
T izenöt új kennelt adott át
jelképesen a Kétegyházi

úti kutyamenhelyen január
14-én Köles István alpolgár-
mester. Az önkormányzat kö-
zel ötmillió forintos beruházá-
sával újabb esélyt kaptak a te-
lepen lévô elhagyott kutyák,
„akiket” a békéscsabai állat-
védôk lelkes csapata igyek-
szik minél jobb körülmények
közé, lehetôleg új gazdához
juttatni.

Aki gyakrabban megfordul
a csabai kutyamenhelyen, az
tapasztalhatja, hogy egyre
szebb és jobb környezetben
élnek itt az állatok, s hála az
idôt és energiát nem kímélô
állatvédôknek, még egy-egy
simogatás, jó szó is jut a kis
árváknak. A Csabai Állatvé-
dôk Egyesülete tavaly tavasz-
szal vette át a telep mûködte-
tését, felvállalva ezzel a köte-
lezô feladatokat is – tudtuk
meg Jambrichné Baranyai
Klárától, aki állatorvostan-hall-

gató lányával mutatta be a
menhelyet. Feladatból bôven
akad, hiszen 24 órás ügyele-
tet tartanak, az ô dolguk a
kóbor ebek, elhullott állatok
begyûjtése is. Egy fôállású al-
kalmazottjuk van, de mindig
találkozhatunk a menhelyen
néhány lelkes aktivistával.
Úgy tízen vannak azok, akik
rendszeresen segítenek, ke-
ményen dolgoznak a kutyák
körül – mesélte lelkesen Klá-
ra, az egyesület elnöke, majd
arra terelôdik a szó, milyen fe-
lelôtlen, lelketlen emberek is
élnek közöttünk:

– Sokan különösebb indok
nélkül hozzák ide megunt ku-
tyájukat, és szinte követelik,
hogy „vegyük át” ôket. Erre
nincs módunk, csak akkor tu-
dunk új állatot befogadni, ha
megüresedik egy hely, s azt is
csak úgy, ha a gazda igazolni
tudja, hogy a kutya oltva és
féregtelenítve van.
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Átadták a felújított, megyei
fenntartású Munkácsy Mi-
hály Múzeumot Békéscsa-
bán. Itt látható a világ legna-
gyobbMunkácsy-gyûjtemé-
nye, beleértve a legutóbb
huszonhétmillió forintért
megszerzett festményt.

Újjászületett a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeum,
ahol immáron korszerû kiállí-
tóterek, modern eszközök se-
gítik a múlt megismerését. A
világ legnagyobb Munkácsy-
gyûjteményével rendelkezô,

megyei fenntartású múzeu-
mot kívül-belül felújították. Az
interaktív eszközökkel felsze-
relt kiállítóterek élményt jelen-
tenek a látogatóknak.

A kilenc eredeti Munkácsy-
festményt és hét grafikát,
több mint négyszáz értékes
relikviát ôrzô múzeum egyik
különlegessége az „A kis
Jeanne” címû festmény, me-
lyet közadakozás segítségé-
vel sikerült megszerezni. A kis
Jeanne-t január 17-tôl tekint-
hetik meg az érdeklôdôk.

Az elmúlt közel két évti-
zedben az exportpiacok

megszûnésével számos ter-
melôüzem épült le Békéscsa-
bán. A gazdaság élénkítésé-
re, a helyi vállalkozások segí-
tésére 1994 januárjától a Bé-
késcsabai Vállalkozói Cent-
rum Kft. vállalkozói központot
és inkubátorházat mûködtet,
amelynek eddigi történetérôl,
tevékenységérôl Sztankó Já-
nos ügyvezetô igazgatót kér-
deztük.

– Társaságunk, amely
2000 óta teljesen önkormány-
zati tulajdonú, Magyarorszá-
gon az elsôk között hozott lét-
re inkubációs központot.
1994-ben 1500 négyzetméte-
res alapterülettel és hét kisvál-
lalkozással indultunk, ma kö-
zel 6000 négyzetméternyi te-
rületet adunk bérbe negyven
vállalkozásnak – ezek a cégek
közel 250 embernek adnak
munkát. A Kétegyházi úti te-
lephely mellett a Szigligeti ut-
cában irodaházat adunk bér-

be huszonnégy vállalkozás
részére. Az indulás óta hat-hét
ütemen keresztül újítottuk fel
az épületállományt, új csar-
nokok készültek. Kezdetben
60-80 százalékos, késôbb 50
százalék körüli pályázati tá-
mogatással valósultak meg a
beruházásaink, amelyekhez
az önerôt az önkormányzat
biztosította. A központ a kez-
detektôl százszázalékos ki-
használtsággal mûködött, ta-
valy viszont jelentôs sokk érte
a vállalkozókat. A szabályo-
zók kedvezôtlenül alakultak,
az itt lévôk közül többen szen-
vedtek károkat a körbetarto-
zások miatt is, illetve érzékel-
hetô volt, hogy az olcsóbb
munkaerô és a dinamikus fej-
lôdés a szintén európai uniós
Románia felé vonzza a befek-
tetôket. A helyek mintegy tíz
százaléka megüresedett, de
mára mindössze három mû-
helyünk kiadó, egy 90 és ket-
tô 190 négyzetméteres.

Egy történelmileg rövid ide-
ig nem volt a miénk, de

most ismét „hazatért a ház”. A
Balassi a nagy és dicsô múlt
után remélhetôleg szép jövô
elé néz – mondta Köles István
január 22-én, a magyar kultúra

napján, a Balassi névadó ün-
nepségén. A korábbi Békés
Megyei Mûvelôdési Központ
mostantól Balassi Bálint Ma-
gyar Mûvészetek Háza néven
áll továbbra is a népmûvészet,
a néprajz, a táncmûvészet és a

népzene szolgálatában. A Bé-
késcsaba és a megye között
létrejött ingatlancserének kö-
szönhetôen a város tulajdoná-
ba került a Luther utca 6. szám
alatti épület.

Esély az elhagyott kutyáknak Inkubátorház a fejlôdésért
V ízkereszttôl a nagyböjt

kezdetét jelzô hamvazó-
szerdáig tart a farsangi idô-
szak, amelyben helye van
az álarcos felvonulásoknak,
nagy lakmározásoknak és a
szürke télbe fényt, csillogást
varázsoló bálok hosszú sorá-
nak. A sorban idén az elsôk
között volt a városi jótékony-
sági bál, amelyet az év máso-
dik szombatján rendeztek
meg a Jókai-színház Vigadó-
jában.

Sokan érezték fontosnak
ezen az estén, hogy jelenlé-
tükkel (a belépôk árával, tom-
bolák vagy az árverés bevéte-
lével) segítsenek az Aut-Pont
Autista Gyermekekért és Fia-
talokért Alapítványnak. Vanta-

ra Gyula polgármester pohár-
köszöntôjében elmondta, a
békéscsabai polgárok mindig
szívesen adakoztak, ha ne-
mes ügyrôl volt szó, és nincs
ez másként ma sem. A bál a
Tímár Krisztián vezette Nyíri
Lajos Tánc-sport Egyesület
nyitó táncával indult, az est
folyamán fellépett a Four
Fathers Singers együttes, ját-
szott az Apropó zenekar, a já-
tékterem is várta a vendége-
ket, s a támogatók jóvoltából
számos tombolanyeremény
talált gazdára. Igazi kurió-
zumként Kádár Ferenc fotog-
ráfus segítségével korhû jel-
mezekbe öltözhettek az ér-
deklôdôk.
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Felújították a múzeumot Mûvészetek háza a Balassiban Új munkahelyeket
teremt a varroda

Jótékonysági városi bál

Tisztelettel meghívjuk Önöketaz V. polgári bálra
2008. február 2-án 20 órai kezdettel a Fiume szálló nagytermébe.

A bál fôvédnöke Orbán Viktor. A belépôdíj: 9500 Ft.
A kiváló ételeket a Fiume szálló szakácsai, a báli zenét

a Mediterrán együttes biztosítja. • Kép- és borárverés jótékonysági célra.
Szeretettel várunkmindenkit.

Polgárok Békéscsabáért Egyesület szervezésében.
Érdeklôdni a 06-30/299-0632-es telefonszámon lehet.

Térségünkben, így Békés-
csabán is a legégetôbb

problémák közé tartozik a
munkanélküliség. Ezért is kü-
lönösen örömteli esemény,
ha egy olyan vállalkozást mu-
tathatunk be, mely új munka-
lehetôségeket teremt a me-
gyeszékhelyen. Köles István
alpolgármesterrel a napok-
ban egy nemrégiben létrejött
varrodába látogattunk el, ahol
jelenleg hatvannyolcan dol-
goznak.

– Az iskola-összevonások
során úgy alakult, hogy fel-
szabadult, funkcióját vesztet-
te a ruhaipari szakközépisko-
la egykori tanmûhelye az Ôr
utcában. A város nem szeret-
te volna, ha ez az oktatási in-
tézmény, illetve az épület
hosszabb idôre üresen ma-
rad, ezért is fogadtuk öröm-
mel a varroda létrehozóinak
jelentkezését, akik éppen egy
ilyen ingatlant kerestek a vá-
rosban. Ennek köszönhetôen
az elôzôleg tanvarrodaként
üzemelô épület nem maradt
kihasználatlanul.
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Testületi ülésen történt CSABAI MÉRLEG2

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József. Nyomdai elõkészítés: Várhegyi János. Felelõs kiadó:
Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János cégvezetõ. Szerkesz-
tõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. I/28. Tel.: 66/523-855.
Megjelenik kéthetente 28 000 példányban. E-mail: csabai.merleg@
bekescsaba.hu. Hirdetésszervezés: Bayer Bt.

K ilépett az SZDSZ-frakció-
ból és a továbbiakban

függetlenként vesz részt a
közgyûlés munkájában Bok-
ros Mátyás (képünkön), aki a
szabad demokraták támoga-
tásával 2002-ben és 2006-ban
is egyéni körzetébôl, Gerláról
jutott a testületbe. A legutóbbi
önkormányzati választáson a
fideszes képviselôk mellett
egyedül neki sikerült egyéni-
ben nyernie. Kilépésével
megszûnik a testületben a li-
berális frakció, mivel egy kép-

viselôcsoport létrejöttéhez mi-
nimum három képviselô szük-
séges, az SZDSZ színeiben vi-
szont most már csak ketten
maradnak a testületben, Pap
János és Vámos József.

– Nem értek egyet az
SZDSZ országos vezetôivel, a
párt országos politikájával,
különösen azzal nem, amit az
egészségügy terén kívánnak
tenni. Nincs ráhatásom arra,
hogy ezen a szinten mi törté-
nik. Nem szeretnék semmifé-
le negatív kampányt a liberá-
lis párt ellen, de már azt sem
szeretném, hogy az SZDSZ
neve ott legyen a nevem mel-
lett. A párt békéscsabai képvi-
selôivel nincs konfliktusom,
azonban úgy döntöttem, hogy
az országos politikától teljesen
függetlenül, csak Gerlára fi-
gyelve veszek részt a további-
akban a közgyûlésben –
mondta lapunk kérdésére a
képviselô.

m. e.

Bokros Mátyás független

PILATES VILÁGSZÍNVONALON BÉKÉSCSABÁN
Megnyílt Békés megye elsô Stott® Pilates Stúdiója

A Pilates Balance Stúdió Budapest és Gyôr mellett már Békéscsabán is elérhetôvé teszi
az IGÉNYES, NEMZETKÖZI színvonalú pilates oktatást.

Stúdiónk Békéscsaba belvárosában, az Európa Házban található, ahol exkluzív, barát-
ságos környezetben várjuk vendégeinket.

A mintegy száz éve kifejlesztett mozgásforma nemcsak a test karbantartására szolgál,
nagyszerû kikapcsolódást is jelent. Minden fontos izmot megmozgat, formálja az alakot, s
mindeközben az általános közérzetet is javítja. A koncentrált mozgáskoordináció és a tu-
datos légzés testi-lelki felfrissülést hoz hétköznapjainkba. Ez a mozgásforma jelentôsen el-
tér a pörgôs, hirtelen megterheléssel járó, nagycsoportos edzésektôl; a hangsúlyt az egyén-
re szabott, fokozatosan felépített gyakorlatsorokra helyezi, amik lehetôvé teszik még a ne-
hezen mozgó vagy teljesen edzetlen egyének BIZTONSÁGOS visszavezetését a mozgás
öröméhez.

Milyen pozitív hatásai vannak a pilates gyakorlásának?

Kinek ajánljuk a pilatest?
• akiknek stresszel teliek a napjaik
• akik ülômunkát végeznek és gyakran

fáj a hátuk
• akik szeretnék növelni hajlékonyságukat

és javítani testtartásukat
• akik szeretnének kicsit több figyelmet

fordítani önmagukra
• nôknek, akik szép, harmonikus alakot

szeretnének
• férfiaknak, akik arányos, szálkás izom-

zatra vágynak

• idôsebbeknek, akik energiát szeretnének
nyerni, és izomzatukat szeretnék erôsíteni

• nôknek terhesség elôtt, akik szeretné-
nek felkészülni a terhességre és szülésre

• szülés után levôknek, akik újra szeret-
nének formába jönni

•mûvészeknek (színészek, zenészek, éne-
kesek), akiknek munkájukhoz,karrierjük-
höz fontos a jó külsô, megjelenés és tartás

• gyermekeknek testtartásuk javítására,
mozgáskoordinációjuk és a koncentráló-
képességük fejlesztésére

• Növeli az erônlétet
• Javítja az állóképességet
• Fokozza a vérkeringést
• Oldja a stresszt
• Segítséget nyújt a helyes testtartás

elsajátításában
• Serkenti az anyagcserét

• Erôsíti az immunrendszert
• Fejleszti az egyensúlyérzéket
• Csökkenti a csontritkulás,

szívinfarktus, cukorbetegség,
a magas vérnyomás
és a kedélybetegségek kialakulásának
kockázatát

A stúdióról bôvebben a www.pilatesbekescsaba.hu oldalon olvashat.
Jelentkezés, érdeklôdés: info@pilatesbekescsaba.hu. Telefon: 06 (70) 215 8448

Szeretettel várjuk!

A hazai piacvezetô Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Ok-
tató és Kiadó Zrt. 1951 óta foglalkozik gazdasági jellegû
felnôttképzéssel.

Békés megye és Békéscsaba pénzügyi-számviteli ügy-
intézôinek és mérlegképes könyvelôinek túlnyomó része
a Perfektnél végzett, de az adótanácsadók és okleveles
könyvvizsgálók is nagy számban a Perfekt tanfolyamain
tanultak és vizsgáztak.

Az országos hálózat nagy elônye, hogy minden me-
gyében és Budapesten is ugyanazzal a szakmai kínálattal
áll a jelentkezôk rendelkezésére. A pénzügyi-számviteli
szakképzéseken túl minôségbiztosítási, és ingatlanköz-
vetítôi, de számítástechnikai képzésen is több csoport vett
részt, és folyamatosan bôvül a kínálat.

Országosan is a biztosításközvetítô képzés a 2. legke-
resettebb tanfolyam, amelyen függô és független biztosí-
tásközvetítôk is megszerezhetik a szakmai bizonyítványt.
Több ezer biztosítási ügynök maradhat munka nélkül de-
cemberben az országban. Csak 2008 végéig dolgozhat-
nak ugyanis olyan alkuszok a biztosítási szakmában, akik
nem tudnak felsôfokú vagy szakirányú végzettséget iga-
zolni.

A Pénzügyminisztérium által regisztrált Békés megyei
mérlegképes könyvelôk több mint egyharmada jár min-
den évben a Perfekt 2-3 napos szakmai továbbképzésére.
Ezenkívül az Adótanácsadók Klubja évente 8-10 elôadá-
son, és külön saját szakkönyvvel segíti a könyvelôk, adó-
szakértôk felkészülését az egyre bonyolultabb számviteli-
adózási feladatok ellátására.

A január közepén elindult valutapénztáros tanfolyamot
követi a társadalombiztosítási és bérügyintézô tanfolya-
mok indítása.

A Békés megyei képzési központ
Békéscsabán, a Kinizsi u. 5. szám alatt található.

Információs telefon: (66) 52 00 72

AzÖN tudásának szolgálatában!
(X)

ABékés Megyei Vízmûvek
Zrt. január 31-én rendkí-

vüli közgyûlést tart, amelynek
napirendjén szerepel a rész-
vényesek együttmûködési
szerzôdéseinek, valamint a
közmûvagyon vagyonkezelé-
si és üzemeltetési szerzôdé-
seinek módosítása.

Az önkormányzat, mint tu-
lajdonos, egyeztetéseket foly-
tat a vízmûvel, egyebek mel-
lett az Árpád fürdô sorsát ille-
tôen is. A komplexum 1992-
ben került az önkormányzat-
hoz, majd a város 1997-ben a
Békés Megyei Vízmûvek Vál-
lalat tulajdonába adta (annak
jogutódja a Vízmûvek Zrt.). A
fürdôt a Széchenyi-terv kere-
tében, alig néhány éve újítot-
ták fel egymilliárd forintból.

A közgyûlés január 24-én
meghatározta azokat az
irányelveket, amelyeket Van-
tara Gyula a zrt. rendkívüli
közgyûlésén képvisel, kiemel-
ve a szolidaritás elvének ér-
vényre juttatását az ivóvíz-
szolgáltatásban. A város ve-
zetôi számára fontos a tiszta,
egészséges ivóvíz mindenko-
ri biztosítása.

Ami pedig a strandot illeti,
a testület kifejezte szándékát,
hogy a fürdô bizonyos feltéte-
lek mellett, térítésmentesen
ismét a város tulajdonába ke-
rüljön.

Mikóczy

A2008-as költségvetés ki-
egyensúlyozott mûkö-

dést tesz lehetôvé, a hiányt a
pályázati önerô és a fejleszté-
sek finanszírozása eredmé-
nyezi. Mintegy 6-800 millióval
kevesebb pénzbôl gazdálkod-
hatunk, mint tavaly, de nem él-
jük fel a vagyont – mondta
Vantara Gyula az elsô olvasat
tárgyalásakor.

A költségvetésben (a kór-
ház mintegy 4,5 milliárdos és
a tûzoltóság 350 milliós igé-
nye nélkül) a 12,5 milliárdos
tervezett bevételhez 14 milliár-
dos kiadás társul. Tóth Károly
szerint az új többség által ko-
rábban bírált költségvetési
szerkezet semmit sem válto-
zott. Takács Péter kiemelte a
400 milliós kommunális fej-
lesztés és az intézményi felújí-
tások fontosságát. Baji Lajos
a tavalyinál is alacsonyabb
szinten tervezett vagyoni be-

vétel kapcsán megjegyezte:
2007-ben a vagyoni bevételek
egy része azért nem teljesült,
mert az önkormányzat dönté-
seivel megakadályozta pél-
dául területek értékesítését.
Pap János úgy vélte, a felújítá-
si kiadások összege siralma-
san alacsony, miközben más-
hol (városmarketing, média-
keret) nônek a kiadások. Dr.
Kerekes Attila úgy fogalma-
zott, hogy a kormány egyene-
sen ellehetetleníti, már-már
zsonglôrmutatványra kény-
szeríti az önkormányzatokat.
Dr. Ferenczi Attila óvatos, ta-
karékos, fejlesztésekre hang-
súlyt fektetô költségvetésrôl
beszélt, amelynél külsô forrá-
sokat csak fejlesztésekhez
vesznek igénybe.

A 2008-as költségvetésrôl
szóló rendeletet február 28-án
alkotja meg a közgyûlés.

M. E.

Takarékos költségvetés

A városhoz kerülhet
a fürdô

Apolgármesteri hivatal át-
szervezésének tapaszta-

latairól hallhattak beszámolót
a képviselôk a legutóbbi
közgyûlésen.

Mint ismeretes, az átszerve-
zés célja az volt, hogy egy ra-
cionálisabban, takarékosab-
ban és hatékonyabban mûkö-
dô, koncentráltabb, a párhu-
zamosságoktól és felesleges
kapacitásoktól mentes, ügy-
félbarát szervezet jöjjön létre.
A közgyûlés a polgármesteri
hivatal létszámát 249 fôben ál-
lapította meg, ám a prémium
évek program szerint 2008-
ban lehetôség van további
négy státusz kialakítására.

Dr. Benedek Mária, a város
jegyzônôje beszámolójában
úgy értékelte, hogy a szervezet
2007. május 1-jétôl eredmé-
nyesebben, az anyagi erôfor-
rásokat takarékosabban fel-
használva mûködik, és javult
a hivatal „közszolgálatisága”,
azaz a helyi közigazgatás „pol-
gárbarátabbá” vált. A számítá-
sok szerint az átszervezéssel

hosszú távon elért megtakarí-
tás éves szinten 64 287 233 Ft.
A jövôre vonatkozóan arról
döntött a város vezetése, hogy
a polgármesteri hivatal mûkö-
dését minôségirányítási szem-
pontból is mérhetôvé teszik, a
rendszeres ellenôrzések, felül-
vizsgálatok ugyanis a változó
környezet kihívásait figyelem-
be véve elkerülhetetlenek. A
jegyzônô beszámolóját a kép-
velôk elfogadták, a városveze-
tés pedig köszönetét fejezte ki
az átszervezést lebonyolító
munkatársaknak.

G. E.

Eredményes a hivatal

E lkészült Békéscsaba
2007–2011-ig szóló ifjúsá-

gi koncepciója, amelyHerczeg
Tamás ifjúságkutatására ala-
pozva általános helyzetértéke-
lést tartalmaz, kitér az ifjúsági
szolgáltatások helyzetképére,
az azokból adódó célokra. A
koncepció alapján dolgozhat-
ják ki a feladatokat. Kiss Tibor
önkormányzati képviselô fel-

hívta a figyelmet arra, hogy
most elsô alkalommal készült
ilyen átfogó koncepció. Ko-
moly társadalmi vita és kutatás
elôzte meg az anyag összeállí-
tását – jegyezte meg Benkóné
DudásPiroska. SzenteBéla ar-
ról beszélt, hogy más városok
hasonló koncepciójához ké-
pest a békéscsabai sokkal ki-
dolgozottabb.

Fiatalok a középpontban

Önkormányzati képviselôk a testületi ülésen
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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 házban.

3. sz. vk., Tímár Ella: 2008. február 11-én 17 órakor a Lencsési Közösségi Ház-
ban. Telefon: 06-30/20-35-960.

7. sz. vk., Fodor Lajos:minden hónap elsõ csütörtökjén 15-tõl 17 óráig
az önkormányzat 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 Szabadság téren lévõ földszinti fogadóirodán.

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

További fogadónapok:
Köles István alpolgármester: február 1. bejelentkezés: 523-800
Dr. Benedek Mária jegyzô: február 8. bejelentkezés: 523-802
Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô: február 15. bejelentkezés: 523-802
Vantara Gyula polgármester: február 22. bejelentkezés: 523-801
Hanó Miklós alpolgármester: február 29. bejelentkezés: 523-805

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Iványi Tímea és Lipták Gábor, Kôrös Diána és Duray Balázs, Bender
Beatrix (Elek) és Andelic Dávid (Békéscsaba), Szabó Mariann és Ur-
bán Sándor, Kis Marianna és Hankó Csaba, Szabó Ilona és Rakon-
czás Péter, Sándor Ilona és Baukó Attila, Sztvorecz Éva (Kondoros)
és Máté Viktor (Kondoros), Sztojcseva Eszter (Békéscsaba) és Fe-
jérvári Zoltán (Budapest).

SZÜLETÉSEK
Opauszki Tamás és Nagy Katalin fia Gergô, Bondár Zsolt és Vajda
Ágnes leánya Liliána, Sáfián Ákos és Gerencsér Szilvia fia Benedek,
Dávid Levente és Viszokai Adrienn Klaudia leánya Liza Dorottya, Tye-
tyák András és Hevesi Andrea leánya Adrienn, Gál Csaba és Kertész
Anikó leánya Zsanett (Mezôberény), Szôke Lajos és Nagy Szilvia fia
Lajos Máté (Köröstarcsa), Kittlinger József és Varga Eszter Margit fia
Bence (Békés), Kovács Ákos és Kulcsár Katalin fia Kovács-Kulcsár
Ákos (Újkígyós), Csatlós Csaba és Finta Magdolna fia Dániel (Domb-
egyház), Szigeti Csaba Zsolt és Kotroczó Henrietta leánya Szofi, Mu-
csi Imre és Czepó Éva Zsófia leánya Noémi Anna, Varga Dániel és
Oláh Gyöngyi Hajnalka leánya Noémi, Kovalik Krisztián és Bondár
Andrea fia Márk, Szilágyi Imre és Papp Mónika leánya Anna, Uhrin Ár-
pád Attila és Prókai Beatrix fia Ákos, Kayumi Nándor és Teleki Andrea
Katalin fia Nándor Dárius, Beregszászi Norbert Pál és Medgyesi Ber-
nadett fia Kornél Tibor, Krizsán Pál Péter és Sebestyén Adrienn fia Bá-
lint, Lipták Zsolt és Palacsik Renáta leánya Liliána, Barcs Kornél és
Baka Andrea fia Marcell Dávid, Biró Zoltán és Pardi Gabriella leánya
Lilla Panna, Frankó Tamás és Butora Hajnalka leánya Panka Nóra,
Csarnai Imre és Máté Ildikó leánya Nóra, Kovács Tamás és Kovács
Veronika fia Balázs, Siklósi László és Szluk Beáta fia Erik, Bella Lász-
ló és Fehér Emese fia Áron Álmos, Földvári Márton és Korcsok And-
rea leánya Fanni, Szekera Lajos és Burján Marianna Éva fia Dávid, Fe-
kete Szabolcs és Barabás Beáta leánya Boglárka, Fekécs Attila és
Botos Emese leánya Zsófia Rebeka (Gyomaendrôd), Nagy Zoltán és
Tripon Tünde Éva leánya Médea (Mezôberény), Zsigovics Ferenc és
Masa Márta leánya Bernadett (Újkígyós), Kovács Rudolf és Kósa Haj-
nalka fia Dániel (Telekgerendás).

HALÁLESETEK
Nyemcsok Györgyné Szpisjak Katalin (1945, Kondoros), Pljesovszki
Jánosné (Kondoros), Hajdú György (1930, Kondoros), Meliska Má-
ria (Kondoros), Hankó Andrásné Bartyik Mária (1920, Gerendás),
Tóth Lászlóné (1943), Ancsin János (1934), Pataki József Andrásné
(1955, Mezôberény), Zsíros Béla András (1950, Gerendás), Szász
Gábor (1950, Köröstarcsa), Lakatos Antal Józsefné Rácz Valéria
(1948, Mezôberény), Nagy Józsefné Pojendán Terézia (1946, Mezô-
berény), Pauló Jánosné Hegedûs Ilona (1911, Mezôberény), Popol
Pálné Seres Etel (1915, Gerendás), Lestyán Pálné Hipszky Mária
(1919, Kondoros), Szabó László (1931, Mezôberény).

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Csabai Rendezvényszervezés Kulturális
Szolgáltató Kft. új elérhetôségei:

Postacím: 5600 Békéscsaba, Zsíros utca 24.
Honlap: www.kolbaszfesztival.eu
E-mail cím: info@kolbaszfesztival.eu
Telefon/fax: 36/66/449-725
Mobiltelefon: dr. Ambrus Zoltánné: 36/30/9588-389,

dr. Ambrus Zoltán: 36/30/9355-866.

A 2008. évi Csabai Kolbászfesztivál elôkészítésével és együtt-
mûködésünkkel kapcsolatban hamarosan jelentkezünk.

Köszönettel: dr. Ambrus Zoltánné ügyvezetô

Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu
Alapfokú és haladó számítógépkezelôi tanfolyam indul nyugdíja-

soknak február 11-én. A képzések 24 órásak, 12 foglalkozásból állnak, melyek
hétfôi napokon 8 órakor (alapfokú) és 10 órakor (haladó) kezdôdnek.
Részvételi díj: 8000 Ft/fô. Jelentkezni február 8-ig lehet személyesen a kö-
zösségi házban, a részvételi díj befizetésével.
Alapfokú és haladó jógatanfolyam indul február 7-én csütörtökön (ha-

ladó) és február 12-én kedden (kezdô), 18 órakor. A képzés 24 órás, és 12 fog-
lalkozásból áll, melyek keddi (kezdô) és csütörtöki (haladó) napokon 18-tól 20
óráig tartanak. Részvételi díj: 6000 Ft/ fô. Vezetôje Juhász Gabriella. Jelent-
kezni február 5-ig (haladó), illetve február 8-ig (kezdô) lehet személye-
sen a közösségi házban a részvételi díj befizetésével.
Intimtorna-tanfolyam indul a közösségi házban február 11-én, hétfôn.

A képzés 10 órás, a foglalkozásokra hétfôi napokon 18-tól 19 óráig kerül sor.
Részvételi díj: 7000 Ft/fô. Vezeti dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász. Jelent-
kezni február 8-ig lehet a közösségi házban a részvételi díj befizetésével.
Alakformáló torna minden héten hétfôn és szerdán 18.30-tól 19.30-ig.

Részvételi díja 350 Ft/fô/alkalom.
Bazsó Imre, a békéscsabai Márvány Fotómûhely vezetôjének „55

év – 55 kép” címû, jubileumi kiállítása február 8-ig, hétköznapokon 8-tól
18 óráig tekinthetô meg az intézmény nagyteremében.
Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója tisztele-

tére rendezett bélyegkiállítás február 15-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig
tekinthetô meg az intézmény tanácskozó termében.
Február 4-én, hétfôn 17 órakorKocziszki János kertészmérnök tart elô-

adást Téli teendôk a kertben és a lakásban címmel a kertbarát körben.
Mesekuckó – játszóházi foglalkozásokminden szerdán 16-tól 18 óráig.

Február 6-án kiszebábok, télûzô bábok készítése farsang végére, február 13-án
madáralakok termésekbôl.
Február 11-én, hétfôn 14.30 órakor Az intim torna és pozitív hatása

a szervezetre címmel dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász elôadása a
nyugdíjasklubban.
Február 13-án, szerdán 17 órakor kerül sor Alexander Jiroušek kassai

fotómûvész „ A Tátrától a Dunáig” címû kiállításamegnyitójára. A tár-
latot megnyitja Jan Süli Szlovákia békéscsabai konzulátusának vezetôje.

Eskütétel

Velkey Gábor (Szabad
Demokraták Szövet-

sége) a múlt év végén
mondott le önkormányza-
ti képviselôi mandátumá-
ról, s lett honatya. Megü-
resedô listás helyére janu-
ártól Vámos József került.
A régi-új képviselô az idei
elsô közgyûlésen, január
24-én tett esküt.

Kétszázmillió
járdákra

Az önkormányzat hat év
alatt összesen 1,2 milli-

árdot, évi 200 milliót kíván jár-
dákra költeni. A program
2008-ban kezdôdik, a köz-
gyûlés az ez évi költségvetés-
ben 200 millió forintot különít
el erre a célra. A három jami-
nai körzetben 30–30 milliót, a
többi választókerületben 2–
14 milliót költhetnek járdaépí-
tésekre az idén.

Amagyar kultúra napja al-
kalmából a város vezetôi

a közgyûlés keretében adták
át a Békéscsaba Kiváló Peda-
gógusa kitüntetést, és kö-
szöntötték az országos elis-
merésben részesült pedagó-
gusokat.

Az evangélikus gimnázium
énekkara és a katolikus iskola
diákjainak mûsora után Köles
István alpolgármester arról
beszélt, hogy a mai informá-
cióözön és a globalizáció kö-
zepette nem könnyû, ám an-
nál fontosabb megôrizni érté-
keinket, kultúránk önazonos-
ságát. Ebben fontos szerep
jut a pedagógusoknak, akik
részben erkölcsi szûrôként,
mérceként vannak jelen a fia-
talok életében, részben pedig
a tudományokon keresztül
közvetítenek értékeket – kö-
zülük kerültek ki az elismerés-

ben részesülôk. A közgyûlés
Békéscsaba Kiváló Pedagó-
gusa kitüntetést adományo-
zott Caimacan Klárának, a Sa-
vio Szent Domonkos Katolikus
Általános Iskola igazgatójá-
nak és Völgyesi Attilánénak,
az Evangélikus Gimnázium,
Mûvészeti Szakközépiskola
igazgatóhelyettesének. Cai-
macan Klára Újzimándról
származik, 1980-ban szerzett
fizikus és fizika szakos közép-
iskolai tanári diplomát a Te-
mesvári Tudományegyete-
men. 1989-ig Aradon tanított,
majd családjával átköltözött
Dombegyházára, ahol az álta-
lános iskolában helyezkedett
el. 1995 augusztusától a kato-
likus iskola pedagógusa,
1997-ben Szent Gellért-díjjal
tüntették ki, egy évre rá az is-
kola igazgatója lett. Sokat tett
a gyermekközpontú, eredmé-

nyes oktató-nevelô munka, az
igényes mûhelymunka fejlesz-
téséért, a korszerû iskolaépü-
let megteremtéséért. Völgyesi
Attiláné földrajz–rajz, vizuális
és környezetkultúra szakos ta-
nár. 1976–1995-ig Szeghal-
mon tanított, 1995-ben került
az evangélikus gimnáziumba,
ahol bekapcsolódott az iskola
mûvészeti oktatását szervezô
közösségbe. Az ô javaslata és
munkája révén alakították át a
tagozatos képzést mûvészeti
szakközépiskolai képzéssé.
1998 óta mûvészeti igazgató-
helyettes. 2006-tól a Mûvé-
szeti Szakközépiskolák Szö-
vetségének alelnöke, orszá-
gos szinten vesz részt a mûvé-
szetoktatás koncepciójának
alakításában.

Szabó Éva, a 10. Számú Ál-
talános Iskola tanítója január
22-én Karácsony Sándor-díjat

kapott Hiller István oktatási és
kulturális minisztertôl a gyer-
mekek személyiségformálá-
sában végzett kiváló munká-
jának elismeréseként, a vá-
rosházán Vantara Gyula kö-
szöntötte. A miniszter kiemel-
kedô munkájáért Arany Ka-
tedra Emlékplakettet adomá-
nyozott Seres Gézánénak, a
Mackó-Kuckó Óvoda óvoda-
pedagógusának. A plakett át-
adására a díszteremben ke-
rült sor. A szülôk kezdemé-
nyezésére az oktatási minisz-
ter elismerô oklevelét vehette
át decemberben a sajátos ne-
velési igényû gyermekeket
együtt nevelô Napsugár In-
tegrált Óvoda közössége. Az
ôket köszöntô virágcsokrot az
ünnepségen az óvoda veze-
tôjének, Vantara Lászlónénak
adta át a polgármester.

M. E.

Kiváló pedagógusok kitüntetése
Az elkövetkezendô idôk

fejlesztéseihez szüksé-
ges pályázati önerô biztosítá-
sa érdekében döntöttek úgy a
képviselôk a legutóbb köz-
gyûlésen, hogy – több más
önkormányzathoz hasonlóan
– kötvényt bocsát ki a város.

A határozat értelmében
négymilliárd forint értékben,
húsz év futamidôre, öt év tü-
relmi idô mellett kerül sor a
kötvény kibocsátására, mely-
nek elsôdleges devizaneme a
svájci frank lehet.

A város az így rendelke-
zésre álló pénzforrást fejlesz-

tési célokra kívánja használni,
mint például a szennyvíztisztí-
tás, csatornázás, utcaszélesí-
tés, a témapark, a városköz-
pont rehabilitációja, ipari
csarnok építése, illetve a jár-
daépítési program önerejé-
nek biztosítására.

A közgyûlés többsége el-
fogadta a határozati javasla-
tot, mely annyival módosult,
hogy az eredetileg tervezett
három bank helyett öt pénzin-
tézettôl kér ajánlatot az ön-
kormányzat a kötvénykibo-
csátás lebonyolítására.

G. E.

Kötvénykibocsátás
négymilliárdért

HIRDESSEN LAPUNKBAN!
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– Mi a profiljuk az itt lévô vál-
lalkozásoknak, és milyen se-
gítséget kapnak az inkubátor-
háztól?

– A kilencvenes évek elején
a kereskedelemmel, majd a
szolgáltatással foglalkozó vál-
lalkozások jelentkeztek ná-
lunk. Mára a bérlôk egyhar-
madát a termelô cégek teszik
ki, köztük olyanokkal, amelyek
csúcstechnológiával dolgoz-
nak. Zömmel a helyi, megyei
piacra termelnek, de nem ke-
vesen közülük szállítanak az
ország különbözô pontjaira.
Tavaly a bérlôink összesen

mintegy hárommilliárdos ár-
bevételt értek el. A leginnova-
tívabb cégünk a Losonczi Kft.,
ez a társaság alkatrészeket
gyárt az Audikhoz, a Harley-
Davidson motorokhoz, sôt a
kínai piacon is megvetette a
lábát. Ma már szigorú feltéte-
lekhez kötött a telephelyenge-
dély, a megfelelô körülmények
megteremtése súlyos össze-
gekbe kerül. A szükséges inf-
rastruktúrát nálunk készen
kapják a vállalkozók, a telep-
hely tehát adott, így csak saját
tevékenységüket kell engedé-
lyeztetniük. A bérleti díjaknál
egy évig 30, a második évben
húsz, a harmadik évben 10
százalékot engedünk a piaci
árból, csak a negyedik évtôl fi-
zetik a teljes összeget. Ezen-
kívül irodai szolgáltatások-
kal, elôadóteremmel, mûsza-
ki, gazdasági, jogi tanács-
adással, tolmácsolással, biz-
tonsági szolgálattal, telefon-
központtal és internetkapcso-
lattal is segítjük a bérlôket. A
célunk az, hogy megerôsödje-
nek a vállalkozások az inku-

bátorházban. Tapasztalataink
szerint ez sikerül is, a kiköltözô
cégek életképesek maradnak.

– A Kétegyházi úti központ
megtelt. Hogyan tovább?

– A vállalkozók, befektetôk
továbbra sem maradnak infra-
struktúra nélkül, a város az Al-
máskerti Ipari Parkban és az
Északi Ipartelepen folytatja a
munkát, a Balassa utca men-
tén több mint tízhektáros terü-
leten folyik a fejlesztések elô-
készítése. A pályázati eredmé-
nyességtôl függôen várha-

tóan 2009-re készülhet el az új
inkubátorház. Olyan üzemek,
cégek, befektetôk, kisvállalko-
zások jelentkezését várjuk,
amelyek szívesen telepedné-
nek le akár az inkubátorház-
ban, akár új telephelyet építe-
nének a kialakuló ipari terüle-
ten. A gazdasági visszaesést
mutató Békés megyében Bé-
késcsaba gazdasága stagnál,
az új iparterület és az inkubá-
torház egy újabb esély lehet a
fejlôdésre.

Mikóczy Erika

Inkubátorház a fejlôdésért

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Aszennyvízcsatornázási
program elôkészítése

halad a maga útján, s ha
mindez megvalósul, Békés-
csaba területének mintegy ki-
lencven százaléka lesz csa-
tornázott. Mint arról korábban
beszámoltunk, elsô ütemben
az eredeti tervhez képest ki-
maradnak területek. Ahogy
Mácsai Sándortól, a Békés-
csabai Víziközmû Társulat el-
nökétôl megtudtuk, ez a tár-
sulat tagjainak alig hét száza-
lékát érinti. A személyes és te-
lefonos megkeresések alap-
ján Mácsai Sándor a követke-
zôkre hívja fel olvasóink fi-
gyelmét:

– Azoknak a partnereink-
nek, akik lakás-takarékpénztári
szerzôdéssel rendelkeznek, és
levelet kaptak arról, hogy most
kimaradnak, nem kell befárad-
niuk a társulathoz. Mint azt a
levélben jeleztük, pénzüket az
OTP kezeli, a továbbiakat ille-
tôen a bankkal vehetik fel a
kapcsolatot személyesen vagy
az 519-012-es számon. Ismé-
telten köszönetemet fejezem ki
a csatornázással érintett ingat-

lanok azon polgárainak, akik
rendszeresen teljesítik befize-
téseiket (átutalással vagy a
közelmúltban kiküldött csek-
keken). Tudomásomra jutott,
hogy néhányan azért nem fi-
zettek, mert nem tudták bizto-
san, hogy érintettek-e. Fontos
tudniuk, hogy az elmúlt hetek-
ben levélben értesítettük va-
lamennyi olyan partnerünket
(és csak azokat!), akik most
a kimaradók között vannak.
Ha ön a társulat tagja, és nem
kapott ilyen tartalmú levelet,
az azt jelenti, hogy a csatorná-
zás érinti az ön ingatlanját,
nyugodtan teljesítheti befize-
téseit. Felmerülô kérdéseiket
továbbra is feltehetik szemé-
lyesen a Szabadság tér 1–3.
I/3. szám alatti irodánkban, a
bcsabavktars@mail.globonet.
hu e-mail címen vagy pedig a
430-901-es telefonszámon.

A szennyvízcsatornázással
kapcsolatban az önkormány-
zat lakossági fórumok soro-
zatát tervezi. Amint a fórumok
elkezdôdnek, ezek idôpontjá-
ról lapunkból értesülhetnek.

M. E.

Társulati tájékoztató

A legut-
ó b b i

közgyûlés
napirend-
jén szere-
pelt a támo-
gatott fog-
lalkoztatot-

tak 2007. évi munkájáról szóló
beszámoló, amellyel kapcso-
latbandr. Fábián Ágnest, a Dél-
alföldi Regionális Munkaügyi
Tanács városunk által delegált
tagját kérdeztük.

–Mit tapasztalt amunkaügyi
tanácsban az elmúlt egy év
alatt?

– A dr. Nagy Ágnes vezette
Dél-alföldi Regionális Munkaü-
gyi Központ rendkívül jó mun-
kát végez, a tanácsban, ahol a
munkaadói, munkavállalói és
az önkormányzati oldal is jelen
van, korrekt tájékoztatást ka-
punk. A régiós központ hat, a
megye kétmilliárd forintból
gazdálkodhatott tavaly, bár
Békésben a keretbôl keveseb-
bet, 1,7 milliárdot használtak

fel, a munkaügyi központon kí-
vül esô okok miatt. Megnehe-
zíti a munkájukat, hogy csúsz-
nak a pályázatok, ráadásul
ezekhez a kis- és középvállal-
kozóktól igen nehezen teljesít-
hetô banki garanciákat kérnek.
A mai bizonytalan gazdasági
helyzetben gyakran a nagyvál-
lalkozók sem tudják felvállalni,
hogy több éven át teljesítik a
pályázatokban támasztott fel-
tételeket.

– Az önkormányzatot köz-
vetlenül fôként a közfoglalkoz-
tatás érinti. Milyen volt Békés-
csabán a 2007-es év ebben a
tekintetben?

– Három támogatási forma
van: a közmunka, amelyre a
kistérségek és az önkormány-
zatok, a közhasznú munka,
amelyre az önkormányzatok
és intézményeik, valamint a
közcélú munka, amelyre nor-
matív kötött felhasználású tá-
mogatás igényelhetô az ön-
kormányzatok által szervezett
közcélú foglalkoztatottak után.

Míg 2006-ban az ilyen formá-
ban foglalkoztatottak száma
átlagosan havi 59 fô volt, 2007-
re ez csaknem megduplázó-
dott, átlagosan havi 115 fôt tett
ki. Velük mindössze ketten
foglalkoznak fôállásban, Ba-
loghné Bagó Gabriella és Gu-
lyás Mariann; a hivatal átszer-
vezése után ôk a titkársági
osztály személyzeti csoportja
„támogatott foglalkoztatás”
dolgozói, illetve két közcélú
munkatárs segít nekik. Rend-
kívül jó a kapcsolatuk a mun-
kaügyi központtal, de a jegyzô
asszony és az aljegyzô asz-
szony is figyelemmel kíséri a
területet. Békéscsabán tavaly
több mint 2600 volt a regiszt-
rált munkanélküliek száma,
hatalmas eredmény, hogy
egyes hónapokban közel tíz
százalékuknak az önkormány-
zat adott feladatot, biztosított
megélhetést.

–Mi volt a támogatott foglal-
koztatottak feladata, ésmennyit
kereshettek ezzel?

– Ôk végezték többek közt
a belvízelvezetô árkok, csapa-
dékvíz-csatornák karbantartá-
sát, tisztítását, fákat vágtak ki,
cserjéket, parkfenntartási fela-
datokat végeztek, parlagfüvet
irtottak. A Tiszta, virágos Bé-
késcsabáért címmel meghir-
detett tavaszi és ôszi nagyta-
karítás során a város több
pontján szemetet szedtek, ka-
száltak, illegális hulladéklera-
kókat számoltak fel. A hat órá-
ban foglalkoztatott alapfokú
végzettségûek bruttó 49 125
forintot, a nyolc órában foglal-
koztatottak bruttó 65 500 fo-
rintot kereshettek ezzel. A kö-
zépfokú végzettségûek hat
órában bruttó 60 000, nyolc
órában bruttó 75 400 forintot
kaptak. Elszomorító, hogy az
állam innen is kezd kivonulni;
a béreket emelni kell, így saj-
nos nem biztos, hogy a fog-
lalkoztatottak számát ilyen
arányban tovább tudjuk nö-
velni.

Mikóczy Erika

Támogatott foglalkoztatás
A vállalkozó néhány apróbb
átalakítást, korszerûsítést kö-
vetôen birtokba vehette – is-
mertette az elôzményeket Kö-
les István.

Az alpolgármester elmond-
ta, hogy a városvezetés el-
sôdleges feladatai között tart-
ja számon a munkahelyterem-
tést, a termelô üzemek Békés-
csabára vonzását. Rendkívül
fontos számukra, hogy a
könnyûipar, amely évekkel ez-
elôtt számos üzemmel volt je-
len a városban, ismét teret
nyerjen, ezért is örültek a var-
roda létrejöttének.

Az önkormányzat úgy tá-
mogatja a vállalkozást, hogy
az egykori tanmûhely épüle-
tét jelképes bérleti díj fejében
bocsátotta rendelkezésükre.
A piac közelében mûködô
varrodában már az üzem ve-
zetôje,Nagy Balázs avatott be
a munkafolyamatokba. Mint
megtudtuk, a Szegedi Fonal-
feldolgozó Zrt. békéscsabai

részlegében tavaly szeptem-
berben ötven dolgozóval
kezdték meg a munkát, jelen-
leg pedig már hatvannyolc
munkatársuk van. Közülük
néhányan a napokban éppen
Szegedre járnak besegíteni,
illetve szabászatot tanulni, ha-
marosan ugyanis szabászati
részleggel is bôvül az üzem.

A szigorú minôségi elvárá-
sok szerint dolgozó varrónôk
szakmájuk kiváló képviselôi,
akik a világmárkának számító
Paul and Shark védjeggyel el-
látott pólókat varrják össze a
csabai üzemben.

– Terveink szerint a varro-
da, a szabászat mûködése
mellett elôbb-utóbb csoma-
golórészleget is szeretnénk
idetelepíteni, így a teljes mun-
kafolyamat itt zajlana. Ha
mindez megvalósul, akár ki-
lencven dolgozónak is mun-
kát adhat a varroda – ismer-
tette terveit az üzem vezetôje.

Gajdács Emese
Fotó: Bali Gergô

Új munkahelyeket
teremt a varroda

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Nehezen tud elhelyezkedni?
A Békés Megyei Nôk Egyesülete

széles körû, INGYENES
önismereti, személyiségfejlesztô

és egyéb szolgáltatásokkal
vár minden gyermekes anyát.

Bôvebb felvilágosítást kaphat
2008. február 4-én, hétfôn

9 órai kezdettel
a békéscsabai ifjúsági ház
III. emelet 37-es termében.



5CSABAI MÉRLEG A mi városunk

Róluk Munkácsy Mihály A ki-
csi Jeanne címû festménye
elôtt készültek különleges
portrék.

Az aukción ezúttal Jankay
Tibor néhány festményére li-
citálhattak a jelenlevôk. A ki-
kiáltó, Fekete Péter színház-
igazgató segítségével öt fes-
tett nyomat és olajfestmény
kelt el. Éjfél után egy újabb ár-

verésen az olimpiai és világ-
bajnok magyar férfi vízilabda-
válogatott tagjainak aláírásá-
val ellátott labda került új tu-
lajdonosához. Az Aut-Pont
alapítvány hétszázezer forin-
tot kap a bál bevételébôl,
hogy továbbra is segíteni tud-
ja a városban és a térségben
élô autista gyermekeket, fia-
talokat és azok családját.

m. e.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Jótékonysági városi bál Esély az elhagyott kutyáknak
Érthetetlen, hogy miért vesz
kutyát az, aki nem szereti,
nincs hozzá türelme, miért
nem ivartalanítják ôket, és mi-
ért lepôdnek meg, ha ennek
hiányában idônként új almok
jönnek a világra? Komoly tu-
datformálásra lenne szükség,
s ezt a legkisebbeknél kell
kezdeni, ezért is járunk szíve-
sen iskolákba elôadá-
sokat tartani és szer-
vezünk különféle
rendezvényeket a
városban –
mondta el Jamb-
richné Klára.

A Kétegyházi úti
menhelyen minden azt
bizonyítja, hogy jó kezekbe
került az önkormányzat ezen
intézménye. Az állatvédôk
ügyelnek a környezet tisztasá-
gára, igyekeznek szépíteni a
területet, s mindenekelôtt pró-
bálják elviselhetôvé tenni a
szomorú valóságot a kidobott,
elveszett kutyák számára. Bát-
ran keresheti ôket az, akinek
elkóborolt kis kedvence, s az
is, aki új barátot, négylábú tár-

sat szeretne. Itt nem segítik ha-
lálba két hét után a kutyákat,
hanem próbálnak szeretô gaz-
dit találni kicsinek, nagynak,
házôrzônek, bújósnak, na-
gyon szépnek vagy éppen vic-
cesen kócosnak.

A telep fenntartása persze
pénzbe kerül, s az egyesület
elsôsorban adományokból, tá-
mogatásokból gazdálkodik,

ebbôl tartják el a menhe-
lyen élô 150 kutyust.

Gondoljunk rájuk,
amikor az adónk
egy százalékáról
döntünk, de – mint
azt Jambrichné

Klára kihangsúlyoz-
ta – bármilyen segít-

ségnek örülnek. Ôk még
használni tudják a rossz faze-
kakat, rongyokat, maradék
építési anyagokat, a kutyatáp-
ról nem is beszélve. Aki segíte-
ni szeretne, keresse a csabai
állatvédôket a 30/32-22-776-os
telefonszámon, az interneten:
www.csabaiallatvedôk.hu
vagy a Kétegyházi úton.

Gajdács Emese
Fotó: Bali Gergô
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Gazdikeresô

A Csabai Állatvédôk tele-
pén várja új gazdiját Szu-
tyi, a fiatal, kis testû kan ku-
tyus, akit a Borozsgyáni
horgásztavaknál fogtak be
egy hónapja. Egy tanyából
költöztek el azok az embe-
rek, akik „elfelejtették” ma-
gukkal vinni. Étlen-szom-
jan kóborolt, a horgászok
etették, s ôk értesítették az
állatvédôket is.

Eleinte nagyon bizal-
matlan volt az emberekkel,
nehezen lehetett megfog-
ni, csontsovány volt, sáros,
koszos és büdös. Napokig
a sarokban gubbasztott,
nem lehetett megsimogat-
ni. Azóta sokat változott:
nagyon barátságos, em-
berszeretô, hálás minden
jó szóért. Oltva, féregtele-
nítve van. Jó házôrzô, és
kiváló jelzôkutya. Más ku-
tyákkal jól kijön. Olyan
gazdira vár, aki nem hagy-
ja el többé és vigyáz rá,
Szutyi pedig feltétlen hûsé-
get ad cserébe. Telefon:
30/32-22-776.

Gajdács

A lig zárult le az erdélyi ár-
vák számára szervezett

akció, máris újabb jótékony-
kodásra adta a fejét a Tesse-
dik Sámuel Fôiskola Gazda-
sági Kara. Egy nyolcgyerme-
kes medgyesbodzási család
karácsonyát próbálták szeb-
bé varázsolni azzal, hogy egy
komplett számítógépet aján-
dékoztak nekik, ami meg-
könnyíti a gyerekek számára
a tanulást, és egyben tartal-
mas kikapcsolódást is jelent.

Az ötlet és a kivitelezés
Asztalos János tanár úr nevé-
hez kötôdik. A tanár úr, Kraj-
csóné Kraszkó Ilona dékán
asszony és e sorok írója vitte
a számítógépet Medgyesbo-
dzásra. Elôször a polgármes-
teri hivatalba mentünk, ahol
Gerendai Gábor, a helyi isko-
la igazgatója fogadta ôket. In-
nen indultunk a szülôkkel
együtt tíz fôt számláló Na-
gyékhoz.

KrupinczaMariann

Jobb adni, mint...

Játék a Himnusz születésnapján
Tizenegy csapat vetélkedett Erzsébethelyen

Immár harmadik alkalom-
mal rendezték meg a „Játék

a magyar kultúra napja alkal-
mából” címmel szervezett
programot az Erzsébethelyi Ál-
talános Iskolában.

Kucseráné Szabó Mária
igazgatónô köszöntô szavai
után Köles István alpolgár-
mester megnyitó beszédé-
ben a magyar nyelv szépsé-
gét, sokszínûségét méltatta,
majd a Himnusz születésnap-
ján megemlékezett Kölcsey
Ferencrôl is.

A résztvevôk ráhangolódá-
sáról a Lustyik István vezette
gitárklub gondoskodott, akik
ugyancsak részt vettek a gye-
rekekkel a játékban.

A vetélkedôn a békéscsa-
bai iskolák tizenegy csapattal
képviseltették magukat, a
csapatok négy tanulóból és

egy felnôtt kísérôbôl álltak. A
játékos keretbe ágyazott fel-
adványokat Nagy Istvánné
állította össze, amelyeket a
tanórákon elsajátított tudás-
anyagra, illetve az általános
mûveltségre építve könnye-
dén oldottak meg a fiatalok.

A játék a csapatok bemutat-
kozásával kezdôdött, ezt köve-
tôen a versenyzôknek az ABC
betûibôl kellett mesét írniuk. A
rövid történeteket nagy derült-
ség közepette adták elô a ver-
senyzôk. Ezután totó formájá-
ban régies szavaink jelentését
kellett meghatározni egy fela-
datban, de a részt vevô gyere-
kek ezt a próbát is sikeresen
kiállták. Mivel a magyar kultúra
napját ünnepeltük, a kultúra je-
lentését is meg kellett fogal-
mazniuk a csapatoknak sza-
vak összeillesztésével.

A vendéglátásról is gon-
doskodtak a szervezôk: po-
gácsával, teával kínálták a
résztvevôket. Ezt követte az
„értékelés”, de mivel a játé-
kos szórakozáson volt a hang-
súly, minden csapat egyfor-
ma jutalmazásban részesült.
A kis csomagokat a Békés
Megyei Hírlap és az önkor-
mányzat oktatási, közmû-
velôdési és sportosztálya fel-
ajánlásaiból állították össze.
Az ajándékokat Hudák Regi-
na adta át.

A vidám nap végén ismét
Lustyik Istvánék szórakoztat-
ták a vendégeket.

Nagyon kellemes és hasz-
nos délutánt tölthettek együtt
gyermekek és tanáraik a „Já-
ték a magyar kultúra napja al-
kalmából” címû rendezvény
keretében.

Esküvô kiállítás

ACsaba Center Bevásár-
ló- és Szórakoztatóköz-

pont és a Körös Trade Kft. eb-
ben az évben immár negyedik
alkalommal rendezte meg az
Esküvô kiállítást a Csaba Cen-
terben. A mára már hagyo-
mánnyá vált rendezvény célja,
hogy az esküvô megszerve-
zéséhez és lebonyolításához
szükséges vállalkozásokat,
cégeket, elérhetôségeket sze-
mélyesen prezentálja az ifjú
pároknak és az érdeklôdôk-
nek. A kiállítás mellett mind a
két napon színes programok-
kal, nôi- és férfidivat-bemuta-
tókkal várták a látogatókat.

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség-

és gyümölcskiszállítás.
Rendelés: 06-30/639-2915

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

Vandálok

Január elsô napjaiban több
alkalommal is rossz szán-

dékú éjszakai látogatók jártak
a menhelyen. Kutyatápot,
szerszámokat loptak, majd
pedig kiengedték a kennelek-
bôl a kutyákat, s azok rémüle-
tükben egymásnak estek. Az
esetnek egy négylábú áldo-
zata lett, ôt társai élve meg-
nyúzták.

Jambrichné Baranyai Klára
közlése szerint a vandál betö-
rôk elfogása érdekében egye-
sületük és néhány csabai pol-
gár összességében 100 ezer
forintot ajánlott fel a nyomra-
vezetônek. G. E.

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

�

100 éves

A MAGYARKIRÁLY
ÉTTEREM és SÖRÖZÔ

Menü házhoz szállítását vállaljuk
Unja a régit? Kezdje az új évet VELÜNK!
Békéscsaba Szabó D. u. 24. • Tel.: 20-996-6993
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Teljes kínálatunkat megtekintheti awww.szucsikingatlan.hu internetes honlapon.

CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKeelleett--kkeerrtteekk,,  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 csalá-
di ház garázzsal eladó. ÁÁrr:: 1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKeerreekkii  úúttoonn, 530 nm-es telken 85 nm-es, 2 szobás, horgászoknak ki-
váló családi ház eladó garázzsal. ÁÁrr:: 1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken, 155 nm-es, 2 szobás, nap-
palis családi ház csempekályhával eladó. ÁÁrr::  1133  990000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKéézzaayy  uuttccáábbaann,, 570 nm-es telken 117 nm-es családi ház, 2003-ban
újítva, 3 szobával eladó. ÁÁrr:: 1144  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobbooss  IIssttvváánn  uuttccáábbaann, 766 nm-es telken 100 nm-es családi ház, 
3 szobás, garázzsal eladó. ÁÁrr:: 1144  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVaannddhhááttii  úúttoonn 110 nm-es, 2 szobás családi ház garázzsal, parkosí-
tott kerttel eladó. ÁÁrr:: 1144  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann,,  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,,  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  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  ccsseennddeess,, nnyyuuggooddtt,,  hheellyyeenn,,  aa  ppiiaacchhoozz,,  cceenntteerrhheezz  kköözzeell
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..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGöörrbbee  uuttccáábbaann,,  556600 nnmm--eess  tteellkkeenn  111100  nnmm--eess,,  33,,55 sszzoobbaa ++  nnaappppaalliiss
ccssaallááddii  hháázz ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó,,  sszzéépp  áállllaappoottbbaann..  ÁÁrr:: 2200  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann 116600 nnmm--eess  bbeeééppíítteetttt  aallaapptteerrüülleettûû,, sszziinntteellttoolláássooss  ccssaa--
llááddii  hháázz 55  sszzoobbáávvaall,,  kkoonnyyhhaa++ééttkkeezzôôvveell,,  llooggggiiáávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..
ÁÁrr:: 2211  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm összterületû családi ház,
2 épület , 100+100 nm, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr:: 2288  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccáábbaann, 460 nm-es telken 145 nm-es családi ház, 4 szo-
bával, gondozott kerttel eladó. ÁÁrr:: 2288  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMaaggyyaarr  uuttccáábbaann,,  22116600 nnmm--eess  tteellkkeenn  115500  nnmm--eess  ccssaallááddii  hháázz,,  sszzéépp,,
ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell,,  44  sszzoobbáávvaall++nnaappppaalliivvaall,,  ggaarráázzzzssaall,,  nnaaggyy  mmeelllléékkééppüülleetttteell,,  2200 nnmm--
eess  ffeeddeetttt  tteerraasssszzaall  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 2299  990000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann, 1400 nm-es telken 120 nm-es családi ház, 5 szo-
bával, mûhellyel eladó. Lakáscsere is. ÁÁrr:: 3300  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzíívv  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 170 nm-es, 2 szintes családi ház,
szép, parkosított kerttel, 6 szobával eladó. ÁÁrr:: 3355  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 600 nm-es telken 180 nm-es családi ház, 4 szo-
bával, nappalival, garázzsal eladó. ÁÁrr:: 4411  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann,,  700 nm-es telken, 220 nm-es családi ház 6 szo-
bával, 2 garázzsal eladó. ÁÁrr:: 4455  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDiióóffááss  uuttccáábbaann, 1100 nm-es telken, 110 nm-es+60 nm-es, 3+2 szo-
bás, 2 generációs családi ház eladó.Csere is. ÁÁrr::  4455  000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn 44..  eemmeelleettiimm 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, eladó. ÁÁrr:: 77  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn,,  ccsseennddeess,, nnyyuuggooddtt  kköörrnnyyeezzeettbbeenn 22..  eemmeelleettii,,  4433 nnmm--
eess,,  11,,55 sszzoobbááss  llaakkááss eeggyyeeddii  ffûûttéésssseell,,  ffrraanncciiaa  kkiillééppôôvveell,,  kkoonnvveekkttoorrooss  hhôôlleeaaddóókkkkaall,,
mmeeggkkíímméélltt,,  sszzéépp  áállllaappoottbbaann  eellaaddóó.. 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,,  IIhháásszz  uuttccáábbaann 44..  eemmeelleettii,,  5522 nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss  llaakkááss eeggyyeeddii  kkoonnvveekk--
ttoorrooss  ffûûttéésssseell,,  kkoonnyyhháávvaall,,  kkaammrraahheellyyiissééggggeell,,  ppaarrkkeettttááss  sszzoobbáákkkkaall,,  hhiiddeeggbbuurrkkoollaa--
ttooss  kkoonnyyhhaa--eellôôttéérrrreell,,  bbeeééppíítteetttt  kkoonnyyhhaabbúúttoorrookkkkaall  eellaaddóó,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn..
ÁÁrr:: 88  330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  PPaarróócczzaayy  uuttccáábbaann 57 nm-es, 1. em., 2 szobás, 2005-ben felújított la-
kás, 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,,  KKaazziinncczzyy-- llttpp..--eenn 1. em, 50 nm-es, 2 szobás, téglablokkos, egyedis,
konvektoros fûtésû lakás eladó. ÁÁrr:: 88  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann,,  mmaaggaassffööllddsszziinnttii,,  5577 nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss,, kköözzppoonnttii  ffûûttééssûû  llaa--
kkááss eerrkkééllllyyeell  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 88  330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 6644 nnmm--eess,,  22,,55 sszzoobbááss.. kköözzppoonnttii  ffûûttééssûû  llaakkááss,,  22000077--bbeenn
ffeellúújjííttvvaa,,  kkllíímmáávvaall  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 88  550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 33..  eemmeelleettii,,  5588 nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss  llaakkááss eeggyyeeddii  ffûûttééss--
sseell,,  kkoommbbii  kkaazzáánnnnaall,,  kkiiss  rreezzssiivveell,,  eerrkkééllllyyeell  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 88  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 66..  eemmeelleettii,,  6644 nnmm--eess,,  22,,55 sszzoobbááss  llaakkááss,,  sszzéépp  ffeellúújjííttootttt
áállllaappoottbbaann,,  nnyyíílláásszzáárróókk  ccsseerrééllvvee,,  kköözzppoonnttii  ffûûttéésssseell  ffûûttééssmméérrôôvveell  eellaaddóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy--llttpp., 2 szobás, nagy konyhás, erkélyes, egyedis lakás ela-
dó. Tároló tartozik a lakáshoz. ÁÁrr:: 88  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann,,  ffééllúúttoonn  aazz  OOBBII--hhoozz,,  5588 nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss,,  kköörrbbeejjáárr--
hhaattóó,,  eeggyyeeddii  ffûûttééssûû  llaakkááss,,  33..  eemmeelleettii,,  eerrkkééllllyyeell,,  ffüürrddôôsszzoobbáávvaall,,  kküüllöönn  WWCC--vveell,,  kkaamm--
rraahheellyyiissééggggeell,,  nnyyuuggooddtt  kköörrnnyyeezzeettbbeenn  eellaaddóó.. ÁÁrr:: 99  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,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 1. emeleti, 60 nm-es, 2 szobás lakás egyedi fûtéssel,
a centerrel szemben, bútorozva eladó. ÁÁrr::  1144  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,, KKiinniizzssii  uuttccáábbaann 70 nm-es, 2005-ben épített lakás 2,5 szobával, egye-
di fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr:: 1155  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn 50 nm-es, földszinti, 2 szobás, konyhás, egyedi
fûtésû lakás eladó. ÁÁrr:: 1133  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann 4. emeleti, 97 nm-es lakás, 4,5 szobás, egyedi fûtés-
sel, tetôtér-beépítéssel eladó. ÁÁrr:: 1144  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy úúttoonn, 2000-ben épült társasházban 2. emeleti, 60 nm-es,
egyedi fûtésû lakás nagy nappalival eladó. ÁÁrr:: 1144  660000  000000  FFtt..

TÁRSASHÁZ:
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 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, nyu-
godt, csendes környezetben eladó. ÁÁrr:: 1122  550000  000000  FFtt..

HÁZRÉSZ:
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 szoba, konyha, étkezô-
vel, kis virágoskerttel eladó. ÁÁrr:: 55  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann,,  200 nm-es telken 51 nm-es, felújított, udvari ház-
rész, 2 szoba, 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,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 1. emeleti, 39 nm-es, 1 szobás lakás teljes bútorozással,
egyedi fûtéssel kiadó. 3300  000000  FFtt  ++  rreezzssii//hhóó..

BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssaabbaa  CCeenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó cé-
gek, illetve vállalkozások számára. ÁÁrr:: 8800  000000  FFtt//hhóó..
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  uuttccáábbaann44 nm-es, 1 szoba, konyha, étkezôs házrész, fel-
újított, egyedi fûtéssel, kocsibeálllással kiadó. ÁÁrr:: 3355  000000 FFtt  ++  rreezzssii//hhóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  OOrroosshháázzii  úúttoonn,,  nnaaggyy  ffoorrggaallmmúú  hheellyyeenn 3300,, iilllleettvvee  2200  nnmm--eess  hheellyyii--
ssééggeekk  kkiiaaddóókk iirrooddáákk,,  vváállllaallkkoozzáássookk  sszzáámmáárraa..  ÁÁrr::  3300  000000 FFtt//hhóó,,  2200  000000 FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy--llaakkóótteelleeppeenn 1. emeleti, 49 nm-es, egyedi fûtésû lakás
bútorok nélkül kiadó, hosszú távra. ÁÁrr:: 3300  000000  FFtt ++  rreezzssii..

VIDÉKI INGATLANOK:
SSzzeenntteess,,  MMáággooccssii  uuttáábbaann, 110 nm-es telken lévô, 60 nm-es tégla házrész közpon-
ti fûtéssel, konvektoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr:: 44  330000  000000  FFtt..
DDoobboozz,,  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann, nagy telken 80 nm-es családi ház, felújításra szoruló,
3 szoba, központi fûtéssel, a központhoz közel eladó. ÁÁrr:: 66  550000  000000  FFtt..
TTeelleekkggeerreennddááss,,  BBéékkee  uuttccáábbaann, 1400-as telken lévô, 110 nm-es, vegyes falazatú
családi ház 2 szobával, házközponti fûtéssel, radiátoros hôleadókkal eladó, a falu
központjában. ÁÁrr:: 99  220000  000000  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóss,,  GGyyuullaaii  úúttoonn, 1900-as telken lévô, 110 nm-es családi ház, 2 szoba + nap-
pali, szépen felújított állapotban, kombi kazánnal, nagy telekkel eladó.
ÁÁrr:: 1111  000000  000000  FFtt..
BBéékkééss,,  MMááttyyááss  kkiirráállyy  uuttccáábbaann, 500-as telken lévô, 76 nm-es, vegyes falazatú csa-
ládi ház, felújítva, nyílászárók cserélve lettek, kombi kazánnal, radiátoros hôle -
adókkal eladó. ÁÁrr:: 88  550000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBuuzzooggáánnyy  uuttccáábbaann (Keleti-kertek) 808 nm-es, körbekerített építési te-
lek, 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 közvílágítással, fúrt kúttal, termô gyümölcs-
fákkal és egy tárolóházzal eladó. ÁÁrr:: 44  770000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBoorrjjúú  uuttccáábbaann,,  csendes, nyugodt környezetben 1500 nm-es, sarki
építési telek szerszámtartó házzal, gyümölcsfákkal eladó. A telek villannyal, töb-
bi közmû a telek elôtt található. ÁÁrr:: 77  880000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVaannddhhááttii  úúttoonn,,  az elkerülôtöl 150 m-re, 1500 nm-es, teljesen körbe-
kerített telek, a szennyvíz kivételével teljes közmûvel, mert az még csak folya-
matban van, szerszámtartó kisházzal, fúrt kúttal, szivattyúval, jó helyen eladó.
ÁÁrr:: 88  000000  000000 FFtt..

IPARI INGATLAN:
SSzzaarrvvaass  kköözzppoonnttjjááhhoozz  kköözzeell,,  517 nm-es telken lévô, 240 nm-es, téglablok-
kos ipari ingatlan eladó, közmûvekkel, ipari árammal, a telek teljesen kör-
bekerített, éjszaka örzött az egész terület, autószerelô, illetve különbözô
mûhelyek számára kiváló lehetôség. ÁÁrr:: 1133  440000  000000  FFtt ++  ááffaa..
IIppaarrii  iinnggaattllaannookk,,  különbözô méretben kiadók, hosszú távra Békéscsaba kül-
városában.

TANYA:
BBéékkééssccssaabbaa,,  TTaannyyaa  úúttoonn,, 1500 nm-es telken 65 nm-es, 2005-ben felújított, ve-
gyes falazatú, 3 helyiségbôl álló hétvégi ház, földkábeles villany, rendezett kert-
tel, új csatornával, tetôvel, új vezetékek és kapcsolók, riasztó, a bekötôúttól 
50 m-re, víz, gáz nics bekötve, centertôl 10 km-re eladó. ÁÁrr:: 44  775500  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!

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar,
és magyarul beszélek, gondolkozom,
írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható… Mélyen ben-
nem van, a vérem csöppjeiben, idegeim
dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben
az egyedülvaló életben csak így nyilat-
kozhatom meg igazán” – írja Kosztolányi
Dezsô. Mindennapi életünk során, a
munka, a hétköznapok gondjai közepet-
te talán a kelleténél ritkábban szakítunk
idôt arra, hogy elmerengjünk errôl, vagy
elmélyülten foglalkozzunk tárgyi és szel-
lemi értékeinkkel – a magyar kultúra nap-
ja lehetôséget teremtett erre Békéscsa-
bán is.

Január 22. nem pirosbetûs ünnep-
ként, ám annál erôteljesebben hívja fel a
figyelmet kultúránkra. Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én fejezte be a Him-
nuszt, 1989 óta ezen a napon ünnepel-
jük a magyar kultúrát, városunkban ja-
nuárban csaknem két héten át progra-
mok egész sora állt ennek szolgálatá-
ban. A rendezvénysorozat keretében ad-
ták át a több százmillió forintból felújított
Munkácsy Mihály Múzeum korszerûsített
épületét. A Lencsési Közösségi Házban
a Csipkeverôk Klubja mutatkozott be a
hétköznapok és ünnepek csipkéivel,
majd Bazsó Imrének, a Márvány Fo-
tómûhely vezetôjének kiállításán 55 kép-
ben tekinthettünk át 55 évet. A Szlovák
Kultúra Házában a Szlovák Intézet, a
Rozsnyói Bányamúzeum és a Csabai
Szlovákok Szervezete jóvoltából Bányá-
szat a képzômûvészetben címmel, a
Jankay Galériában pedig a Békés me-

gyei Príma-díjas képzômûvész, Lonovics
Lászlómunkáiból, Zenei inspirációk cím-
mel nyílt kiállítás. Ugyancsak a Jankay
Galériában állították ki legjobb mûveiket
a Jankay iskola fazekascsoportjának di-
ákjai, az ifjúsági házban Takács Gyôzô
iparmûvész, a Munkácsy Mihály Emlék-
házban Minya Mária Munkácsy-díjas ke-
ramikus alkotásait tekinthettük meg. A
Békési Úti Közösségi Házakban János
Hajnalka népdalénekes közremûködé-
sével Wass Albert-emlékestet rendeztek,
a Jókai-színház stúdiótermébe pedig a
Napsugár Bábszínház varázsolta oda a
Sosevolt cirkuszt. Az erzsébethelyi isko-
la fotókiállításnak és a Jamina-kutatás
címû könyv bemutatójának adott ott-
hont, és különleges élményként az ér-
deklôdôk látogatást tehettek Szeverényi
Mihály festômûvész jaminai mûtermé-
ben. A Luther utcában ünnepélyes kere-
tek között került sor a Balassi Bálint Ma-
gyar Mûvészetek Háza avatására, míg
Mezômegyeren az Arany János színját-
szó kör adott ünnepi mûsort a magyar
kultúra napján Józsa Mihály közremûkö-
désével. A Jézus Szíve katolikus temp-
lomban a Zenebarát-felebarátok Ének-
kar és a Bartók Béla Vegyeskar, a Jókai-
színházban Tóth Péter és a Békéscsabai
Szimfonikus Zenekar adott ünnepi hang-
versenyt, a Békés Megyei Könyvtárban

pedig Hajtman Ildikó és Szák Kocsis Pé-
ter énekelt megzenésített verseket és
egykori slágereket. A rendezvénysorozat
Békéscsabán január 25-én ünnepi Bár-
ka-esttel zárult.

m. e.

Rendezvények a kultúra jegyében
ABélés Megyei Jókai Szín-

ház 2008. január 11-én,
pénteken 19 órakor mutatta
be Robert Thomas–Jack
Popple well: A hölgy fecseg és
nyomoz címû bûnügyi bohó-
zatát.

A 2007–2008-as évad
mûsortervében eredetileg sze-
repelt egy elôadás, mely szín-
házunk társulata számára sze-
mélyes okokból kiemelt jelen-
tôségû: Felkai Eszter Jászai-

díjas mûvésznô búcsúelôadá-
sa, jutalomjátéka A hölgy fe-
cseg és nyomoz címû színda-
rab. A bemutatót 2007 decem-
berére terveztük, de Felkai
Eszter mûvésznô balesete mi-
att az januárra tolódott át.

A darabot Konter László
rendezte még az igazgatóvál-
tás elôtt, 2007 tavaszán, így a
felújító próbákat is ô irányítot-
ta. Az elôbemutató a békés-
csabai Városházi Esték kere-
tében volt 2007 nyarán, most
pedig a bérletes közönségnek
is lehetôsége lesz megtekin -
teni az elôadást, és mûvészi
pályájának csúcsán búcsúzni
Felkai Esztertôl.

A színházi hagyományok-
nak megfelelôen az utolsó elô-
adás – 2008. február 6. – egy-
ben a mûvésznô jutalomjátéka
is lesz.

Józsa Mihály 
mûvészeti titkár

A hölgy fecseg és nyomoz
Felkai Eszter jutalomjátéka

Mûvészetek háza a Balassiban

Ezért cserébe a Széchenyi Ist-
ván Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskola
régi, Andrássy úti épületét ma-
gában foglaló mûemlék jellegû
ingatlant és még hatvanötmil-
lió forintot adtak. Ahogy Köles
István fogalmazott, mondhat-
nánk, hogy ez csak formai kér-
dés, azonban mindnyájan tud-
juk, mi a különbség egy tulaj-
don és egy albérlet között. A
házat a Balassi Közalapítvány
mûködteti nagy gondosság-
gal, a „tulajdonosi érzés” pe-
dig Mlinár Pált mozgatta a leg-
jobban, aki az alpolgármester
szerint rövid idô alatt szinte
csodákat vitt véghez a felújítás,
átalakítás tekintetében. A ház

kulcsait jelképesen Köles Ist-
ván nyújtotta át az azt mûköd-
tetô közalapítvány elnökének,
Fischer Katalinnak, és a mûvé-
szetek házát benépesítô cso-
portoknak: a Balassi Tánc -
együttesnek, a Hétpróbás tán-
cosainak, a Nyíri Lajos Társas-
táncklubnak, a Bartók Béla
szakközépiskola néptáncosai-
nak és a Békés Bandának.

A névadó ünnepségen Bar-
tus Gyula Az istenfélô jó vitéz-
ben jelenítette meg Balassi Bá-
lintot (1554–1594), a magyar
nyelvû költészet elsô kiemel-
kedô, ám esendô alakját. Az
est zenével, tánccal ért véget,
a ház közösségei adtak rövid
ízelítôt repertoárjukból.

M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Takács Gyôzô mûve

Lonovics László festménye

Minya Mária alkotása
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A P R Ó H I R D E T É S
ÁLLÁS

Magyarország vezetô pénzügyi cso-
portja pénzügyi tanácsadókat keres.
Minimális elvárások: érettségi, jó kom-
munikációs készség. Jelentkezés: 
06-30/53-888-33.

IN GAT LAN
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, 3 szobás,

téglablokkos, 3. emeleti egyedi gáz fû -
téses lakás eladó. Irány ár: 11,5 M Ft.
Tel.: 20/543-2010.

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

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

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

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

OKTATÁS
Angol középfokú nyelvvizsgára felkészí-

tés. Tel.: 30/527-7078.
Angol nyelvoktatás kezdôknek is. Tel.:

30/345-9237.
Matematikából korrepetálás, felkészí-

tés. 70/228-6377.

SZOLGÁLTATÁS
Adósságrendezés adókedvezménnyel!

Telefon: 06-30/53-888-33.
Redôny, reluxa, szalagfüggöny készíté-

se, javítása. 30/546-7835.
Számítógépek telepítése, beállítása, 

vírustalanítása. 70/228-6377.
Favágás, motoros fûrésszel. Telefon:

30/398-2025.
LÁZÁR ZÁLOGHÁZ (Békéscsaba, Med-

nyánszky u. 2–4.), MEG EMELT HITEL 60
NAP TÜRELMI IDÔ lejárat után. Használt
arany 50%-os áron megvehetô.

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.

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

Szobafestés, mázolás, tapétázás. tele-
fon: 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, homlokzatfestést,
hôszigetelést, nemesvakolatok készíté-
sét vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.

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

Nyílászárók javítása, szigetelése. Re-
dôny, szalagfüggöny részletfizetéssel.
Tel.: 454-171 és 70/212-6776.

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

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

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

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

Jelzáloghitelek adókedvezménnyel!
Telefon: 06-70/360-7916.

Jelmezkölcsönzés, Békéscsaba, Len-
csési út 22., Profi mögötti 10 emeletes.
Érdeklôdni: 30/912-0044.

MUNKÁT KERES
4 órás munkát vállalok, irodában vagy

takarítok. 20/219-5107

E lkényeztetnek bennün-
ket, csabai zenebaráto-

kat – jutott eszembe a Fil-
harmónia plakátja láttán.
Alig egy hónapja, hogy a
Liszt Ferenc Kamarazene-
karnak tapsolhattunk, s
most, a januári bérleti hang-
verseny vendégeként a
Nemzeti Filharmonikus Ze-
nekart hallhattuk Kocsis Zol-
tán vezényletével.

Bartókmûvével, a Két kép
címet viselô opusszal kezd-
ték mûsorukat. Ez az ifjúkori
mû már sok tekintetben elô-
revetíti az érett Bartók bizo-
nyos stílusjegyeit: a hatal-
mas zenekari apparátus elle-
nére a szólamok önálló éle-
tet élnek, a hangzás világos,
levegôs. Az elsô kép, a Vi-
rágzás impresszionizmust
idézô színvilágának sejtel-
mes poézisa még kicsit tar-
tózkodóra sikeredett. A falu
táncának robusztus ereje,
szilaj ritmusainak eleven lük-
tetetése viszont döbbenete-
sen szuggesztív volt. 

A hangverseny szólistája,
Tóth László trombita mû vész
imponáló magabiztosság-
gal, virtuóz hangszertudás-
sal játszotta Haydn trom bi-
taversenyét. A zenekari kí-
séret kidolgozottságának,
formálásának kivételes mi-

nôsége, a tagolás szelle-
messége és a gyönyörû vo-
nós hangzás élmény volt.

Szünet után Csajkovszkij
2. szimfóniáját hallhattuk. A
nagy orosz romantikus
szerzônek ez az ifjúkori mû -
ve még a muzsikusok köré-
ben is szinte ismeretlen,
olyan ritkán kerül elôadásra.
A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar elôadása után bát-
ran állíthatjuk: méltatlanul
elfeledett ez a mû, még ak-
kor is, ha a költôi tartalom
mélységében nem mérhetô
a késôbbi nagy szimfóniák
monumentális zenei freskói-
hoz. Nyilvánvalóan nemzeti
hangvételû mûrôl van szó:
úgy az elsô, mint a negye-
dik tétel dallamanyaga
orosz népdal. Talán ezért
éreztük az egész mûben azt
az ôserôt, mely a zseniáli-
san megformált rész let-
szépségeken túl egységbe
fogta az egész szimfóniát.
Kocsis Zoltán felfogásának
és a zenekar kitûnô muzsi-
kusai – bátran állíthatjuk –
világszínvonalú teljesítmé-
nyének köszönhetôen rend-
kívüli élményben volt ré-
szünk ott, a békéscsabai
Jókai-színházban, azon a
januári szerda estén.

Farkas Pál

Világszínvonalon 
muzsikáltak

Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar
Magyarországon itt látható
elôször szemüveg nélkül néz-
hetô 3D-s film, mely a Körö-
sök világát mutatja be. A ter-
mészettudományi kiállítás új-
donsága még a 3,2 méter
hosszú és 1 m magas édes -
vízi akvárium, melyben ritka,
védett halak láthatók. A régé-
szeti kiállítás 8000 év legje-
lentôsebb kincseit mutatja be
az ôskortól – a népvándorlás
és honfoglalás korán át – a
középkorig. A kiállításokon
megismerhetô a sokszínû Bé-
kés megye kialakulása, törté-
nete, Európában egyedülálló
kulturális gazdagsága. A han-
gos tárlatvezetés még élveze-
tesebbé teszi a kiállítás meg-

tekintését, hiszen olyan érté-
kes információk hallhatók,
melyek nemcsak a kiállítás
megértését segítik, hanem rá-
mutatnak mélyebb összefüg-
gésekre is. A kiállítótermek-
ben lévô érintôképernyôs ter-
minálok további információ-
kat nyújtanak az érdeklôdôk
számára. A múzeum izgal-
mas kikapcsolódást kínál a
gyerekeknek is, hiszen a
kézmûves mûhelyekben min-
denki kipróbálhatja a gyé-
kény- és szalmafonást, faze-
kasságot, tûzzománckészí-
tést. Múzeumlátogatással
egybekötött tanórák megtar-
tására is van lehetôség az is-
koláknak.    

F. J. 

Felújították a múzeumot
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL� Jó szívvel ajánlom figyel-

mükbe néhány februári
programunkat: 7-én 19 órakor
a Dumaszínház két tagjának,
Aranyosi Péternek és Bödôcs
Tibornak a mûsorát láthatják a
Phaedrában. Pályájuk elején
járó humoristák ôk, akik már
bizonyítottak. Aranyosi Péter
Fábry Sándor showjában a dí-
zájncenter felelôse, a Rádió-
kabaré munkatársa, Bödôcs
Tibor pedig a Magyar Rádió
Bon-bon díjas humoristája.

11-én 19 órától Hobo: Kö-
téltánc – ugyancsak a Phaed-
rában. Most az elôadói estjei-
bôl összeállított mûsort láthat-
juk, és ígérete szerint lesz alka-
lom egy kis beszélgetésre is,
hiszen, ahogy mondta, „ott ün-
neplem a 63. születésnapo-
mat”. József Attila-, Jim Morri-
son-, Viszockij-, Tom Waits-ver-
seket hallunk, zongorán köz-
remûködik Nagy Szabolcs.

Fôiskolás korom óta barát-
ság fûz Hobóhoz, s közel 25
éve szervezem a békéscsa-
bai fellépéseit. Nagy élmény
volt 2005-ben, a József Attila-
emlékévben a Tudod, hogy
nincs bocsánat címû mûsorá-
nak szervezése, melyet közel
ötven elôadáson tíz-tizenkét -
ezer ember láthatott Erdély-
ben, a Vajdaságban és Ma-

gyarország számos telepü -
lésén. Több ezer kilométert
utaztunk, aludtunk fûtetlen
szállodában, zárdában, néha
olyan hideg volt a teremben,
hogy nagykabátban ültek az
emberek, látszott a lehelete,
ahogy a verset mondta. Útköz-
ben, reggelinél, vacsoránál
mesélt: zenérôl, zeneka rok ról,
költészetrôl, „politikacsinálás-
ról”. Látni, hallani akarták 
ôt fiatalok, középkorúak és 
idôsek. Végváron (Románia)
nyugdíjas néni jött botra tá-
maszkodva, kertjébôl néhány
szál tulipánt hozott Hobónak.
Vésztôn néhány percre leállt a
mûsora, mert nem tudta foly-
tatni – anyja korabeli nénik ül-
tek elôtte, akiknek az arcán, a
szemükben ott volt mindaz,
amirôl a versek szólnak…

Remélem, ezen az estén
hasonló élmények érnek majd
bennünket.

Már árusítjuk a jegyeket a
Szegedi Szabadtéri Játékok
rendezvényeire. Ezek közül a
Szarka Tamás–Szarka Gyula
(a Ghymes zenekar tagjai)–
Zsuráfszky: Benyovszky da-
rabját ajánlom jó szívvel, de
különlegességnek ígérkezik
Szakcsi–Sziámi–Kero: Szenti-
vánéji álom worldmusicalje.

Sztankóné Ujj Éva

Dumaszínház, Hobo

AFiatal Színházmûvészeti
Szakközépiskola, a „Szí-

nitanház” díszlet-, jelmezterve-
zô asszisztens szakos elsôs
hallgatóinak munkáiból láthat-
tak válogatást az érdeklôdôk
„Kipakolás” címmel a Jókai-
színház Vigadó termében. Az
iskolában – az országban
egyedülálló módon – nemcsak
az osztályteremben, hanem
színházban és bábszínházban
is gyakorolhatják a szakmát a
hallgatók, így a kipakoláson
rajzok, makettek, jelmeztervek,
iskolai és színházi munkák
egyaránt láthatók voltak.

Kipakolás

Wass Albert igazsága
címmel újabb sikeres

irodalmi est szervezésén van
túl Frankó Attila, a Frankó Pro-
dukciós Iroda vezetôje. A
helyszín is a szokásos volt:
Irányi út 12., Club Babylon,
Phaedra terem. A házigazda
szerepét Orosz Sándor töltöt-
te be, közre mû kö dött Józsa
Mihály szín mû vész. Vendégek
voltak: Nagy Erika, Tomanek
Gábor és Mészáros Mihály
szín mû vé szek. A 220 érdeklô-
dô Tóth Zsófia színésznô ve-
zetésével meghatottan éne-
kelte el a Székely himnuszt. 

Irodalmi est

KÖZLEMÉNY
Felhívjuk az állami támogatás igénybe-
vételével vásárolt lakások tulajdonosainak
figyelmét, hogy a lakás célú állami támo-
gatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) korm.-
rendeletet több ponton módosították. 

2008. január hó 1. napjától szigorúbb
szabályok vonatkoznak a lakások elide-
genítésére. 

Kérjük, hogy az adásvételi szerzôdés
megkötése elôtt tájékozódjanak a www.
bekescsaba.hu honlapon a Hírek/Közi-
gazgatási hírek menüpontban, személye-
sen a jogi, önkormányzati és szervezési
csoport Békéscsaba, Szent István tér 7. 
I. emelet 117. számú irodájában vagy az
alábbi telefonszámon: 452-252/1181-es
vagy 1185-ös mellék.

Polgármesteri hivatal, jogi,
önkormányzati és szervezési csoport

Wass Albert író emlékmûve a Kárpátia könyvesbolt falán

A magyar kultúra ünnepé-
nek Békés megyei nyitánya-
ként kitárta kapuit a látoga-
tók elôtt az újjászületett
Munkácsy Mihály Múzeum.
A nagyközönség megis-
merheti Békés megye érté-
keit: a világ legnagyobb
Munkácsy-gyûjteményét, 

azokat a megyéhez kapcso-
lódó, ránk jellemzô, mara-
dandó kincseket, amelyek
szintén nemzeti kultúránk
részei.  Ôrizzük és védjük a
múlt és jelen kultúráját a
jövô számára! 

Domokos László, 
a megyei közgyûlés elnöke
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Slovenské Gymnázium, Základná Škola, Materská Škola a Kolégium
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

5600 Békéscsaba, P.  Jilemnicky u. 1. (a kórház mentôbejáratával szemben)
Telefon: 66/453-577, telefon/fax: 66/453-530.

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!

A leendô elsô osztályos gyermekek 
szüleinek figyelmébe!

A Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium 

2008. február 6-án (szerdán)  8.15–11.00-ig 

NYÍLT NAPOT
tart.

Program: 
Tájékoztató az iskola nyelvi programjáról (szlovák, angol/német), 
az intézményben folyó informatika oktatásról, a nyelvi táborokról
Óralátogatás • Játszóház, ismerkedés a leendô tanító nénivel

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK!

Húsz megyei klub képvi-
selõjének részvételével

tartotta meg szokásos éves
közgyûlését a Békés Megyei
Harcmûvész Szövetség a kö-
zelmúltban a Lencsési Közös-
ségi Házban. Gregor László
elnök elmondta, hogy tevé-
keny év volt a 2007-es: mû -
ködtették a megyei verseny-
rendszert, önvédelmi képzést,
hétvégi szemináriumokat,
Battonyán demonstrációs na-
pot, Szarvason budógálát
szerveztek. A szövetség aktív
tagja a Békés Megyei Sport-
szövetségek Érdekszövetségi
Egyesületének, s jó viszonyt
ápol a különbözõ harcmûvé-
szeti ágak országos szövetsé-
geivel, Szél Gábor Wing-Tsun
alelnökként, Lovász György
pedig SKI shotokan karate el-
nökként egyik irányítója szö-
vetségének. Fejlõdtek a nem-
zetközi kapcsolatok is.

A beszámoló a problémá-
kat sem hallgatta el. Csökkent
a versenyzõi létszám, egyre ki-

sebb az anyagi támogatás,
nagyon nehéz megjelenni az
országos médiában. A gaz-
dálkodást a megfontoltság jel-
lemezte, így sikerült 2008-ra
átmenteni egy szerény össze-
get. A megyei önkormányzat
támogatja a szövetséget, s
örömteli, hogy folytatódik az
együttmûködés a legfõbb
egyéni támogatóval, a Secret-
Õr Kft.-vel. A beszámoló meg-
fogalmazta a szövetség 2008.
évi feladatait, amelyet a hoz-
zászólások során két ponttal
egészítettek ki. Mind a két
pont kapcsolatban van a
2009-es jubileumi évvel, hi-
szen ekkor lesz 25 éves a me-
gyei szövetség. 

A hozzászólások során kü-
lönösen Kovács Lajos mester
(Senshi SE, Szeghalom) adott
jó ötleteket a továbblépéshez
mind a marketing, mind a mé-
dia terén. Gyarmati Imre mes-
ter (Bucsa) javasolta, hogy tá-
jékoztassák levélben a telepü-
lési önkormányzatokat az év

folyamán elért kimagasló ered-
ményekrõl. A közgyûlés a be-
számolót a kiegészítésekkel
egyhangúlag elfogadta.

Ezután a megyei szövetség
hagyományos elismeréseirõl
döntöttek a klubok képviselõi.
A legeredményesebb harc mû -
vész sportolónak odaítélt Kivá-
ló Harcmûvész díjat Debrecze-
ni Dezsõ, a Békéscsabai Lakó-
telepi SE hetedszer is világbaj-
noki címet szerzett válogatott
kick-boxosa kapta. Az edzõk
részére kiírt Érdemes Mester
díjat az idén Mráz Tamás III.
DAN ITF taekwon-do mester, a
battonyai Barátság SE és a
mezõhegyesi Platán ITF Taek-
won-do SE vezetõ edzõje ér-
demelte ki.

A közgyûlés utolsó részé-
ben a 2008. évi megyei ver-
senynaptárt véglegesítette a
közgyûlés. Eszerint lesz kick-
box light és semi-contact, 
taek won-do touch és hard-
contact, kyokushin karate
knock-down megyei bajnok-
ság. Idén Mezõberény, Okány,
Füzesgyarmat, Békéscsaba,
Magyarbánhegyes, Szegha-
lom, Gyula ad otthont a me-
gyei rendezvényeknek, Batto-
nyán, Mezõhegyesen, Szeg-
halmon és Kondoroson or-
szágos versenyt rendeznek.
Haba József mester (Békés-
csabai Lakótelepi SE) külön
kérte az edzõket, hogy minél
nagyobb létszámot mozgósít-
sanak a megyei bajnokságok-
ra. A közgyûlés eredménye-
sen és jó hangulatban fejezte
be munkáját.

Üléseztek a harcmûvészek

Emlékeznek még a régi
május elsejékre a liget-

ben? És a sörkertre? Jártak
mostanában arra? Egy sétát
megér, sôt! Nézzenek be! A
megújult külsô megújult belsôt
takar. A Békéscsaba Megyei
Jogú Város tulajdonában és a
Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület vagyonkezelésében
lévô Körösök Völgye Látogató-
központ ugyanis február 1-jén,
pénteken megnyitja kapuit a
nagyközönség elôtt. Az egye-
sület fô célkitûzéseit megvaló-
sítani igyekvô látogatóközpont
legfontosabb feladatának a
természet- és környezetvédel-
mi tudat  formálását, a környe-

zeti nevelést és az öko tudatos
életmód és életszemlélet kiala-
kulásának elôsegítését tekinti,
programjait ennek jegyében
állítja össze. A február 1-jei
kezdés „kedvezményezettjei”
a legkisebbek, ekkor nyílik
ugyanis a játszóház, amely
kedden, pénteken és szomba-
ton délelôtt 9-tôl 12-ig, hétfôn,
szerdán és csütörtökön délu-
tán 2-tôl 5-ig várja a gyereke-
ket szüleikkel együtt. Az önfe-

ledt játék mellett lehetôség
lesz a természet játékos meg-
ismerésére és különbözô kéz -
mûves  technikák elsajátítására
is. Tavasszal kiállításokkal, bio-
piaccal, piknikszolgálattal, hét-
végi térzenével és sok megle-
petéssel színesedik a kínálat –
ezekrôl a lap hasábjain rend-
szeresen tájékoztatást adunk.
És persze már most készülhe-
tünk a gyereknapra és városi
majálisra!

Körösök Völgye Látogatóközpont
5600 Békéscsaba, Széchenyi liget
Telefon/fax: 66/445-885 • web: www.korosoknaturpark.hu
E-mail: latogatokozpont@korosoknaturpark.hu
Kontaktszemély: Czank Dóra központvezetô

Jubileumi összejövetelt tartott a mezômegyeri asszonykórus

Miénk itt a kép – Békéscsaba a békéscsabaiak szemével
Felhívás fotózásra: töltsék fel önök a képgalériát!

Békéscsaba önkormányzata a város honlapján FOTÓGALÉRIÁT
kíván létrehozni, melynek feltöltését békéscsabai amatôr, 

illetve hivatásos fotósokra bízza. 
Nem pályázati kiírásról, csupán egy felhívásról van szó. 

Örökítsék meg kedvenc utcájukat, terüket, épületüket, parkjukat,
készítsenek felvételeket városunk rendezvényein! 
A lényeg, hogy a felvétel Békéscsabán készüljön.

Minden, a felhívásban részt venni szándékozó „fotográfus” 
maximum öt digitális fotót küldhet a foto@bekescsaba.hu címre. 
A fényképek elküldésével egyben lemondanak szerzôi jogukról,

ezért csak attól a résztvevôtôl várjuk a képeket, aki 
ezzel a feltétellel egyetért. 

A fotók „állandó tárlata” látható lesz a város honlapján 
(www.bekescsaba.hu), az alkalmasnak ítélt felvételeket a város

használni fogja különbözô kiadványaiban illusztrációként, 
természetesen a fotós nevének feltüntetésével.

Amennyiben kérdésük van, keressék Botyánszky Mária 
sajtóreferenst a 06-20/92-36-484-es telefonszámon.

Figyeljenek, fotózzanak! Várjuk képeiket Békéscsabáról!

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

egyszerûsített nyílt tervpályázatot hirdet
A tervpályázat tárgya:

a Békéscsaba közterületein lévô hulladékgyûjtô edények 
zárt hulladéktároló épületben/építményben történô elhelyezése.

A tervpályázat részletes kiírása
• személyesen átvehetô a polgármesteri hivatal 

városépítészeti csoportjánál, telefon: 66/523-817, fax: 66/523-858;
• internetrôl letölthetô: 

www.bekescsaba.hu/onkormanyzat/palyazatok

Benyújtási határidô: 2008. február 15.

Január elején rendezték meg
nagy érdeklôdés mellett a

nyolcadik osztályos tanulók
számára szervezett idegen
nyelvi versenyt a Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdasági Szakközépiskolá-
ban. Az angol nyelvi versenyre
77 tanuló regisztráltatta magát
és 68 fiatal jelent meg a Köz-
gében, német nyelvbôl 15-en
regisztráltak és 12 tanuló ver-
senyzett a középiskolai szín-
vonalú megmérettetésen.

G. E. 

Megnyílt a látogatóközpont

Békéscsaba önkormányzatának
ifjúsági, oktatási 

és sportbizottsága, valamint 
az Esély Pedagógiai Központ 

és a Jankay Tibor Általános Iskola
közös szervezésében kerül sor
2008. február 1-jén, pénteken 

14 órakor

a „Kazinczy” szép magyar 
beszéd és „Aranyszáj”

városi versenyre.
A verseny helyszíne: 

Esély Pedagógiai Központ, 
Békéscsaba, Vandháti út 3.

Megnyitja: 
Hegedûs-Bite Beáta, az Esély 

Pedagógiai Központ pedagógusa.

Elhunyt dr. Hrabovszky Róbert
Életének 56. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Hrabovszky Ró-
bert. A békéscsabai Réthy Pál-kórház fôorvosát sokan gyászolják, hi-
szen gyógyítóként, közéleti személyiségként egyaránt ismerték.

Dr. Hrabovszky Róbert 1951. október 31-én született Békéscsabán.
A Rózsa Ferenc Gimnázium fizika–kémia tagozatán érettségizett 1970-
ben, kitûnô eredménnyel. Még abban az évben felvételt nyert a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára, ahol 1976-ban
szerzett diplomát summa cum laude minôsítéssel. A szegedi II. számú
sebészeti klinika, a kiskunhalasi, majd a nagykôrösi kórház után, 1982.
február 1-jén került a csabai kórház traumatológiai osztályára sebész
szakorvosként. 1984-ben traumatológiából, 1990-ben idegsebészet-
bôl, 1996-ban sportorvostanból, 2001-ben mozgásszervi rehabilitá-
cióból, 2004-ben fizioterápiából szerzett szakvizsgát. 1998. május 11-
tôl vezette a rehabilitációs osztályt, 2001. január 1-jétôl 2003. július 4-
éig pedig általános igazgatóhelyettes is volt az intézményben. 

Közéleti szereplôként dolgozott az önkormányzat egészségügyi bi-
zottságában, elnöke volt a Békés Megyei Mozgásszervi Rehabilitáció-
ért Közhasznú Alapítványnak, s 2004 óta az MSZP békéscsabai szer-
vezetének elnökségi tagjaként tevékenykedett. 

Feleségének elvesztését követôen néhány hónappal, január 14-én
távozott az élôk sorából – három felnôtt gyermeket hagyva maga után.

G. E.

Gazdag áldás. Zahorán Mi-
hály csabai gazdálkodó egyik
kocája újév napján 22 malac-
cal örvendeztette meg boldog
tulajdonosát. Ritka áldás volt
ez az akkori világban. A ritka
eset hôsei, úgy a kiváló koca,
mint 22 csemetéje, jó egész-
ségnek örvendenek.

A polgári kör vízkereszt nap-
ján tartotta évi rendes
közgyûlését. Az évi jelentés
után új tisztikart választottak.
Újból elnök lett Fábry Károly,
alelnök Áchim János, ügyész
dr. Pándy István.

Reformátuspap-választás.
Hatalmas korteskedés után a
csabai református egyház lel-
kész állásra hirdetett pályáza-
tára tizenöt pályázat érkezett
be. A jelöltek között voltak:
Gecse Albert gyulai, Koppány
Gyula szentesi, Darabos Sán-
dor békésszentandrási lelké-
szek. A választást Domby La-
jos esperes február 23-ára
tûzte ki.

G. B.

KRÓNIKA 
SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

Leendô közgések
nyelvi versenye
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