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Békés, boldog, áldott karácsonyt és boldog új évet
kívánunk valamennyi kedves olvasónknak.

Lapunk legközelebbi száma 2008. január 17-én jelenik meg.

Családi vállalkozás kere-
tében épült fel az Al-

máskerti Ipari Parkban a
Drót-Fon Fémtermékgyártó
és Kereskedelmi Kft. új drót-
fonatgyártó üzeme, amely-
nek december elején történt
ünnepélyes átadásán Ko-
vács Zoltán ügyvezetô igaz-
gató mellett jelen volt töb-
bek közt Jan Süli szlovák fô-
konzul és Vantara Gyula pol-
gármester.

Kovács Zoltán némi nosz-
talgiával emlékezett vissza a
kezdetekre, amikor 1990-
ben drótfonást vállalt bedol-
gozóként, 1992-ben vállal-
kozó lett saját géppel, és
1994-ben elég zord körül-
mények között, de már ko-
molyabb gépekkel alapított
kft.-t. Köszönetet mondott a
Vállalkozói CentrumKft.-nek
és az önkormányzatnak.

Október közepén a kül-
döttgyûlésMácsai Sán-

dort választotta a szennyvíz-
csatornázás programját se-
gítô Békéscsabai Víziközmû
Társulat elnökévé, miután
elôdje, Erdei József nyugdíj-
ba vonult. Mácsai Sándor
több mint harminc évig dol-
gozott az építôiparban töb-
bek közt építômérnökként
és gazdasági mérnökként.
A beruházás nagysága, az
új kihívások vonzották a tár-
sulathoz, amelynek múltjá-
ról, jelenérôl,munkájáról kér-
deztük.
– A társulat jellemzôi az

összefogás, a bizalom és az
együttmûködés. Az össze-
fogás nem új keletû, csabai
ôseink több mint száz éve
ástak csatornát, mondhat-
nánk azt is, hogy ez volt
a Békéscsabai Víziközmû
Társulat „ôse”. 1993-ban
alakult meg a régi társulat
mintegy 1200 taggal, akkor
a város 51 utcájában épült
szennyvízcsatorna. Mos-
tanra, a város eddigi legna-
gyobb beruházása kapcsán
a tagok száma csaknem
megtízszerezôdött (a bôví-
tést tavaly májusban je-
gyezte be a cégbíróság).
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Új drótfonatgyártó

A víziközmû
társulata

Ilyenkor, a naptári év végé-hez közeledvemindannyi-
unkat megérint a karácsony
varázsa. Ez a titkokkal öve-
zett, szívhez szóló idôszak
nemcsak a kereszténység,
hanem a család, a békes-
ség, a szeretet ünnepe is.
Nyugalmat,meghittséget te-
remtünk e napon magunk
körül, harmóniát, békessé-
get a környezetünkben, ön-
magunkban, a családban, a
munkahelyünkön és a na-
gyobb közösségben is.
Sok kérdés jár a fejem-

ben ilyenkor. A legtöbbre a
mai napig, ötvenhárom éve-
sen is keresemaválaszt, pe-
dig átéltem már jót és rosz-
szat, felneveltem két gyere-
ket, és szeretteimközül is el-
temettem néhányat.
Vajon miért várjuk a kará-

csony szent ünnepét felnôtt
fejjel, deresedô hajjal is
ugyanúgy, mint egy gyer-
mek? S ha ennyire várjuk,
ennyire vágyakozunk utána,
miért nem rendezünk gyak-
rabban ehhez fogható ünne-
peket? Tényleg jobban sze-
retjük egymást december-
ben, mint máskor? De miért
nem mutatjuk ki év közben
is, ha ez a szeretet nemcsak
képmutatás, és nem csak
karácsony idejére szól?
Sokan közülünk talán be-

lefáradtak, beleuntak már a
karácsonyi készülôdésbe,
vannak olyanok, akik nem
szeretik ezt a sokunk szá-
mára oly kedves ünnepet.
Vajon miért nem teszünk
azért mi, többiek, hogy ne-
kik is jobb kedvük legyen
karácsonyozni?
Miért érezzük fontosabb-

nak az évnek ebben a sza-
kaszában, hogy valami jót
tegyünk? És miért nem
olyan fontos és magától ér-
tetôdô ez máskor? Miért

akarunk együtt lenni kará-
csonykor mindazokkal, aki-
ket szeretünk? És miért
nem vagyunk velük gyak-
rabban? Miért ilyenkor láto-
gatjuk meg gyorsan a csa-
ládot, a rokonságot, a bará-
tokat? Miért nem teremtünk
alkalmakat a találkozásra
év közben is?
Miért vágyakozunk olyan

nagyon az otthont kará-
csonykor belengô szeretet-
re, családtagjaink ölelésé-
re? És miért nem öleljük
ôket magunkhoz nap mint
nap? Vajon mi a kedvesebb
ajándék: egy új karóra, egy
új nyaklánc, vagy gyerme-
keink, unokáink mosolya,
öröme, a közös játék, az
együttlét?
Hogy lehet az, hogy van-

nak, akik egyedül, magá-
nyosan töltik az ünnepet?
Teszünk értük valamit?Akar-
juk, hogy boldogabbak le-
gyenek? Hiszen sokszor
elég volna egy jó szó, egy
ôszinte mosoly…
Miért vásárolunk mérték-

telenül, miért rohanunk éjt
nappallá téve, miért ideges-
kedünk csendes együttlétek
helyett? És a legfontosabb
kérdés: miért felejtjük el oly
gyakran aMegváltó születé-
sének üzenetét, azt, hogy
valaki valahol nagyon sze-
reti az embert?
Remélem, az idei kará-

csonykor lesz idô a válaszok
keresésére, s a meghitt
együttlét pótol valamennyit
abból, ami a hétköznapok
rohanó világában mindany-
nyiunknak a legjobban hi-
ányzik: a szeretetbôl.
Szeretetteljes, áldott, bé-

kés karácsonyt kívánok Bé-
késcsaba valamennyi pol-
gárának!

Vantara Gyula
polgármester

Advent elsô vasárnapján
délután a Fidesz – Ma-

gyar Polgári Szövetség, a
Magyar Vállalkozók és
Munkaadók Pártja, a Ke-
reszténydemokrata Nép-
párt és a Kisgazda Polgári
Szövetség békéscsabai
szervezetei jótékony célú
közös rendezvényt tartot-

tak a Kossuth téren, mely-
nek során háromszáz adag
marhagulyáslevest, teát és
forralt bort osztottak szét.
Az eseményen csaknem

végig jelen volt Vantara
Gyula polgármester. Több
képviselô az ételosztásban
is tevékenyen részt vett:
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Ételosztás a téren

2007 bôvelkedett sportsike-
rekben. Az év vége az érté-
kelések idôszaka, a város
vezetése december 11-én, a
díszteremben mondott kö-
szönetet azoknak a sporto-
lóknak és sportvezetôknek,
akik Békéscsaba hírnevét
öregbítették az országban
és határainkon túl.

Karácsonyi köszöntô

Élsportolók
jutalma

Hosszas elôkészítés
eredményeként decem-

ber 12-én Békéscsabára lá-
togatott April H. Foley, az
Amerikai Egyesült Államok
magyarországi nagyköve-

te, aki egy egész napon át
ismerkedett városunkkal.
A nagykövet asszony ér-

kezését követôen megláto-
gatta a Rózsa Ferenc Gim-
náziumot, majd a városhá-

zán, zártkörû megbeszélé-
sen tárgyalt Vantara Gyula
polgármesterrel. A délutáni
program során April H. Fo-
ley megtekintette a Buda-
pest Bank helyi bankmûve-
leti központját, és sajtótájé-
koztatót tartott, ahol el-
mondta: „Az Egyesült Álla-
mok magyarországi nagy-
követeként egyik kiemelt
célom, hogy közremûköd-
jek a két ország kereskedel-
mi, gazdasági kapcsolatai-
nak megerôsítésében. Na-
gyon jó benyomást tett rám,
amitma láttam és hallottam,
a bank munkatársainak fel-
készültsége, elkötelezettsé-
ge teljesen egyértelmû.
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Itt járt a nagykövet
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Családi nap vásárral

Különleges rendezvény
volt a SzabóPál téri álta-

lános iskolában. Az intéz-
mény apraja-nagyja rendkí-
vüli izgalommal készült a
december elsejei szombat
délelôttre. Hagyományos
családi napunkat most vá-
sári keretbe illesztve rendez-
tük meg. Már elôzô nap kis-
bíró dobolta városszerte,mi-

ért is érdemes hozzánk be-
térni. S valóban, volt itt min-
den: „…mézeskalács, s tük-
rös szív is halomban állt…”
Vidám vásári megnyitó-

val indult a nap. A gyerekek
az „Én elmentem a vásár-
ba…” kezdetû dallal vezet-
ték be társaikat s a vendé-
geket az iparosok utcájába.
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Békési Úti Közösségi Házak
jazzklubjának szervezésében

2007. december 20-án,
csütörtökön 19 órától

BALÁZS
ELEMÉR
GROUP

Helyszín:
Békéscsabai Evangélikus

Kistemplom

JAZZ
KONCERT

A belépés ingyenes.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Harmincöt év az egész-
ségügyben önmagá-

ban sem kis teljesítmény,
különösképpen, ha valaki
közel harminc esztendôt
egy szakterületen, egy he-
lyen tölt el. A békéscsabai
Gálikné Szakács Anna – Vir-
ga Ágnes-emlékérmes –
vezetô ápoló a közelmúlt-
banment nyugdíjba. Életét,
szakmai pályafutását a dia-
lízisközpontnak szentelte.
– Tulajdonképpen a vé-

letlennek, egy ifjúkori vö-
röskeresztes tanfolyamnak
köszönhetem, hogy az
egészségügybe kerültem,
de végül is nem bántam
meg – kezdte történetét Gá-
likné Szakács Anna, majd
így folytatta: – Itt kerültem
közel a betegekhez, itt sze-
rettem meg a szakmát, és
1972-ben ápolónôképzôbe
mentem. Amunkát a békés-
csabai kórház sebészetén
kezdtem, majd Szegedre
kerültem, ahol megismer-
kedtem a dializálás, a
mûvesekezelés szakterüle-
tével. Az élet úgy hozta,
hogy 1982-ben visszakerül-
tem a Réthy Pál-kórházba,
ahol akkoriban még nem
mûködött dialízisközpont,
ám néhány év múlva Bé-

késcsabán is megkezdô-
dött a mûveseállomás elô-
készítésének, létrehozásá-
nak folyamata. Ebben a
munkában a kezdetektôl
fogva részt vettem, szegedi
fônökeim segítségével, az ô
útmutatásuk alapján szer-
veztem a munkát, válogat-
tam a leendô kollégákat.

– Mikorra érett be a mun-
ka gyümölcse?
– A békéscsabai dialízis-

központ 1986 tavaszán
kezdte meg mûködését, s
én az elsô naptól fogva
egészen a közelmúltban
aktuálissá vált nyugdíjba
vonulásomig itt dolgoztam
vezetô ápolóként. Sok ne-
hézség után elmondhatom,
hogy nagyon jó csapatban,
nagyon jó vezetô irányítása
alatt végezhettem amunká-

mat. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani a köz-
pont orvos-igazgatójának,
dr. Tóth Eszternek, munka-
társaimnak és persze a
családomnak, férjemnek és
fiamnak is, akik türelmesen
viselték a szinte állandó ké-
szenlétet igénylô hivatás
minden nyûgét.

– Mi adja ennek a szakte-
rületnek a különlegességét?
– Leginkább az, hogy na-

gyon szoros kapcsolatba
kerülünk a betegeinkkel,
hiszen a mûvesekezelésre
szoruló emberek éveken ke-
resztül, rendszeresen járnak
hozzánk. Szükség van az
együttmûködésre, s bizony,
gyakran erôsen kötôdünk
némelyikükhöz. A sikert az
jelentheti, ha valaki veseát-
ültetés utánmeggyógyul, és
nincs többé szüksége a dia-
lizálásra, de sajnos, az is
elôfordult, hogy régi bete-
günk temetésén kellett részt
vennünk. Talán az igazolja
leginkább munkánk ered-
ményességét, hogy a gyó-
gyult betegek közül többen
akkor is visszajártak hoz-
zánk, amikor már nem kel-
lett dializálnunk ôket.

Gajdács Emese
Fotó: Bali Gergô

Lemondok önkormányza-
ti képviselôi tisztségem-

rôl. Döntésemrôl, amelynek
elvi, személyes és politikai
okai vannak, konzultáltam a
delegáló helyi SZDSZ-szer-
vezettel – jelentette be Vel-
key Gábor december 6-án.
Mint ismert, a szabad de-

mokrata Kiss Zoltán lemon-
dott országgyûlési mandá-
tumáról, helyére Velkey Gá-
bor került, aki október 1-jén
tett esküt a Parlamentben.
Velkey Gábor 1994 óta vett
részt az önkormányzati
munkában képviselôként,
bizottsági elnökként, 2002-
tôl 2006-ig alpolgármester-
ként, tavaly ôsz óta pedig
listás képviselôként.
Megüresedô listás helyé-

re 2008. január 1-jétôl a sza-
bad demokraták (öt jelölt
közül) Vámos Józsefet jelö-
lik. Velkey meggyôzôdése
szerint Vámos József (aki az
elôzô ciklusban az egész-
ségügyi bizottság elnöke
volt) nagyon jó képviselôje
lesz ismét Békéscsabának,
aktivitása, felkészültsége,
nyugalma, konszenzuské-
pessége, elkötelezettsége a
tartalmi fejlesztések iránt a
város hasznára válik.

M. E.

2007. december 21-étôlMa-
gyarország teljes jogú tagja
a schengeni övezetnek. Ez
azt jelenti, hogy a térségen
belül megszûnik a száraz-
földi határellenôrzés, a ma-
gyar állampolgárok bármi-
kor és bárhol átléphetik
majd a belsô határokat az
övezeten belül. A schengeni
övezet külsô határain azon-
ban a határellenôrzés erô-
södik.
A fenti változás láthatóan

csak az állampolgárokmoz-
gásának ellenôrzését érinti,
az utazás feltételeit és az ah-

hoz szükséges okmányok
körét nem.
A témával kapcsolatban

további információkat a kö-
vetkezô internetes oldala-
kon találhat: az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium
honlapja: http://irm.gov.hu/,
Külügyminisztérium: http://
www.kulugyminiszterium.hu,
azOrszágosRendôr-fôkapi-
tányság honlapja: http://
www.police.hu/, EU-vonal:
http://www.euvonal.hu/, az
adatvédelmi biztos hivatala:
http://abiweb.obh.hu/abi/
index.php?menu=fooldal.

Schengeni határ

Velkey Gábor
lemondottA betegekért dolgozott

Kiss Tibor, dr. Fábián Ágnes
és Tímár Ella.
A rendezvény egyik szer-

vezôje elmondta: „Szívszo-
rító élmény volt végighall-
gatni a keserû élettörténe-
teket, megismerni tragikus
sorsokat és tapasztalni a ki-

látástalanságot, ami szinte
áradt felénk. Jó érzés volt
viszont segíteni, s reméljük,
hogy a hasonló jellegû kari-
tatív rendezvények példája
a jövôben – egyre széle-
sebb körben – követôkre
talál.”

-mse-
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Ételosztás a téren

Büszke vagyok arra, amit a
GE Money Bank tulajdonát
képezô Budapest Bank Bé-
késcsabán tesz. Úgy gon-
dolom, az amerikai vállalati
felelôsségvállalás jó példá-
ja ez.”

Mark Arnold, a Budapest
Bank elnök-vezérigazgatója
arról szólt, hogy a Csaba
Center épületében 4300
négyzetméteren mûködô,
közel 400 fôt foglalkoztató
bankmûveleti központ a fo-
lyamatban lévô fejlesztés
eredményeként 2009 vé-
géig 700 embernek admun-
kát, s az irodaterület további

3000 négyzetméterrel bô-
vül. Ezzel a cégBékéscsaba
egyik legnagyobb foglal-
koztatója lesz.
A bankban tett látogatást

követôenApril H. Foley Van-
tara Gyula társaságában a
mozgáskorlátozottak me-
gyei egyesületénekKölcsey
utcai központjába ment,
ahol jelenlétében adomá-
nyokat adtak át. Az Amerikai
Kereskedelmi Kamara Am-
Cham alapítványa nevében
Rajki Zsuzsa 4,8 millió forin-
tos készpénz és 10,5 millió
forint értékû tárgyi ado-
mányt nyújtott át három Bé-
késmegyei intézménynek.
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Itt járt a nagykövet

A jelenlevôket Hrabovszki
Mihály, az oktatási, közmû-
velôdési és sportosztály ve-
zetôje köszöntötte, többek
közt Hanó Miklós és Köles
István alpolgármester, vala-

mint Szigeti Csaba, a sport-
csoport vezetôje társaságá-
ban. A jutalmazottak között
volt például Máté Gábor,
Böczögô Dorina, Korcsmá-
ros Enikô, Tóth Annamária
és Szabó László. M. E.

Itt aztán volt fazekas, népi já-
tékok és karácsonyi díszek
készítése, arcfestés;mézes-
kalács sütése folyt. Népi
gyermekjátékokat lehetett
tanulni, a könyvtárban pe-
digmesekuckót alakítottunk
ki, ahol kukoricamorzsolás
közben mesét hallgathattak
s maguk is mesélhettek a

gyerekek. A felnôttek az is-
potálybanmérethettékmeg
a vérnyomásukat, s a gye-
rekekkel együtt teszteket
tölthettek ki az egészség-
megôrzéssel kapcsolato-
san. Mint minden vásáron,
itt is volt lacikonyha: zsíros
kenyér, tea, rétesek csábí-
tották az éhes vásározókat.

Csomósné Tanka Ilona

Családi nap vásárral

Élsportolók jutalma
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2007. december 21.
(péntek) 18.30

A SZÍNISTÚDIÓ 15 ÉVES JUBILEUMI
ÉSKARÁCSONYI KONCERTJE

A FITDANCE CENTERTÁNCOSAINAK
KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL.

Belépôjegy: 1200 Ft

2007. december 21.
(péntek) 18.00

AMIGOS LATINOSKONCERT a Casinóban

2007. december 22.
(szombat) 21.30

KISPÁL ÉS A BORZKONCERT

2007. december 25.
(kedd) 22.00

EL RITMO PARTY a Casinóban

2007. december 29.
(szombat) 20.00

ALA BOMBA ZENEKAR
ELÔSZILVESZTERI BULIJA

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala árverésen kívánja értékesíteni
a tulajdonában lévô alábbi gépkocsikat:

– 2002-es évjáratú, Opel Astra Club 1.6 típusú személygépkocsi (futott km: 140 050),
árverési induló vételára: bruttó 1 387 000 Ft,

– 2004-es évjáratú, Opel Astra Viva 1.2 típusú személygépkocsi (futott km: 127 740),
árverési induló vételára: bruttó 1 358 000 Ft.

Az árverés helye és idôpontja:
polgármesteri hivatal (Békéscsaba, Szent István tér 7.) III. tárgyaló, 2007. január 14. (hétfô) 11 óra.

Bôvebb felvilágosítás ügyfélfogadási idôben telefonon a 20/516-5147-es számon kérhetô.
A részletes árverési hirdetmény megtekinthetô a www.bekescsaba.hu honlapon.

IV. Esküvôi Kiállítás
a Csaba Centerben

2008. január 18–19.
A korábbi évek hagyományainak

megfelelôen ismét megrendezésre kerül
a nagy sikernek örvendô esküvôi kiállítás.

Az eddigi kiállítók mellé szívesen látjuk új,
az esküvôhöz köthetô szolgáltatók

jelentkezését.

A kiállítás ismételt sikerességét intenzív
reklámkampánnyal segítjük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉSI LAP:
KÖRÖS-TRADE Kft.

Tel.: 66/449-050, 06-20/98-43-838,
06-20/91-27-127

Fax: 66/449-050, 442-089
E-mail: info@korostrade.hu

1970-tôl 1996-ig a Kétegy-
házi úti hulladéklerakó volt
a város „szemétdombja”,
aztán jött a Békéscsabai
Regionális Hulladékkezelô
Mû – ma már gondolkodni
kell a bôvítésérôl. Ez év
nyarán elkészült a Kétegy-
házi úti telep rekultivációs
terve, a munka becslések
szerint 678 millió forintból
valósítható meg. A térségi
szintû rekultivációs progra-
mok elvégzésére még múlt

hónapban pályázatot nyúj-
tott be a következô telepü-
lésekbôl álló társulás: Bé-
késcsaba, Kondoros, Gyo-
maendrôd, Szarvas, Csaba-
csüd, Csárdaszállás, Két-
soprony, Körösladány és
Szabadkígyós. A társulás
tagjai Kondoros polgármes-
terét,Dankó Bélát választot-
ták elnökké. Elkészült a Bé-
késcsaba hulladék-gazdál-
kodási tervérôl szóló ren-
delet is.

Békéscsabán a szenny-
vízberuházás 191 olyan

ingatlant érint, ahol a csa-
tornát csak akkor lehet
megépíteni, ha az érintettek
biztosítják az önkormány-
zat számára az utcaszélesí-
téshez szükséges területe-
ket. Emellett néhány ingat-
lan teljes vagy részbeni
megvásárlására is szükség
van, e tárgyban több elôter-

jesztés került a képviselô-
testület elé.
A kisajátítási eljárásmeg-

elôzése érdekében – a tu-
lajdonosok megkérdezése
után – a legutóbbi közgyû-
lés döntött arról, hogy vé-
teli ajánlatot tesz területek
megvásárlására a Veszei
utcában, a Trófea utcában,
az Ipari úton és a Csigás ut-
cában.

Jövôre a következô csü-törtöki napokon számít-
hatunk közgyûlésre: janu-
ár 24., február 28., március
27., április 24.,május 22., jú-
nius 19. és július 10. A tes-
tület valamennyi képviselô

egyetértésével szavazta
meg a polgármester és az
alpolgármesterek jutalma-
zását, Vantara Gyula – mint
mondta – ezt a pénzt nem
veszi fel, karitatív célokra kí-
vánja fordítani.

Három pályázat érkezett
a Kertvárosi Óvoda in-

tézményvezetôi felhívására;
a közgyûlés Hrabovszki Zol-
tánné megbízása mellett
döntött. Jóváhagyták Bé-
késcsaba Ifjúsági Cselekvé-
si Tervét és az esélyegyen-
lôségi intézkedési terv hely-
zetelemzését. Döntöttek ar-
ról, hogy a Luther u. 6. szám
alatti épületet a Balassi Köz-
alapítvány mûködtesse to-
vább, és hogy a mûvelôdé-
si ház Balassi Bálint Magyar

Mûvészetek Háza néven to-
vábbra is a népmûvészet,
néprajz, táncmûvészet és a
népzene bázisa legyen. A
közgyûlés a magánszemé-
lyek kommunális adójáról
szóló rendelet hatályba lé-
pését további egy évvel
(2009. január 1-jéig) elha-
lasztotta. A közgyûlés ren-
delkezett a városi büdzsé
elfogadásáig tartó átmeneti
gazdálkodásról. A költség-
vetés elsô olvasatát január-
ban tárgyalják majd.

Aközgyûlés hozzájárult,
hogy a Békéscsabai

Vállalkozói Centrum Kft.
pályázzon az infrastruktú-
ra bôvítésére és 720–836
négyzetméter alapterületû
üzemcsarnok létesítésére.
A tervezett bruttó összkölt-

ség 182 millió forint. Az ön-
kormányzat az Északi Ipar-
terület fejlesztésére és egy
háromezer négyzetméteres
üzemcsarnok létesítésére
pályázik, ennek tervezett
költsége közel bruttó 660
millió forint.

310 forint lesz januártól a
bölcsôdékben a napi téríté-
si díj, napközis rendszerû
óvodákban pedig 290 forint
(az ebéd 180 forint). Napkö-
zis rendszerû iskolában
napi 380 forintot fizetünk (az
ebéd 230 forint), a középis-
kolai kollégium napi térítési
díja 615 forint lesz (az ebéd
260 forint).
6,4%-kal emelkednek a

köztemetôkben alkalmazott
díjak. A lakosságot érintô,
de nem kereskedelmi jel-
legû közterület-használati
díjnál az infláció mértékét
vették alapul, míg kereske-
delmi vagy reklámcél ese-
tén az emelés ennél maga-
sabb lesz. A kéménytisztítás
és -ellenôrzés költsége, va-
lamint a köztisztasági köz-
szolgáltatási díjak januártól

5,12%-kal nônek. A szociá-
lis lakások bérleti díja meg-
közelítôen az inflációmérté-
kével nô, az ár komfortfoko-
zat és lakbérövezet szerint
változó. Legkevesebb a III.
övezet szükséglakásaiban
(21 Ft/m2/hó), a legmaga-
sabb a kiemelt övezet össz-
komfortos és komfortos la-
kásaiban (436 Ft/m2/hó).
Az I. parkolási övezetben

személygépkocsival ésmo-
torral januártól óránként 135
forintot kell fizetnünk az ed-
digi 125 helyett, autóbusz-
szal és tehergépkocsival
400 forintot a 2007-es 380
helyett. A II. parkolási öve-
zetben óránként 100 és 310
forint lesz a díj az eddigi 90
és 290 forint helyett, míg a
bérletekért 5,88–7,14%-kal
kell többet fizetnünk.

Sikerrel zárult az a gyûjtési akció, melyet a Békés Me-
gyei Hírlap kezdeményezett annak érdekében, hogy
Munkácsy Mihály egy – eddig sehol ki nem állított –
mûve a helyi múzeum birtokába kerüljön. A Kis Jeanne
december 13-án este szigorú biztonsági intézkedések
közepette, páncélkocsiban érkezett meg a békéscsabai
Jókai-színházba

Békéscsaba Megyei Jogú Város
felkérése alapján

a Frankó Produkciós Iroda
szervezi

A VÁROSI SZILVESZTER
2008

elnevezésû rendezvényt.
Helyszín: a Korzó tér,

ahol retródiszkó és sok színes
program várja az óévet

búcsúztatókat.
Köles István alpolgármester
köszönti a jelenlévõket,
éjfélkor TÛZIJÁTÉK lesz.

A Frankó Produkciós Iroda
szervezésében ez évben is
megrendezésre kerül

A KARÁCSONYI
ÉTELOSZTÁS
2007. december 23-án,
vasárnap 13 órától

a Munkácsy utca 11. szám alatt,
a Frankó Produkciós Iroda elõtt.
Az ételt a Fek Szalon étterem

és sörözõ készíti el.
Minden rászorulót, nagycsaládost

szeretettel várunk!

ABékéscsabai Központi Szakképzô Iskola és Kollégium
tisztelettel meghívja önt és kedves családját

2007. december 20-án, csütörtökön 17 órakor
békéscsabai evangélikus kistemplomban tartandó

KARÁCSONYI ÜNNEPI HANGVERSENYÉRE.

MEGÉRTÉS ELFOGADÁS SEGÍTÉS
Kérjük, hogy lehetôségei szerint járuljon hozzá ön is az autista gyermekek

életminôségének javításához.

Az AUT-PONT Alapítvány mint közhasznú szervezet a beérkezett adományokról
a gazdálkodó szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek részére igazolást állít ki.

Bankszámlaszám: 10402609 - 26052928 - 00000000
Köszönjük figyelmét és támogatását!

Pályázat

Társultak

Vételi ajánlatok

Közérdekû mozaik

Bejelentések Díjemelések

Kiálltak Szarvasért
Ellenzi a közgyûlés a Kö-

rös Volán tervezett pri-
vatizációját, és tiltakozik a
közlekedési vállalatot hét
éve sikeresen vezetô, a cég
gazdálkodását megszilárdí-

tó és mûködésének szín-
vonalát jelentôsen javító
Szarvas Péter vezérigazga-
tómenesztése ellen. Abban
mindenki egyetért, hogy a
visszahívás indokolatlan.

�
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A családtagokat is beleszá-
molva szinte a fél város ösz-
szefogásáról beszélhetünk.
A beruházás becsült össze-
ge bruttó 19milliárd forint, a
lakossági befizetésekbôl
mintegy 1,3 milliárd forint
gyûlik össze, a víziközmû
így társberuházóként köve-
ti nyomon a csatornázás fo-
lyamatát. A bizalom abban
nyilvánul meg, hogy az ér-
dekeltek már most fizetik a
hozzájárulásukat, holott
még egyetlen méter új csa-
torna sem épült meg. Kö-
szönet mindnyájuknak a
megelôlegezett bizalomért.
Az elôkészítés, a tervezés, a
napi munka sok-sok ember
együttmûködésének ered-
ménye. Folyamatosan tart-
juk a kapcsolatot az önkor-
mányzattal, a PIU-irodával,
és rendkívül fontos a lakos-
sággal való kapcsolattar-
tás, a tájékoztatás.

– A programhoz elsô kör-
ben nem csatlakozhat va-

lamennyi korábban tervezett
utca. Az érdekeltségi egy-
ségenkénti százhatvanöt-
ezer forint vagy lakás-taka-
rékpénztári szerzôdéssel en-
nél kisebb összeg részleteit
fizetik azok is, akik most ki-
maradnak. Mi lesz az ô pén-
zükkel?
– Mindazon befektetôk,

akiknél az elsô ütemben a
csatorna nem éri el a házuk
kerítését, a napokban kap-
nak értesítést a továbbiakat
illetôen. Aki lakás-takarék-
pénztári szerzôdést kötött,
eldöntheti, tovább fizeti,
módosítja vagy megszün-
teti a szerzôdést, és vissza-
kéri a pénzt. Ennek techni-
kai részleteirôl a kiküldött
levélben olvashatnak az
érintettek, de kereshetnek
bennünket személyesen a
Szabadság tér 1–3. I/3. alatti
irodánkban, a 430-901-es
telefonszámon vagy e-mail-
ben a bcsabavktars@mail.
globonet.hu címen.

M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Avárosvezetés által meg-
hirdetett lakossági fó-

rumok tizenötödik helyszí-
ne december 5-én a gerlai
általános iskola volt. Az
ebédlôben helyet foglaló
polgárok választott képvi-
selôjükkel, Bokros Mátyás-
sal, Hanó Miklós alpolgár-
mesterrel és az önkormány-
zat illetékesmunkatársaival
találkozhattak.
A fórum elsô részében

tájékoztatók hangzottak el
a városban zajló fejleszté-
sekrôl, a szennyvízprojekt-
rôl, a belváros revitalizáció-
járól, illetve a MÁV Békés-
csabát is érintô beruházá-
sairól. Kiderült egyebek
mellett, hogy a szennyvíz-
programban a gerlai ingat-
lanok mind benne vannak,
kivéve a Dobozi úti tanyá-
kat. Néhány helybeli azt ki-
fogásolta, hogy az elôtaka-
rékosságot már most meg
kellett kezdeni, jönnek a
csekkek, holott sokan még
azt sem tudják, miért is kell
fizetniük. A fórumon el-
hangzottak szerint az ilyen
jellegû kérdésekre a vízi-

közmû-társulás munkatár-
sai tudnak választ adni Sza-
badság téri irodájukban.
A gerlaiak közül többen is

az egyre rosszabb állapot-
ban lévô kastély sorsa felôl
érdeklôdtek. Márton László
városüzemeltetési szakem-
ber elmondta: a kastély jel-
képes összegért került
évekkel ezelôtt egy makói
cég birtokába azzal a felté-
tellel, hogy az ingatlant és
környezetét rendbe hozzák,
hasznosítják. Ez ügyben ed-
dig semmi sem történt, s a
négyéves türelmi idô lejárta
után (amibôl három már el-
telt) a kastély ezer forintért
visszakerül a város tulajdo-
nába, a makói cég pedig 50
millió forintot köteles fizetni.
A kastélyt két évemûemlék-
ké nyilvánították, így elbon-
tása nem lehetséges. A vá-
rosvezetés célja, hogy az
épület megmaradjon, s újra
élet költözzék a falak közé,
ehhez azonban egy tôke-
erôs befektetô jelentkezése
szükséges – fogalmazott a
hivatal munkatársa.

G. E.

Segítségükkel, új telephely-
lyel létrejöhetett az új üzem,
ahol a legmodernebbnémet
gépeken dolgoznak. Mint
mondta, tervezik a telephely
bôvítését, és sok helyi adót
szeretnének fizetni a város-
nak, mert ez azt is jelenti,
hogy jól megy az üzlet. Je-
lenlegi évi 300 milliós bevé-
telüket növelni szeretnék, és
hét fô helyett 12 foglalkozta-
tását tervezik. A cég az alap-
anyagot Szlovákiából szerzi
be, termékeit Magyarorszá-
gon, Szlovákiában, Ukrajná-
ban és Romániában értéke-
síti, folyamatosan odafigyel-
ve a jó minôségre.
Jan Süli fôkonzul öröm-

mel nyugtázta, hogy Békés-

csabán, a magyarországi
szlovákság fôvárosában ez
a cég is erôsíti a szlovák–
magyar együttmûködést.
Vantara Gyula szlovákul és
magyarul köszöntötte a
megjelent vendégeket,majd
arról beszélt, hogy a sport-
ban és a kultúrában meglé-
vô kapcsolatokmellett nagy

szükség van a gazdasági
együttmûködésre; a város
szívesen látja és várja a szlo-
vák befektetôket. Hangsú-
lyozta, kellenek a nagyvállal-
kozások, de rendkívül fonto-
sak az olyan munkahelyte-
remtô közép- és kisvállalko-
zások is, mint amilyen a
Drót-Fon Kft. M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Bakot lônekSzarvas Péter
leváltásával. Megdöb-

bentô és érthetetlen, hogy
egy jól mûködô cég vezetô-
jét hirtelen lecserélik. Állás-
pontunk hasonló a szak-
szervezetekéhez, miszerint
valamiféle hátsó szándék
van a vezérigazgató leváltá-
sánakhátterében. Ezt látszik
igazolni, hogy korábban

már Molnár László ország-
gyûlési képviselô is meg-
próbálta leváltatni. Elgon-
dolkodtató, hogy a kormány
2008-ra tervezi a Volánok
privatizációját, ez pedig ga-
rantáltan kedvezôtlenül érin-
tené Békéscsaba lakosait.
Talán az elôzô városvezetés
nevében is kijelenthetem:
hagyományosan kiváló az

együttmûködés a Volán és
Békéscsaba között. A város
vezetése elégedett Szarvas
Péter munkájával, a busz-
közlekedés színvonalának
javítása érdekében tett eddi-
gi és tervezett intézkedései-
vel, ezért a Körös Volán
szakszervezeteimellé állunk
– fogalmazta meg Vantara
Gyula polgármester.

December 5-én a Wlas-
sics sétány 9–11. szám

alatti lakóépület átadásával
lezárultak a panelprogram
idei munkálatai. Mint arról
korábban hírt adtunk, az
iparosított technológiával
épült lakások felújítására ki-

írt pályázat segítségével tíz
lakótömb összesen 418 la-
kását korszerûsítik. A beru-
házás összköltsége közel
306millió forintot tesz ki, eb-
bôl az állami támogatás 90
millió, lakásonként maxi-
mum 400 000 forint, a saját

erô (az önkormányzat és/
vagy a lakók hozzájárulása)
csaknem 216 millió forint.
Az érintett tömbök, ahol a
munkák befejezôdtek: az
Andrássy út 55–57., a Le-
pény Pál u. 1–3., a Petôfi u.
8–10., 12–14., a Bartók Bé-
la út 67–69., a Penza-ltp. 1.,
a Wlassics sétány 9–11.,
12–14. A Wlassics sétány
13–15. és 17–23. szám alat-
ti épületek még hátravan-
nak, ezeknél a támogatási
szerzôdés megkötésének
határideje jövô év február
közepe.
Az ünnepélyes átadón

Vantara Gyula köszönetet
mondott mindazoknak, akik
részt vettek a felújítások-

ban, megemlítve többek
közt a Békéscsaba Vagyon-
kezelô Zrt.-t, a Csabai Üze-
meltetô és Szolgáltató Kft.-t,
a Békéscsabai Lakásszö-
vetkezetet mint üzemeltetô-
ket, illetve a Penza-lakótele-
pi önálló társasházat és a
következô kivitelezôket: a
Hartmann Építôipari Kft.-t, a
Vektor Építôipari Vállalkozá-
si Kft.-t, valamint a Németh
Nyílászáró Gyártó és For-
galmazó Kft-t. A polgármes-
ter hangsúlyozta: a progra-
mot folytatni szeretnék, a
hatékony tömbrehabilitációt
a város továbbra is fontos
feladatának tekinti.

m. e.
Fotó: Bali Gergô

Támogatjuk a feketegaz-
daság felszámolását, et-

tôl azt is várjuk, hogy csök-
kenjenek a legális vállalko-
zások adóterhei – mondta
CsomorGábor, a VOSZ ügy-
vezetô igazgatója azon a
szakmai kerekasztal-beszél-
getésen, amely december
4-én a Fiume Szállóban zaj-
lott a Vállalkozók ésMunkál-
tatók Országos Szövetsége
Békés Megyei Szervezete
rendezésében.
Csomor Gábor beszélt

arról, hogy a kormányszóvi-
vô szerint Magyarországon
a 2006. évi GDP 17-18 szá-
zalékát, más elemzôk sze-
rint a 30 százalékát tette ki
a feketegazdaság. Megje-
gyezte, amennyiben a legá-
lis vállalkozások terhei to-
vább nônek, sokan mehet-
nek tönkre,magukkal rántva
az alkalmazottaikat, akik
esetleg a segélyezettek szá-
mát szaporítják majd. A
VOSZ eredményei között
említette, hogy az Alkot-
mánybíróság megvizsgálta
és alkotmányellenesnek
nyilvánította az elvárt adó ki-
vetését. Összefogással elér-
ték, hogy a gazdasági tárca
ne szüntesse meg ez év vé-
gén a Széchenyi-kártyát.

M. E.

Új drótfonatgyártóVíziközmû-társulat Vállalkozók
a gazdaságról

Mostoha kastélysors

Tömbrehabilitáció

A Körös Volán-ügy



5Csabai Mérleg Ami városunk

Avárosháza dísztermé-
ben a Békéscsabán fel-

lelhetô négy nemzetiség
képviselôi közös ünnepsé-
gen vettek részt december
10-én délután. A jelenlévô-
ket elsôként Köles István al-
polgármester köszöntötte,
aki ünnepi beszédében
arra emlékeztetett, hogy
Magyarország Szent István
kora óta soknemzetiségû.
Városunkban, Békéscsa-
bán ma is több náció él
egymásmellett, s ezt érték-
ként kell kezelnünk.
Az ünnepségen a szlo-

vák, román, lengyel és ci-
gány kisebbségek minde-
gyike képviseltette magát,
s verssel, tánccal, kórus-
mûvekkel mutattákmeg sa-
játosságaikat, szórakoztat-
ták egymást. Az esemé-
nyen a városban mûködô
kisebbségi önkormányzat-
ok díjakat adtak át az értük
legtöbbet tevékenykedô, ki-
magasló teljesítményt nyúj-

tó személyeknek. Nagy Fe-
renc a cigányság képvise-
letében Bencsik Ilonának, a
helyi polgármesteri hivatal
munkatársának köszönte
meg a segítséget, Grósz
György, a román kisebbsé-
gi önkormányzat békéscsa-
bai elnöke pedig (a kitünte-
tett más elfoglaltsága okán)
dr. Aurel Árgyelán felesé-
gének adta át az aradi
egyetem rektorát megilletô
díjat. Leszkó Malgorzata, a
lengyel kisebbségi önkor-
mányzat vezetôje férjének,
Leszkó Pálnak adhatta át
a kisebbség támogatásá-
ért járó elismerést, a csa-
bai szlovákok vezetôjétôl,
Andó Györgytôl pedig Ko-
vács Pál nyugalmazott lel-
kész és levéltáros, a Me-
zômegyeri Asszonykórus,
Paulik László tanár és Tóth
Mihály vehette át a csabai
szlovákság támogatásáért
az elismerést.

G. E.

Kotyecz Ildikó, a kollé-
gium mentálhigiénés

szakemberének szervezé-
sében a békéscsabai Szent-
Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollé-
gium az idei tanév ôszi
egészségnevelési program-
ja keretében „csatlakozott”
a Szülészeti-Nôgyógyászati
Prevenciós Tudományos
Társaság A-HA! országos
szexuális ésmentálhigiénés
felvilágosító programjához.
Az idei „mentálnapok” kü-

lönösen sok tanulót vonzot-
tak, hisz korosztályuknak és
érdeklôdésüknekmegfelelô
témáról hallhattak felvilágo-
sító elôadást. Intézményünk
védônôje,Rück Ilona elôadá-

sa – az AIDS világnapjához
kötôdve – a betegség okát,
terjedését taglalta, a preven-
tív védekezésre helyezve a
hangsúlyt.
A programmásodik délu-

tánja dr. Harsányi Gábor szü-
lész- nôgyógyász orvos elô-
adásának adott helyet. A
program harmadik napján a
tanulók csapatokban mér-
hették össze ügyességüket
és tájékozottságukat. A Fe-
kete Gabriella által összeállí-
tott játékos vetélkedô a gyü-
mölcssaláta elkészítésétôl a
plakátkészítésig hangulatos
és „egészséges” délután-
nak adott helyet, a lányok
nagymegelégedésére.

A. M.

Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény
44. § (2) bekezdésében elõírt ebnyilvántartás

pontosítása kapcsán
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
megbízásából a Békéscsabai Városi Állatvédõk KHE

ebösszeírást végez.
Kérünk minden békéscsabai lakost, hogy az általa tartott ebek
azonosítási adatait (fajtáját, születési idejét, nemét, színét,
ha van, jelölési számát) írásban vagy telefonon bejelenteni

szíveskedjenek.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 30.
Telefon: 06-30/322-2776

Szakmai tanácskozást
tartottak december 7-

én Békéscsabán, a Békés
Megyei Igazságügyi Hivatal
Kazinczy utcai helyiségé-
ben a büntetôügyekben al-
kalmazható közvetítôi tevé-
kenység egyéves tapaszta-
latairól.
A rendezvényen a szak-

emberek a mediáció (egy-
fajta konfliktuskezelô mód-

szer) tapasztalatairól, a köz-
vetítôi eljárások országos
eredményeirôl, a döntési
kompetenciákról hallhattak
elôadásokat az ügyészség,
bíróság, illetve az igazság-
ügyi hivatal munkatársaitól
– tájékoztatott Szilágyiné dr.
Szász Zsuzsanna, a Békés
Megyei Igazságügyi Hivatal
igazgatója.

(gem)

December elején tartotta
évadbúcsúztató tag-

gyûlését a Békéscsabai Ci-
vil Szervezetek Szövetsége.
Ezúttal négy szervezet kérte
felvételét a szövetség tag-
szervezetei közé, s ezzel
százhúszra emelkedett a
taglétszám. Határozat szü-
letett arról, hogy a szövet-
ség 2008-as tagdíja egyesü-
letenként 2400 Ft lesz.

Kisné Zsigovics Erzsébet
ügyvezetô beszámolt a szö-
vetség 2007. évi munkájá-
ról, valamint elfogadták a
2008. évi munkatervet. Gó-
lya Pál, a szövetség elnöke
megköszönte a tagszerve-
zetek munkáját, majd min-
denkinek kellemes kará-
csonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag, boldog új
évet kívánt.

A Tóth Produkció köszöni a Korzó téri ételosztásnál nyúj-
tott támogatást és segítséget Békéscsaba önkormányza-
tának, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság-
nak, a Primõr Duó Kft.-nek, a Doxabó Kft.-nek (Sarkad), az
Elefánt Sörözõnek, az Expo Team Kft.-nek, a Kopirex-Ker
Kft.-nek, a Szuperinfónak, aNovákDoboznak, Deák Ferenc
köztisztviselônek, Joó Gábornak, Opauszki Tamásnak, Ke-
lemen Lászlónak, Kovarszki Évának ésUnyatinszki Tamás-
nak, valamint Tóth Róbertnek és a sátorépítõ brigádnak

Abékéscsabai Szent-
Györgyi Albert Gimná-

zium, Szakközépiskola és
Kollégium az idei tanévben
is megrendezte hagyomá-
nyos vers- és prózamondó
versenyét a kollégium falai
között.
A lelkes és nagy szám-

ban jelentkezô kilencedikes
korosztály kiállása azt bizo-
nyítja, hogy nemhalt még ki
az érdeklôdés az irodalom
és a költészet iránt.
A házi vers- és próza-

mondó verseny – Such Ildi-
kó nevelôtanár szervezésé-
ben – a múlt század irodal-
mi kávéházainak hangula-
tát idézte, és ha a lányok
lelkesedése megmarad,
kollégiumunk igyekszik ele-
get tenni e nosztalgia iránti
igénynek.
A verseny elsô helyezett-

je Berényi Ildikó (Írisz cso-
port, képünkön), aki a váro-
si vers- és prózamondó ver-

senyen fogja képviselni a
kollégiumot.
Második helyezett: Kraj-

csovics Martina (Semmel-
weis csoport), és Szabó
Anita (Radnóti csoport).

Harmadik helyezett: Sza-
bó Jusztina (Szent-Györgyi
csoport) és Orsós Adrienn
(Jankai csoport).
A sikeresen szereplô ta-

nulók könyvjutalomban ré-
szesültek.

Ananené Mária
nevelôtanár

Vers és prózaEgyütt ünnepeltek Mentálnapok 2007.

Civilek munkaterve

Konfliktuskezelôk

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

2007. december 22., szombat:munkanap,
2007. december 24., hétfô:munkaszüneti nap,
2007. december 29., szombat:munkanap,
2007. december 31., hétfô:munkaszüneti nap lesz.

2007. december 22-én és december 29-én az ügyfélfogadás
8.30–12.00-ig, az okmányirodában 7.30–12.30-ig tart.

Dr. Benedek Mária jegyzô
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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,,  KKeelleett--kkeerrtteekkbbeenn,,  JJáácciinntt  uuttccáábbaann  11110000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, 3388  nnmm--eess,,
ffsszz..  ++  tteettôôtteerreess  ccssaallááddii  hháázz ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1100  770000  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 eladó 2 szobával, garázzsal. 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 szobá-
val, radiátor hôleadókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1133  220000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann, 1000 nm-es telken 80 nm-es 2 szobás parasztház,
felújítandó vagy lebontandó..  ÁÁrr::  1133  000000  000000  FFtt..  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken, 155 nm, 2 szoba, nappalis
családi ház, csempekályhával eladó. ÁÁrr::  1133  990000  000000  FFtt..  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKéézzaayy  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,,  LLóórráánnttffffyy  uu..--bbaann,, 336622  nnmm--eess  tteellkkeenn 110000  nnmm--eess  ttééggllaahháázz 33  sszzoobbáávvaall,,
mmeelllléékkééppüülleetttteell  sszzéépp  áállllaappoottbbaann  eellaaddóó..  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..--bbaann , kis telken 82 nm-es, 2 szobás + nappalis csalá-
di ház eladó. Nincs kész, de az eladó vállalja a befejezést. ÁÁrr::  1144  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,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  880000  nnmm--eess  tteellkkeenn  113300  nnmm--eess,,  33  sszzoobbááss,,  öösssszz--
kkoommffoorrttooss  ccssaallááddii  hháázz ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell,,  ggaarráázzzzssaall  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1188  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
családi ház elkezdett hôszigeteléssel eladó. ÁÁrr::  1188  660000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  ccsseennddeess,, nnyyuuggooddtt,,  hheellyyeenn,,  aa  ppiiaacchhoozz,,  cceenntteerrhheezz  kköö--
zzeell  110000 nnmm--eess,,  33  sszzoobbááss  ccssaallááddii  hháázz ggaarráázzzzssaall  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1199  550000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann 160 nm-es, felújított, 3 szobás családi ház
1000-es telken eladó..  ÁÁrr::  1199  550000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinnccyy  llttpp..--eenn 4. emeleti téglalakás, egyedis, 1,5 szobával, nagy
konyhával eladó. ÁÁrr::  77  330000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 77..  eemmeelleettii,,  5544  nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss,,  kköözzppoonnttiiss  llaakkááss eerr--
kkééllllyyeell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  220000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 11..  eemmeelleettii,, 5533  nnmm--eess,,  11  ++  22  ffééll  sszzoobbááss  llaakkááss kköözzppoonn--
ttii  ffûûttéésssseell,,  ttaavvaallyy  tteelljjeesseenn  ffeellúújjííttvvaa  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  660000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann  33..  eemmeelleettii,, 4488  nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss,, ffeellúújjííttootttt  llaakkááss eeggyyee--
ddii  ffûûttéésssseell,,  kkoommbbii  kkaazzáánnnnaall,,  kkiiss  rreezzssiivveell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  660000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  TTööllggyyffaa  uuttccáábbaann 3. emeleti, tégla, 50 nm-es, 2 szobás, egyedis la-
kás galériás hálóval eladó. ÁÁrr::  77  880000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn 44..  eemmeelleettii,, 4433  nnmm--eess,,  11,,55  sszzoobbááss  llaakkááss ffrraanncciiaa  kkii--
llééppôôvveell,,  rréésszzbbeenn  ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann  eellaaddóó..  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 11..  eemmeelleettii,, 6600  nnmm--eess,, eeggyyeeddiieessíítteetttt  llaakkááss 22  sszzoobbáávvaall,,
nnaaggyy  eerrkkééllllyyeell,,  kkoonnyyhhaa ++  ééttkkeezzôôvveell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  550000  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 egye-
di fûtéssel, részbeni bútorozással eladó. ÁÁrr::  77  880000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  44  sszziinntteess  ééppüülleettbbeenn  44..  eemmeelleettii,,  5566  nnmm--eess,,  11  ++  22  ffééll
sszzoobbááss,, eeggyyeeddiiss  llaakkááss  eellaaddóó,,  ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann..  ÁÁrr::  88  000000  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. em.-i, 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 szo-
bával, erkéllyel eladó..  ÁÁrr::  88  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKôômmûûvveess  KK..  ssoorroonnmmaaggaassffööllddsszziinnttii,,  5588  nnmm--eess,, 22000055--bbeenn  tteelljjeesseenn  ffeell--
úújjííttootttt  llaakkááss kköözzppoonnttii,, rraaddiiááttoorrooss  ffûûttéésseell  eellaaddóó..  ÁÁtt::  88  220000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy--llttpp..--eenn 1. em.-i, 50 nm-es, 2 szobás, téglablokkos, egye-
dis, konvektoros fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  88  220000  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  úúttoonn40 nm-es, utcafronti házrész 1 szobával, konyhával, ét-
kezôvel, kis virágoskerttel eladó. ÁÁrr::  55  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann,, 200 nm-es telken 51 nm-es, felújított udvari ház-
rész 2 szobával, konyha + étkezôvel, elôkerttel eladó. ÁÁrr::  77  770000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann 111122  nnmm--eess,,  uuttccaaffrroonnttii  hháázzrréésszz kköözzeeppeess  mméérreettûû  ttee--
lleekkkkeell,,  22  sszzoobbáávvaall,,  nnaappppaalliivvaall  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1166  550000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  OOrroosshháázzii  úúttoonn,,  nnaaggyy  ffoorrggaallmmúú  hheellyyeenn 3300,, iilllleettvvee  2200  nnmm--eess  hheellyyssééggeekk
kkiiaaddóókk iirrooddáákk,,  vváállllaallkkoozzáássookk  sszzáámmáárraa..  ÁÁrr::  3300  000000 FFtt//hhóó,,  2200  000000 FFtt//hhóó..
••  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  CCeenntteerrnnééll 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó cé-
gek, 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, kocsibeálllási lehetôséggel kiadó. ÁÁrr::  3355  000000 FFtt  ++  
rreezzssii//hhóó..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann  2200  nnmm--eess  hheellyyiisséégg  kkiiaaddóó sszzéépp  áállllaappoottbbaann,,  
vviizzeessbbllookkkkaall,,  kkllíímmáávvaall sszzééppssééggááppoolláássii  vváállllaallkkoozzáássnnaakk..  ÁÁrr::  3300  000000  FFtt//hhóó..  
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn  3300  nnmm--eess,, 33  hheellyyiissééggeess,,  tteelljjeess
kköözzmmûûvveell  eellllááttootttt  hheellyyiisséégg  kkiiaaddóó,,  hhoosssszzúú  ttáávvrraa..  ÁÁrr::  5500  000000  FFtt//hhóó..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 11..  eemmeelleettii,, üüvveeggkkiirraakkaattooss,,  22  sszziinntteess,,  5555  nnmm--eess  hheellyyii--
sséégg,,  aazz  UUnniivveerrzzáállllaall  sszzeemmbbeenn,,  iirrooddáákk  sszzáámmáárraa  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1100  550000  000000  FFtt..

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 szoba, konyha, 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, kony-
ha, 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, kö-
zös udvarral + hátsó kis udvar, 2,5 szobával eladó. ÁÁrr::  2211 000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  SSááss  kköözzbbeenn,,  550000  nnmm--eess  tteellkkeenn  220000 nnmm--eess  ssoorrhháázz 77  sszzoobbáávvaall,,  aammee--
rriikkaaii  kkoonnyyhháávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..  BBeellvváárroossii  llaakkáásstt  bbeesszzáámmííttaannaakk..
ÁÁrr::  3388  000000  000000  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK:
••  SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann, frekventált, csendes helyen 82 nm-es, polgári típusú, tég-
lablokkos ház 1 nagy szobával, konyhával, étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1166  000000  000000  FFtt..
••  CCssáárrddaasszzáállllááss,,  FFeellsszzaabbaadduullááss  uuttccáábbaann,,  aa  nnaaggyy  ááttmmeennôô  ffoorrggaallmmúú  hheellyyeenn,,  kköözzvveett--
lleennüüll  aa  ffôôúútt  mmeelllleetttt 11118800 nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, 224400  nnmm--eess  ccssaallááddii  hháázz –– 22  sszziinntteess,,  ffeellüüll
aa  llaakkááss,,  lleenntt  jjóóll  mmûûkkööddûû  vveennddééggllááttóó  vváállllaallkkoozzáássssaall,,  tteelljjeesseenn  ffeellsszzeerreellvvee  ––  eellaaddóó..
ÁÁrr::  4499  990000  000000  FFtt..
••  LLaajjoossmmiizzssee  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn  33  ggeenneerráácciióó  sszzáámmáárraa  iiss  aallkkaallmmaass,,  11550000
nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, 441177  nnmm--eess  lluuxxuuss  ccssaallááddii  hháázz  33  kkiiaallaakkííttootttt  aappaarrttmmaannnnaall,,  úússzzóómmee--
ddeennccéévveell,,  44  áálllláássooss  ggaarráázzzzssaall,,  sszzéépp,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  113355  000000  000000  FFtt..
••  VVéésszzttôô,,  BBeetthhlleenn  GGáábboorr  uuttccáábbaann 970 nm-es telken lévô, 70 nm-es, 3 szobás csa-
ládi 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 szoru-
ló, 3 szobával, központi fûtéssel, a központhoz közel eladó. ÁÁrr::  66  550000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  FFeeccsskkee  ssoorroonn 882 nm-es – víz, gáz lekötve a telken, villany az ut-
cából bevezethetô –, halas tó közelében körbekerített építési terület eladó. 
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 – gáz szolgalmi úton, a másik ut-
cáról bevihetô, villany bevezetve, fúrott kút, víz bevezetése folyamatban – szerszá-
mos melléképülettel, gyümölcsfákkal, körbekerítve eladó. ÁÁrr::  44  000000  000000  FFtt..
••  BBéékkééssccssaabbaa,,  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáábbaann (Keleti-kertek) 808 nm-es, körbekerített építési
telek – az utcában 70% már be van építve, tehát közmû szempontjából nagyon
jól ellátott, gázcsonk bent van, többi a telek elôtt – szerszámos kisházzal eladó.
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..

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!!

Szerencsét hozott a csa-
patnévválasztás a Petôfi

Utcai Általános Iskola négy
7. osztályos diákjának, Böôr
Zsófiának, Bartos Katának,
Kasoly Máténak, Pribelszki
Péternek és felkészítô taná-
ruknak, dr. Binszkiné Lauri-
nyecz Ildikónak, akik a kö-
zelmúltban részt vettek a
Budapesten megrendezett
Bolyai matematikai csapat-
verseny országos (írásbeli
és szóbeli) döntôjén. 
A verseny elsô fordulójá-

ban minden évfolyamon ti-
zenhárom feleletválasztós
és egy írásbeli kidolgozást
igénylô feladatot kellett
megoldani. Az itt elért pont-

szám szerint kategórián-
ként a legjobb hat csapat
még szóbeli fordulón dönt-
hette el a végsô sorrendet.
A szóbelin a zsûri – a he-

lyes feladatok megoldása
mellett – értékelte a mate-
matikai felkészültséget, a
bemutatás minôségét és
azt, hogy a csapatok tagjai
mennyire felelnek meg a
verseny mottójának.
A versenyt megelôzô ko-

moly felkészülés meghozta
az eredményt: a „petôfis
szuper négyes” – a buda-
pestieket és a nyíregyházia-
kat megelôzve – a húsz in-
duló csapat közül az elsô
helyezést érte el.

Új kezdeményezést indí-
tott az idén ôsszel a Bé-

kési Úti Közösségi Házak. A
tehetségkutató rendezvény-
re olyan fiatal rockzeneka-
rok jelentkezését várták Bé-
kés megyébôl, amelynek
tagjai a 15–22 éves korosz-
tályhoz tartoznak, így támo-
gatva a kezdô-amatôr zené-
szek elsô próbálkozásait.
A versenyre tíz zenekar

jelentkezett; négy békés-
csabai, két orosházi, két
pusztaföldvári, egy szarvasi

és egy eleki csapat. A fiata-
loknak a Békési Úti Közös-
ségi Házak jazzklubjában,
szakértô zsûri elôtt kellett
számot adniuk tudásukról. 
1. helyezett: Downfall

(Szarvas). 2. helyezett: Over
The Way (Elek). 3. helyezett:
Z. R. B. (Békéscsaba).
A szervezôk a nagy siker-

re való tekintettel, hagyo-
mányteremtô céllal a követ-
kezô években is szeretnék
megrendezni a rockzenei
tehetségkutató versenyt. 

Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20. • Telefon: 66/326-053, 30/456-8795

E-mail: info@diaktanya.hu • Web: www.diaktanya.hu

December 22-én, 20 órakor:
Tátrai Tibor és Szûcs A. Gábor lemezbemutató koncertje

Helyszín: volt Phaedra mozi. Jegyár: 2400 Ft.

December 27-én, 19 órakor: Magna Cum Laude-koncert
Helyszín: sportcsarnok. Jegyár: elôvételben 1200 Ft, a helyszínen 1500 Ft.

Jegyek a Diáktanyán kaphatók.

Várunk mindenkit a Karácsonyi Sokadalomba, a Korzó térre!

RocktehetségekSzuper négyes

Miniszteri kitüntetést kapott az Aut-Pont

Szeretettel várunk minden 
kedves gyermeket és felnôttet

a Munkácsy Mihály 
Emlékházba

(Békéscsaba, Gyulai út 5.) 

RÉGI KOROK JÁTÉKAINAK
kiállítására.

Nagyszüleink játékait a kecskeméti 
Szórakaténusz Játékmúzeumból, 

a Diáktanyáról és magángyûjtôktôl kaptuk.
Megtekinthetôk: 2008. január 13-ig.
Iskolás és óvodás csoportoknak 

a látogatás ingyenes.

ATessedik Sámuel Fôis-
kola Gazdasági Kara

karácsonyi jótékonysági
akciót hirdetett. Ennek ke-
retében a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány számára
gyûjtöttek adományokat,
melyeket személyesen visz-
nek ki az alapítvány nagy-
szalontai otthonába.
A felhívással az Erdély

negyven településén közel
ezerötszáz gyermek gon-
dozását felvállaló alapít-
ványt kívánják segíteni a
szervezôk. Az akció kere-
tében gyûjtöttek játéko-
kat, könyveket, írószereket, 
ruhanemût, tartós élelmi-

szert, illetve anyagi támo-
gatásra is volt lehetôség. 
Az akció fôvédnökségét

Krajcsóné Kraszkó Ilona dé-
kán asszony vállalta, aki 
lehetôvé tette, hogy a fel-
ajánlásokat a fôiskola bu-
szával személyesen szállít-
sák ki a szervezôk Nagy-
szalontára, ezzel nagy örö-
met szerezve az ottani kö-
zel ötven rászoruló vagy
árva gyereknek.
A témáról Baran Ádám

kulturális és sportreferens
tud bôvebb felvilágosítást
adni a 30/26-99-856-os tele-
fonon és a baranadam1@
gmail.com e-mail címen.

Gyûjtés az árváknak
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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. Tele-
fon: 30/326-8630.

Békéscsabán 2 szobás, üres, egyedis
lakás kiadó! Telefon: 20/260-3432.

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

A Lencsési B területén garázs kiadó
vagy eladó. Telefon: 66/640-417 és
30/607-0760.

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

Lencsésin albérlet kiadó. Telefon: 
20/315-9912.

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 a 70/328-8486-
os telefonszámon.

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

Békéscsabán az U alakúban eladó
egy 62 m2-es lakás. Telefon: 
30/925-2236.

OK TA TÁS
Angol nyelvoktatás, külföldi munkára.
Felkészítés kezdôknek is. 
30/345-9237.

Angol nyelvvizsgára felkészítés! 
30/527-7078.

SZOL GÁL TA TÁS
www.elitefittkondi.lapja.hu.
www.olasz-italiano.uw.hu.

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

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

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! Re-
dôny, reluxa, harmonikaajtó, szalag-
függöny, szúnyogháló. Zárszerelés
és -javítás. Utánfutó-kölcsönzés a
Lencsésin: Dobos István u. 20. 
Telefon: 66/636-135, 30/233-4550 és
70/335-7584.

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Telefon: 433-079 és 30/359-8560,
Gubény 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. Békés-
csaba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Te-
lefon: 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.

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

A P R Ó H I R D E T É S

HIRDESSEN LAPUNKBAN!

1. A véle-
ményezés-
re szánt
idô rövid-
sége miatt
a valódi
társadalmi

vita szándékának mellôzése
nyilvánvaló.
2. A tervezet a két kor-

mánypárt konszenzusának
hiánya miatt is kétségbe
vonható.
3. Valódi minôségjavulás,

igazságosság, fenntartható-
ság csak valódi konszenzu-
son alapuló, kormányzati
ciklusokon átívelô módon
lenne elérhetô.
4. Az elmúlt egy esztendô

„reformja” financiális meg-
szorítások okozta rombo-
lásból áll.
5. Megfigyelve több or-

szág (állami modell: Anglia,
Svédország, több szerve-
zetû: Németország, Auszt-
ria) biztosítóit, érdemi kü-
lönbség nincs. 
6. A jobb ellátáshoz nem

biztosítókat, hanem szolgál-
tatókat kell versenyeztetni. 
7. A „nem jár járulékeme-

léssel” állítás – tekintettel a
biztosítók arcpirítóan ma-
gas adminisztratív és
mûködtetési költségeire,
profitjára – semmiképpen
nem jelent garanciát.
8. Vajon honnan veszik

majd a biztosítók azt a
pénzt, amellyel egy-egy te-

rületre pályáznak, amivel
megszerzik a terület ellátási
jogát, és mi lesz ennek az
ára?
9. A kommunikáció folya-

matosan a többségi állami
tulajdon (51%) fenntartását
hangoztatja, de az anyag
szerint a kisebbségi tulajdo-
nosnak (biztosítók) döntô
befolyása van a pénztár irá-
nyítására.
10. Az anyag szerint a be-

vezetendô rendszer az E-
alap éves bevételéhez vi-
szonyítva maximálva négy
százalékot kap. Az eddigi
biztosítási rendszer (OEP)
alig több mint 1%-ot kapott!
Ha az OEP is 4%-ot kapott
volna, akkor lehet, hogy
most erre a „reformra” nem
lenne szükség.
11. Változatlanul az ön-

kormányzatokra lesznek há-
rítva a fejlesztések, tôkebe-
ruházások, tehát alaptalan
az az állítás is, hogy a privát
biztosítók jelentôs fejleszté-
seket, beruházásokat fog-
nak véghezvinni.
12. Sok évtizedes tapasz-

talat, hogy az ilyen típusú
„reformok” bevezetésekor
hiába rögzítették a lefölö-
zés, a szelekció tiltását,
mert ha az üzleti biztosítók
közszolgálati feladatot kap-
tak, saját üzleti szabályaik,
saját részvényeseik profitér-
dekei szerint jártak el.

Dr. Fábián Ágnes

A biztosítókrólIn memoriam
Dr. Erdei Aranka tanárnô, történész

(1925–2007)

Mindazok, akik ismertük, tiszteltük s szerettük, szomorúan vet-
tük a hírt azon a szeptemberi napon, hogy Aranka néni rövid,

szenvedésekkel járó betegségben megtért Teremtô Urához, hitval-
ló ôseihez.
Sarkadon született 1925. február 20-án. Édesapja Erdei István gaz-

dálkodó asztalos iparos, édesanyja  „háztartásbeli” foglalkozású. Bár
lehettem volna koromnál fogva Aranka néni tanítványa, de sajnos,
nem lehettem, mert „oly korban…” születtem, hogy származásom mi-
att Vácra keveredtem középiskolába, megyebeli középiskolákból „ki-
tiltattam”. Valószínû, szigorú tanár volt, mégis sokan szerették, tisz-
telték tanítványai közül. Voltak többen olyanok is, akik nem nagyon
kedvelték, gondolom, fôleg akik nem nagyon szaggatták az istrángot
a történelemtudományok elsajátítása terén.
Történészi munkájában – lehet, hogy nem véletlenül – igyekezett

olyan témaköröket választani, amibe nem kellett hangsúlyosan bele-
szôni a „marxista történetírás” követelményeinek megfelelô tirádákat. 
2007 ôszén vettünk búcsút tôle Sarkadon, a Körözsháti reformá-

tus temetôben nagytiszteletû Marti Miklós Nándor békéscsabai lelki-
pásztor szolgálatával. Isten nyugtassa! Áldás, békesség legyen lé-
gyen porai felett.

Cs. Szabó István 

Legszebb ünnepünk, kará-
csony közeledtével azt kí-
vánom, hogy a kisded Jé-
zus születése napja hozzon
megbékélést, örömet és
boldogságot minden em-
bertársamnak.
Ünnepeinket közösség-

ben szoktuk megtartani:
csa ládban, baráti társaság-
ban, egyházban, faluközös-
ségben. Az együtt ünneplés
akkor is valóság, ha nem fi-
zikai értelemben vagyunk
együtt. A lelki közösség, a
valakihez tartozás tudata is
adhat közösségi élményt.
Fontos az ünnep tartalma,
nem hagyhatók el a szoká-
sok, nélkülözhetetlenek a
hangulati elemek is. Nagy
hagyományú közösségben
valóságos liturgiája van az
ünneplésnek.

De bármilyen gazdagon
terített az asztal, akármilyen
szép is az ünneplô ruhánk,
ha nem találjuk meg egy-
más kezét, nem lesz igazi
ünnepünk, magányosak
ma radunk. Minden ünneplô
családnak azt kívánom,
hogy az egymás felé fordu-
lásra, a szeretetre helyezzék
a hangsúlyt.
Azokhoz is szólnék, akik

egyedül ünnepelnek. Keres-
sék meg a lelki közösséget
azokkal, akikkel egy csalá-
dot, egy egyházat, egy nem-
zetet alkotnak.
Karácsony üzenete, a kis

Jézus születése napja újítsa
és világítsa meg mindnyá-
junk szívét. Vegyük észre
egymást – azt is, aki mellett
eddig elmentünk.

Balázs József   

A békéscsabai közgyûlés Fidesz-frakciójának tagjai jó
karácsonyt és boldog új évet kívánnak a város lakóinak

Ünnepi misék, istentiszteletek
KATOLIKUS EGYHÁZ, BELVÁROSI KATOLIKUS TEMPLOM: December 24., hét-

fô: 14 órától gyermekek karácsonya, 24 órától éjféli mise. December 25., kedd:
7, 10 és 17 órától ünnepi szentmise. December 26., szerda: 7, 10 és 17 órától ün-
nepi szentmise.

JÉZUS SZÍVE-TEMPLOM, JAMINA: December 24., hétfô: 24 órától éjféli mise. De -
cem ber 25., kedd: 7.30, 10 és 18 órától ünnepi szentmise. December 26., szerda:
7.30, 10 és 18 órától ünnepi szentmise.

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ, EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOM ÉS KISTEMPLOM:
December 24., hétfô: 14.30 órától szlovák nyelvû istentisztelet a kistemplomban, 
17 órától magyar nyelvû istentisztelet a kistemplomban. December 25., kedd: 8.30
órától szlovák nyelvû istentisztelet a nagytemplomban, 10 órától magyar nyelvû is-
tentisztelet a nagytemplomban, 17 órától magyar nyelvû istentisztelet a kistemp-
lomban. December 26., szerda: 8.45 órától szlovák nyelvû istentisztelet a kis-
templomban, 10 órától magyar nyelvû istentisztelet a kistemplomban.

JAMINAI EVANGÉLIKUS TEMPLOM: December 24., hétfô: 17 órától ünnepi isten-
tisztelet. December 25., kedd: 8 órától szlovák nyelvû úrvacsora, 8.45 órától szlo-
vák nyelvû istentisztelet, 10 órától magyar nyelvû istentisztelet úrvacsorával. De -
cem ber 26., szerda: 9 órától összevont magyar-szlovák istentisztelet, 14 órától ve-
csernye.

REFORMÁTUS EGYHÁZ: December 24., hétfô: 15 órától gyermekek karácsonya.
December 25., kedd: 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet. December 26.,
szerda: 10 órától ünnepi istentisztelet debreceni ünnepi küldött szolgálatával.

A szeretet, a bizalom üzenete
(olvasói levél)
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Békéscsaba anno…
(A nagytemplom matuzsálemi korú óraszerkezetérôl)Él valaki Jaminában, aki

szépen, csendben több-
szörös országos bajnok lett,
december elején egyedüli
magyarként képviselte ha-
zánkat az olaszországi Eu-
rópa-bajnokságon, több
nemzetközi versenyen vett
részt, és kivívta a részvétel
jogát a jövôre Olaszország-
ban megrendezendô világ-
bajnokságra. Mindezt támo-
gatók nélkül, hegesztôi
munkája és három gyerme-

ke mellett. Ez a valaki a 45
éves Kurta László, aki alig 11
éves korában, egy kis zöld
asztalnál szeretett bele a bi-
liárdba, különösen, hogy a
körülötte lévô felnôtteket
sorra megverte. Ma már az
ötbábus olasz biliárd bajno-
ka, és annak ellenére, hogy
alig van gyakorlási lehetô-
sége, ott találjuk az élvonal-
beli versenyzôk között. Mi-
közben mesél, a legutóbbi
Európa-bajnokság képeit
nézegetjük. Az egyiken ott a
magyar zászló, és mellette
Kurta László.

– Ezen a bajnokságon
olasz, dán, svájci, francia,
német és luxemburgi ver-
senyzôk vettek részt. Min-
den nemzet képviselôjét a
saját zászlajával vezették
fel, jó volt magyarként jelen
lenni és hallani a Himnuszt.
Az olasz biliárd leginkább
az asztal méretét illetôen kü-
lönbözik a nálunk honos bi-
liárdtól. A játékfelület 284 x
142 centiméteres, nagy az
asztal helyigénye. Magyar -
országon csak Budapesten,
Bácsalmáson, Sopronban
és Gyömrôn vannak olyan
klubok, ahol gyakorolni le-
het. Próbálkoztunk Békés-
csabán is, de nem sikerült
termet találnunk, nem be-
szélve arról, hogy az ilyen
biliárdasztal ára egymillió
forintnál kezdôdik. A verse-
nyeken persze gyönyörû,
tökéletes, fûtött asztalokon
játszunk, ezek között van-
nak olyan különleges dara-
bok is, amelyek rendkívül
komoly értéket képviselnek.
Az ötbábus olasz biliárdot
1994-ben kezdtem, és két
év kihagyással azóta is ját-
szom. Négyszer voltam or-
szágos bajnok, legutóbb,
az ôsszel, a mostani Euró-
pa-bajnokságon pedig 12.
helyezett lettem. Nagy ál-
mom, hogy a jövô évi világ-
bajnokságon bekerüljek a
legjobb 16, esetleg a leg-
jobb nyolc közé, és persze
álmodozom arról, hogy jó
lenne, ha Békéscsabán is
tudnék gyakorolni...

M. E.

Ötbábus bajnok

Aváros fölé magasodó
evangélikus nagytemp-

lom két és fél méter átmé-
rôjû toronyórája – immár
145 éve – óránként négy-
szeri kongatással messze-
hangzóan jelzi a múló idôt.
A régi szerkezethez te-

kervényes tölgyfa lépcsôsor
vezet. Körülbelül kétszáz
lépcsôfok megtétele után
egy három és fél méteres,
négyszögletes fabódé majd
elzárja az utat. Belépve a
keskeny ajtón a gyenge vi-
lágításban látható a mintegy
két és fél méteres vasszer-
kezet fogaskerekekkel, csi-
gákkal. Olybá tûnik, mintha
egy inkvizíció korabeli kín-
zókamra lenne.
Persze, nem az. Ez a né-

hol rozsdás vasszerkezet a
toronyórát mûködteti. Az
egyik vízszintesen futó me-
revítôn felirat. A gyenge
fényben silabizálom a dom-
borodó betûket. Ez áll raj-
ta: „Készítette az Úrnak 
1862. esztendejében Már-

ton Schelle János órakovács
mester, Iglón.” Majd még
egy rövid sor írás: „Magyar
gyártmány.”
A szerkezet az utolsó sze-

gig kézi munka – s a maga
korában remekmûnek szá-
mított. Mestere messze föl-
dön ismert lehetett.
Az óra ingája eléri a hat

métert. Mûködését hosszú
évtizedeken át havonta két-
szer kézi erôvel való felhú-
zással biztosították az egy-
ház által megbízott szemé-
lyek. Rendszeresen ôk gon-
dozták, kenték, tisztították 
a fogaskerekeket, a bronz-
perselyeket. A szerkezet hat
számlapon mutatta az idôt.
Fent, a torony tetején négy,
lent, a bejárat fölött egy és a
templom belsejében egy
számlap látható, amelyek
mutatóit az óraszerkezet
transzmissziós áttétele kap-
csolja össze.
Miután megcsodáltam az

iglói órakovácsmester idôt-
álló idômérô szerkezetét, to-
vábbkapaszkodok a kes-
keny, recsegô falépcsôn.
Alig néhány lépés után –
még egészen közel járok az
óraszerkezet fölött – az óra
ütni kezd. A három ütés ér-
ces hangja kellemesen
kong a torony belsejében.
Órámra pillantok: pontosan
háromnegyed tizenegy.
Az óraszerkezet fölött,

egymás mellett két egyfor-
ma, méteres átmérôjû, ne-
gyedkör forma öntött ércha-

rangra kis kalapácsforma
negyedóránként leadott üté-
sére kondult meg az idôjel-
zô. A harangokon a felirat az
öntômester neve: „Schauser
András és fia, Sándor, Pes-
ten, 1962.”
Felfelé menet, húsz mé-

terrel az óraszerkezet felett
eljutok arra a szintre, ahol a
négy kör alakú, fekete óra-
lap van: a lentrôl számítva
ötven méteres magasság-
ban ezek mutatják az idôt.
Itt futnak a vezetékek az
órák mutatóihoz. Amíg a
muzeális szerkezet rende-
sen mûködött, nem volt
probléma, az 1970-es évek-
ben történt felújítás után
azonban egyre többször hi-
básodott meg a toronyóra.
A biztonságos mûködés ér-
dekében 1992-ben teljesen
elektromos mûködésûvé
alakította át az órát Orbán
József gyomaendrôdi ha-
rang- és toronyóra-villamo-
sító mester.

Gécs Béla

Aközelmúltban tartotta
évadzáró ünnepségét

az egyedülállóan eredmé-
nyes versenyévet maga mö-
gött tudó, harmincöt éves
múltra visszatekintô Békés-
csabai Atlétikai Club. Kie-
melkedô teljesítményüket
2007-ben utánpótlás-kor-
osztályban (13 éves kortól
20 éves korig) elsô helye-
zéssel ismerte el a Magyar
Atlétikai Szövetség – 85
egyesület közül.
A városháza dísztermé-

ben képes, filmes összeállí-
tást láthattak a vendégek az
év sikereirôl, s a beszámolót
Tóth Sándor mesteredzô, a
klub ügyvezetôjének szak-
mai értékelése tette teljessé.
Az ünnepségen ott voltak a
megye és a város vezetôi,
köztük Domokos László, a
megyei közgyûlés elnöke és
Vantara Gyula Békéscsaba
polgármestere, aki jeles ven-
déggel érkezett: Járai Zsig-
mondminiszterrel együtt kö-
szöntötték az országos elsô
helyezett klub Eb-döntôseit
és vezetôit.
Az ünnepség keretében a

város önkormányzata elis-
merését Köles István alpol-
gármester nyújtotta át a pati-
nás, széles alapokon nyug -
vó klub 35. évfordulója alkal-
mából, míg Rábold Gusztáv,
a Magyar Atlétikai Szövet-
ség elnöke az országos
utánpótlásverseny gyôz te-
sének adott át díjat, melyet a
klub képviseletében Tóth
Sándor ügyvezetô igazgató
vett át.

Sportünnep


