300milliós vissza nem
térítendô támogatást bizto-
sított a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, 100millió forint
saját erô mellett. A közel-
múltban elkészült a vízjogi
létesítési és építési enge-
délyekhez szükséges terv-
dokumentáció a mintegy
250 kilométeres csatorna-
hálózat fejlesztésére, ennek
munkálatait a Duplex Kft. ré-
szérôl Lukovics Béla fogta
össze. Az adott utcák lakás
célú ingatlanjaiban az uniós
források elnyerésének fel-
tételei a következôk:

A csatornázás
lépései
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Az új testület eddigi tevé-
kenysége kapcsán Vantara
Gyula egyebekmellett szólt
a polgármesteri hivatal át-
szervezésérôl, amit generá-
cióváltásként említett, a bi-
zottságok számának csök-

kentésérôl, a döntési kom-
petenciák kiszélesítésérôl.
Városunk az elmúlt év-

ben 40 pályázatot készített
el, amivel 350 millió forint
támogatáshoz jutott.
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Hétköznapi gondok
Városunk legutóbbi, november 22-i testületi ülése délu-
tán négy órakor közmeghallgatássá alakult át. A város-
háza dísztermében megjelent csabai polgárok elôször
Vantara Gyula polgármester beszámolóját hallgatták
meg a közgyûlés elmúlt évi munkájáról, majd pedig kér-
déseket intézhettek a jelen lévô városvezetôkhöz. Több
témában érdekes véleményeket hallhattunk.

Gumicsizmával felszerel-
kezve indult el Vantara

Gyula polgármester novem-
ber végén a Gulyás utcába
(Kastélyszôlôk, a Lencsési
mögött), s helyszíni szemlé-
re hívta a Démász, a Víz-
mûvek Zrt. és a városüze-
meltetési osztály szakembe-
reit is, hogy együtt találjanak
megoldást az ott élôk gond-
jaira. A kisebb csapatot az
utcábanKissné Sztanoj Gab-
riella, Harmati Györgyné és
Kotroczó Erzsébet várta. A
gumicsizmára végül nem
volt szükség, de csak azért,
mert éppen fagyott.
A Gulyás utca lakói pár

nappal korábban, a köz-
meghallgatásonelpanaszol-
ták, hogymióta a vízvezeték
épül, esôs napokon szinte
megközelíthetetlenek a há-
zaik, az ott élôk csizmában
közlekednek, vagy szatyrot
húznak a cipôjükre, az autó
beragad a sárba, bemenni
pedig szinte képtelenség.
Az egyik villanyoszlopon lé-
vô négy mérôóra közül há-

rom megrongálódott, ami-
kor a szûk utcában nehezen
navigáló kukásautó neki-
ment. A lakók 2004-ben
pénzt gyûjtöttek, és cserép-

törmelékkel szórták le az
utat, de mostanra az ivóvíz-
vezeték építésemiatt sárten-
gerré vált a környék. Vantara
Gyula jelezte, hogy a terüle-
ten korábban zártkertek vol-
tak, az utcák keskenyek, ne-
héz amunkákat elvégezni. A
Vízmûvek és a kivitelezô cég
képviselôi sejtették, hogy
ôsszel kellemetlenségeket

okozhat a csôfektetés, s az
esôs idô a helyzetet csak
súlyosbította. A munkákat
befejezték, a munkagödör-
be kohósalakot tettek, a te-

reprendezés után erre záró-
réteg, egy homogén, járható
réteg kerül. Amint szára-
zabb lesz az idô, helyreállít-
ják az utat, amegsüllyedt ré-
szeket kijavítják, a sarat eltá-
volítják, a járdalapokat visz-
szateszik. Karácsony elôtt
mindennel szeretnének el-
készülni. M. E.

Fotó: Bali Gergô

Megszûnik a sártenger

Aképviselôk döntöttek ar-
ról, hogy 2008-tól rész-

ben támogatják aBékéscsa-
bán élô 12 éves lányok hu-
mán papilloma vírus (HPV)
elleni oltását.
A HPV-fertôzés a leggya-

koribb szexuális úton terje-
dô betegség, és ez a vírus
felelôs a méhnyakrák kiala-
kulásának 99,7 százaléká-
ért. A szexuális élet meg-
kezdése elôtt a lányok há-
rom oltásból álló sorozattal
egész életre védettséget
kaphatnak a rák e fajtájával
szemben. Az oltásokat –
amelyek darabonként mint-
egy harmincezer forintba,
összesen kilencvenezer fo-
rintba kerülnek – a társada-
lombiztosítás nem támogat-
ja. Dr. Fábián Ágnes egész-
ségügyi tanácsnok már ok-
tóberben felvetette, hogy az
oltások egy részének költ-
ségeit vállalja át a város. A
novemberi közgyûlés által
tárgyalt elôterjesztés arról
szólt, hogy a 12 éves lányok
utolsó vakcináját fizesse az
önkormányzat. M. E.

Idén sem hagyott cserbenbennünket a Mikulás, de-
cember 6-án menetrend
szerint megérkezett közénk
szánkóján. A jó gyerekek
cipôjébe ajándékot tett, a
rosszak virgácsot kaptak.
Már áll a város kará-

csonyfája. A tíz méter felet-
ti lucfenyôt egy helybeli la-
kos, Csatlós Istvánné aján-
lotta fel. Békéscsaba ön-
kormányzata köszönetét fe-
jezi ki a fáért. Nem sokat
kell már aludnunk, s itt a ka-
rácsony.

HPV-oltás
támogatással

Megjött
a Mikulás!
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Ünnepélyes keretek kö-
zött adták át november 29-
én Békéscsabán a Közép-
békési Térségi Integrált
Szakképzô Központ új
központi képzôhelyét.

A gyulai úti oktató intéz-
mény 1,2 milliárd forintos
beruházással, Európai Uni-
ós, illetve hazai fejlesztési
támogatással valósulhatott
meg. A diákok a legkor-
szerûbb körülmények kö-
zött a gépészeti, kereske-
delmi, elektronikai, informa-
tikai és idegenforgalmi is-
mereteket szerezhetik meg
az új intézményben.
Az épület aulájábanmeg-

tartott átadó ünnepségen
Bartók Tamásné igazgató
köszöntötte a jelenlévôket,
majd az elmúlt háromév tör-
ténetét elevenítette fel: a
TISZK létrejöttétôl egészen
a jelenig. Vantara Gyula, Bé-
késcsaba polgármestere
beszédében kihangsúlyoz-
ta: a városvezetés elsôdle-
ges céljai között szerepel a
munkahelyteremtés, s a be-
ruházók idevonzásához jó
szakemberek kellenek, akik

gazdagabbá teszik a várost.
Ezért is fontos, hogy létrejö-
hetett a TISZK, az oktatás, a
magas színvonalú szakkép-
zés ugyanis egyik kitörési
pontja lehet a településnek.
Az esemény vendége

volt Ujhelyi István államtit-
kár, aki a kormány üdvöz-
letét és gratulációját hozta,
s beszédében arra utalt,
hogy az utóbbi években

Magyarország méltatlanul
feledkezett meg a mester-
emberekrôl. Mint mondta:
ma már mindenki azt sze-
retné, ha a gyermeke diplo-

más értelmiségi lenne, mi-
közben a magas színvona-
lú szaktudás is komoly is-
mereteket igényel, s bizony
hiány van jó mesterem-
berekbôl. Az államtitkár
elismerését fejezte ki ami-
att, hogy a közép-békési
TISZK az ország elsô tizen-
hat ilyen intézménye között
jött létre, s hozztette: a kor-
mány döntése szerint az

elkövetkezendô években
újabb huszonkét térségi
szakképzô központ kezd-
heti meg tevékenységét.

G. E.

Három mûvész négy al-
kotása közül választ-

hatott a békéscsabai képvi-
selô-testület legutóbbi ülé-
sén, amikor a trianoni em-
lékmû lehetséges változa-
tairól szóló napirend került
terítékre. A szavazás alap-
ján Mészáros Attila mûalko-
tása nyert.
A Polgárok Békéscsabá-

ért Egyesület 2007 júniusá-
ban kezdeményezte egy
Trianon-szobor felállítását a
megyeszékhelyen, amit a
közgyûlés támogatott, s ar-
ról döntöttek, hogy a mû az
Andrássy út és a Jókai út
sarkára kerüljön. A Magyar

Mûvelôdési Intézet és a
Képzômûvészeti Lektorá-
tus a beérkezett pályamû-
vek közül Mészáros Attila
plasztikáját és Udvardy Ani-
kó országalmáját javasolta
zsûrizésre.
A nyertes alkotás három

méter magas, két méter
széles gránit- és bronzele-
mekbôl áll, ára 4,9 millió fo-
rint. A mûvet egy fûvel borí-
tott ellipszisen helyezik el,
három lépcsôfokkal ellát-
va. „A trianoni emlékmûvet
egy kôtömböt szétroppantó
guillotine alakjában jelení-
tettemmeg” – fogalmazott a
mûvész. G. E.

Trianon-emlékmû

APeter Jilemniczky utcai
parkolás megoldását

sürgette a közgyûlésen na-
pirend elôtti felszólalásá-
ban Velkey Gábor.
Nemmaradtak visszhang

nélkül a közgyûlésen Tóth
Károlynak, az MSZP ország-
gyûlési képviselôjének a vi-
zitdíj eltörlésével kapcsola-
tos, a sajtóban napvilágot
látott megnyilvánulásai. A
képviselô szerint kellett a vi-
zitdíj és a kórházi napidíj,
azonban az egészségbizto-
sítók megjelenésével ezek
beszedésére már nem lesz
szükség,mert a hatékonyan
mûködô pénztárak tudják
majd kompenzálni az eddig
ilyen formában fizetett díja-
kat.Hirka Tamás ésHricsovi-
nyi Tamás a Fidesz és a Fi-
delitas nevében egy nyilat-
kozatot nyújtott át Tóth Ká-
rolynak a közgyûlésen,
amelyben jelzik, hogy támo-
gatják a képviselô vizitdíj
megszüntetésére vonatko-
zó elképzeléseit. A nyilatko-
zatmellé a szocialista képvi-
selô egy, a vizitdíj eltörlésé-
re vonatkozó aláírásgyûjtô
ívet és egy fideszes belépé-
si nyilatkozatot is kapott.

Napirend elôtt

Aközgyûlés közfeladat el-
látása, az egészséges

életmódközösségi feltételei-
nek elôsegítése céljából va-
gyonkezelésbe kívánja adni
a Körösök lágy ölén ökotu-
risztikai fejlesztési program
keretébenelkészült Körösök
Völgye Látogatóközpontot.
A Széchenyi liget rendbeté-
telére, a korábbi sörház és
pavilon felújítására a Körö-
sök Völgye Natúrpark Egye-
sület pályázata nyújtott lehe-
tôséget, a térség hat telepü-
lése összesen 926 millió fo-
rint vissza nem térítendô tá-
mogatást kapott, a csabai
beruházás összesen 220
millió forintba került (ötmil-
liós saját erô mellett). A va-
gyonkezelési szerzôdés ter-
vezete és apályázati felhívás
felkerült a város honlapjára,
a vagyonkezelô kiválasztá-
sáról a decemberi közgyûlé-
sen döntenek. m. e.

Körösök
völgye

A Business School
Békéscsaba Közalapítvány

köszönetét fejezi ki
az szja 1%-ából

részünkre felajánlott
53 684 Ft-ért.
A befolyt összeget

közalapítványunk az általa
fenntartott szakközépiskola
fejlesztési kiadásainak
támogatására fordítja.

Jó mesterek lesznek

Az Európai Szociális
Alap Nemzeti Program-

irányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. pályázatot
hirdetett a közszolgáltatá-
sokhoz való egyenlô hozzá-
férés biztosítására többek
közt az okmányirodákban.
Békéscsaba tavaly decem-
berben már nyújtott be pá-
lyázatot ugyanerre a célra,
és elnyerte az akkormaximá-
lisan biztosítható hatmillió fo-
rintot. A pénzt legkésôbb ez

év június végéig kellett volna
felhasználni, azonban a be-
ruházást a közbeszerzési
törvény betartásával nem si-
került idôremegvalósítani. A
kiíró jelezte, hogy a progra-
mot ismét meghirdetik. A
legutóbbi közgyûlés dönté-
se alapján tízmilliós támoga-
tási igénnyel nyújt be pályá-
zatot a város az okmányiro-
da fizikai, kommunikációs és
információs akadálymente-
sítésére. m. e.

ESZA-program
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Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselõi
az alábbi helyeken és idõpontokban fogadják a választópolgárokat:
1. sz. vk., Szente Béla:minden hónap elsõ hétfõjén 16-tól 17 óráig az Ifjúsági Ház-

ban.
7. sz. vk., Fodor Lajos:minden hónap elsõ csütörtökjén 15-tõl 17 óráig az önkor-

mányzat III. sz. tárgyalójában. Telefon: 06-20/361-96-36, e-mail:
fodorl@bekescsaba.hu.

9. sz. vk., Fodor Jánosné:minden hónap második hétfõjén 9-tõl 11 óráig a Szabad-
ság téren lévõ földszinti fogadóirodán.

Dr. Fábián Ágnes, Hirka Tamás ésKutyej Pálminden hónap elsõ szerdáján 16 órától
a jaminai nyugdíjasklubban. HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Domokos Gyöngyi és Borbola Csaba, Varga Krisztina Edit és Dre-
nyovszi Krisztián, Szabados Réka és Herczeg Péter (Budapest).

SZÜLETÉSEK
Griecs Csaba és Zahorán Ibolya leánya Lili, Marik Zsolt és Pék
Magdolna fia Gergô, Perei Sándor és Kovács Éva leánya Adél (Me-
zôberény), Okányi Tamás és Kéki Mariann leánya Boglárka (Bé-
kés), Lestyan Mihály és Csonki Szilvia leánya Lili (Szarvas), Kiss
Zsigmond és HerczegMarianna leánya Ivett (Csanádapáca), Esze-
nyi Zsolt és Márkus Katalin fia Bence Zsolt (Mezôberény).

HALÁLESETEK
Rása Imre György (1948, Köröstarcsa), Kozma Antal (1940, Kö-
röstarcsa), Sotus Lajos (1945, Mezôberény), Tomasovszki Pál
(1945, Kondoros).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Elkészült az önkormány-
zat közbeszerzési sza-

bályzata, amelynek vitába
torkolló közgyûlési tárgyalá-
sán közbeszerzési tanácsa-
dóként megjelent a Darázs,
Szabó és Társai Ügyvédi
Iroda képviseletében dr. Ba-
kondi György ügyvéd. A
szabályzat tárgyalása során
Vantara Gyula sajnálattal je-
gyezte meg, hogy a törvény
értelmében nem jár plusz
pont vagy százalék a helyi
vállalkozásoknak, a közbe-
szerzéseknél nem lehet
elônyben részesíteni ôket.
Pap János kijelentette, hogy
az önkormányzati törvény-
ben meghatározott krité-
riumai vannak egy bizott-
ságfelállításának, vélemé-
nye szerint, munkacsoport-
nak és nem bizottságnak
kellene nevezni a közbe-
szerzéssel foglalkozókat.
Mezei Zsolt kiemelte, hogy a
polgármester székfoglaló
beszédében a helyi vállalko-
zók elônyben részesítésérôl
beszélt. Mint mondta, ilyet
ugyan a közbeszerzési tör-
vény nem ismer, azonban
vannak esetek, amikor le-
hetne segíteni a helyieket.
„Csabai vagyok, szeretem
Békéscsabát” – mondta
több alkalommal is Miklós
Attila (képünkön),majd azzal
kapcsolatban tett fel kér-
dést, hogy legalább a meg-
hívásos pályázatoknál miért
nem a Békés megyeiek, bé-
késcsabaiak gyôznek. Vel-
key Gábor megjegyezte, a
közbeszerzési szabályzat
szerint vannak olyan ügyek,

amelyek eldöntése apolgár-
mester hatáskörébe tartozik.
Kérte, írásban tájékoztassák
a képviselôket arról, milyen
típusú pályázatok voltak,
azokon kik vettek részt, és
kik lettek a nyertesek.Dr. Fe-
renczi Attila hangsúlyozta, a
közbeszerzési törvény las-
sú, gyakran nem a kiírók ér-

dekeit szolgálja. Szeretnék
elônyben részesíteni a helyi
vállalkozókat, de ezt csakis
törvényes keretek között te-
hetik. Emlékeztetett arra,
hogy az elôzô ciklusban
megépített, véleménye sze-
rint igen drága játszóterek
kivitelezése semhelyi vállal-
kozókhoz fûzôdik.
– A közbeszerzési tör-

vény nehézkes, átláthatat-
lan, a korrupciómelegágya;
rossz törvény mellett nehéz
jó helyi rendelkezéseket al-
kotni. Békéscsabán minde-
zek ellenére sikerült tiszta,
átlátható szabályzatot készí-
tenünk. Kérem az ország-
gyûlési képviselôket, tegye-
nek meg mindent azért,
hogy a törvény is jobb le-
gyen – tette hozzá Vantara
Gyula. M.E.

Közbeszerzés
Jelenleg is él kilenc olyan
pályázat, mely egymilliárd
800millió forint megszerzé-
sét célozza. Az új városve-
zetés a teljes nyíltság jegyé-
ben kíván mûködni, ezért
lakossági fórumsorozatot
indítottunk, végigjártuk a
kerületeket, jövôre pedig a
szennyvízberuházás kap-
csán szervezünk hasonló
összejöveteleket – mondta
el a polgármester. Vantara
Gyula kiemelte, hogy tudo-
mása szerint az elmúlt egy
évben Békéscsabán egyet-
len munkahely sem szûnt
meg, létrejött viszont ötszáz
új állás.
A beszámolót követôen

amegjelentek közül többen
is hozzászóltak, kérdéseket
intéztek az illetékes szak-
emberekhez. Varga János a
Csabai Kolbász Klub képvi-
seletében aggodalmának

adott hangot amiatt, hogy a
sportcsarnok környéki épít-
kezéssel egyre kisebbre
zsugorítják a fesztivál hely-
színét. Emellett javasolta, a
város teremtse meg annak
feltételeit, hogy a csabai
kolbász köré épülô progra-
mok egész évben folyama-
tosak legyenek, s ehhez a
klub felajánlja közremûkö-
dését. Egy másik hozzá-
szóló a Gulyás utcában ta-
pasztalható áldatlan állapo-
tokról, sáros, járhatatlan
utakról számolt be, s kérte
az önkormányzat segítsé-
gét. Mások a tervezett
szennyvízberuházás rész-
leteirôl, a fásítási program-
ról, a Körös Hotelrôl kér-
dezték a képviselôket, egy
mezômegyeri úr pedig a
helyi focicsapatnak kért tá-
mogatást.

Gajdács Emese
Fotó: Bali Gergô

Hétköznapi gondok
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�– A novemberi közgyûlés

színvonalát nehéz lennemi-
nôsíteni, ez volt amélypont.
A viták jelentôs részének
semmi értelmét sem láttuk,
a javaslatokra, kritikákra ér-
demi válasz nem született,
az érvelés pedig a politikai
indulatkeltés irányába toló-
dott el – mondtaVelkey Gá-
bor az SZDSZ tájékoztató-
ján. Véleménye szerint ezt
tükrözte a közmeghallgatás
is, amelynek témája nem
egy fontos helyi közügy volt,
hanem a polgármester be-
számolója. A résztvevôk vé-
leményalkotását nem akar-
ták befolyásolni, viszont
utána elmondták, ôk ho-
gyan látják az elmúlt egy
évet. Velkey Gábor hangsú-
lyozta, valóban született 500
új munkahely, azonban leg-
nagyobb részben az elôzô
ciklusban indult bankmûve-
leti központnak köszönhe-
tôen, eközben a közoktatás-
ból száz embert bocsátottak
el. Úgy vélte, az önkormány-
zat mûködésén, a bizottsá-
gok munkáján, és képvise-
letükön a közgyûlésben ja-
vítani kell. Egyetértett azzal,
hogy az államnak szerepet
kell vállalnia a HPV-oltás fi-

nanszírozásában, ezt sze-
retné képviselni minden
szinten. Örömét fejezte ki,
hogy elfogadta a közgyûlés
azt a módosító javaslatát,
amely a rászorulók számára
az elsô két oltás esetében is
megvizsgálja a lehetséges
támogatást.
– Még a barátaim is azt

mondták rám az elôzô cik-
lusokban, hogy túl óvatos
vagyok, különösen a pénz-
ügyeket illetôen, de ezmég
mindig messze volt attól,
ami most zajlik – folytatta
Pap János. A képviselô sze-
rint a rendkívüli óvatosság
a fejlesztések terén szinte
lebénítja a várost. A járda-
felújításokra, a csatorná-
zásra szükség van, de ezek
nem kitörési pontok, ezek
mellett a gazdaság fejlesz-
tését is élénkíteni kell. A
szabad demokraták beszél-
tek a Trianon-emlékmûrôl
is. Két szoborterv került a
közgyûlés elé, az egyik az
országalmát és a szent ko-
ronát ábrázolta a kettôs ke-
reszttel, a másik egy guillo-
tint. Ahogy Takács Péter és
Miklós Attila, úgy Pap Já-
nos is ellenezte a guillotine
ötletét, m. e.

Két szoborterv

Suzukit kapott a polgármesteri hivatal Fotó: B. G.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör pályázatot hirdet
osztályvezetô közmûvelôdési szakember

I–II. munkakör betöltésére

Munkáltató: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.).

Betöltendô munkakör: közmûvelôdési szakember I. vagy II.
Vezetôi megbízás: osztályvezetô.

Ellátandó fôbb munkaköri feladatok:
• a szakmai osztályvezetôi teendôk ellátása,
• az intézmény felnôttoktatási tevékenységének kiépítése
és gondozása.

Pályázati feltételek:
• büntetlen elôélet, magyar állampolgárság, cselekvôképesség,
• fôiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettség,
• legalább 3 év szakmai gyakorlat,
• vezetôi gyakorlat elôny,
• idegennyelv-tudás elôny.

Benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló bizonyítványok,
• kézzel írt szakmai önéletrajz.

A pályázat benyújtásának feltételei, elbírálása:
• a pályázati anyag beadási határideje: 2008. január 3.
Az elbírálásra 2008. január 12-ig kerül sor, melynek eredményérôl
írásban tájékoztatást küldünk, és az eredménytelen pályázók
anyagait visszaküldjük.

Az állás betölthetô: 2008. február 1-jétôl.
A kinevezés határozatlan idôre szól, 3 hónap próbaidôvel.

Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a KJT ide vonatkozó
rendelkezései és az Ifjúsági Ház belsô szabályzatai alapján történik.

Beadási cím: Ifjúsági Ház, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. pf. 60
További információk: Kovács Anikó, 66/449-222

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1. pf. 60
Tel.: 66/449-222. Fax: 66/449-336
www.ifihaz.hu, ifihaz@ifihaz.hu

2007. december 7–8. (péntek-szombat) 20.00
PANKKK-RÁCIÓ könnyûzenei tehetségkutató verseny

2007. december 10. (hétfô) 18.30-21.00
„Gazdálkodj okosan!” internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

2007. december 12. (szerda) 18.00
Dr. Czeizel Endre elôadása

Munkácsy Mihály tragédiája címmel
2007. december 14. (péntek) 19.00

PANKKK-RÁCIÓ– a könnyûzenei tehetségkutató verseny döntôje
2007. december 14. (péntek) 22.00

El Ritmo party a Casinóban
2007. december 15–16. (péntek–szombat) 9.00

Lépéselôny villámolvasással – tanfolyam
Oktató: Bakos Kornél. Részvételi díj: 16 800 Ft,
diákoknak és családi kedvezménnyel 14 800 Ft,

agykontrollosoknak 12 800 Ft
2007. december 15. (szombat) 21.00
Örömzene– karácsony a Casinóban

2007. december 17. (hétfô) 18.30-21.00
„Gazdálkodj okosan!” internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

2007. december 18. (kedd) 18.00
Dévai E.Attila asztrológus elôadása:

Jézus és kora másképpen (a Betlehemi csoda máskor, máshol és másképpen
volt) címmel, a Viharsarok a Nemzetért Egyesület szervezésében

Belépôdíj: egy vizitdíj ára (300 Ft)
2007. december 19. (szerda) 17.00
AHungarotel Torna Club gálamûsora
2007. december 21. (péntek) 19.00

ASzínistúdió 15 éves jubileumi és karácsonyi koncertje
a Fitdance Center táncosainak közremûködésével.
Belépôjegy diákoknak 500, felnôtteknek 1000 Ft

2007. december 21. (péntek) 18.00
Amigos latinos koncert a Casinóban
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Vantara Gyula a házaknál
megtartott ünnepség kere-
tében mondott köszönetet
mindazoknak, akik munká-
jukkal hozzájárultak a beru-
házások sikeréhez. Mint
mondta, a panel rossz
konstrukció, egy olyan idô-
szak építkezésének termé-
ke, amelyben csak a meny-
nyiség volt fontos, és a mi-
nôség háttérbe szorult. A
felújítás kapcsán a polgár-
mester az esztétikum mel-
lett kiemelte az energiata-
karékosság rendkívüli fon-
tosságát, hiszen az egyre
növekvô árak mellett nem
mindegy, mennyit kell fizet-
niük a lakóknak a fûtésért.
Békéscsabán közel 9000

lakás épült iparosított tech-
nológiával, ezeknek a laká-
soknak a kétharmada már
több mint harmincéves. A
stratégiai-fejlesztési osztály
vezetôje, Palotai Magdolna

tájékoztatása szerint a pa-
nelprogram 2005–2006. évi
pályázatainak köszönhe-
tôen mintegy 314 milliós
összköltséggel (amely álla-
mi és önkormányzati támo-
gatásból, valamint a lakók
hozzájárulásából tevôdik
össze) 418 lakás felújításá-
ra, korszerûsítésére kerül
sor, a munkák nagy része
befejezôdött. Az említett két
tömb mellett a korábbiak-
ban átadták a Petôfi utca
8–10. és 12–14. számúmeg-
újult lakótömbjét, elkészült
a Penza-lakótelep 1. számú
tömbje, lezajlott a Bartók
Béla út 67–69. számú épüle-
tének fûtéskorszerûsítése, a
Wlassics sétány négy felújí-
tandó tömbjébôl pedig ket-
tô határideje módosul. Van-
tara Gyula hangsúlyozta, a
panelprogramot a további-
akban is folytatni szeretnék.

Mikóczy Erika
Fotó: Bali Gergô

Megszépült panelek
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL� – Tavaly októberben célul

tûztük ki a város további le-
szakadásánakmegállítását,
reális fejlôdési pályára állí-
tását, a fejlôdés akadályai-
nak felszámolását, a jöve-
delemviszonyok terénmeg-
lévô hátrányok csökkenté-
sét, az uniós támogatással
finanszírozott programok
hangsúlyosabb megjelené-
sét az oktatási, egészség-
ügyi és szociális szférában;
ennek jegyében dolgoztunk
– mondta Vantara Gyula a
közgyûlés után, utalva a
közmeghallgatáson elhang-
zott beszámolójára. A pol-
gármester beszélt arról,
hogy önkormányzati szin-
ten négyszázalékos volt a
létszámcsökkentés, sokan
vették igénybe a prémium
évek által nyújtott lehetôsé-
get, így generációváltás is
történt. Az elmúlt egy év so-
rán 500 új munkahely léte-
sült, nôtt az adóerô-képes-
ség, negyven pályázatot
adtak be, összesen 350mil-
lió forint pályázati forrást
nyertek. A fajsúlyosabb pá-
lyázatok csak most, az év
vége felé jelentekmeg, eze-
ken további 1,8 milliárdot
igényelt a város. Vantara
Gyula hangsúlyozta, 2008-
ban is takarékos gazdálko-
dásra van szükség, a költ-

ségvetési koncepciót a va-
lós adatokra, tényekre tör-
ténô tervezés és a bizton-
ság jellemzi. Az Állami
Számvevôszék nyári vizs-
gálata rámutatott, hogy ere-
jén felül vállal nem kötele-
zôen ellátandó feladatokat
a város, szükséges ezek fe-
lülvizsgálata. Elsôdleges a
város mûködésének fenn-
tartása, a fejlesztéseket pá-
lyázati támogatással szeret-
nék megvalósítani, és csak
fejlesztésre vesznek fel hi-
telt. Kiemelte: nem értenek
egyet a plusz adóterhekkel,
a telekadóval, és lakossági
kommunális adót sem vet ki
a város.
A polgármester megem-

lítette, hogy a szennyvíz-
csatornázást illetôen ad
hoc bizottság vizsgálta, ha-
táresetben mely utcák von-
hatók be a finanszírozási
körbe a program megvaló-
sításának veszélyeztetése
nélkül. Úgy vélte, a csator-
názás programjával kap-
csolatos eddigi tájékozta-
tás egyenlô a nullával, szé-
les körû tájékoztató rend-
szert kívánnak kialakítani,
amelybe bevonják a város
honlapját, a majdani kivite-
lezôt és lapunkat, a Csabai
Mérleget is.

M. E.

Takarékosan

– Nem kívánjuk a helyi vál-
lalkozók és a lakosság adó-
terheit új adónemekkel nö-
velni. Nem vetünk ki lakos-
sági kommunális adót 2008-
ban sem, és nem vetünk ki
telekadót. Továbbra is csak
a gazdálkodó szervezetek-
nél marad fenn az ingatlan-
adó – kezdte a Fidesz köz-
gyûlés utáni tájékoztatóját
dr. Ferenczi Attila és Hanó
Miklós.
A költségvetéssel kap-

csolatban a képviselôk
hangsúlyozták: a városve-
zetés következetessége,
óvatos gazdálkodása meg-
hozta az eredményét, a
mûködés stabil, megállítot-
ták a vagyonfelélést, mint-

egy ötszáz új munkahely lé-
tesült, hiteleket pedig csak
fejlesztési célra vesznek fel.
Kiemelték, hogy a kiszámít-
hatatlan gazdasági környe-
zetben – amikor 4,5 százalé-
kos inflációról beszéltek, de
ennekmértéke novemberre
elérte a 7,8 százalékot – ta-
karékos, fejlesztô költség-
vetést terveznek. A lakossá-
gi fórumokon járdafelújítás-
ra 1,2milliárdnyi, útépítésre,
útfelújításra 1,5 milliárdnyi
igény érkezett; ezt öt évre
lebontva kívánják megvaló-
sítani, 2008-ban 400 milliót
szánnak ilyen célokra. A
Körös Volánnál a diák- és
nyugdíjasbérletek árát az
inflációnál kisebb mérték-

ben, négy százalékkal növe-
lik januártól.
– Nem bocsátunk ki köt-

vényt, hogy ne éljük fel a vá-
ros jövôjét, az öltet azonban
nem rossz. Arra kérjük ama-
gyar kormányt, bocsásson
ki kötvényt a 44-es út autó-
úttá építésére, és kérjük a
megye többi települését,
csatlakozzon a kezdemé-
nyezésünkhöz – mondta
Hanó Miklós. Dr. Ferenczi
Attila beszélt arról is, hogy
Békéscsaba dr. Fábián Ág-
nes javaslatára az elsôk közt
ad pénzbeni támogatást ah-
hoz, hogy a 12 éves lányok
HPV-oltást kaphassanak.
2008-ban erre több mint 9
milliót biztosítanak. M. E.

Nem lesznek új adók

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

Baljós kilátások Békés
megyében címmel tar-

tott sajtótájékoztatót a na-
pokban az MDF Békés
megyei választmánya. Erd-
mannGyula elnök elmondta:
azMDF elutasítja a kormány
2008. évi költségvetési ter-
vezetét, mert annak nincs
se társadalom-, se gazda-
ságpolitikája. ACsabaiMér-
leg Takács Pétert, a párt me-
gyei alelnökét a megye-
székhely jövô évi költségve-
tésérôl kérdezte.
– A koncepció szerint

2008-ra a biztonságra tö-
rekvés költségvetését készí-
tette el az önkormányzat,
amelynek alapelveivel egyet
lehet érteni. Elfogadom pél-
dául a fejlesztésre fordítan-
dó célhiteleket, a vagyonért
vagyon elvet, amit már 12
évvel ezelôtt is támogattam,
s amunkahelyteremtô beru-
házások élénkítését. Nem
tudom támogatni viszont azt

az elképzelést, hogy a kül-
sôszervezeteknek nyújtott
anyagi segítséget 10 száza-
lékkal csökkentené a város.

Ez érzékenyen érintené az
amúgy is nehéz helyzetben
lévô és jól teljesítô sport-,
kulturális, civil és karitatív
szervezeteket, ugyanakkor
a költségvetés mindössze
40 millió forintot spórolna
meg. Ezért tartózkodtam a
költségvetési koncepció
szavazásakor – magyarázta
Takács Péter. G. E.

Aközgyûlés döntése alap-
ján a város három pont-

ján, a Kórház utcában, a
Bessenyei utcában, vala-
mint a Tessedik Sámuel Fô-
iskola gazdasági karának
tornacsarnoka mellett egy-

egy kisméretû, 20-szor 40
méteres, úgynevezett fut-
salpálya épülhet meg a jö-
vôben. A beruházás a fôis-
kolaival kezdôdik, amely
akár jövô év elsô felében el
is készülhet.

Békéscsabai radiológus
szakemberek értékelik

a jövôben a makói kórház
ügyeletére érkezett betegek
röntgenfelvételeit. Mindez a
modern technikának, a két
intézményben mûködô di-
gitális rendszernek, vala-
mint a november végén Bé-
késcsabán aláírt együttmû-
ködési megállapodásnak
köszönhetô.
A megyei fenntartású

makói kórházban ez idáig a
betegeket utaztatták, ha
röntgenleletre volt szük-
ség, az ügyeleten ugyanis
nem volt radiológus szak-
ember. Erre a problémára
keresett megoldást dr. Ba-
ráth Lajos fôigazgató, s a di-

gitális képalkotó rendszert
kivitelezô cég javaslatára
a békéscsabai Réthy Pál-
kórháztól, dr. Becsei László
fôigazgatótól kértek segít-
séget.
Mivel a két intézmény-

ben hasonló rendszer mû-
ködik, s a csabai radiológia
széles körben elismert szín-
vonalú, és ügyeletet is ad, a
kórházak között létrejött az
együttmûködés. Az ünne-
pélyes aláíráson jelen volt a
két intézmény fenntartóját
képviselve Magyar Anna, a
Csongrád megyei közgyû-
lés elnöke és Vantara Gyu-
la,Békéscsaba polgármes-
tere is.

G. E.

Vagyonért vagyon

Mûfüves pályák

Két kórház együtt
Az ingatlanadó beveze-

tése nem szolgálja Békés-
csaba polgárainak érdekét,
ez az adó újabb terhet ró a
lakosságra.
Az adó bevezetése a

kivetésért felelôs önkor-
mányzatokat ugyanakkor
kényszerpályára tereli, hi-
szen a rendelkezésükre álló
pénzek reálértéken csök-
kennek, feladataik soka-
sodnak, ráadásul mindez
úgy történik, hogy a kor-
mány jövôre 25 százalékos
helyi adóbevételt ír elô szá-
mukra.
Békéscsaba polgármes-

tereként nem értek egyet az
ingatlanadó bevezetésével.

Vantara Gyula

A polgármester
közleménye
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legalább 50 százalék legyen
az állandó lakosok aránya
és legyen ivóvízvezeték. A
beruházást ezért nem lehet
az egész városra kiterjeszte-
ni. Jelenleg folyik az enge-
délyeztetési eljárás, a kérel-
met 2008. március 3-ig kell
beadnunk a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztéri-
umhoz. A kormány várha-
tóan jövô nyáron nyújtja be
a dokumentációt Brüsszel-
be, ahol a támogatásmérté-
két egy objektív költség-ha-
szon elemzés alapján hatá-
rozzák meg. Az Európai Bi-
zottság végsôdöntése a be-
nyújtástól számított 3-6 hó-
napon belül várható. A köz-
beszerzési törvény lehetô-
séget ad arra, hogy jövô
ôsszel a közbeszerzési eljá-
rást elindítsunk, ezzel idôt
nyerjünk, és a munka 2009
tavaszán elindulhasson.
– Kihez fordulhatnak az

érintettek kérdéseikkel?

– Ahogy eddig, 2008 ja-
nuárjától lakossági fórumo-
kat szervezünk, ahol részle-
tes tájékoztatást adunk a
projektrôl. Amikor meglesz
a kivitelezô és a munka
ütemterve, egy újabb fórum-
sorozat keretében egészen
pontosan körül tudjuk hatá-
rolni, hogy mely utcákban,
mikor és milyen kellemet-
lenségekre lehet számítani.
Azon leszünk, hogy a korlá-
tozások egy-egy területen
minél rövidebb ideig tart-
sanak, a tömegközlekedés,
szemétszállítás, mentôk,
tûzoltók bejárása folyama-
tosan megoldott legyen. A
sajtóban és a honlaponnap-
rakész információkat köz-
lünk majd, és természete-
sen hozzánk is lehet fordulni
akár most, akár a késôbbi-
ekben (cím: Szabadság tér
11–17., telefon: 523-861, fax:
523-860, e-mail: sztanko@
bekescsaba.hu).

M. E.

A csatornázás lépései
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

– Hiányoljuk a polgármester
úr által megígért lokálpat-
rióta szemléletet. Tudjuk,
hogy a közbeszerzési tör-
vény nem biztosít lehetôsé-
get erre, viszont meghívá-
sos pályázatok esetén mód
lenne a csabaiak preferá-
lására, mert Békéscsabán
igenis vannak jó cégek és
vannak jó szakemberek –
mondta Miklós Attila az
MSZP tájékoztatóján. A kép-
viselô értetlenül áll az elôtt,
hogy aberuházásokkal kap-
csolatbanmiért a Békéscsa-
ba Vagyonkezelô Zrt.-tôl vár
ötleteket a közgyûlés, ami-
kor ott vannak a szakirodák
és a szakbizottságok is. Ne-
hezményezte, hogy a város-
fejlesztési bizottság elé nem
került az elmúlt egy évben

turizmussal, idegenforga-
lommal foglalkozó elôter-
jesztés, jó ötletnek tartja pél-
dául a témaparkot, de így
nem volt lehetôsége beha-
tóbbanmegismerni és véle-
ményezni az elképzelést.
Baji Lajos szerint a 2007-

es költségvetés bevételi ol-
dalán láthatóan megjelenik
a korábbi fejlesztések ered-
ménye, emelkedett az szja-
bevétel, komoly dinamiz-
mus tapasztalható a helyi
adók terén, és ott az állami
támogatás. Hangsúlyozta,
mindezt a lakosság nem
érzi, hiszen csak azok a
fejlesztések folytatódnak,
amelyeket a korábbi évek-
ben elindítottak, a civil szer-
vezeteken, egyesületeken
pedig spórolnak.Mintmond-

ta, kötvények kibocsátásá-
val bôvíthetnék a forrásokat,
ha ezt nem teszi a város, az-
zal kritizálja amegyei önkor-
mányzatot, amely nyolcmil-
liárdos kötvénykibocsátás-
sal élt. A szennyvízcsatorná-
zással kapcsolatban megí-
télése szerint a kimaradó ut-
cákban is lehetne megol-
dást találni, ha ezeket a for-
rásbôvítéssel a mostani
programhoz illesztenék,
jobb kondíciókat lehetne el-
érni a kivitelezôknél, mint a
késôbbiekben.
A képviselôk a HPV-ol-

tással kapcsolatban a
szándékot jónak tartják,
azonban szerintük hiba volt
úgy elôterjeszteni, hogy
nem rögzítették a hozzáju-
tás feltételeit. M. E.

Forrásbôvítés kellene

Aképviselô-testület legu-
tóbbi ülésén egyebek

mellett a szemétdíj, illetve a
buszközlekedés díjai is na-
pirenden szerepeltek, s a
döntések értelmébenmind-
kettô drágul a jövô évben.
A lakossági hulladékszál-

lítás körében úgy határoztak
a képviselôk, hogy a 2008.
január 1-jével életbe lépô díj
meghatározása a szolgálta-
tási szerzôdés szerint, az
infláció mértékétôl függôen
történjen, s a díjkorrekcióra
év közben kerüljön sor.
Ugyancsak drágább lesz

jövôre a helyi buszközleke-
dés, áma tanuló- és nyugdí-
jasbérletek díja alig változik.
Amenetjegy ára 150-rôl 170
Ft-ra, az egyvonalas bérlet
2830-ról 3000 Ft-ra, az össz-
vonalas bérlet pedig 3880-
ról 4120 Ft-ra emelkedik. A
határozat szerint a város
34,8millió forinttal támogat-
ja a szolgáltatást nyújtó Kö-
rös Volán Zrt.-t. (gem)

Aképviselôk a testületi
ülésen elfogadták a vá-

ros jövô évi költségvetésé-
nek koncepcióját. Az elôter-
jesztés szerint: a 2008. évi
költségvetési törvényjavas-
lat továbbra is nyomást gya-
korol a helyi önkormányza-
tok gazdálkodására, pénz-

ügyi helyzetének alakulásá-
ra, ezért a helyi költségvetés
kiadási oldalán feltétel nél-
küli takarékosságot kell ér-
vényesíteni. Törekedni kell a
bevételek fokozására, a fej-
lesztéseknek hosszú távon
fenntarthatónak kell lenniük.
A közgyûlés nem kívánja a
vállalkozói és lakossági adó-
terheket új adónemek beve-
zetésével növelni, a kor-
mányzat adó- és költségve-
tési politikája azonban elôír-
hatja, kikényszerítheti a he-
lyi adók emelését.
Óvatosan tervezték a va-

gyoni bevételeket, a 2007-es
hatszázmillió forintos tervvel
szemben a teljesítés várha-
tóan háromszázmillió lesz,
ezért a következô év elô-
irányzatát átgondoltan, reáli-
san kell megtervezni. A kö-
zép- és hosszú lejáratú hi-
teleket csak fejlesztési cél-
ra lehet felhasználni, kerül-
ni kell a mûködési hitelek
igénybevételét. A beruházá-
sok körében elsôdleges az
elôkészítés alatt álló szenny-
vízprojekt, de kiemelten ke-
zelendô a belváros revitali-
zációja is.

-mse-

Több bevételt Díjemelések
A stadionrekonstrukciós
program keretében no-
vember elsô napjaiban el-
indult az új, 450 férôhelyes
lelátó építése a Kórház ut-
cában, az Elôre-pályánál,
a hónap második felében
pedig a vívócsarnok építé-
se kezdôdött meg a városi
sportcsarnok melletti zöld
területen.

A munkálatokra mindkét
esetben 140 nap áll rendel-
kezésre, de a hideg módo-
síthatja a határidôt. A két be-
ruházásról Köles István al-
polgármester, Kozma János,
a Békéscsaba Vagyonkeze-
lô Zrt. ügyvezetô igazgatója
és Szigeti Csaba, a polgár-
mesteri hivatal sportcso-
portjának vezetôje számolt
be a lelátót kivitelezô Integ-
rál képviseletében megje-
lentBôdi Péter, valamint a ví-
vócsarnok kivitelezôje, a
Csaba-Ép Kft. képviseleté-
ben megjelent Sajben Pál
társaságában.

– A lelátó és vívócsarnok
megépítésével tavaszra két
szép, új létesítménnyel gaz-
dagodhat a város. Régen
vajúdó históriáról van szó,
aminek pozitív végkifejlete
lett. Békéscsabának szük-
sége van a vívócsarnokra, a
sportolók megérdemlik, de
gondot okozott a költsé-
gekelôteremtése – mondta
Köles István. Kozma János
hangsúlyozta: négy éven
belül nettó 620milliót költött
és költ a város sportlétesít-
ményekre.
Szigeti Csaba elmondta,

a többfunkciós vívócsarno-
kon belül szeretnének má-
szófalat kialakítani, és ter-
vezik, hogy egy 40 négyzet-
méteres sportmúzeum is
legyen benne. A vívócsar-
nok épülete jó szolgálatot
tesz majd a kolbászfeszti-
vál, az expo, a középiskolai
sportparádé megrendezé-
séhez.

M. E.
Fotó: Bali Gergô

Stadionrekonstrukció
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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 csalá-
di ház garázzsal eladó. ÁÁrr::  1122  000000  000000  FFtt..

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

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

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

BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeetthhlleenn  uuttccáábbaann,, 460 nm-es telken 80 nm-es családi ház, 2 szobá-
val, radiátor hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1133  220000  000000 FFtt..

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 szobával, 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,,  600 nm-es telken 120 nm-es, régi építésû polgá-
ri ház, 2, 5 szobás, nappalis, eladó. ÁÁrr::  1155  000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrzzsséébbeett--llkkpp..--bbaann, kis telken 75 nm-es, 2 szobás családi ház eladó.
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,
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,,  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, 1400 nm-es telken 310 nm-es luxus családi ház 2 szin-
ten 4 szobával, 2 nappalival, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  7788  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 + 5 fél szobás, 2 szintes csa-
ládi ház elkezdett hôszigeteléssel eladó. ÁÁrr::  1188  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann 700 nm-es telken lévô, 120 nm-es, 2 szintes csa-
ládi ház 4 szobával, fedett hátsó terasszal eladó. ÁÁrr::  2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGaarraayy  uuttccáábbaann, 1200 nm-es telken 360 nm-es, szép kivitelezésû csa-
ládi ház 5 szobával, fûthetô garázzsal eladó. ÁÁrr::  5533  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann160 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 nappalival + 2
szobával, beépített kandallóval eladó. ÁÁrr::  2211  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn 970-es telken lévô, 180-as családi ház eladó. 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-es, 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..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy--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 45 nm-es, 3 emeleti, 2 szobás, egyedis téglalakás
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 fûtéssel,
a centertôl 5 percre, sürgôsen eladó. ÁÁrr::  88  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 39 nm-es, 4 emeleti lakás, 1 szobás, egyedi gázos, ra-
diátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  66  220000  000000  FFtt..  

BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 57 nm-es, 4 emeleti, 2 szobás, egyedis lakás jó állapot-
ban, 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 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 szobá-
val, 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..--eenn 2 szobás, nagy konyhás, erkélyes, egyedis lakás el-
adó. Tároló tartozik a lakáshoz. ÁÁrr::  88  990000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn eladó egy 62 nm-es, 2 emeleti, 2 szobás, konyhás,
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  uu..--bbaann 69 nm-es, felújított, 3 szoba, konyha, étkezôs, köz-
pontis, fûtésmérôs, negyedik emeleti lakás tárolóval eladó. ÁÁrr::  1100  550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, 3 szoba, konyha, étkezôs la-
kás 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..  

HÁZRÉSZ:
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 200 nm-es telken 51 nm-es, 2 szobás, konyha-
étkezôs házrész felújított állapotban, hidegburkolatos helyiségekkel eladó. 
ÁÁrr::  77  770000  000000  FFtt..

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

BBéékkééssccssaabbaa,,  EEggrreessssyy  uuttccáábbaann 50 nm-es, 1 szobás, konyhás, elôkertes, utcafron-
ti 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,,  FFeeccsskkee  ssoorroonn,,  halas tó közelében 882 nm-es, körbekerített építési
terület eladó. Víz, gáz lekötve a telken, villany az utcából bevezethetô. 
ÁÁrr::  11  550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  LLaajjttaa  uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany az ut-
cáról beköthetô. ÁÁrr::  11  550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  MMeesstteerr  úúttoonn 788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel, gyü-
mölcsfákkal, körbekerítve eladó. Gáz szolgalmi úton a másik utcáról bevihetô, vil-
lany bevezetve, fúrott kút, víz bevezetése folyamatban. ÁÁrr::  44  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáábbaann  (Keleti kertek) 808 nm-es, körbekerített építési te-
lek szerszámos kisházzal eladó. Gázcsonk bent van, többi a telek elôtt.
ÁÁrr::  44  220000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKeelleettii  kkeerrtteekkbbeenn építési telek villannyal, szennyvízcsatorna-csatla-
kozással, körbekerítve, az utcában közvilágítással, fúrt kúttal, termô gyümölcs-
fákkal és egy tárolóházzal eladó. ÁÁrr::  44  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVaannddhhááttii  úúttoonn,,  az elkerülôtôl 150 m-re 1500 nm-es, teljesen körbe-
kerített telek a szennyvíz kivételével (mert az még csak folyamatban van) teljes
közmûvel, szerszámtartó kisházzal, fúrt kúttal, szivattyúval, jó helyen eladó.
ÁÁrr::  88  000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  OOmmaasszzttaa  úúttoonn 1500 nm-es, körbekerített, gyümölcsfás építési telek
nyugodt jó környezetben eladó. Gázcsonk a telken belül, víz, villany az utcában,
szennyvíz folyamatban. LLaakkáássccsseerree  iiss  lleehheettssééggeess,,  aakkáárr  11  aazz  11--bbeenn  iiss!!  
ÁÁrr::  88  880000  000000  FFtt..

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann,,  úújjoonnnnaann  ééppüüllôô  ttáárrssaasshháázzbbaann  iinnggaattllaannookk  mméégg  lleekköötthhee--
ttôôkk  mmáárrcciiuuss  vvééggii  kkeezzddéésssseell,,  110000––113300  nnmm--eess  mméérreetteekkbbeenn,,  ggaarráázzzzssaall,,  eellôôkkeerrtttteell,,  
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 ra-
diátoros 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 fen-
ti rész nincs befejezve, 3 szoba kialakítására van lehetôség, lent nagy nappali,
konyha, étkezô, fürdôszoba, külön WC – nyugodt, jó frekventáltságú helyen ela-
dó. ÁÁrr::  1166  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann, 4 lakásos társasházban 110 nm-es lakás nagy kö-
zös 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:
DDoobboozz,,  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann 120 nm-es családi ház közepes méretû telekkel, felú-
jított állapotban eladó. ÁÁrr::  66  990000  000000  FFtt..
KKééttssoopprroonnyy,,  DDóózzssaa  uuttccáábbaann, a fôutcán, 1680 nm-es telken 120 nm-es, 2 szintes
családi ház 3 szobával, nagy telekkel eladó. ÁÁrr::  88  775500  000000  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddááss,,  BBéékkee  uuttccáábbaann,,  1400 nm-es telken 110 nm-es családi ház 2 szobá-
val, hátsó melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  99  220000  000000  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóss,,  GGyyuullaaii  úúttoonn 1900 nm-es telken lévô, 110 nm-es, felújított családi ház
szép, parkosított kerttel, 2 szobával + nappalival, nagy konyhával, kombi kazán-
nal eladó. ÁÁrr::  1111  000000  000000  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóss,,  ÚÚjjkköözz  uuttccáábbaann 11770000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, 113300  nnmm--eess  ccssaallááddii  hháázz 44  sszzoobbáá--
vvaall,,  hhiiddeeggbbuurrkkoollaattooss  hheellyyiissééggeekkkkeell,,  nnaaggyy  hhááttssóó  mmeelllléékkééppüülleetttteell  eellaaddóó..  
ÁÁrr::  1133  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 házrész 110 nm-es önálló telekkel eladó. A ház 60 nm-
es, 2 szobás, konyhás, központi fûtéses, téglaépítésû, konvektoros hôleadókkal.
ÁÁrr::  44  330000  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!!

Évtizedek óta nemcsak a
magyar, hanem a világ

zenei életének élvonalához
tartozni önmagában sem
mindennapi teljesítmény. 
A Filharmónia novemberi
hangversenyén, a Liszt Fe-
renc Kamarazenekart hall-
gatva szerettem volna meg-
fejteni egyik titkukat: hogy-
hogy nem változik a színvo-
nal a nyilvánvaló személyi
cserék ellenére sem? Hi-
szen egy kamarazenekar
esetében egyetlen új muzsi-
kus megjelenése is hang-
zásbeli változást eredmé-
nyezhet.
Hallgatva ôket ugyanazt

a megilletôdöttséget érez-
tem, mint már annyiszor, és
elöntött a derû nyugalma.
Eltûnôdtem: mi mindenre
képes a jó zene, a tökéletes
elôadás... Platon gondola-
tainak több ezer éves igaz-
ságát éreztem: a ritmus és 
a dallam hatolnak be leg-
jobban a lélek belsejébe, és
azt hatalmas erôvel megra-
gadják...
Grieg zenéjét, a Holberg

korából címet viselô zene-
kari szvitet hallhattuk elsô

mûsorszámként. A roman -
tikus zeneszerzô barokk
szellemiségû zenedarab-
bal kívánt tisztelegni híres
honfitársa, a drámaíró Hol-
berg születésének 200
éves évfordulóján. Schu-
bert Hat német tánca követ-
kezett, majd briliáns elôa-
dásban Mendelssohn egyik
ifjúkori alkotása, a h-moll
szimfónia.
Szünet után Schubert

géniuszának egyik gyöngy-
szemét, az életének utolsó
évében komponált C-dúr
vonósötöst hallhattuk. Meg-
rázó élmény volt. A máso-
dik tétel apokaliptikus láto-
mást idézô zenei freskója
után idô kellett ahhoz, hogy
magunkhoz térjünk a döb-
benetbôl, és a bánatra sar-
kosított katarzis után átad-
hassuk magunkat az öröm
tisztító erejének, megta-
pasztalva a feloldozást.
Nálam arra hivatottabbak

majd bizonyára megfejtik a
zenekar összes titkát. Egyet
ezek közül azért én is sejtek:
Rolla János koncertmester
és mûvészeti vezetô.

Farkas Pál

A tökéletesség titka
Az új színházvezetés

újabb terve valósult
meg a minap a Békés Me-
gyei Jókai Színházban:
megalakult az Ifjú Színikri-
tikusok Köre.
A színház korábban pá-

lyázatot hirdetett olyan „írás-
tudó”, középiskolás korú fia-

taloknak, akik az átlagosnál
jobban érdeklõdnek a szín-
ház iránt, akiknek vélemé-
nyük is van egy-egy színi -
elõadásról, és esetleg má-
sokkal is hajlandók azt meg-
osztani, megvitatni. Pályázni
tetszõleges témájú és mûfa-
jú irodalmi jellegû írással le-
hetett. Sok pályamunka ér-
kezett, ezeket Kiss László író,
a Bárka címû irodalmi lap
szerkesztõje értékelte, aki
egyben a megalakuló kör
vezetõje is. A legjobbnak

ítélt írások beküldõi meghí-
vást kaptak az Ifjú Színikri-
tikusok Körébe, az elsõ he-
lyezett pályamunka szer-
zõje, Éliás Tímeapedig Feke-
te Péter színházigazgatótól
megkapta a tízezer forintos
fõdíjat. Az Ifjú Színikritikusok
Körének tagjai Békés me-

gye különbözõ települései-
rõl érkezett fiatalok lettek:
Cserven Anita Gréta, Fábián
Beáta, Éliás Timi, Pálfi Orso-
lya, Gregor Alexandra, Bene-
dek Gábor, Passalacqua Stel-
la, Szabó Dóra, Tóth Edina,
Tóth Sára, Debreczeni Cintia,
Kovács Andrea, Kozsuch Ni-
kolett.
A kör tagjai saját munka-

rend alapján jönnek majd
össze a színházban, ahová
ezután állandó belépõvel
járhatnak elõadást nézni. 

Ifjú színikritikusok
Azene mindenkié címmel

november 22-én a 125
esztendôvel ezelôtt szüle-
tett és 40 éve elhunyt Ko-
dály Zoltán tiszteletére ren-
dezett jubileumi kórustalál-
kozót az evangélikus kis-
templomban Békéscsaba
önkormányzata, az evangé-
likus gimnázium és az evan-
gélikus egyház.
A fellépôk a következôk

voltak (zárójelben a karnagy
neve): Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium Kicsi-
nyek Kórusa (Siposné Ma-

tuska Katalin), Fa-la-la Gyer-
mekkar (Rácz Ildikó); Trefort
Ágoston Fiúkórus (Surinás-
né Tóth Olga), Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium If-
júsági Vegyeskara (Kutyej-
né Ablonczy Katalin), Bartók
Béla Leánykar (Tóthné Mu-
csi Margit), Bartók Béla Mû -
vészeti Szakközépiskola Ve-
gyes Kara (Varga Tünde),
Békéscsabai Református
Gyülekezet Énekkara (Hajt-
man Ildikó), Békéscsabai
Evangélikus Vegyeskar (Ku-
tyejné Ablonczy Katalin).

Kórustalálkozó

A Meseház decemberi programja 
(Békéscsaba, Békési út 17.)

Idén is berendezzük a Meseház góréjában a betlehemi jászlat, amely 2007. november
27-tõl vízkeresztig látható. 

2007. december 10–14.: karácsonyi készülõdés a Meseházban (ajándékkészítõ hét). 
A hét minden napján más-más kézmûves-foglalkozással várjuk az érdeklõdõ gyermek -
csoportokat. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 66/326-370 telefonszámon!

Hétfõ: karácsonyfadíszek drótból, gyöngybõl. Kedd: betlehemi figurák készítése
agyagból. Szerda: textil-, foltmozaik díszek varrása. Csütörtök: karácsonyi mackó 
készítése. Péntek:mézeskalács-díszítés. Belépõdíj: 200 Ft.

2007. december 15-én, szombaton 14 órától: Apáról fiúra – családi hagyományõrzõ
dél után a Meseházban. 
Mûhelymunka:mézeskalács-díszítés, karácsonyi ajtódíszkészítés.
Néprajzi érdekességek: karácsonyi ünnepkör. Aprók tánca: Pintér Vikivel és a Ber-
bécsekkel. Szeretettel várjuk a családokat, kicsiket és nagyokat. A belépés ingyenes.

2007. december 20-án, csütörtökön 18 órától a Békési Úti Közösségi Házak jazzklubjá-
nak szervezésében: karácsonyi koncert. Fellép: a Balázs Elemér Group. 
Helyszín: a békéscsabai evangélikus kistemplom. A belépés ingyenes.

2007. december 27-én az Életfa Kulturális Alapítvány szervezésében: regölés a Nemzeti-
ségi Klubházban.

ATessedik Sámuel Fôis-
kola Gazdasági Fôisko-

lai Karának eddigi legnívó-
sabb gólyabálja volt novem-
berben a Jókai-színház Vi-
gadójában. Már a bejáratnál
kellemes meglepetés fo-
gadta az elsôs lányokat:
egy-egy szál rózsával ked-
veskedtek nekik a szerve-
zôk, s hogy a hangulat még
fennköltebb és romantiku-
sabb legyen, a terembe ve-
zetô lépcsôsor apró teamé-
csesekkel volt kirakva…
Az est nyitóprogramja a

Sziluett Tánccsoport pro-

dukciója volt, melyet Kraj-
csóné Kraszkó Ilona meg-
bízott dékán asszony kö-
szöntô szavai követtek.
Miután a dékán asszony el-
mondta jókívánságait, egy-
egy pohár pezsgôvel koc-
cintva köszöntötte a kar új-
donsült hallgatóit. A bál és
a mulatozás ezzel azonban
még nem vette kezdetét,
mert a kisteremben külön-
bözô finomságok várták a
jelenlévôket egy állófoga-
dás keretein belül.

Krupincza Mariann
fôiskolai hallgató

2007. november 17-én tar-
totta elsô batyus bálját a
Szegfû utcai óvoda kollektí-
vája és szülôi közössége. A
várakozáson felül jól sike-
rült rendezvény bevételét –
174 000 Ft-ot – az óvoda
saját alapítvány létrehozá-
sára fordítja.
Köszönetet mondunk dr.

Fábián Ágnes képviselô asz-

szonynak, a bál fôvédnö-
kének, aki jelenlétével is
megtisztelte a rendezvényt.
Ezúton is köszönjük a
szponzorok, támogatók se-
gítségét, a tombola felaján-
lását. Köszönjük azt is,
hogy felújították intézmé-
nyünket.

Szabó Lászlóné és 
Egriné Gy. Edit óvónôk

Szegfû utcai ovisok

Elsôbálozók
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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. 
Telefon: 30/326-8630

Lencsésin albérlet kiadó. 20/315-9912.

IN GAT LAN
Békéscsabán, a Csiki utcában két és
fél szobás, összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 21 M Ft. Érd.: 
06-30/93-81-998.

Eladó a Dózsa György úton egy 57 m2-
es, 2+fél szobás, étkezôs, parkettás,
erkélyes, konvektoros, felújított lakás.
Tel.: 30/390-9315.

Békéscsabán, a Jókai utcában, a cen-
terrel szemben eladó egy I. emeleti,
58 m2-es, 2 szobás lakás, egyedi
fûtéssel. Ára: 11,2 M Ft. 
Telefon:   20/536-2031

Békéscsabán, Lencsési út elején sor-
házi lakás nagy garázzsal eladó. 
Pipacs köz 18. Tel.: 20/974-2005.

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! Vállalko-
zásra, raktározásra is alkalmas lakha-
tó melléképülettel, szépen rendezett,
parkosított, 900 m2-es telken. Tömb-
lakáscsere értékegyeztetéssel. Ér-
deklôdni: 30/555-8783.

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

Békéscsabán, az “U”-alakúban eladó
egy 62 m2-es lakás. Tel.: 30/925-2236.

OK TA TÁS
Kémiakorrepetálás, felkészítés. 
Tel.: 30/356-1733.

Matematikakorrepetálás középisko-
lásoknak, fôiskolásoknak. 
Telefon: 30/855-7105

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

Angol nyelvvizsgára felkészítés!
30/527-7078

SZOL GÁL TA TÁS
Nyílászárók javítása, szigetelése.
Redôny, szalagfüggöny részletfize-
téssel. Telefon: 06-66/454-171, 
06-70/212-6776.

www.olasz-italiano.uw.hu.
Pedagógus gyerekfelügyeletet vállal
kertes családi házban, sok gyerekjá-
tékkal felszerelve. Tel.: 30/356-1733.

Színes TV helyszíni javítása, videójaví-
tás, antennaszerelés. 70/279-6271 és
70/202-2025.

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.

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

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

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

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

Ajtófelújítás új technológiával! Redôny,
reluxa, harmonikaajtó, szalagfüggöny,

szúnyogháló. Zárszerelés és javítás.
Utánfutó-kölcsönzés a Lencsésin: 
Dobos István u. 20. Tel.: 66/636-135,
30/233-4550 és 70/335-7584

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Te-
lefon: 433-079 és 30/359-8560, Gu-
bény György.

Nonstop 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, Gor-
kij u. 6. Tel.: 436-226, 30/481-8071.

Hûtôk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, 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.

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

EGYÉB
Gyógyító, újjászületô, stresszoldó
masszírozásra szeretettel várom régi
és új vendégeimet a Szantál Szép-
ségszalonba. Tel.: 06-30/612-7887,
Nagy Éva gyógymasszôr. 

Eladó egy hôszigetelt, mûanyag ablak,
115x145-ös, redônnyel, 25 000 Ft-ért.
30/356-1733.

A P R Ó H I R D E T É S

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nyilvános árverésen kívánja értékesíteni 

Békéscsaba, Kolozsvári utca 60. szám 
alatt található telkét.

Helyrajzi szám: 7544/1. Terület: 902 m2.
A telek kikiáltási ára: bruttó 5 900 000 Ft.

A hirdetés részletes szövege a város internetes 
honlapján megtekinthetô, az információk/ajánlati 

felhívások menüpont alatt.

A Polgárok Békéscsabáért
Egyesület és az Ipolyi Ar-
nold Népfôiskola Kulturális
Egyesület szervezésében
Harangozó Imre és Bakay Pé-
ter, a kötet szerkesztôi mu-
tatták be Vajon miért beszélt
nékem annyi mindent nagy-
apó? címmel Tankó Mó nus
Berta emlékezéseit, miután
Szûcs Miklós, a Nép mûvé-
szet Mestere énekével kicsit
odavarázsolt bennünket Gyi -
mesbe. 
Bakay Péter korábban lel-

kipásztor, majd a Békés -
csabai Keresztyén Ifjúsági
Egyesület egyik vezetôje és
az evangélikus iskola hittan-
tanára volt, azonban 2003
ôszén gondolt egyet, és egy
évre gyimesi birkapásztor-
nak állt. Eközben ismerke-
dett meg egy „nagybeszé -
dû”, azaz mesélni szeretô
idôs asszonnyal. Ahogy Ba-
kay Péter fogalmazott, a ga-
lamblelkületû asszonyból
folyamatosan elégedettség
sugárzott, annak ellenére,
hogy alig mozdult ki otthon-
ról. 57 évig volt fönt a he-
gyekben, nem alapított csa-
ládot, és kiestek életébôl
azok a dolgok, amelyekkel
mi a boldogságot mérjük.

Gyönyörû tojásmintákat fes-
tett, verseket írt, kiválóan
szôtt, énekelt, és az utolsó
pillanatig tudott örülni az
életnek. A néni Bakay Péter-
re bízta kéziratát, hogy kezd-
jen vele, amit jónak lát, majd
rövidesen meghalt. Haran-
gozó Imre beszélt arról,
hogy gyûjtései során megta-
pasztalta, a gyimesi embe-
rek mennyivel egészsége-
sebb lelkületûnek bizonyul-
tak, rendezett világukban az
élet teljességét élték meg. A
pásztorasszony a hagyo-
mányvilág újra átélôje volt,
továbbadta, amit a nagyapja
átadott neki. Beszélt az élet-
rôl, a hétköznapokról és
még az egykori viseletet is
pontosan leírta. Bár csak
négy osztályt járt, a szöveg,
ami kikerült a kezei közül, a
legjobb, legtehetségesebb
írók közé viszi ôt. 
A kötet szerkesztôi sze-

retnék, ha Berta néni tiszta
gondolatai eljutnának a mai
fiatalokhoz, többek közt
azért, hogy ôk is derék, is-
tenfélô emberekké váljanak.
A könyv megrendelhetô az
Ipolyi Arnold Népfôiskolá-
nál (5661 Újkígyós, pf. 10.).

M. E.

Egy elégedett emberA Jankay kézmûvesei
Év végi kedvezménnyel

várja nézôit december
elsô felében a Békés Me-
gyei Jókai Színház. Aki
ugyanis kettôt fizet, az hár-
mat kap. Azaz, aki kétezer
forintot fizet, az három elô-
adást választhat a kosárból
a csomagjába, és ha ráadá-
sul az illetônek színházbér-
lete is van, és azt a jegyvá-
sárláshoz magával viszi, és
felmutatja, akkor az árnak
csak az ötven százalékát,
azaz ezer forintot kell fi-
zetnie.
Lapmegjelenés után ak-

tuális darabok: Csáth Géza
– Fekete Péter Emma címû
színdarabja, a Szabadkai
Népszínház elôadásában
december 6-án, 15 és 19
órakor; Musical Gála a Jó-
kai-színház mûvészeinek és
a Színitanház hallgatóinak
elôadásában december 8-
án, 19 órakor; Shakespeare
Sok hûhó semmiért címû
darabjának szerb nyelvû,
szinkrontolmácsolt szabad-
kai elôadása december 15-
én, 19 órakor; továbbá a
Szlovák Nemzeti Táncszín-
ház Volt egyszer egy lako-
dalom és Hétszínvirág címû
elôadásai december 20-án,
18 órakor.
Pontosabb információkat

a Jókai-színház decemberi
plakátjain, és internetes ol-
dalán – www.jokaiszinhaz.
hu – találnak.

Színházi ajándék KIE-kávéház

Debrecen adott otthont
az VII. Országos Ifjú

Kéz mû ves Pályázatnak. A
fazekas kategóriában, a 11–
15 évesek mezõnyében, az
egyéni pályázók között a
békéscsabai Jankay Tibor
Általános Iskola tanulója,
Gyucha Gergõ 7. osztályos
tanuló elsõ helyezett lett.
Ugyanebben a kategóriá-

ban, a közösségi pályázók
között szintén a Jankay is-

kola tanulói remekeltek, fa-
zekascsoportjuk második
helyezést ért el. Az általuk
készített tálak, kuglófsütõk,
halsütõk, tárolóedények,
tésztaszûrõk méltó módon
idézik a Dél-Alföld formakin-
csét. A mûhely mûvészeti
vezetõje Prekop János. A ki-
állítás 2007. december 7-ig
látható a Debreceni Mûvelõ-
dési Központ galériájában
(Debrecen, Kossuth u. 1.).

A kender az etnológiától az ökológiáig címmel nyílt kiállí-
tás november 15-én a békéscsabai Szlovák Tájházban. A
magyar és román közös szervezés eredményeként létrejött
tárlat az egyik legôsibb ipari növény európai termesztését
mutatja be a neolitikus idôktôl kezdôdôen egészen napja-
inkig. A december 15-ig látogatható kiállítás vendégei meg-
ismerkedhetnek a kenderbôl készült termékekkel is. 

A Filharmónia Kht. 
bérleti hangversenye 

Békéscsabán, 
a Jókai-színházban

2008. január 9., 19.30 óra
Nemzeti Filharmonikus

Zenekar
Közremûködik: 

Tóth László – trombita
Vezényel:

Kocsis Zoltán
Mûsor:

Bartók: Két kép, op.10
Haydn: Trombitaverseny
Csajkovszkij: II. szimfónia

Jegyek
1200 Ft-os áron válthatók 

a Filharmónia Kht. 
Békés megyei irodájában

(Békéscsaba, 
Andrássy út 24–28., 
telefon: 66/442-120)

AKeresztyén Ifjúsági
Egyesület (KIE) a kö-

zelmúltban irodalmi kávé-
házat rendezett az evangé-
likus egyház gyülekezeti
termében (Luther u. 1.). Ze-
nélt a Viandante Régizene
Együttes, verset mondott
Dorotkin Katalin, majd Meg-
újulás címmel Nagy Tibor
református lelkész, az Er-
délyi Ifjúsági Keresztyén
Egyesület elnöke tartott
áhítatot. A rendezvény ide-
je alatt kamarakiállítás volt
látható Marton Tamás, a ma-
gyarországi KIE titkára
fényképeibôl. 

A közelmúltban, egy hideg péntek estén megtelt a város-
háza díszterme – ami ugye nem szokatlan ez idô tájt. Rend-
kívül különlegessé az tette az estét, hogy egy csángó
pásztorasszony, Tankó Mónus Berta néni tiszta, egyszerû,
bölcs lénye és gondolatai hozták össze a sok embert.

2007. december 8-án, 
szombaton, a déli órákban 

ételosztást tart 
a Tóth Produkció 
a Korzó téren! 

Mindenkit szeretettel 
várunk! 

Tisztelettel meghívjuk Önt 
és kedves családját,
barátait és ismerôseit 

a Körösparti Vasutas
Koncert Fúvószenekar
évadzáró koncertjére,

melyet 
2007. december 14-én, 

pénteken 18 órai kezdettel 
rendezünk meg 

az Ifjúsági Házban.
(Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 

A mûsorban közremûködnek:
Varga Dóra, a Grácia 
mazsorettcsoport

és utánpótlás csoportja, 
a gyulai „Zsöté” 
mazsorettcsoport,

valamint a Bartók Béla 
Zeneiskola 

Gyermek Fúvószenekara.

A belépés díjtalan.
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AKCIÓS JELZÁLOGHITELEK!
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, 06-30/479-4628,

06-30/827-1566

BAR-lista nem akadály!
Hitelei költségeitmegelõlegezzük!

A hirdetés felmutatójának az elsõ tulajdoni lapot mi fizettjük!

Késôi romantika a ligetben. Zizegô levelek, egymásra
hullott sárga lombok susogják már a ligetnek az elmúlás
meséjét. A fák birodalmában nem éppen ez az idôszak a
legmegfelelôbb a randevúzásra, „gyönyörködésre”. A li-
getben azonban még most is becstelen dolgok folynak –
feslett nôszemélyek, kalandra vágyó férfinemhez tartozók
között. Helyesen tenné a rendôrség, ha véget vetne ennek
az „állapotnak”, s egy-két közegével a ligeti sétakertben
is ellenôrizné a közrendet.

Csabai tornászsiker. Chrisztián Jenô, a csabai Rudolf fô-
gimnázium volt jeles tornásza, aki az ifjúsági versenyeken
mindig gyôztes volt, most a budapesti tornászklubok
együttes versenyén a szertornászás rangos második díját
nyerte el.

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

árverésen kívánja értékesíteni

Békéscsaba-Mezômegyer,
Karácsonyi utca, 

Szeder utcák mögött 
található három 

– ingatlan-nyilvántartásban 
bejegyzés alatt álló –
építési telkét
Helyrajzi számok: 

12090/2 hrsz.-ú egy építési 
telek, terület 557 m2,

12090/3 hrsz.-ú egy építési 
telek, terület 556 m2,

12090/4 hrsz.-ú egy építési 
telek, terület 556 m2.

A telkek kikiáltási ára: 
bruttó 2000 Ft/m2.

A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlapján 

megtekinthetô az 
információk/ajánlati felhívások

menüpont alatt.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

nyilvános árverésen kívánja
értékesíteni

Békéscsaba, Gerla 
külterületén

lebontott tanyában 
meglévô tulajdoni részét

Helyrajzi szám: 
01228/6. 

Teljes terület: 5755 m2.
Tulajdoni hányad: 

3920/5755, 
amely a természetben egy

3920 m2 nagyságú 
földterületként jelölhetô meg.

Kikiáltási ár: 
bruttó 313 600 Ft.

A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlapján 

megtekinthetô az 
információk/ajánlati felhívások

menüpont alatt.

Ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel novem-

ber 21-én az Árpád soron
lévô, felújított „civilházat”.
Egy nyertes HEFOP-pályá-
zatnak s a békéscsabai ön-
kormányzatnak (mely az
épületet a civilek rendelke-
zésére bocsátotta) köszön-
hetôen a faház mintegy öt-
millió forintos beruházással
szépülhetett meg, s immár
két elôadóterem, egy szá-
mítógépes terem és egy
„civil dolgozószoba” is vár-
ja a tagszervezetek képvi-
selôit.

Az ünnepségen Gólya
Pál, a Békéscsabai Civil
Szervezetek Szövetségé-
nek elnöke adott tájékozta-
tót tevékenységükrôl.

Megújult civilház Vendégvárók

Karácsonyi bolhapiac
A Speciális Nevelésért Alapítvány jótékonysági vásárt rendez 
(játék, könyv, ruhanemû, használati tárgyak, ajándéktárgyak,

mûszaki cikkek), amelynek bevételét a békéscsabai sajátos nevelési
igényû gyermekek karácsonyi ajándékozására fordítjuk.

A hangulatos, illatos rendezvényre forralt borral, teával, 
süteménnyel várunk sok-sok vásárló látogatót 

december 7-én 14-tôl 17 óráig és december 8-án 9-tôl 14 óráig.

Helyszín: az Esély Pedagógiai Központ Vandháti úti iskolája 
(Vandháti út 3.)

Az egyes tájegységek
kulturális, népmûvésze-

ti hagyományait csokorba
szedve lehetséges „kiszol-
gálni” az idegenforgalmat,
megélhetést biztosítani a
kézmûveseknek s lehetôsé-
get adni a helyben élô lako-
soknak is elôdeik megisme-
résére. Ezen gondolatok
köré épült a Vendégváró
hagyomány címet viselô
konferencia, amelyet a Kéz -
mûves Szakiskolában ren-
deztek meg.
A kétnapos eseményt 

a Hagyományok Háza, a

Nép mûvészeti Egyesületek
Szövetsége, a csabai Kéz -
mûves Szakiskola, a Békés
Megye Népmûvészetéért
Alapítvány és a Dél-alföldi
Regionális Köz mûvelôdési
Egyesület közösen szervez-
te. A megnyitón Závogyán
Magdolna, a Békés Megyei
Önkormányzat kulturális ta-
nácsnoka köszöntötte a
mintegy száz jelenlévôt,
majd Beszp rémy Katalin, a
Hagyományok Háza nép -
mû vészeti tárvezetôje szólt
a konferencia elôzményei-
rôl, a téma fontosságáról.

Hatfordulós vetélkedôt
hirdetett meg a Békés

Megyei Vízmûvek Zrt. és a
Vásárhelyi Pál Mûszaki
Szakközépiskola és Kollé-
gium Békés megye általá-
nos iskolás tanulói számára.
A Kvízesés nevet viselô

játék célja egy új típusú
kommunikáció bevezetése,
mely a víz, mint természeti
érték, s az ivóvíz jelentôsé-
gére kívánja felhívni a figyel-
met. A vetélkedôn mind az
iskolák, mind a diákok részt
vehetnek, a legfontosabb in-
formációkat megtalálják a
www.bekesvizmu.hu, illetve
a http://vizmu.net/kvizeses/
weblapokon.

A szervezôk reményei
szerint a most útjára indított
játék hagyományt teremt-
het. Az eredményhirdetés a
víz világnapjához kapcsoló-
dóan jövô év márciusában
lesz. A Kvízesés nyertesei
értékes jutalmakat kapnak,
az iskolák elsô három helye-
zettje például DVD-felvevôt,
lejátszót, digitális fényképe-
zôgépet, az egyéni indulók
pedig 100, 60, illetve 40 ezer
forintos tanulmányi ösztön-
díjjal lehetnek gazdagab-
bak. Mindemellett a legsike-
resebb játékosok uszoda-
bérleteket is kapnak aján-
dékba.

G. E.

Kvízesés iskolásoknak

A közelmúltban tartotta
évadzáró ülését a Magyar
Tartalékosok Szövetsége
Békés megyei szervezete a
Csaba Honvéd Kulturális
Egyesület székházában.
Nyitrai István alezredes, me-
gyei elnök beszámolója sze -
rint átlagos évet zártak, bár
sok nehézséggel kellett
megbirkózniuk részben az
anyagiak hiánya, részben a
Hadkiegészítõ Parancsnok-
ság megszûnése, részben
pedig konzultatív nehézsé-
gek miatt. Alapfeladatukat
azonban teljesítették, aho-
gyan 2008-ban is ezt szeret-
nék tenni. Az elnök beszá-
molója után Mohácsi Pál õr-
nagy, általános alelnök is-

mertette a 2008. évi felada-
tokat, majd Antal László
orosházi elnökkel részlete-
sen beszámoltak a német-
országi látogatásról. Létre-
jött az együttmûködési
megállapodás a bajor tarto-
mányi szervezettel, ennek
keretében a két fél küldött-
sége részt vesz egymás
programjain. Az ülés végén
Nyitrai István alezredes
egészségügyi okok miatt le-
mondott elnöki tisztségei-
rõl, s a küldöttgyûlés Éliás
György alezredest válasz-
totta meg a Matasz megyei
elnökévé, Nyitrai István al-
ezredes tiszteletbeli elnök
lett. A küldöttgyûlést jó han-
gulatú vacsora zárta.

Ülés a Matasznál

ABékéscsabai Magyar–
Finn Baráti Kör minden

évben megtartja a Finnor-
szágban hagyományos,
december eleji Pikkujoulut,
azaz a Kiskarácsonyt. Erre
az alkalomra a tagok finom
enni-inni valókat, apró aján-
dékokat hoznak. Az ajándé-
kokat kisorsolják. Vetélke-
dôk, vidám csevegés színe-
sítik az együttlétet finnor-
szági utazási élményekrôl,
vagy éppen a finn vendégek
fogadásának eseményeirôl.
Az ez évi Pikkujoulut de -

cember 7-én, 17 órától tart-
juk az Esély Pedagógiai
Központ Vandháti úti iskolá-
jában (Vandháti út 3.).

Egy használt, de nagyon
jó mûszaki állapotban

lévô Skoda gépkocsival lett
gazdagabb a napokban a
jaminai polgárôrség. Dr.
Gyu rosovics József, Békés
megye rendôr-fôkapitánya
november 20-án két autót
adott át Gyarmathy Sándor-
nak, a megyei polgárôr szö-
vetség elnökének. A két
jármû közül az egyik Bé-
késcsabán marad, s a jövô-
ben a jaminai polgárok biz-
tonságát védô önkéntesek
munkáját segíti majd. A má-
sik gépkocsi Köröstarcsá-
ra kerül, az ottani polgár -
ôrökhöz.

g. e.

Marik András rendôr ez-
redes, rendôrségi fô-

tanácsos, a Békéscsabai
Rendôrkapitányság vezetô-
je december 15-én nyugdíj-
ba vonul, helyére decem-
ber 16-tól dr. Gyurosovics
József megyei fôkapitány
dr. Hajdú Antal rendôr ezre-
dest, a megyei kapitányság
bûnügyi igazgatóját java-
solta kinevezni. A köz gyû -
lésen a képviselôk nevé-
ben Hirka Tamás, Szilvásy

Ferenc, Velkey Gábor és Ta-
kács Péter mondott köszö-
netet Marik Andrásnak áll-
hatatos és eredményes
munkájáért. Az önkormány-
zat nevében Vantara Gyula
polgármester köszönte meg
a búcsúzó kapitány 32 éves
rendôri és 12 éves vezetôi
munkáját. A képviselôk tá-
mogatták dr. Hajdú Antal vá-
rosi rendôrkapitánnyá törté-
nô kinevezését.

m. e.

Vantara Gyula polgár-
mester november 27-i

sajtótájékoztatóján elmond-
ta, hogy az egynapos sebé-
szetnek köszönhetôen is-
mét elvégezhetik egyes
szemészeti betegek mûté-
teit a Réthy Pál kórházban.
Mint ismeretes, váro -

sunk ban a kórházreform ré-
szeként megszüntették a
szemészeti fekvôbetegosz-
tályt, így a betegeknek a
gyulai kórház hosszú váró-
listáira kellett feliratkozniuk.
Ezért is örömteli, hogy az

október 17-én beindult egy-
napos sebészet keretében
– melyre pályázaton nyert
támogatást a kórház – az
elsô mûtétek alanyai éppen
szemészeti betegek voltak.
Dr. Becsei László, a kór-

ház fôigazgatója hozzátet-
te: az orvosok a békéscsa-
bai, a szemészet esetében
pedig részben a gyulai kór-
ház alkalmazottai, a szak-
személyzetet pedig ugyan-
csak a Réthy Pál kórház nô-
vérei, ápolói adják. 

(gem)

Autót kaptak

Rendôrbúcsú

Egynapos sebészet

Pikkujoulu


