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Négyszázhúsz csapat jön
T itkos és hagyományos

receptekkel négyszáz-
húsz csapat készül a város-
ban, az országban és mond-
hatni, szerte a világban a Csa-
bai Kolbászfesztivál kolbász-
készítô versenyére az idén.
Jelentkeztek többek közt Iz-
landról, Amerikából, Finnor-
szágból és a környezô orszá-
gokból, s ha minden igaz, a
kolbászgyúrók között láthat-
juk majd Kemény Dénest pár
olimpiai bajnok vízilabdással,
jön Kovács Katalin, Janics Na-

tasa, és ismét itt lesz Wich-
mann Tamás.

– A célkitûzésünk töretlen:
legyen a városnak egy olyan
népszerû rendezvénye,
amelyre meg lehet hívni a ba-
rátokat, rokonokat, üzletfele-
ket. A hagyományápoláson,
szórakozáson túl fontos a
fesztivál gazdasági értéke, a
kolbász népszerûsítése – fo-
galmazott dr. Ambrus Zoltán.
A Csabai Rendezvényszerve-
zés Kft. és partnerei elindíta-
nak egy sorozatot, melynek

keretében elhozzák ízeiket,
kultúrájukat a fesztiválra a me-
gye jelentôsebb települései,
idén Gyomaendrôd mutatko-
zik be. A turisztikai, élelmiszer-
ipari és mezôgazdasági kiállí-
tásra száz kiállító érkezik,
negyven százalékban újak. A
megye szálláshelyei megtel-
tek, a csarnoknál nehéz lesz
parkolóhelyet találni, viszont a
Körös Volán negyvenpercen-
ként indít autóbuszt oda és
vissza a városba. A fesztiválon
több cég árusít kolbászt, kap-

ható lesz a Csabahús Kft. Ma-
gyar Termék Nagydíjas szá-
razkolbásza, Munkácsy-kol-
básza, a méteres, másfél mé-
teres kolbász is.

M. E.

D r. Becsei László az
SZDSZ-es minisztérium

által meghirdetett egészség-
ügyi reform kellôs közepén vet-
te át a Réthy Pál kórház-rende-
lôintézet irányítását. A közel
egy éve kinevezett fôigazgató
fôorvost egyebek mellett arról
kérdeztük, milyen hatással vol-
tak a reformintézkedések az
intézményre, hol tart most,
merre kíván haladni a békés-
csabai kórház?

– A reformból hiányzott a
hosszú távú stratégiai kon-
cepció – kezdte. – A változta-

tások során, sajnos, nem vet-
ték figyelembe a szakma, a
szakmai szervezetek vélemé-
nyét. Nem érvényesül az
egészségügyi dolgozók er-
kölcsi és anyagi megbecsülé-
se. Jelentôs mértékben meg-
nôtt a fekvôbeteg-ellátó intéz-
mények adósságállománya,
az átalakítás során pedig nem
a szükségleteknek megfele-
lôen történt a területi ellátási
kötelezettség és a teljesít-
ményvolumen-korlát (TVK) el-
osztása.

Legfontosabb a szeretet

Hálaadó istentiszteleten
köszönt el gyülekezeté-

tôl a közelmúltban az erzsé-
bethelyi evangélikus temp-
lomban a negyvennégy évi
szolgálat után nyugdíjba vo-
nuló Kutyej Pál Albert lelkész.
Búcsúztatóján több százan
vettek részt – ott volt többek
köztGáncs Péter püspök, Jan
Süli szlovák fôkonzul és Köles
István alpolgármester. Vanta-
ra Gyula polgármester az ün-
nepséget követô héten, a vá-
rosházán mondott köszöne-

tet a mindenütt szeretetet hir-
detô és azt sugárzó lelkipász-
tornak, korábbi önkormány-
zati képviselônek.

Kutyej Pált 1964-ben avat-
ták lelkésszé, 1973. március 1-
jétôl mostanáig szolgált Jami-
nában magyar és szlovák
nyelven. Az elmúlt évtizedek-
ben jelen volt a családok éle-
tének legfontosabb mérföld-
köveinél, keresztelôn, konfir-
máláson, esküvôn, ezernyolc-
száznegyvenhat temetésen,
és segített abban, hogy meg-

értsük ünnepeink üzenetét.
Harmincöt éves szolgálata
idején megszépült az Oroshá-
zi úti templom, felépült a jami-
nai gyülekezeti ház. Társadal-
mi munkát szervezett, tataro-
zott, rendezkedett, igazgató
lelkészsége alatt kapta mai
formáját az Evangélikus Sze-
retetotthon. Kutyej Pál emellett
négy cikluson keresztül volt
helyi képviselô, a szlovákság
szószólója és 12 évig bizottsá-
gi elnök. Tavasszal a közgyû-
lés „Békéscsabáért” kitünte-
téssel ismerte el munkáját.

Kutyej Pál most nyugdíjba
vonul. Több idôt tölthet fele-
ségével, két gyermekével és
öt unokájával. Gazdálkodik,
olvas, és úgy érzi, Isten segít-
ségével szeretetben eltöltött,
tevékeny nyugdíjas évek vár-
hatnak rá. Ha kell, segít az
egyháznál, de lehet, hogy
csak egyszerû hívôként hall-
gatja majd utódja, a rima-
szombati születésû Nagy Zol-
tán prédikációit.

Mikóczy Erika

Két év haladék
a kukák miatt

Egy, illetve két év haladé-
kot kaptak azok a békés-

csabai ingatlantulajdonosok,
akik az idei év végéig nem
tudják zárt helyen elhelyezni
szeméttároló edényzeteiket.

Mint azt dr. Ferenczi Attila
bizottsági elnöktôl megtudtuk,
a közgyûlés egy 2005-ben
született határozatban döntött
arról, hogy (a közegészségü-
gyi és uniós normáknak is
megfelelôen) a kukákat, kon-
ténereket olyan zárt helyen
kell tárolni, ahol sem ember,
sem állat nem férhet a hulla-
dékhoz. A határidô ez év vége
volt, ám az idén e témában
megtartott lakossági fórumok
során kiderült: az érintettek
nincsenek felkészülve a válto-
zásra. Sokan nem is voltak
tisztában kötelezettségükkel,
mások soknak találták a külté-
ri kukatárolók költségét, a
tömbházak lakói pedig a
bûztôl, bogaraktól tartva ódz-
kodnak a lépcsôházakba vin-
ni a szemeteseket.

Avárosháza dísztermében
közmeghallgatás volt. A

meghívó szerint elsô körben
a csatornázással kapcsolat-
ban tájékoztattak volna, ám
ebben a témában senki sem
jelentkezett szólásra.

Elsô kérdezôként Nagy
Csaba a MÁV Sportegyesület
képviseletében azt firtatta:
igaz-e, hogy a város mind-
össze 19 millió forintos vétel-
árért akarja megvenni az érté-
kes sporttelepet? Vantara
Gyula elmondta, hogy a vá-
rost a vasúttársaság kereste
meg ajánlatával. – Egyelôre
csak tárgyalunk, célunk pe-
dig éppen az, hogy a létesít-
mény a jövôben is a sportot
szolgálja – jelentette ki a pol-
gármester.
Kiss László szerint nem

szerencsés, hogy az október
23-ához kötôdô gyásznap

egybeesik a kolbászfesztivál
rendezvényével. Köles István
alpolgármester vélekedése
szerint sem szerencsés ez, de
egy gazdasági társaságot
nem befolyásolhat a város.
Bató Flórián a sétálóutcán

száguldozó biciklisek okozta
veszélyhelyzetekre hívta fel a
figyelmet. Csiaki Tamás osz-
tályvezetô tájékoztatása sze-
rint a Fiume Hoteltôl az Irányi
utcáig már kitiltották a kerék-
párosokat, s végsô megol-
dást a belváros revitalizációja
jelenthet ez ügyben. A köz-
meghallgatás résztvevôi kö-
zül többen a szeméttárolók
zárt helyen való tárolásáról ér-
deklôdtek. Dr. Ferenczi Attila
bizottsági elnök elmondta: a
lakosság két év haladékot
kap a kukák megfelelô elhe-
lyezésére, s ehhez a város
anyagi támogatást is nyújt.

Az 1956-os forradalom ünnepén

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON�

FOLYTATÁS A 4. OLDALON�

Október 23-án:
10.00 órakor KOSZORÚZÁS a Berényi úti temetôben
11.00 órakor KOSZORÚZÁS Zsíros Mihály hadnagy,Mány Erzsébet

és Farkas Mihály kivégzésének helyén, a Kazinczy utcai emléktáblánál
Ünnepi beszédet mond Köles István alpolgármester
Közremûködnek a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági

Szakközépiskola tanulói
A központi ünnepség programja:
16.00 órakor ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS NAGY IMRE SZOBRÁNÁL
Ünnepi beszédet mond Vantara Gyula polgármester
„A MI OKTÓBERÜNK” zenés irodalmi mûsor a Jókai Színház

mûvészeinek közremûködésével
MÉCSESGYÚJTÁS
„Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Elismerése”

kitüntetések átadása
A Békéscsabai Vonós Kamarazenekar ünnepi hangversenye

a Pheadra Közéleti Központban

Az 1956-os forradalom ünnepén

Kádak, fali- és padlólapok,
csaptelepek, fürdôszobabútorok,
zuhanykabinok

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18.
Tel.: 06-66/529-630

BURKOLÓHÁZ
Minôség, ami(n) jár

Közmeghallgatáson történt

Lapzárta után: Nyert az Agóra-projekt!

Merre tart a Réthy?



A Diáktanya programjai

2 Város és vidéke CSABAI MÉRLEG

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József.Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János
cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
I/28. Telefon: 66/523-855. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu.Hirdetésszervezés:Bayer Bt.
Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

ABékéscsabai Vásárhelyi Pál
Alapítvány értesíti tisztelt támogatóit,
hogy a 2007. évben az szja 1%-ból részére
átutalt 2 281 714-ot az alapító okiratnak
megfelelôen a Vásárhelyi Pál Mûszaki
Szakközépiskolában nyújtott kiemelkedô
teljesítmények díjazására, valamint iskolai
kulturális és sportrendezvények
támogatására fordította.
Ezúton köszönjük támogatóink segítségét.

ABékéscsabai Vásárhelyi Pál
Alapítvány Kuratóriuma

AzArany János
Szabadidôs Klub

köszöni a felajánlott
szja 1%-át, 87 061 Ft-ot,

melyet a gyerekek
sport- és kulturális

tevékenységére fordított.

Arany János Szabadidôs Klub
5600 Békéscsaba,
Lencsési út 136.

A BÉKÉSCSABAI
SPORTHORGÁSZ
EGYESÜLET

köszönetet mond mindazoknak, akik
2007. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át az egyesületnek felajánlották.

A befolyt összeget (61 925 Ft-ot)
a horgásztanya karbantartására
és üzemeltetésére fordítottuk.

A jövôben is várjuk és szívesen
vesszük felajánlásaikat.

Adószámunk: 19977874-1-04
Az egyesület vezetôsége

A Szent-Györgyi Albert Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

(5600 Békéscsaba, Gyulai út 53–57.)
pályázatot hirdet

informatikatanári állás
betöltésére egyetemi végzettséggel

rendelkezôk számára.
A megbízás határozott idôre, 2009. június

30-áig szól. Bérezés a KJT szerint.
A pályázat benyújtásának határideje

2008. október 30.
Az állás betölthetô 2008. november 10-étôl.

A„Hétszínvirág” Penza Lakótelepi Óvoda
Gyermekeiért Alapítványmegköszöni mind-
azok szíves támogatását, akik az elmúlt évben
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlá-
sával támogatták az alapítványt céljai megvaló-
sításában.

A felajánlott 374 945 Ft-ot az alapító okiratban
megfogalmazott célokra kívánjuk felhasználni.

Tisztelettel kérjük, hogy támogatássukkal to-
vábbra is segítsék alapítványunkat.

Az alapítvány közhasznúsági beszámolója meg-
tekinthetô a Penza ltp. 19. szám alatt található
óvodában.

A Dr. Becsey Oszkár Utcai
Óvoda Alapítvány

köszönettel és tisztelettel tájékoztatja
támogatóit, hogy a 2007. évben
a jövedelemadó 1%-ából átutalt

összeg 182 569 Ft volt.

A 2006-os év tartalékolt összegébôl,
268 562 Ft-ból, valamint a 2007-ben

befolyt összegébôl gyermekasztalokat
és székeket vásároltunk óvodásaink

részére.
Tisztelettel:

az alapítvány kuratóriuma

Vértanúkra emlékezve

Az aradi tizenhárom vérta-
nú emlékére rendezett

ünnepségen a ligetben felállí-
tott kopjafák elôtt megemlé-
kezô beszédében Köles Ist-
ván alpolgármester felvillan-
totta a szabadságharc leveré-
se utáni idôszak fôbb állomá-
sait, a fegyverletételt, végül
pedig méltatta a mártírhalált
halt tábornokokat. „A Világos-
nál kivégzett mártírok erkölcsi
tartása, hazaszeretete, méltó-
sága példaként szolgálhat az
egész nemzet számára” – fo-
galmazott az alpolgármester,
majd Haynau táborszernagy
levelébôl idézett, amelyben a

rettegett megtorló arról ír, mi-
ként tesz majd rendet a reni-
tens magyarok között. A meg-
emlékezésen diákok idézték
fel a kivégzett mártírok sze-
mélyiségét korabeli levéltöre-
dékek, történelmi leírások se-
gítségével, majd a város veze-
tôi, pártok és civil szervezetek
képviselôi koszorúzták meg a
kopjafákat.

Ugyancsak az aradi tizen-
hármakat, illetveBatthyány La-
jos gróf mártírhalálának évfor-
dulóját kívánta felidézni az if-
júsági ház szervezte, immár
hagyományos, rendhagyó
történelemóra. (mse)

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata

javaslatokat vár
a „Békéscsaba szlovákságáért”

kitüntetés adományozására.

A kitüntetés adományozására
javaslatot tehetnek:
– a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
képviselôi,

– egyéb szlovák önszervezôdések,
közösségek,

– magánszemélyek,
– egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy pontos adatait,
– az adományozás alapjául szolgáló
tevékenység vagy alkotás részletes
ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje:
2008. november 1.

A javaslatot a következô címre kell
beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Szlovák Kisebbségi Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
Ando György elnök úr részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Román Kisebbségi Önkormányzata

javaslatokat vár
a „Békéscsaba románságáért”

kitüntetés adományozására.

A kitüntetés adományozására
javaslatot tehetnek:
– a Román Kisebbségi Önkormányzat
képviselôi,

– egyéb román önszervezôdések,
közösségek,

– magánszemélyek,
– egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy pontos adatait,
– az adományozás alapjául szolgáló
tevékenység vagy alkotás részletes
ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje:
2008. november 1.

A javaslatot a következô címre kell
beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város
Román Kisebbségi Önkormányzata,
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
Grósz György elnök úr részére.

Megvilágosodás napja
Közlekedési morálunk ja-

vítása érdekében, Meg-
világosodás napja címmel, bi-
ciklis felvonulásra hívták vá-
rosunk lakóit a szakemberek.
A figyelemfelkeltô rendez-
vény mellett a megye több vá-
rosában, így Békéscsabán is
lehetôség volt azonosító
szám gravíroztatására, de

prizmákat, világító berende-
zéseket is felszereltek igény
esetén a „drótszamarakra”. A
megyei rendôr-fôkapitányság
és a baleset-megelôzési bi-
zottság a tél közeledtével így
igyekezett felhívni a figyelmet
arra, hogy a láthatóság akár
életet is menthet.

G. E.

Együtt, aktívan
Október 15-én rendezte

meg a városi ifjúsági
parlamentet és megyei diák-
önkormányzati fórumot az ifjú-
sági ház Patent diákirodája – a
Békéscsaba Diáktanya Köz-
alapítvánnyal együttmûködve.

Az ifjúsági házban mintegy
170 résztvevô és 30 köz-
remûködô gyûlt össze, hogy
Köles István alpolgármester
és Zanócz Szilvia diákönkor-
mányzat-segítô pedagógus
nyitó szavai után nyolc szek-
cióban dolgozzon tovább. A
mûhelyekben a fiatalok az él-
hetô városról, az ifjúság és a
közélet kapcsolatáról, vala-
mint a dél-alföldi regionális if-

júsági stratégiáról fejthették ki
véleményüket, de a Garabon-
ciás Napok, a kamaszszere-
lem, a diákújság-készítés, a
pályaválasztás témáit is kör-
bejárták a délelôtt során. Új
kezdeményezés, hogy a diák-
önkormányzat-segítôk fóru-
mán a felnôtt segítôk is meg-
oszthatták egymással tapasz-
talataikat, ötleteiket.

A megjelent önkormányza-
ti képviselôk – Hirka Tamás,
Hricsovinyi Tamás és Miklós
Attila – együttmûködést aján-
lottak fel a diákság számára,
és arra kérték a jelenlévôket,
hogy aktívan vegyék ki részü-
ket a közéletbôl.

A csehek partnerek
Ebben az évben immár

nyolcadik alkalommal
mutatkozott be a Cseh Köztár-
saság nagykövetsége hazánk
egy-egy megyéjében, így Bé-
késben is. A megyeszékhe-
lyen a kulturális programok
mellett a gazdasági élet sze-
replôi számára is szolgáltak
hasznos információkkal, hi-
szen a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara köz-
remûködésével, a „Cseh Köz-
táraság, az ön üzleti partnere”
címmel konferenciát rendez-
tek, melyen a csehországi be-
ruházási lehetôségekrôl és a
turisztikai együttmûködés
esélyeirôl is tájékozódhattak
az érdeklôdôk.

Az eseményen, a városhá-
za dísztermében Köles István
alpolgármester köszöntötte a
jelenlévôket, majd azt hang-
súlyozta, hogy a két ország

között már a rendszerválto-
zást megelôzôen is jó volt a
kapcsolat, ám ezt a körülmé-
nyek változása miatt indokolt
újraformálni, felfrissíteni.
Jaromír Plisek, Csehor-

szág rendkívüli és meghatal-
mazott magyarországi nagy-
követe kitûnônek minôsítette
országaink kapcsolatát, s úgy
fogalmazott: „Bár egy ideje
már nincsenek közös határa-
ink, mondhatjuk, hogy egy-
más tiszteletbeli szomszédai
vagyunk.” A nagykövet utalt
arra, hogy a legmagasabb
szinten tartanak rendszeres
találkozókat, s ezt egyre szé-
lesebb körben kell kiterjeszte-
ni, lehetôséget teremtve arra,
hogy az üzletemberek, a
mûvészeti élet szereplôi is
közvetlen, személyes kontak-
tusba lépjenek egymással.

gajdács

Idôs alkotók kiállítása
Az idôsek világnapja alkal-

mából nyílt kiállítás az if-
júsági házban a Békéscsabai
Kistérségi Egyesített Szociális
Intézmény rendezésében. Az
Urszinyi Andor utcai Idôsko-
rúak Gondozóházának lakói
közül heten mutathatták be al-
kotásaikat: hímzéseket, dísz-
tárgyakat, kézmûves munká-
kat. A megnyitón Bátori Zsu-
zsanna vezetô ápoló köszön-
tötte a jelenlévôket, kiemelt fi-
gyelemmel az alkotókra:Bárdi
Mártonnéra, Dombi Imrénére,
Kovács Mihálynéra, Lipták Ju-

ditra, Magyar Imrénére, Nagy
Ilonára és Vandlik Pálnéra.

A megnyitó gondolatok kö-
zött Bátori Zsuzsanna emlé-
keztetett arra, hogy az ENSZ
1991-ben nyilvánította októ-
ber 1-jét az idôsek világnapjá-
vá, s azóta ezen a napon kie-
melt tisztelet övezi a közöt-
tünk élô korosabb embereket,
akiknek napjait ezzel a ren-
dezvénnyel is szeretnék szeb-
bé tenni. Bátori Zsuzsanna vé-
gezetül megköszönte Her-
czeg Tamás segítségét.

g. e.

ATesco közvilágításáról
Lakossági bejelentés érkezett az önkormányzat zöldszá-

mára a Tesco környékének rossz közvilágításával kap-
csolatban. A felvetésre Kiss Gabriella, a városüzemeltetési osz-
tály munkatársa válaszol:
Tisztelt Dobrovszki Gábor!
A Tesco parkoló közvilágítása teljesen függetlenül mûködik

Békéscsaba város közvilágítási hálózatától, tehát az önkor-
mányzat városüzemeltetési osztályának nem áll módjában és
nem is feladata a Tesco rendszerének vizsgálata. A parkoló a
Tesco tulajdona, így annak térvilágítását a Tesco hálózatáról
üzemelteti és karbantartja az áruházlánc.
Kérem, panaszával szíveskedjék a Tescóhoz, illetve annak

budaörsi központjához fordulni.

2008. november 3-án 19 órakor:
JETHRO TULL (Debrecen, Fônix Csarnok). Jegyár: 9900 Ft

2008. november 14-én 19 órakor:
ÁKOS (Békéscsaba, sportcsarnok). Jegyár: 5990 Ft

2008. november 17-én 19 órakor:
SZINETÁR DÓRA és BERECZKI ZOLTÁN – musicalduett
(Gyula, Erkel Ferenc Mûvelôdési Központ). Jegyár: 3000 Ft

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori
Óvoda pályázatot hirdet
ÓVODAPEDAGÓGUS

(Waldorf) álláshely betöltésére.
Feltétel: fôiskolai végzettség.

Az álláshely azonnal betölthetô.

Felvilágosítás kérhetô:
dr. Péter Józsefné óvodavezetôtôl

(5600 Békéscsaba, Kölcsey u. 15. sz.)
A pályázati felhívás az Oktatási Közlöny

LII. évfolyamának 26. számában,
2008. szeptember 22-én jelent meg.

Teljes közmûvel ellátott

IPARI TELEK eladó!

Békéscsaba, Orosházi út
(volt Dugonics laktanya)

Érdeklôdni:

06-20/335-1838

Amennyiben fontos az egészsége,
PRÓBÁLJA KI ÉS HASZNÁLJA
korlátlan alkalommal INGYEN

az Orvos- és Kórháztechnikai Intézet (ORKI) által minôsített

termoakupresszúrás masszázságyat!

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8–18-ig, szombaton 8–12.40-ig.

CERAGEM
Békéscsaba, Illésházi u. 5. (a Trefort utca felôl)

Tel.: 66/446-955, 20/398-0530. www.ceragem.net

FIGYELEM!
NAGY ÉRTÉKÛ AJÁNDÉK!

FOGADÓNAPOK
októberben és novemberben

Október 31-én 8–12 óráig:
Köles István alpolgármester,
bejelentkezés: 523-800

November 7-én 8–12 óráig:
Hanó Miklós alpolgármester,
bejelentkezés: 523-805

November 14-én 9–12 óráig:
dr. Benedek Mária jegyzô,
bejelentkezés: 523-802

November 21-én 9–12 óráig:
dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô,
bejelentkezés: 523-802

November 28-án 8–12 óráig:
Vantara Gyula polgármester,
bejelentkezés: 523-801

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata
OKTÓBER 31-ÉN

10 órától
a hôsök és mártírok

emléknapja alkalmából

MEGEMLÉKEZÉST
szervez

a II. világháború hôseinek és
áldozatainak emlékmûvénél,

a Szabadság téren.

Ünnepi beszédet mond
Herczeg Tamás tanácsnok.

Tisztelettel várunk
minden városi polgárt, aki ez
alkalommal kívánja elhelyezni
a tisztelet és megemlékezés
virágait városunk hôseinek
és mártírjainak emlékére.



2008. november 10. (hétfô):PÓDIUMSZÍNHÁZ
Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból

Szereplôk: Détár Enikô és Rékasi Károly. Belépôjegy: 2500 Ft

PHAEDRA KÖZÉLETI
KÖZPONT
5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.

ÔSZI KÉPZÉSI AJÁNLATAINK:
Nyugdíjasakadémia november 4-étôl: mûvészettörténet, a számítógép
és az internet (kezdô), internethasználat (haladó)
Színjátszó rendezôi képzés a Magyar Mûvelôdési Intézettel közös
szervezésben (a továbbképzési keret terhére támogatható)
E-ügyintézés – egynapos (5 órás) képzés: e-önkormányzat, ügyfélkapu,
magyarorszag.hu, e-bevallás, e-vásárlás, e-bank
Digitális írástudás képzés: a számítógép és az internet alapvetô használata
FORRÁS SQL továbbképzések
IT mentor OKJ-s képzés távoktatással.

Bôvebb információ és jelentkezés: Hamar Csaba – ifiház

3CSABAI MÉRLEG Helyi ügyek

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Az Emanuela Suclea, fiatalon elhunyt aradi alkotó fotóiból összeállított
emlékkiállítás november 5-ig, hétköznapokon 8–18 óráig tekinthetô meg
a közösségi ház nagytermében.

Október 29-én, szerdán 16-tól 18 óráig a MESEKUCKÓ játszóházban
LÁMPÁSOK készítése papírból,Mazán Erzsébet óvónô vezetésével.
Október 31-én 17 órakor a HOMEOPÁTIÁS KLUB vendége Kecskeméti
Sándor gyógyszerész. Elôadásának címe: „Aktuális betegségek – nátha,
influenza – elleni védekezés, immunerôsítés homeopátiával” .

November 3-án, hétfôn 14.30 órakor „AZ EZERÉVES LENGYEL–MAGYAR
BARÁTSÁG” címmel LeszkóMargit, a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
elnöke tart elôadást a nyugdíjasklubban.

November 3-án, hétfôn 17 órától dr. Sicz György kertészmérnök tart elô-
adást „A SZÔLÔTÔKE-PUSZTULÁS MEGELÔZÉSE” címmel a kertbarát-
körben.

November 5-én, szerdán 16-tól 18 óráig a MESEKUCKÓ játszóházban
SZÁRAZVIRÁG DÍSZEK készítése falra, asztalra Ujj Éva vezetésével.

GYERMEKJÓGA-TANFOLYAM indul a 6–10 éves korosztály számára
november 6-án. Célja elôsegíteni a gyermekek harmonikus fejlôdését, az
iskolai teljesítmény javulását.
A képzés 8 foglalkozásból áll, csütörtöki napokon 16.30–17.30 óráig.
Jelentkezni a részvételi díj (2000 Ft/fô) befizetésével lehet személyesen a
közösségi házban, november 4-ig.

Nyugdíjastorna: minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti Abonyiné Cseke
Éva gyógytornász-testnevelô.

Tornák dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezetésével:
Baba-mama torna:minden kedden 10.30-tól 11.30-ig.
Szülésre felkészítô torna: minden kedden 16 órakor (a várandósság 32.

hetétôl ajánlott).
Kismamatorna:minden kedden 17 órakor (a várandósság 20. hetétôl).

Energetizáló torna:minden héten szerdán 18–19 óráig. Vezeti Zsilinszkiné
Duzs Angéla.

Alakformáló torna: minden héten kedden és csütörtökön 19.00–20.00
óráig. Vezeti Veress-Schlitt Szilvia aerobikoktató.

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

Október 24. (péntek) 10 órától: Az építészet hónapja jegyében kerékpártúra
a Munkácsy-emlékháztól Békéscsaba nevezetességeihez

Október 24. (péntek): El-Ritmo party a Casinóban

Október 25. (szombat): Országos rejtvényfejtô verseny

Október 28–31. (kedd–péntek) 10.00–12.00: Munkácsy-emlékház
SZÜNIDÔZZ VELÜNK! „NEMESEDJÜNK” JÁTSZÓHÁZ
Kedden és szerdán: jelmezes foglalkozás gyöngyöspárta- és ékszer-
készítéssel G. Pataky Máriával; csütörtökön és pénteken: keszkenôhímzés

Október 31. (péntek): Alternites night a Casinóban

November 3. (hétfô) 10 és 14 órától és november 4. (kedd) 10 órától:
Gyermekszínház: „Hová mész, falevél?” – Gryllus Vilmos zenés mûsora

És ne feledd:minden szombaton 22.00 órától RETRO BULI
a Casinóban a Juventus rádióval!

KIÁLLÍTÁSOK: • Art Caffé: A magyar festészet napja alkalmából
békéscsabai rajztanárok kiállítása

• Mengyán András kamarakiállítása a Munkácsy-emlékházban

Intézményünk október 23-án és november 1-jén zárva tart!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Barna Adrienn és Sobester István, Baukó Györgyi és Baukó György,
Somogyi Erika és Kecskeméti László, Szûcs Katalin (Békéscsaba) és
Ágoston István (Gyula), Varga Tünde (Csabaszabadi) és Dohányos
Pál (Békéscsaba), Hajdu Szilvia Ivett (Mezôberény) és Lajkó Roland
(Mezôberény), Köpe Tünde Erzsébet (Békés) és Fehér Zoltán (Bé-
kés), Rácz Ágnes (Köröstarcsa) és Gál Szabolcs (Köröstarcsa), Kor-
csok Tímea (Kondoros) és Timár Szilárd (Kondoros).

SZÜLETÉSEK
Imling Károly és Lenti Ágnes fia Csanád, Csernók Tamás és Kulcsár
Katalin leánya Csenge Dorka, Demó András György és Vig Gyöngyi
fia András, Rácz Zsolt és Diószegi Mónika fia Dávid, Kovács Imre és
Katics Gabriella fia Jácint Márk, Kerner Balázs és Urbán Sarolta leá-
nya Villô, Németh Benjamin Dávid és Lisztóczki Edina fia Tamás Gá-
bor, Veres Attila és Dobó Mariann Katalin fia Bence Attila, Gaál And-
rás Ferenc és Varga Adrienn fia Milán, Ács Áron Attila és Nagy Diána
Erika leánya Amanda Sára, Csik László és Sebestyén Viktória fia Dá-
vid, Mizik Gábor és Kránitz Mariann leánya Tamara Vanda (Csa-
bacsûd), Nagy István és Lehoczki Julianna leánya Kinga (Békés), Ke-
lemen Sándor és Szabó Krisztina Edit fia Csaba Gergô (Békés), dr.
Técsy Gyula és Orosz Irén leánya Gitta, Zsiak Zoltán és Szombati Eri-
ka fia Zoltán, Junászka Zoltán és Sipiczki Anasztázia fia Roland Oli-
vér, Marik Tibor és Kvasz Edit fia Márk, Budai József és Rósa Ildikó fia
Bence (Köröstarcsa).

HALÁLESETEK
Varga Sándor (1926, Mezôberény), Plavecz János (1937, Mezôbe-
rény), Sztankó Pálné Dézsi Mária Margit (1942), Kósa Ernôné (1933).

ANYAKÖNYVIHÍREK

SZABADSÁG TÉRI HITELIRODA
• Személyi hitel
• Lakásvásárlási hitel
• Szabad felhasználású hitel
• Szocpol.-ügyintézés

BIZTOS BANKI HÁTTÉRREL!

• Ingyenes hiteltanácsadás!
• Díjmentes regisztráció!
• Ajándék közjegyzôi díj
– minden ügyfelünk részére

Idôpont-egyeztetés: 20/773-6519Idôpont-egyeztetés: 20/773-6519

Akc
ió!

Akc
ió!

TEREMBÉRLETI
LEHETÔSÉG

Impozáns, elegáns,
minden igényt kielégítô nagyterem.

Lakodalmakra, családi és céges
rendezvényekre, konferenciákra,

állófogadásokra és VIP fogadásokra
is kiválóan alkalmas.

Érdeklôdni a 30/577-8759-es
telefonszámon Pintér Viktóriánál lehet.

NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
TRIO IN FUSIO +

CSERI & HABISZTI BAND
NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

VITÉZ LÁSZLÓ ÉS A TÖBBIEK +
ROUTE 44

Elefánt
Sörözô

Nyitva tartás: naponta 7.00–22.00-ig vagy 3.00-ig
Családi, baráti rendezvények, dartsklub.

Kéthetente csütörtökön a kultúra jegyében blues,
népzenei és egyéb koncertek.

NEM DOHÁNYZÓ SZAFARI TEREM.
A mûsor kezdete: 21 óra. A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Békéscsaba, Illésházi u. 1. www.elefantsorozo.hu

elefantsorozo@vipmail.hu Telefon: 06-30/85-4444-8Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

Jegyek kaphatók a Center Moziban,
a Diáktanyán és a Tourinform-jegyirodában.

November 10. 18.00 Karma és reinkarnáció
– Paulinyi Tamás elôadása

November 13. 19.00 Caveman
– Átütô Brodway komédia Békéscsabán
Kálloy Molnár Péter elôadásában

November 20. 19.00 Phaedra Dumaszínház,
fellépnek: Litkai Gergely és Hadházi László

A siker képlete
Október elején az ifjúsági

házban tartott konferen-
ciát a Magyar Lelki Elsôsegély
Telefonszolgálatok Szövetsé-
ge és a Dr. Baly Hermina Men-
tálhigiénés Alapítvány.

A vendégeket Szabóné dr.
Kállai Klára, a szövetség or-
szágos elnöke, dr. Tôgye Ildi-
kó, a hivatal szociálpolitikai
osztályának vezetôje és dr.
Vincze Gábor megyei pszi-
chiáter szakfôorvos köszön-
tötte. A konferenciát a lelki
egészség világnapjára idôzí-
tették. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium részérôlMüller Éva
fôtanácsos beszélt arról, hogy
a nyáron elôkészítették a lelki
egészség programját, a világ-
nap lehetôséget teremt újrafo-
galmazni a feladatokat.

A szakemberek délelôtt
elôadásokon, délután mû-
helymunkán vettek részt. Ka-
tona Miklós mentálhigiénés
szakember a jövôképrôl, a si-
keres életpálya kialakításáról
tartott elôadást. A siker képle-
te: szakmaszeretet, önmegva-
lósítás, jó munkakörülmények,
anyagi és erkölcsi megbecsü-
lés. Múltunk ismeretében kell
kitûznünk REMEK (azaz reá-
lis, elérhetô, mérhetô, elosz-
tott, konkrét) céljainkat és
meghatározni az ahhoz veze-
tô utat.Dr. Cserhalmi Magda a
Ragyogj címû film kapcsán a
sorsformáló családi üzenetek-
rôl beszélt, hangsúlyozva,
hogy az „átírt sorskönyv” en-
gedélyt ad egy valódibb, bol-
dogabb életre. M. E.

Tartásjavító párnák
Egészséges tartást biztosí-

tó gyógyülôpárnákat kap-
tak Békéscsabán az általános
iskolák elsô osztályosai. Ösz-
szesen 530 párnát szerzett be
a város kilencszázezer forint
értékben, ezeket jelképesen
dr. Fábián Ágnes tanácsnok
adta át a 2-es iskolában, októ-
ber nyolcadikán.

Az ünnepségen Szeleczki
Erzsébet, az iskola igazgatója
és dr. Tôgye Ildikó, a polgár-
mesteri hivatal szociálpolitikai
osztályának vezetôje köszön-
tötte a megjelenteket, majd
dr. Tóth János, a Réthy Pál-
kórház ortopédiai osztályá-
nak vezetôje beszélt a gerinc-
védelemrôl. Gyermek- és ser-
dülôkorban a tartáshiba veze-
ti az esetleges rendellenessé-
gek sorát, amely a késôbbi-
ekben porckopást, fájdalma-
kat okozhat. Gerincünknek
megterhelô az ülô testtartás,
a csigolyákra, porckorongok-
ra ható erô lényegesen na-
gyobb, mint álló helyzetben.

Ha hosszú ideig ülünk, elô-
nyösebb váltogatni az elsô,
középsô és hátsó ülôtartást.
A helyes tartás kialakulását
befolyásolja a szék, tartásjaví-
tó bútorok híján a gyógyülô-
párna lejtése teszi lehetôvé a
gerincet kevésbé terhelô „ak-
tív üléshez” szoktatást.

Dr. Fábián Ágnes elmond-
ta, hogy a gerincjavító prog-
rammal az Aranyhármas Ge-
rincvédelmi Közhasznú Ala-
pítvány kereste meg az ön-
kormányzatot. A tartáshibák
csökkentése érdekében a
szociálpolitikai osztállyal elô-
terjesztést dolgoztak ki, ame-
lyet a közgyûlés támogatott.
Az alapítvány az 530 megren-
delt párna mellé 26 darabot
adott ajándékba, ezeket sor-
solás útján a Kertvárosi Óvo-
da nagycsoportosai kapták.

Az alapítvány részérôl dr.
Tóth János, Földvári Róbert és
Béres Sándor megfogalmaz-
ták, hogy szerintük milyen a jó
iskolatáska. m. e.

Eltûntek az évek

ABékéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális In-

tézmény az idôsek hónapja
alkalmából kiállítást rendezett
az intézmény ellátottainak al-
kotásaiból a Kazinczy Utcai
Idôsek Klubjában, Valahová
eltûntek az évek címmel.

Gyönyörû, hímzett és hor-
golt terítôk, hímzett házi ál-
dás, edényfogók, ôszi képek
ôrzik az idôsek keze munká-
ját, el nem múló alkotókedvü-
ket bizonyítva. Mint azt a
megnyitón dr. Kerekes Attila,
az egészségügyi, szociális és
lakásügyi bizottság elnöke
megjegyezte, minden alkotás
azt mutatja, hogy a klubokba

járók és az otthonok lakói
megôrizték aktivitásukat. Kiss
Tibor, az oktatási, közmûvelô-
dési és sportbizottság elnöke,
a körzet képviselôje virággal
köszöntötte az ünnepségen
megjelent kilencvenkilenc
éves Réthy Dezsônét, Kati né-
nit, aki hosszú évekig dolgo-
zott pedagógusként.

Az idôsek hónapja kap-
csán az Ady Endre Úti Idôsek
Otthonából a 81 éves Horto-
bágyi Jánosné mondott kö-
szönetet a munkában, gye-
reknevelésben és sok más-
ban megfáradt idôsek gondo-
zásáért a városnak és az „éle-
tüket vigyázó” nôvéreknek.

A látássérültek érdekében
Ünnepélyes keretek kö-

zött helyezte fel Her-
czeg Tamás tanácsnok októ-
ber 14-én azt az elsô sárga
matricát az okmányiroda lép-
csôjére, amely ezek után a lá-
tássérülteket segíti majd a tá-
jékozódásban. Az esemény a
fehér bot napjához kapcsoló-
dott. Dr. Benedek Mária jegy-

zô elmondta, hogy a csabai
városvezetés fontosnak tartja
az esélyegyenlôséget, az
ügyfélbarát közigazgatást. A
vakok és gyengén látók me-
gyei egyesületének elnöke,
Szabó Tiborné megköszönte
az önkormányzat segítségét,
amelynek lesz folytatása.

G. E.

Szenvedélyük az egészség

ABékéscsaba Városi
Drogprevenciós Munka-

csoport és a Kábítószerügyi
Egyeztetô Fórum (KEF) tizen-
harmadik alkalommal rendez-
te meg a Szenvedélyünk az
egészség címû vetélkedôt.

A versenyen részt vevô
negyvenegy általános és kö-
zépiskolás csapatot Mezô
Andrea a KEF és Nagyné Wei-
czer Irén, a munkacsoport ve-
zetôje köszöntötte a városhá-
za udvarán. A szakemberek
kiemelték a kortárs segítôk
szerepét az egészséges élet-

mód lehetséges útjainak köz-
vetítésében és a drogpreven-
cióban. A csapatok öt állomá-
son adtak számot tudásukról
az életmód, táplálkozás, alko-
hol, dohányzás, drog, környe-
zetvédelem témakörökben,
de volt drogtotó, sporttal kap-
csolatos kérdés és ügyességi
próba is. A fiatalok az egész-
séges és teljes élet „állomá-
sain” mentek végig, tudatosít-
va, hogy a káros szenvedé-
lyekbe menekülés nem oldja
meg a problémáikat.

mikóczy
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ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

GGYYÁÁRR  TTÁÁ  SSAA,,  BBEE  ÉÉPPÍÍ  TTÉÉ  SSEE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
MMiinn  ddeenn,,  aammii  ÜÜVVEE  GGEE  ZZÉÉSS

PPoollyykkaarrbboonnáátt ••  ÉÉppüü  lleett  llaa  kkaa  ttooss  mmuunn  kkáákk
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Min den faj ta ke le ti-nyu ga ti
sze mély gép ko csi és ha szon jár mû

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk

Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.
((DDoo  bboo  zzii  úútt––EEiiffffeell--ttoorroonnyyttóóll  jjoobbbb  rraa  5500  mm--rree))

TTee  llee  ffoonn::  0066--6666//443300--558899,,  0066--3300//22228822--444477
NNyyiitt  vvaa  ttaarr  ttááss::  hhéétt  ffõõ  ttõõll  ppéénn  ttee  kkiigg  77..3300––1177..3300  óórráá  iigg

Hocz és Medvegy Kft.
BBéé  kkééss  ccssaa  bbaa,,  KKaa  zziinn  cczzyy  uu..  3311//BB

TTeell..//ffaaxx::  444422--338800  ••  MMoo  bbiill::  0066--3300//660000--11990000

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

FESTÉS, MÁZOLÁS, 
HOMLOKZATFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS STB.
30 éves tapasztalattal

MARIK ISTVÁN
kisiparos
5600 Békéscsaba, Tavasz u. 83.
Telefon: 30/275-7263

Válassza a minôséget!
Jogszabály által elôírt kötelezô 
továbbképzéseket indítunk 
októberben és novemberben 
Békéscsabán:

– regisztrált mérlegképes könyvelôk 
számára (vállalkozási és 
államháztartási szakon)

– függô és független biztosításközvetítôk 
számára: hatósági vizsgára való felkészítés

Békéscsaba, Kinizsi u. 5.
Infovonal: (66) 52-00-72, e-mail: bekescsaba@perfekt.hu

További információ www.perfekt.hu (Békés megye)

Bôvebb ajánlatunkat keresse honlapunkon!

perfekt
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Idegennyelvi Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Telefon: 99/547-790, 454-262, 70/257-3513
info@ilsszki.hu, www.ilsszki.hu

SZAKJAINK A FELNÔTTKÉPZÉSBEN:
(Igény esetén kihelyezett tanfolyam is!)

Merre tart a Réthy?

Törôdés napja a BB-vel
Hagyományosan évente

kétszer, tavasszal és
ôsszel önkéntes munkával te-
szik szebbé, élhetôbbé kör-
nyezetüket a Budapest Bank
(GE Money Bank) munkatár-
sai a pénzintézet „Törôdés
napja” elnevezésû jótékony-
sági programsorozatán. Ok-
tóber 11-én országszerte hu-
szonöt helyszínen, így Békés-
csabán is önkéntesek járultak
hozzá terep- és kertrendezés-
sel, valamint faültetéssel a vá-
ros szebbé tételéhez, dolgoz-
tak a Széchenyi liget, a Kö-
rös-parti szoborsétány és a
Szabadság tér egyes részei-
nek felújításán. A bank – mun-
katársai kétkezi segítségén

túl – egymillió forint ado-
mánnyal is támogatta a mun-
kálatokat. 

A „Törôdés napja” elneve-
zésû rendezvényeken a
bankcsoport több száz mun-
katársa és családtagjaik vesz-
nek részt a helyi civil társada-
lom támogatását célzó akci-
ókban, hogy szociális és ok-
tatási intézmények épületei-
nek felújításával, játszóterek
építésével, helyreállításával
és parkok kialakításával járul-
janak hozzá sok száz, több-
ségében hátrányos helyzetû
gyermek oktatási feltételeinek
és lakókörnyezetének fejlesz-
téséhez. Emellett a bank a rá-
szoruló intézmények alapítvá-

nyait több millió forinttal tá-
mogatja. 

Az önkéntes akció kapcsán
Tamás Péter, a Budapest Bank
Békéscsabai Bank mû veleti
Központjának vezetôje, aki
maga is részt vett a békéscsa-
bai akción, elmondta: – Rend-
kívül fontos számunkra, hogy
a gazdasági szerepvállalás
mellett a város életének is ré-
szesei legyünk. Anyavállala-
tunk, a GE Money vállalati kul-
túrájának megfelelôen évek
óta nagy hangsúlyt fektetünk
a helyi közösségek támogatá-
sára mind a kultúra, mind a
sport, mind pedig az oktatás
területén, de a mai napon kör-
nyezetünk szebbé tétele a cél.

A Gyár utcába vihetjük

– Jó lenne minél hatékonyabb
módon felhasználni, újrahasz-
nosítani azt, amit elveszünk a
természettôl, és ki kell kerül-
nünk, hogy a veszélyes hulla-
dékok elszennyezzék földjein-
ket, vizeinket – válaszolta Só-
vári Ferenc. – Borzasztó látni,
amikor az emberek az erdô-
ben, az árokparton vagy a vá-
ros különbözô pontjain eldo-
bálják a mûanyag palackokat,
leteszik a kiszuperált háztartá-
si gépeket. Úgy gondolom, ha
van rá lehetôség, és arról idô-
ben értesülnek is a lakók, a
megfelelô helyre viszik a ve-
szélyes anyagokat. A megyeri

hulladékkezelô mûbe veszé-
lyes hulladék is kerül, pedig
ennek mennyiségét odafigye-
léssel a minimálisra tudnánk
csökkenteni. Az ôszi nagyta-
karítás során nem csak a te-
lephelyünkön, de például Ja-
mina más pontjain, Mezôme-
gyeren és a Lencsésin vettük
át többek közt az akkumuláto-
rokat, izzókat, fénycsöveket,
számítógépeket, monitorokat,
fénymásolókat, és korlátozott
mennyiségben például festé-
keket, oldószereket, növény-
védô szereket. Cégünk 450-
féle veszélyes hulladékkal
foglalkozik, a krematóriumi

hamutól az olajos rongyon,
hûtôgépeken, gumiabroncso-
kon át különbözô pirotechni-
kai eszközökig mindenre van
szakhatósági engedélyünk,
újabban villanyoszlopokat is
feldolgozunk.

Városi nagytakarítás leg-
közelebb tavasszal lesz, vi-
szont addig is keletkezik ve-
szélyes hulladék.

– A Gyár utca 2. szám alatt
található a telephelyünk, a be-
járatnál gyûjtjük a szárazele-
meket, izzókat, fénycsöveket,
ott lehet összepréselni, ki-
dobni a mûanyag palackokat,
de bármi mással is fordulhat-
nak hozzánk – felelte felveté-
sünkre a cégvezetô. – Év köz-
ben folyamatosan átvesszük
a veszélyes hulladékot, errôl
a 435-266-os vagy a 20/942-
8392-es telefonszámon tu-
dunk információt adni.

M. E.

A veszélyes hulladékok begyûjtésével, szállításával, vala-
mint a hulladék-feldolgozással foglalkozó Fecó-Ferr-Fém
Bt. kivette részét a városi nagytakarításból, és képviselteti
magát az október 24-én tartandó hulladékgazdálkodási
konferencián. A cég vezetôjét, Sóvári Ferencet arról kér-
deztük, milyen problémákat lát Békéscsabán a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatban. 

Panelépület felújítása
Egyharmad arányú vissza

nem térítendô állami tá-
mogatást nyert az önkor-
mányzat a Wlassics sétány
17–23. szám alatti 55 lakásos
lakóépület felújításához „Az
iparosított technológiával
épült lakóépületek energiata-
karékos korszerûsítésének,
felújításának, és a lakóépüle-
tek környezete felújításának
támogatása” címû pályáza-
ton. Az állami támogatáson
felüli kétharmad részt a laká-
sok tulajdonosai biztosították
részben készpénzbôl, rész-
ben hitelbôl. Az önkormány-
zat a hitelkamatokat lakáson-
ként maximum 200 000 Ft-ig
átvállalta.

A teljes felújítási költség:
48 413 097 Ft. Saját erô:
34 575 062 Ft. Állami támoga-
tás: 13 838 035 Ft.

A munka 2008. május 23-
án kezdôdött és 2008. szept-
ember 24-én fejezôdött be, a
mûszaki átadás-átvétel is si-
keresen megtörtént. A hasz-
nálatbavételi engedélyt meg-
kapta a lakóépületet üzemel-

tetô Csabai Szolgáltató és
Üzemeltetô Kft.

A pályázat segítségével a
következô felújításokat vé-
gezte el a kivitelezô:
– az 55 lakás és a négy lép-

csôház külsô nyílászárói-
nak szigetelése,

– a külsô homlokzat utólagos
hôszigetelése, festése,

– az elsô fûtött lakószint alatti
födém utólagos hôszigete-
lése.
Az épület felújítási munká-

latait a Csüsz Kft.-vel kötött
szerzôdés alapján a TL Építô-
mester Kft. végezte el.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által
elsô lakástulajdon 
megszerzéséhez nyújtható
kamatmentes kölcsön 
támogatás igénylésére

Békéscsabai lakóhellyel, illetve
tartózkodási hellyel rendelkezô
házaspárok, élettársi kapcso-
latban élôk, kiskorú gyermekü-
ket egyedül nevelôk elsô lakás
megvásárlásához és építésé-
hez kamatmentes kölcsön 
támogatást igényelhetnek.

A formanyomtatvány 
igénylésének, a kérelem 
benyújtásának és további 
információ kérésének helye:
polgármesteri hivatal 
szociálpolitikai osztálya 
(Békéscsaba, Szabadság tér
11–17., fsz. 21-es iroda, 
telefon: 452-252/4019-es 
mellék).

A kérelem benyújtásának 
határideje: 2008. október 31.,
és 2008. november 28.

A kérelem elbírálása a Békés-
csaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlésének
Egészségügyi, Szociális és 
Lakásügyi Bizottsága 2008.
novemberi és decemberi 
ülésén történik.

A BÉKÉSCSABAI KIE tisztelettel megköszöni a 2007. évben
felajánlott szja 1%-ot. A befolyt 113 096 Ft-ot az alapszabályunk 
3. §-a szerinti ifjúsági programokra (ifjúsági klub, gitársuli, alkotó-
körök, Nyomkeresô) anyagköltségeire fordítottuk. 

A kettô aránya sem volt meg-
felelô összhangban. Ezen
szempontokon túlmenôen
Békés megye és ezen belül a
Réthy Pál-kórház országos vi-
szonylatban is igen hátrányos
helyzetbe került. Az országos
átlag feletti, 35%-os aktívágy-
szám-csökkentés mellett az
átlag feletti, 25%-os TVK-
csökkentést kellett elviselnie
az intézménynek.
– A városvezetés elsôsor-

ban stabil gazdálkodást és jó
szakmai színvonalú munkát
vár el a kórházvezetéstôl.
Mennyiben tudtak megfelelni
ezeknek az elvárásoknak?

– Az aktív fekvôbeteg-ellá-
tásból a 2007-es költségvetési
évre kapott bevétel 25 száza-
lékkal kisebb volt, mint a meg-
elôzô költségvetési évé. Ez a
veszteség közel 48 millió Ft
havonta. Az intézmény évek
óta veszteséggel mûködik, a
rendelkezésre álló pénzállo-
mány 2004 óta folyamatosan
csökken, vagyis a kórház
pénzforgalmilag, illetve üzem-
gazdaságilag is évrôl évre
veszteséges annak ellenére,
hogy a korábbi években jóval
stabilabb, kiegyensúlyozot-
tabb finanszírozási környezet-

ben mûködött. Az igazi „csa-
pás” 2007-ben érte a kórhá-
zat, hiszen a kapacitásreduk-
ció kapcsán mintegy 15 szá-
zalékkal csökkent az elérhetô
bevétel, így a kórház költség-
vetése. A gazdálkodásunkat
2007 végére sikerült havi szin-
ten egyensúlyközeli helyzetbe
hozni, 2008 azonban újabb
nehézségeket hozott: növek-
vô költségeket és nem növek-
vô, a növekedés esélyével is
alig bíró bevételeket. A régió-
ban két és félszeresére nôtt az
egészségügyi intézmények ki-
fizetetlen szállítói tartozásállo-
mánya, ehhez képest jelenleg
a Réthy Pál-kórháznak nincs
kifizetetlen számlája, megtar-
tott a likviditása.
– Megválasztásakor egyes

nyilatkozatok azt vetítették elô-
re, hogy tömeges létszámleé-

pítések várhatók, s akár a vá-
rosi kórház önállósága is ve-
szélybe kerülhet. Ma ho-
gyan látja ezeket a feltétele-
zéseket?

– Nálunk az ágyszámhoz
viszonyítva az országos átlag-
hoz képest közel hat száza-
lékkal magasabb a dolgozói
létszám. Ez gazdasági szem-
pontból fontos, hiszen a bér
és a dologi költségek aránya
meghatározó a kórház likvidi-
tása szempontjából. Köztu-
dott, hogy igen magas a bé-
rek adó- és járulékterhe, így a
dolgozóknál „maradó”, az el-
költhetô jövedelem elérése
komoly megterhelést jelent a
kórháznak. A tavalyi évben 58
fôvel csökkent a létszám anél-
kül, hogy tervezett leépítést
hajtottunk volna végre. Az idén
az üzemeltetés, háttérszolgál-
tatás területén végrehajtott ra-
cionalizálás következtében
nyolc fô leépítése történt. A mi-
nimum feltételek teljesítése ko-
moly követelmény, a létszám-
csökkentés pedig a dolgozók
terhelésének növekedését és
ezzel akár minôségromlást is
okozhat.
(Következô számunkban

folytatjuk)
Gajdács Emese

Gyógypedagógiai asszisztens 
(OKJ-szám: 54 140 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Rehabilitációs nevelô, segítô 
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 01)

Szociális asszisztens 
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 02)

Szociális, gyermek- 
és ifjúságvédelmi ügyintézô  
(OKJ-szám: 54 762 01 0010 54 03)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Gyermekgondozó-nevelô – óvodai, 
bölcsôdei dajka (OKJ-szám: 54 761 02) 
Képzési idô: 10-12 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Pszichológus asszisztens
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Biztosításközvetítô
(OKJ-szám: 52 343 02)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati 
szakügyintézô (OKJ-szám: 54 347 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Marketing- és reklámügyintézô
(OKJ-szám: 52 342 01)
Képzési idô: 3-6 hónap, 
oktatás heti 1-3 alkalommal 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Protokollügyintézô
(OKJ-szám: 54 812 02) 
Képzési idô: 3-4 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal 
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

Bolti eladó – mûszakicikk-eladó
(OKJ-szám: 33 7862 04)
Képzési idô: 3-5 hónap, 
oktatás heti 2-3 alkalommal

Pincér – sommelier (borpincér) 
és mixerképzés is! (OKJ-szám: 33 811 02)
Szint: középszintû szakképesítés
Képzési idô: 10-12 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal

Idegenvezetô
(OKJ-szám: 54 812 01)
Képzési idô: 8-10 hónap, 
oktatás heti 1-2 alkalommal
Szükséges iskolai végzettség: érettségi

ECDL vizsgára való felkészítés
Képzési idô: 3-6 hónap, 
oktatás heti 1-3 alkalommal

Nyelvtanfolyam: angol, német
Képzési idô: 3-5 hónap, heti 1-2 alkalom
Alapfokú, középfokú, felsôfokú 
nyelvvizsgára felkészítô

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
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ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

és gyümölcskiszállítás.
Rendelés: 06-30/935-7051

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

Gazdikeresô
Gyakoriak a fajta-
tiszta német juhá-
szok a békéscsa-
bai menhelyen,
és gyakori, hogy
nem keresi ôket
a volt gazdájuk.
Szemit sem ke-
reste senki, így
lassan két hónap-
ja tengeti napjait
egy kennelben.
Egy út mentén találták, a város határában, valószínûleg
nem véletlenül került oda, hanem volt gazdája „jóvoltá-
ból”. Feltehetôleg „kiszolgálta” magát – középkorú, 5–6
éves lehet –, így már nem volt rá szükség. Fôleg azért
nem, mert bôrbeteg volt, és egyes gazdák nem szívesen
költenek kutyáik gyógykezeltetésére – sokkal olcsóbb
megoldás kilökni ôket egy út mentén. A menhelyen, a ke-
zeléseknek köszönhetôen már szépen javul a bôre, ha-
marosan kutyabaja sem lesz!

Elég erôs akaratú kan kutya, csak egyedüli házôrzônek
ajánlott egy nagy területre, ahol nincs látó- és szaglótá-
volságban egyéb aprójószág. Kiváló ôrzô-védô lenne egy
telepen. Várja a szabadulást, bízik egy jobb gazdi eljöve-
telében.

G. E.

MÉG MOST NEM KÉSÔ! 
VÁLTSON HANGVERSENYBÉRLETET!
2008. november 5-én, szerdán este fél 8-tól
a Budapesti Fesztiválzenekar
ad koncertet a Jókai Színházban.

W. A. Mozart: D-dúr szimfónia No.30. K.202 
O. Respighi: Gregorián hegedûverseny 
J. Haydn: B-dúr szimfónia Hob.I:98 

Közremûködik: Kádár István – hegedû
Vezényel: Gerard Korsten

Jegyek és bérletek válthatók a Filharmónia Kht. irodájában.
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 24–28.)

M
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Haladék a kukák miatt
– A városvezetés figyelembe
vette a fórumokon hallott ag-
godalmakat, s ennek értelmé-
ben módosította az eredeti el-
képzelést. Idén tíz, jövôre pe-
dig újabb tízmillió forintos ke-
retet pályáztatunk meg a ku-
katárolók építésének támoga-
tására. A lakóközösségek az
egységes külsejû külsô táro-
lók építése mellett anyagi se-
gítséget kaphatnak az edény-
zetek lecseréléséhez, vala-
mint a mozgatásához szüksé-
ges útvonal megépítéséhez
is. A legnagyobb, százszáza-
lékos támogatásra azok szá-
míthatnak, akik vállalják, hogy
2009. június 30-áig a lakó -
épületben kialakított tároló-
ban helyezik el a kukákat, de

a végsô határidô 2010. A pá-
lyázat feltétele, hogy a lakó-
közösségek ez év végéig nyi-
latkozzanak arról, meddig és
milyen módon kívánják zárt
helyre telepíteni a szemetese-
ket – tudtuk meg dr. Ferenczi
Attilától.

(gem)

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Útfejlesztések EU-s forrásból

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

javaslatokat vár 
a „Békéscsaba cigányságáért”

kitüntetés adományozására.

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:
– a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselôi,

– egyéb cigány önszervezôdések, 
közösségek,

– magánszemélyek,
– egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy pontos adatait,
– az adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje: 
2008. november 1.

A javaslatot a következô címre kell 
beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Cigány Kisebbségi Önkormányzata, 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
Nagy Ferenc elnök úr részére.

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 

javaslatokat vár 
a „Békéscsaba lengyelségéért”

kitüntetés adományozására. 

A kitüntetés adományozására 
javaslatot tehetnek:
– a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
képviselôi,

– egyéb lengyel önszervezôdések, 
közösségek,

– magánszemélyek,
– egyházak.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy pontos adatait,
– az adományozás alapjául szolgáló 
tevékenység vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását.

A javaslat beküldési határideje: 
2008. november 1.

A javaslatot a következô címre kell 
beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.,
Leszkó Malgorzata elnök asszony részére.

Negyvenéves összevont
osztálytalálkozó! 

Azoknak a jelentkezését várjuk,
akik 1968-ban a békéscsabai 
6. Sz. Általános Iskolában

fejezték be a 8. a és a 8. b osztályt.
November 15-én 19 órakor 

mindenkit várunk a FEK-ben. 
Telefon:

06-70/585-3303 (b osztály), 
66/323-330 (a osztály). 

A Zenemûvészeti 
Alapítvány 

az szja 1%-ából 2007-ben 
befolyt 21 808 forintot

filharmóniai hangversenyek
megrendezése fordította. 

Minden felajánlónak 
köszönjük a segítséget. 

18371598-2-04 

Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata a

Dél-alföldi Operatív Program
(DAOP) keretén belül „Önkor-
mányzati és állami tulajdonú
belterületi, valamint önkor-
mányzati külterületi közutak
fejlesztése” tárgyú pályázati
felhívásra benyújtott DAOP-
2007-3.1.1/B-0058 azonosító

számú, „Békéscsaba Nagy
Antal utca, Trefort utca, Kis-
szik utca útfejlesztése” címû
fejlesztésre támogatásban ré-
szesült. 

A beruházás összköltsége
41 483 663 Ft, a támogatás
mértéke 35 261 114 Ft (85
százalék), vállalt saját forrás
6 222 549 Ft.

A projekt keretében Békés-
csaba Megyei Jogú Város
belterületén, a Nagy Antal,
Trefort és Kisszik utcák alkot-
ta úthálózaton végeztünk úté-
pítési, útfelújítási munkákat. A
Nagy Antal utcát 305 m hosz-
szúságban, a Trefort utca
Szarvasi út és Kisszik utca kö-
zötti szakaszát 301 m hosszú-
ságban négy m szélességû
szilárd burkolattal láttuk el,
míg a Kisszik utcán 220 m
hosszúságban burkolaterôsí-
tést végeztünk.

A megépített és felújított ut-
cák kielégítik a legújabb út -
ügyi elôírásokban megfogal-
mazott feltételeket mind a
burkolatszélességben, mind
az út rétegrendje, teherbírása
tekintetében. 

A földes utcák megszünte-
tése nemcsak a közlekedési
lehetôségek fejlôdését, ha-
nem környezet- és egészség-
védelmi célokat is szolgálnak.

A projekt kapcsán megépí-
tett, felújított utcák kapacitá-
sa, keresztmetszeti méretei
megfelelôen biztosítják az
arra közlekedôk utazási ké-
nyelmét.

Városkerti partiMunkaügyi aktualitások
Október 11-én igazi ôszi

hangulatot varázsolt a
Korzó térre az önkormányzat
szervezésében megrendezett
II. Békéscsabai Kertészeti Ki-
állítás és Vásár, vagyis a vá-
roskerti parti. A faházakban
facsemetéket, cserjéket,
örökzöldeket, ôszi virágokat
és koszorúkat vásárolhattak
az arra járók, míg a gyereke-
ket a Bábika Játszóház várta
körhintával, „szájtáti” próba-
helyekkel, játékokkal. A gyö-
nyörû idôben ôszi hangulatú
gyermekrajzokat állítottak ki,
a Kemény Gábor szakközép-
iskola gitárklubja, valamint a
Vitéz László és a Többiek ze-
nekar szórakoztatta a közön-
séget.

A városkerti parti kereté-
ben dr. Benedek Mária jegyzô
és Köles István alpolgármes-
ter adta át a Virágos Békés-
csabáért környezetszépítô
verseny díjait. A Budapest
Bank és az OTP támogatásá-
val az elsô helyezettek ötven-
ezer, a második helyezettek
harmincezer, a harmadikok
húszezer forint pénzjutalmat

kaptak az ajándékok mellé.
Ingatlan elôtti közterület kate-
góriában elsô Pfeifer Gyula,
második Patócs Sándor, har-
madik (a kilencvennégy éves)
Fülöp Jánosné lett. Magán-
kert kategóriában Gyebnár
Györgyné gyôzött, ôt Kola-
rovszki Mihály és Págyi Jó-
zsefné követi. Virágos balkon
és ablak kategóriában az elsô
helyet Pap Sándor érdemelte
ki, második helyen Hankó Ka-
talin, a harmadikon Lantos
Adrienn végzett. Virágos in-
tézmény kategóriában a Pe-
kárik Gumiszerviz elsô helye-
zett lett, a Csabai Életfa Nyug-
díjasház és a Budapest Bank
pedig különdíjat kapott. 

Emléklapot vehettek át a
következôk: Feigl Miklósné,
Megyaszay Istvánné, Oláhné
Tóth Judit, Csizmadia László-
né, Gergely Jenô, a Kazinczy
utcai idôsek klubja, Tóthné
Bacsa Gizella, Jancsó Mária,
Csetneki László, Sija Éva, Far-
kas János, Botos Csilla, Csa-
nádi Istvánné és a Budapest
Bank.

m. e.

ADél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Bé-

késcsabai Kirendeltség és
Szolgáltató Központja 2008.
október 9-én munkáltatói fóru-
mot tartott, ahol 75 munkálta-
tót tájékoztatott a 2008. évben
bevezetett keresletvezérelt
képzési rendszerrôl, valamint
a 2008. évben induló TAMOP
111 és TAMOP 112 intézkedés
keretében megvalósuló mun-
kaerô-piaci programokról.

A keresletvezérelt képzési
rendszer célja, hogy a munka-
ügyi központ a térségben
mûködô munkáltatók várható
munkaerôigényeire alapozza
a munkaerô-piaci képzések
megtervezését és lebonyolítá-
sát. A rendszer keretében a
munkaügyi központ kirendelt-
ségei konkrét munkaadói igé-
nyek kielégítését célzó, kihe-
lyezett képzéseket indítanak a
munkaadókkal együtt mûköd-
ve, amelyhez képzési támo-
gatást nyújtanak. Cél olyan
szakirányokban képezni az ál-
láskeresôket, amelyre a tér-
ségben a munkaadóknak
szükségük van.

Ezért a Dél-alföldi Regioná-
lis Munkaügyi Központ Bé-
késcsabai Kirendeltség és
Szolgáltató Központ munka-

társai október hónapban fel-
keresik a térség munkaerô-
piaci szereplôit, munkáltatóit
annak érdekében, hogy fel-
mérjék a hiányszakmákat, a
munkáltatók képzési igényeit.

A munkáltatóknak ezáltal
lehetôségük nyílik:
– munkaerôigényük, várható

képzési igényük folyamatos
jelzésével a képzési szakirá-
nyok meghatározására,

– nem OKJ-s képzési igényük
esetén a képzés tartalmá-
nak meghatározására,

– képzési igény estén a mun-
kaadó részvételével a cél-
csoport tájékoztatására,
meggyôzésére, a képzés-
ben részt vevôk kiválasztá-
sára, a gyakorlati képzôhely
biztosítására, 

– a képzést követôen a vég-
zettek foglalkoztatására.
A fórumon további tájé -

koztatásként elhangzottak a 
TAMOP-programok kereté-
ben célcsoportként bevonha-
tó hátrányos helyzetû álláske-
resôk részére nyújtott szol-
gáltatási, képzési lehetôsé-
gek, valamint a munkáltatók
számára igénybe vehetô tá-
mogatási lehetôségek.

Amennyiben a fentiekkel
összhangban a munkáltatók-
nak kérdésük vagy képzési
igényük merül fel, felkereshe-
tik a munkaügyi központ kap-
csolattartóit (Békéscsaba, Ár-
pád sor 2/6. sz.), illetve hív-
hatják a 444-211/1141-es te-
lefonszámot.

A JAMINAI NYUGDÍJASKLUB
tisztelettel és szeretettel meghívja önt és kedves családját 

Mégis szól a magyar nóta!
címû fergeteges mûsorára 

november 8-án, szombaton, 15 órai kezdettel 
a Tégla közösségi Házba (Békéscsaba, Orosházi u. 32.)

Fellépô nótaénekesek:Demeter Ági, Fényes György, Erdélyi Ica, 
Koltai Zoltán, Pacsika László, Máté András.

Zenei viselet:Horváth Rudolf és cigányzenekara
Mûsorvezetô:Ölyüs Imréné
Az est fôvédnöke:Hanó Miklós, Békéscsaba alpolgármester
Az est házigazdája és szervezôje:Máté András
Belépôdíj: 800 Ft. 
Jegyek elôvételben a Jaminai Nyugdíjas Klubban (Békéscsaba, Orosházi u.
101.) kedden és csütörtökön 13–17 óráig a helyszínen vásárolhatók vagy 
telefonon rendelhetôk a 06-30/327-0251 és a 06-30/421-0168-as telefon -
számokon. Mindenkit szeretettel vár a rendezôség!  

Az Európai 
Nyelvoktatás Kh. 

Alapítvány
köszönetet mond 
a támogatóknak 

az adó 1%-ából nyújtott 
66 690 Ft támogatásért, 
melyet számítástechnikai

eszköz beszerzésére 
fordítottunk.

A Békéscsabai Fegyveres Erôk
és Testületek 

Nyugállományúak Klubja
köszöni mindazoknak 

a támogatását, akik az szja 1%-át
részükre felajánlották.

A 2007-ben befolyt összeget, 
21 794 Ft-otmûködési költsége-

ink fedezésére fordítottuk.
Adószámunk: 

18375877-1-04
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LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uu..,, 4. emeleti, 57 nm-es, 2 szoba, konyha + étke-
zôs lakás erkéllyel, fürdôszoba külön WC-vel, kombi kazános egyedi
fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáábbaann, a vasútállomáshoz közel 57 nm-
es, 2 szobás, földszinti, panel építésû, erkélyes, központi fûtésû, te-
lefonos, kábeltévés lakás eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  uu.. panel építésû, 3. emeleti, 55 nm-es, 2 szo-
bás lakás négyszintes épületben (fürdôszoba WC külön), egyedi ra-
diátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáábbaann 57 nm-es, 2 szobás, földszinti, pa-
nel építésû, erkélyes, központi fûtésû, telefonos, kábeltévés lakás el-
adó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uu..,, fsz-i, 57 nm-es, 2 szoba, konyha, fürdôszoba, kü-
lön WC-s lakás központi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzziigglliiggeettii  uu.. 52 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás panellakás,
konyha, fürdôszoba, külön WC, egyedi fûtéssel, eladó. ÁÁrr::  88..  33  MM  FFtt

BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 3. emeleti, 58 nm-es, 2 szoba, konyha,
fürdôszoba, külön WC-s lakás egyedi fûtéssel, redônyös ablakokkal,
erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  uu.. 57nm-es, 1. emeleti, 2 szobás, erkélyes la-
kás eladó. Falazata panel, fûtése egyedi radiátoros, kábeltévével fel-
szerelt, felújítandó. ÁÁrr::  88,,33 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uu..--bbaann 2003-ban felújított, panel építésû, 3. emeleti,
57 nm-es, 2 szobás (konyha, kamra), erkélyes, központi radiátoros
fûtésû lakás eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,, téglablokkos épületben 4. emeleti, 60
nm-es, 2 szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel,
nagy erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁcchhiimm  llttpp. 57 nm-es, 2. emeleti 1 + 2 fél szoba, konyha,
fürdôszoba külön WC-vel, erkélyes, tégla falazatú, konvektoros fûtésû
lakás eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,, VVééccsseeyy  uu. 3. emeleti, 58 nm-es, 2 szoba, konyha, fürdô-
szoba, külön WC-s lakás egyedi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 10. emeleti, 64 nm-es, két és fél szobás,
központi fûtésû, erkélyes, padlószônyeges, klímás lakás radiátor hô-
leadókkal eladó. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  PPaarróócczzaayy  uu..--ban panel építésû, központi radiátoros
fûtésû, felújított, földszintes, 2 szobás, 57 nm-es, konyha, kamra, für-
dôszoba zuhanyzós, külön WC-s, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr::  88,,66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  FFöövveennyyeess  uuttccaa,, 56 nm-es, 2 szobás lakás (fürdôszoba kü-
lön WC-vel) erkéllyel, konyhabútorokkal, egyedi konvektoros fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  88,,6655    MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  TToollnnaaii  uu.. 3 emeleti, 48 m-es, panel építésû, kétszobás,
egyedi radiátoros fûtésû, erkélyes lakás eladó. ÁÁrr:: 88,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn földszinti, 56 nm-es, kétszobás, konyha +
étkezô, fürdôszoba külön WC-vel, tégla falazatú, egyedi konvektoros
lakás eladó. Garázsvásárlási lehetôség is van. ÁÁrr::  88,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁcchhiimm  llttpp.-en, kétemeletes tömbben, földszinten 60 nm-
es, 1 + 2 fél szobás, nagy konyhás, erkélyes, tégla falazatú egyedi gá-
zos, pincés lakás eladó. ÁÁrr:: 88,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eennkétszobás, nagy konyhás, erkélyes, egye-
di fûtésû, konvektoros lakás eladó. A szobák parkettásak. ÁÁrr::  88,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKaazziinncczzyy  uu. 2. emeleti, panel építésû, kétszobás, 50
nm-es, nagy konyhás, központi  radiátoros fûtésû, erkélyes lakás el-
adó. ÁÁrr::  99,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn  eladó egy 62 nm-es, 2. emeleti, két-
szobás, nagy konyhás, egyedi fûtésû lakás téglablokkos épületben.
ÁÁrr::  99,,44  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn, 970 nm-es telken lévô 180 nm-es, kétszin-
tes családi ház, 2 garázs, 4 szoba, konyha, étkezô, nappali amerikai
konyhával, központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, 1400 nm-es telken lévô 310 nm-es családi
ház 2 állásos, fûtött garázzsal eladó. ÁÁrr::  7788  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  RRáákkóócczzii  uu.. kétgenerációs, 150 nm-es családi ház központi
fûtéssel eladó. 4 szoba, 2 konyha, 2 külön fürdôszoba, üvegezett fo-
lyosó, 2 garázs..  ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken lévô 120 nm-es,
kétszintes családi ház 4 + 2 szobával, radiátoros hôleadókkal, ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzôôllôô  uu..,,  479 nm telken lévô 200 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház 4 szobával, nappalival, lent fürdôszoba külön WC-vel, fent für-
dô + WC-vel, központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  2277,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMaaggyyaarr  uu..,,  2160 nm-es telken lévô 150 nm-es, kétszin-
tes, 2 szoba konyha, étkezô, fürdôszoba, WC található, az emeleten
2 szoba, gázfûtés, 2 állásos garázs, eladó. ÁÁrr:: 2288  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDrr..  BBeeccsseeyy  uuttccáábbaann,, 460 nm-es telken 145 nm-es iker-
ház, 4 szoba, konyha, étkezô, központi fûtéssel, radiátoros, kombi ka-
zánnal eladó. ÁÁrr::  2288  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úútt,, 800 nm-es telken lévô 120 nm-es, kétszintes,
lent elôszoba konyha + étkezô + nappali, + 4 szoba, 2 kisebb, 2 na-
gyobb, eladó. ÁÁrr::  2288,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzíívv  uuttccaa,, 500 nm-es telken 170 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház 6 szobával, konyha étkezôvel, 2 erkéllyel, terasszal eladó.
ÁÁrr:: 3333  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm-es családi
ház, 2 épület 100 + 100 nm, az új részben 1 + 2 fél szoba, konyha, für-
dôszoba, WC, központi fûtéssel, konyhával, étkezôvel, garázzsal el-
adó. ÁÁrr::  2288  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKoolloozzssvváárrii  uu..,, 892 nm-es telken 240 nm-es, kétszintes
családi ház központi fûtéssel eladó. Alsó szinten 3 szoba, konyha, ét-
kezô, nappali, WC, fürdôszoba. Felsô szinten 3 szoba, nappali, fôzô-
fülke, WC. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaannáálliissii  uu..,,  350 nm-es telken lévô 170 nm-es, kétszintes
családi ház eladó. A földszinten nappali, konyha + étkezô, fürdôszo-
ba külön WC-vel, hálószobával, fent 2 szoba, konyha + közlekedôk,
egyedi kazán. ÁÁrr::  3300  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzóójjaa  uu..,, 807 nm-es telken lévô 164 nm-es családi ház,
2001-ben épült, kétszintes, lent nappali + 1 szoba, fürdôszoba, elô-
szoba, konyha + étkezô, kamra, fent nappali + 3 szoba, 1 fürdôszoba,
kombi kazánnal eladó. ÁÁrr::  3355  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  BBooggáárrhháázzii  ssééttáánnyy,, 474 nm-es telken lévô 143 nm-es, két-
szintes, fsz. + tetôteres családi ház, 3 egész + 2 fél szoba + nappali-
val, kombi kazános fûtéssel, fürdôszobával, 3 férôhelyes garázzsal
eladó. ÁÁrr::  3366,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccaa,,  600 nm-es telken 180 nm-es családi ház,
kétszintes, 4 szoba, nappali, elôszoba, 2 WC, 2 fürdôszoba, kamra,
az emeleten, központi radiátoros, garázzsal, terasszal eladó.
ÁÁrr::  4411,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccaa,, 1400 nm-es telken 146 nm-es, szép csa-
ládi ház, felújított, földszintes, ami áll 3 szoba, fürdôszoba, külön WC,
nappali étkezô, 2 terasszal, a szobákban radiátorok, 2 állásos, fûtött
garázs eladó. ÁÁrr:: 4422  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn,, 850 nm-es telken lévô 250 nm-es, kétszin-
tes ház, a földszinten: elôszoba, hálószoba, nappali + amerikai kony-
ha, étkezô, beépített kandalló, az emeleten 6 szoba, fürdôszoba kü-
lön WC-vel, kétállásos garázzsal eladó. ÁÁrr:: 4444 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uu..,,  700 nm-es telken 220 nm-es, kétszintes, 6
szoba, 2 külön bejárat, fürdôszoba, kombi kazán, 2 garázs + 1 dupla
garázs, eladó. ÁÁrr:: 4455  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,, DDiióóffááss  uuttccaa, 2002-ben épített, 1100 nm-es telken, 110 nm-
es + 60 nm-es, kétgenerációs családi ház, 1 szintes, külön bejárattal,
az elsô fele 3 szoba, nagy nappalis, amerikai konyhás, étkezôs, nap-
pali padlófûtéses, kiegészítô radiátoros fûtés, a ház másik fele 2 szo-
ba, konyha, 30 nm-es közös terasszal eladó. ÁÁrr:: 4455  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  GGaarraayy  uu..,,  1200 nm-es telken 360 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház, 5 szoba + egy fél, nagy étkezô, konyha, fent négy szoba meg
egy fél, lent 1 nagy szoba, 2 WC, 2 fürdôszoba, terasz, kétállásos ga-
rázs, eladó. ÁÁrr:: 5533  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AAnnddrrááss  uu..  ––bbaann,, 721 nm-es telken 200 nm-es,
6 szobás, polgári típusú családi 2 konyhával, 1 fôzôfülkével, terasszal,
konvektor fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1133,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssééppllôô  uuttccaa,, 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es + 54 nm
beépíthetô tetôterû családi ház, nappali + amerikai konyha, étkezô, 
2 szobával kiadó: ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  VVöörröössmmaarrttyy  uu..,,  2001-ben épített családi ház 500 nm-es
telken, 155 nm-es, két szoba, konyha, nappali, fürdôszoba, WC-s,
egyedi konvektoros fûtésû, eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,, VVaannddhhááttii  úútt,, 110 nm-es, 2 szoba, konyha, fürdôszoba, kü-
lön WC-s családi ház konvektoros hôleadókkal, garázzsal eladó..  
ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkk  ((JJaammiinnaa)),, új építésû lakóparkban 200
nm-es telken 75 nm-es családi ház eladó. 1 szint + tetôtér-beépítés,
lent nagy nappali, amerikai konyha, WC, fent 2 szoba, fürdôszoba,
WC. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  DDeeggrréé  uuttccaa,, kisméretû telken lévô 100 nm-es, 3 szobás
családi ház központi konvektoros fûtéssel, konyha + étkezôvel, frek-
ventált helyen eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann lévô 84 nm-es, újonnan épült, két-
szintes családi ház, lent nappali, konyha, étkezô, WC, kis elôkert, a
fenti részben 2 szoba, fürdôszoba, WC, padló-, illetve falfûtéssel ela-
dó. ÁÁrr:: 1155,,22  MM  FFtt..
22448866  nnmm--eess  tteellkkeenn 75 nm-es családi ház, 1 szoba + konyha, kamra, für-
dôszoba WC-vel, vegyes falazatú, egyedi konvektoros fûtésû, eladó.
Vállalkozásra alkalmas. ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,,  1000 nm-es telken 100 nm-es, felújítan-
dó polgári ház eladó. 3 szoba, konyha, kamra, falazata vegyes. Fûté-
se egyedi konvektoros. ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
22448866  nnmm--eess  tteellkkeenn,,  aammii  oosszztthhaattóó,,  7755  nnmm--eess  ccssaallááddii  hháázz, 1 szoba +
konyha kamra, fürdôszoba WC-vel, vegyes falazatú, egyedi konvek-
toros fûtésû, építésre alkalmas, eladó. ÁÁrr:: 1166  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TTrróóffeeaa  uuttccaa,, 700 nm-es telken 100 nm-es, tégla építésû
családi ház eladó 1 + 2 fél szobával, konyhával, fürdôszoba WC-vel,
vegyes tüzelésû kazánnal. ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, 1250 nm-es telken 200 nm-es ház,
3 szoba, nappali, 2 konyha, konvektoros fûtésû, villanybojleres, für-
dôszoba, WC külön, eladó. ÁÁrr::  1166,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  IIbboollyyaa  uu..,, 741 nm-es telken lévô 120 nm-es, kétszintes
családi ház,  konyha + étkezô, lent nappali + hálószoba, fent két és fél
szoba, tégla falazattal, központi fûtésû eladó. ÁÁrr:: 1177,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  uuttccáábbaann (Lencsési mögött) 140 nm-es, tetôtér-
beépítéses, 3 szobás, amerikai konyhás, 2 fürdôszobás, vegyes
fûtésû családi ház eladó. ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBoorrjjúúrréétt  uuttccáábbaann,, 2488 nm-es telken 125 nm-es, 1 + 5 fél
szobás, kétszintes családi ház, lent padlófûtéssel, fent radiátoros
fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1188,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóóssiikkaa  uu..,,  160 nm-es, szinteltolásos családi ház 5 szobá-
val, konyha + étkezôvel, fürdôszoba + 2 WC, konyha + elôszobával,
kombi kazánnal, 2 garázzsal eladó. ÁÁrr::  1199,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  AArraannyy  JJáánnooss  uu..,, 160 nm-es, 3 szoba, konyha, fürdôszo-
ba, WC, konvektor fûtésû családi ház garázzsal + külön 1 szoba, kony-
ha, fürdô, WC eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzeeggffûû  uu..,, 900 nm-es telken lévô 110 nm-es családi ház
2 + 2 fél szobával, konyha + étkezô + nappalival, radiátoros hôlea-
dókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  2200  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  DDoobboozzii  úúttoonn, 970 nm-es telken lévô 180 nm-es, kétszin-
tes családi ház, 2 garázs, 4 szoba, konyha, étkezô, nappali amerikai
konyhával, központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  2244,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  RRáákkóócczzii  uu..,, kétgenerációs családi ház 150 nm-es, 4 szo-
ba, 2 konyha, 2 külön fürdôszoba, üvegezett folyosó, 2 garázs, köz-
ponti fûtéssel, eladó. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, 700 nm-es telken lévô 120 nm-es,
kétszintes családi ház 4 szobával + 2 szoba, radiátoros hôleadókkal,
garázzsal eladó. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKoolloozzssvváárrii  uu..,, 892 nm-es telken 240 nm-es, kétszintes
családi ház központi fûtéssel eladó. Az alsó szinten 3 szoba, konyha,
étkezô, nappali, WC, fürdôszoba. A felsô szinten 3 szoba, nappali, fô-
zôfülke, WC. ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..

HÁZRÉSZEK
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccaa 65 nm-es, nem utcafronti, vegyes falaza-
tú házrész elôkerttel, közös udvarral eladó. 2 szoba, konyha, kon-
vektoros fûtés, 2 fürdôszoba. ÁÁrr::  55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccaa 1400 nm-es telken lévô 97 nm-es utcafronti
házrész 200 nm-es önálló, parkosított kerttel, egyedi konvektoros fûtés-
sel, csempekályhával eladó. Két szoba + nappali, konyha. ÁÁrr::  55,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccaa 800 nm-es telken 2005-ben felújított, 86
nm-es, vegyes falazatú udvari házrész 450 nm saját kerttel, garázzsal,
melléképületekkel eladó. 2 szoba + nappali, parkettás szobák, kony-
ha, étkezô, fürdôszoba, WC. A gáz be van kötve, de csempekályha
fûtés van. ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  BBéékkééssii  úútt 40 nm-es, utcafronti házrész hajópadlós szo-
bákkal, redônyös ablakokkal, kis virágoskerttel, konvektoros hôlea-
dókkal, belsô terasszal eladó. 1 szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba,
WC. Két lakó van a telken. ÁÁrr::  44,,66    MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzíívv  uu.. 40 nm-es, egyszobás házrész, amelyhez konyha,
fürdôszoba, kamra, illetve elôkert is tartozik eladó. Falazata tégla,
fûtés egyedi konvektoros. A szoba betonos burkolatú, a konyha hi-
degburkolatos. ÁÁrr::  66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  GGuutteennbbeerrgg  uu.. 80 nm-es telken vegyes falazatú, 61 nm-es,
egyedi konvektoros fûtésû házrész nagy terasszal, melléképülettel el-
adó. Egy szoba + nappali + étkezô egyben. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,, frekventált helyen utcafronti, 82
nm-es, polgári típusú házrész egy nagy szobával, nagy elôszobával,
konyha + étkezôvel, kis telekkel eladó. ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzeenntt  IImmrree  uuttccaa,, nyugodt környezetben 100 nm-es, régi
stílusú parasztházban utcai házrész eladó. Két szoba, elôszoba, für-
dôszoba WC-vel, spájz, hosszú folyosó. ÁÁrr::  99,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa úton, az állomástól, Pennytôl 1 perce, 1200
nm-es telken 400 nm-es osztott telken lévô 85 nm-es családi ház (ház-
rész) kétoldalról bejárási lehetôséggel eladó. 2 szoba, konyha, étke-
zô, fürdôszoba, WC. Az ingatlan hátsó udvarában egy reklámtábla lett
elhelyezve egy minden hónapban esedékes összegért. ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccaa, 100 nm-es, nem utcafronti, konvektor
fûtésû házrész közös udvarral, kocsibeállási lehetôséggel eladó. Két és
fél szoba, étkezô, nappali, garzonos hálórész-kialakítás. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  BBáánnáátt  uuttccáánn,, nyugodt környezetben 85 nm-es, másfél szo-
ba + nappalis udvari házrész teljesen felújított állapotban, hidegbur-
kolatos konyha + közlekedôvel, parkettás szobákkal, fürdôszoba kü-
lön WC-vel, 36 nm-es garázzsal, fedett terasszal eladó. ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann,, közepes méretû telken lévô utcafronti
házrész 112 nm-es hasznos lakótérrel, két szobával, nappalival, kony-
ha, étkezôvel, felújított állapotban eladó. ÁÁrr:: 1166,,55  MM  FFtt..

BBéékkéésseenn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáábbaann teljesen felújított, 56 nm-es, vegyes falaza-
tú házrész egyedi fûtésû kombi kazános radiátoros hôleadókkal, nagy
terasszal, redônyös ablakokkal eladó. Egyszobás (parkettás), étke-
zô, konyha egy légtérben. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..

SORHÁZAK
BBéékkééssccssaabbaa,,  RRéévvaaii  úúttoonn,,  250 nm-es telken 80 nm-es társasház, két és
fél szoba, konyha, fürdôszoba, WC a ház, 2 garázzsal, villanykályhá-
val, gáz nincs bevezetve eladó. ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKéézzaayy  uu.. 350 nm-es telken lévô 108 nm-es, kétszintes
családi ház eladó. Lent nappali, külön konyha, étkezô, fent 4 kisebb
méretû szoba. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  DDeeggrréé  uu.. 100 nm-es, 3 szobás, tégla építésû polgári tár-
sas családi ház 300 nm-es újonnan épített garázzsal, nyugodt kör-
nyezetben eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccaaii  iikkeerrhháázz eladó. 104 m-es, kétszintes, 3
szobás, parkettás, fürdôszoba külön tusolóval, 2 erkélyes, falazata
tégla, fûtés egyedi radiátoros. ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaassttééllyy  uu.. négylakásos társasházban kétszintes, 110 nm-
es lakás közös udvarral eladó. Lent elôszoba, nappali, konyha, étke-
zô, fent két és fél szoba, fürdôszoba. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzziiggeettvváárrii  uu.. 380 nm-es telken 150 nm-es, kétszintes la-
kás központi fûtéssel eladó. 3 szoba + 2 fél + 2 nagy nappali, 1 terasz
+ 2 erkély. ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..
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Október 3-ától november 3-áig
Udvardi Anikó és Széli Varga Géza
kisplasztikáinak kiállítása 
a megyeházán

Október 31-éig
Emanuela Suclea, a fiatalon 
elhunyt aradi alkotó emlékkiállítása
a Lencsési Közösségi Házban

Október 1-jétôl november 30-áig
Ôszi Mûvészetei Hetek 
Békéscsaba több pontján: 
„A zene világnapjától ádvent elsô
vasárnapjáig”

Október 30-áig
Schéner Mihály Kossuth-díjas 
képzômûvész jubileumi kiállítása a
Jankay Galériában

Október 1-jétôl november 15-éig
(szombatonként)
Régi-új játékok – játékkiállítás a
Munkácsy Mihály Múzeumban

November 5-éig
„Gyermekemet az országért” – 
A tatárjárás – kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeum nagytermében

Október 30-ától 
2009. február 28-áig
A Fekete Halál – kiállítás a Munkácsy
Mihály Múzeum kistermében

Október 30-ától november 15-éig
„Maros színei” – gyermekrajz-
kiállítás a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtárban

Október 31-étôl december 4-éig
Megyeri Horváth Gábor festô-
mûvész kiállítása a Jankayban

Október 31-én 20 órától
A Tûzkô Septet jazzkoncertje 
a Nemzetiségi Klubházban

Október 31-én
Az erdô – orientális táncszínház az
ifiházban

PROGRAMAJÁNLÓ

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás szeptember 1-jétôl hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express és Ticketportal jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. 
Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tol-
lak), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turiz-
mus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!
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Szexblokád az évadnyitón
Lüzisztraté modernesítve

Húsz éve háborúzik
Athén Spártával, mert

az egyik így, a másik meg
úgy. Azaz nem egyformán lát-
ják a hellén jövôt, és az igazi
demokráciában mindenki
egyet akar, azt, amit az athéni
fôideológus jónak tart, vagy
amit a spártai. A dolgok színe
és fonákja tehát közel sem
egyforma, Lüzisztraté és az
athéni nôk azonban megelé-
gelik, hogy a férfiak nincse-
nek otthon, sokkal inkább a
háborúban jeleskednek, és
házi tennivalóikat (szerelem
stb.) nem látják el, hiszen

hogy is láthatnák el, ha nin-
csenek otthon. Lüzisztraté te-
hát felcsap feminin népvezér-
nek, és megesketi nôtársait
(titkos egyezményt kötve a
spártai nôkkel), hogy amíg
nincs béke, addig szexblokád
van, a lehetô legkérlelhetet -
lenebb.

Úgy látszik, Hamvai Kornél
rájött arra, hogy ami jó kétezer
évente fôkérdés volt, lehetne
az ma is. Nos, „modernizálta”
Arisztophanesz ókori remekét,
bár kissé hosszadalmas szö-
vegekkel aktualizált, amin ne-
vetni is lehet, meg azt várni,
hogy befejezze a színész a
dikciót. Az egykori mûbôl ze-
nés játék lett, és 2008-ban
(több bemutató után) a Jókai
Színház évadnyitó elôadása
Pinczés István rendezésében,

a sztárvendégnek hívott Dobó
Katával a címszerepben. A
rendezô pontosan tudta, mi a
dolga: megszervezni és sza-
badjára engedni a Játékot, a
színészek tudják a többit. Per-
sze, tehetségük szerint, és hu-
morérzékük határain belül.
Szokatlanul illemtelen szavak
és jelenetek, látványok utal-
nak az eredeti szabadszájú-
ságára, de hát maga a téma,
Lüzisztraté csomagterve is ar-
ról szól, hogy „se négykézláb,
se hanyatt!”

Dobó Kata szép volt, meg
határozott is, akárcsak Afrodi-
té és Pallasz Athéné a görö-
gök képzeletében, Paczuk
Gabi pedig az elôadás igazi
forrpontja Mürrhiné, az ifjú,
szexôrült feleség szerepében,
partnere, Csomós Lajos Kiné-

ziász rovargyûjtô és háborús
hôs ugyancsak hatásos alakí-
tással emelte az elôadás szín-
vonalát. Hogy aztán az ókor-
ban is fôszerepet játszottak a
„témát ügyesen csavargató”
fôtanácsosok, Bartus Gyula
Drákész szerepében kacsint
ide, a jövôbe, ami nekünk ép-
pen a jelen. A vének kórusa
modernre mintázva is hatásos
együttes, Hodu, Jancsik, Mé-
száros, Vajda, Szôke és Csip-
ke játéka színészi rang. Vé-
gül többszörösen alá kell húz-
ni Howard Lloyd díszlet- és 
jelmezterv-remekléseit, Gu-
lyás Levente zenéje egymaga
nyerô.

Összegezve: évadnyitás
volt, és a végén még vastaps
is, vasfüggöny nélkül.

Sass Ervin 

Örömteli délutánok
Szeptemberben elmosta az

esô, de október elején a
három helyszínbôl kettôn
megtartották a családi feszti-
vált az ifjúsági ház szervezé-
sében, az állampolgári rész-
vétel hete programsorozatá-
hoz kapcsolódva.

Az ifiház – Szente Béla öt -
lete nyomán – a Százszor-
szép Gyermekfesztivál mellett
most olyan családi programot
szervezett, ahol szûkebb kör-
nyezetükben érezhetik jól ma-
gukat kicsik és nagyok. Fon-
tos szempont volt, hogy ne
csak a belváros adjon otthont
rendezvényeknek. Október
elsô péntekén a Mokry-lakó-
telepen és vasárnap a Batsá-
nyi utcai játszótéren minden
rendben ment, azonban a

szombati Szigligeti utcai fesz-
tivál ezúttal is elmaradt az esô
miatt. 

Csendes, tevékeny, foglal-
koztatós, örömteli délutánok
voltak ezek, ahol a gyerekek
számos játékban vehettek
részt, a próbahelyeken tallé-
rokat gyûjthettek, amit csoko-
ládéra, írószerekre, játékokra
válthattak be. Kipróbálhatták
a Vár-Játék logikai és ügyes-
ségi játékait, megnézhették a
Csabai Színistúdió mûsorát
vagy rejtvényt fejthettek. A
szülôk, nagyszülôk a védônôi
szolgálat egészségügyi mé-
réseit, tanácsadásait keres-
ték, a Batsányi utcában pedig
Hirka Tamás képviselôvel is
beszélgethettek.

m. e.

BMZ újra a Nyílt Téren
Az idén harmadik alka-

lommal rendezték meg
a Nyílt Tér Élômûvészeti Fesz-
tivált, mely három napon ke-
resztül zajlott a Kis Zsinagó-
ga, Egri Kortárs Galéria névre
keresztelt kiállítóhelyen. A
performerek csoportokban
szerepeltek, felvonultatva a
mûfaj kiválóságait. 

BMZ performance-a a má-
sodik nap záró elôadása volt.
Mind a három alkalommal
szerepelt már az egri fesztivá-
lon, így törzsfellépôjévé vált a
rendezvénynek, ezek után
nem volt meglepô, hogy a he-
lyi közönség bázisát képezô
fôiskolások örömmel fogad-
ták. BMZ ezúttal az újjászüle-
tés gondolatára építette fel

elôadásának mondandóját. A
mûvész a szülés közbeni cse-
lekvést vizualizálta, az újszü-
löttét, és az anya testének
rezdüléseit. Két oldalon pro-
jektorokon terhes pocakok
képe jelent meg. Az egyik ol-
dalon Lengyel Péter szob-
rászmûvész installációjának
felhasználásával készült mûvi

pocaktapogatás, míg a másik
oldalon az elôadó feleségé-
nek negyedik babájukat váró
pocakja, családilag tapogat-
va, simogatva. Mindeközben
a padlózaton a születés rítu-
sa, ahol Baji Miklós Zoltán volt
a bába.

Ván Hajnalka 
mûvészettörténész

Reneszánsz nap

Színes vásári forgatag kere-
kedett október 1-jén Bé-

késcsabán, ezen a napon tar-
tották ugyanis a városi rene-
szánsz rendezvényt. A rene-
szánsz éve alkalmából ösz-
szegyûlt, korhû jelmezeket vi-
selô fiatalok több helyszínt is
bejártak, hangulatos felvonu-
lással szórakoztatva a járóke-
lôket. A Korzó tér mellett útba
ejtették az Andrássy utat, vé-
gigmeneteltek a belvároson,
majd a városháza elôtt Köles
István alpolgármester köszön-
tötte a reneszánsz hangulatot
árasztó sokadalmat, aki egye-
bek mellett arra emlékeztetett,
hogy az idei a reneszánsz
éve, ami a megújulást is ma-
gában hordozza, de feltétlenül
fontos a múlt ismerete is.



ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK

2008. november 3-án, 16 órakor 
Békéscsaba, Kinizsi u. 11. szám alatt

Jelentkezni: mindennap 8–16 óráig – Bcs., Berzsenyi u. 6/1.

Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

ÉRDEKLÔDNI a 66/444-818, a 20/912-7057 és a 20/364-8797 telefonszámokon.

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK!
ELMÉLETBÔL ISMÉT BUKÁS NÉLKÜL 

VIZSGÁZTUNK!

SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

Nissan Almera, Opel Astra, 
Peugeot 206, Seat Ibiza, Suzuki Swift, VW Polo, IVECO.

Regisztrációs szám: 00635-2008 • Programakkreditációs szám: PLH-245
www.pozsarautosiskola.hu

A P R Ó H I R D E T É S
MUNKA

Irodai feladatokra munkatársakat
keresek! Tel.: 30/235-9181.

Kiadványterjesztést és/vagy otthon
végezhetô munkát vállalnék. Tel.:
30/609-1476.

IN GAT LAN
Békéscsabán, a Dózsa György
úton 1. emeleti lakás eladó. Érd.:
70/612-5693.

Békéscsabán kertes ház eladó.
Érd.: 440-546.

Békéscsabán két kétszobás, egye-
di gázos panellakás eladó 7,9 és
7,2 M Ft-ért. Telefon: 20/937-3063.

Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosz-
szú távra kiadó. 3000 Ft/m2/hó.
Telefon: 30/938-4240.

Belvárosi garázs eladó, földterület-
re is cserélhetô. Érdeklôdni: 
20-390-8293.

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, há-
romszobás, téglablokkos, 3. eme-
leti, egyedi gázfûtéses lakás eladó.
Irányár: 11,5 millió Ft. Telefon:
20/543-2010.

Újkígyóson 400 négyszögöles tel-
ken lévô, összkomfortos családi
ház eladó. Békéscsabai csere is ér-
dekel. Telefon: 70/587-4857.

JÁRMÛ
Egyéves Skoda Superb Style eladó

0 forint önerôvel. Tel.: 30/538-8833.
2001-es Ford Focus elsô tulajdonos-

tól eladó (négyajtós, klíma, szerviz -
könyv). Tel: 06-30/445-4463.

250-es MZ ETZ motorkerékpár el -
adó. Tel.: 70/311-9461.

Peugeot és Aprilia Scarabeo robo-
gó eladó. Érd.: 70/588-0808.

SZOLGÁLTATÁS
Automata mosógépek, háztartási
gépek javítása. Tel.: 30/304-4622,
66/454-561.

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

Gipszkartonozás többéves szak-
mai múlttal, garanciával. Bakla-
card Bt. Telefon: 20/993-9165.

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

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával
Békéscsabán. Tel.: 20/935-8173,
Péter József.

Utánfutó-kölcsönzés, akár vonta-
tással is! Redôny, szúnyogháló,
napellenzô, szalagfüggöny, zársze-
relés! Bé késcsaba, Dobos István u.
20. Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

OKJ-s személy- és vagyonôri tan-
folyamra várunk jelentkezôket.
Részletfizetés lehetséges. Hölgyek
is jelentkezhetnek. Telefon:
30/447-0471.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá -
zást, szalagparkettázást, homlok-
zatfestést, hõszigetelést, nemesva-
kolatok készítését vállalom! Les-
tyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.: 436-226,
30/481-8071.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Telefon:
30/508-6713.

Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemes vakolatok készítése. 
Telefon: 20/432-6098.

OKTATÁS
Magyarból, történelembôl, német-
bôl korrepetálok. Tel.: 30/225-0284.

Matematikából és fizikából szakta-
nár vállal korrepetálást, közép- és
emelt szintû érettségire felkészítést.
Általános iskolásokat is fogadunk.
Tel.: 30/226-7348, 30/484-0498.

Angol nyelvvizsgára felkészítés.
Tel.: 30/527-7478.

Angolnyelv-oktatás. Telefon:
20/959-1924.

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

Angolnyelv-oktatás. 
Telefon: 70/392-0459.

Matematikakorrepetálás középis-
kolásoknak, fôiskolásoknak. Tel.:
70/392-0459.

www.olasz-italiano.uw.hu

EGYÉB
Fóliaváz eladó, 2x20 fm hosszú és

7,5 fm széles, 1 colos vascsôbôl.
Érd.: 20/801-8115.

Békéscsabán, az Andrássy úton
bevezetett ruhaüzlet berendezés-
sel, esetleg árukészlettel átadó.
Érd.: 70/234-6132.

220 literes fagyasztóláda és 2 db
heverô eladó. Tel.: 70/220-7130.

Méregtelenítés, feltöltés, erôsítés.
Tel.: 30/290-8726.

Tiszta levegô. Tel.: 30/290-8726.
Mágnesszipka. Tel.: 30/290-8726.
Egészség savtalanítással. 

Telefon: 30/290-8726.
Szuperzöld csodaital, lúgosítás! 

Tel.: 30/290-8726.
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Lengyel és magyar

AMagyar–Lengyel Baráti
Kulturális Egyesület és a

Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat szervezésében a kö-
zelmúltban „Lengyel és ma-
gyar közös emlékek Erdély-
ben” címû négynapos tanul-
mányúton vettek részt váro -
sunkból tizenkilencen.

Útjuk során érintették töb-
bek között Nagyváradot, Ko-
lozsvárt, Marosvásárhelyet,
Farkaslakát, Székelyudvarhe-
lyet, Székelykeresztúrt és
Gyulafehérvárat is, megtekin-
tettek és megkoszorúztak
több történelmi emlékhelyet.
A Bolyai Öreg Diákok Egye-
sületének vezetôi elôadáson
ismertették a nagy hírû város
történelmét, a segesvári csa-
ta elôtti napok történetét. Fe-

jet hajtottak a szabadságharc
erdélyi hadserege parancs-
nokának, Bem tábornoknak
és szárnysegédjének, Petôfi
Sándornak az emléktáblájá-
nál. Erdélyben nyugszik a len-
gyel származású, a segesvári
csatában megsérült majd el-
hunyt Lukinics József ezre-
des, akinek sírjánál koszorút
helyeztek el. Ellátogattak Ta-
mási Áron sírjához, és tiszte-
legtek az aradi Szabadság-
szobornál is. 

Alkalom adódott arra is,
hogy a résztvevôk bôvítsék
lengyel–magyar történelmi is-
mereteiket. 

A program a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium és a
Nemzeti Civil Alapprogram tá-
mogatásával valósult meg. 

A régi kapu elôtt

M int tudjuk, az ôsz az
osztálytalálkozók ideje.

Igaz ez a békéscsabai Köz-
gazdasági Technikum 1958-
ban végzett IV. B osztályára is,
melynek hajdani tanulói nem-
régiben gyülekeztek a régi is-
kola „zöld kapuja” elôtt. 17-en
jöttek el, tanáraik közül pedig

Maczák András tanár úr volt
jelen. Ötven év eseményeit
felelevenítve emlékeztek a
diákkorukra, az idôközben el-
távozottakra, majd ebéddel
zárult a találkozó. Megegyez-
tek abban, hogy az elkövet-
kezendô idôben gyakrabban
találkoznak majd…

2008. október 31-én, 
pénteken 20 órától

a Békési Úti Közösségi Házak
jazzklubjában fellép 

a TÛZKÔ SEPTET.

Tûzkô Csaba tízéves korában,
Szegeden kezdte zenei tanul-
mányait. 1986-ban végzett a
Bartók Béla Konzervatórium jazz
tanszékén, ezután 1994-ig Pá-
rizsban, illetve Sydneyben élt.
Játszott René Urteregerrel, Alby
Cullazzal és George Brownnal.
Tagja volt a Sydney North Side
Big Bandnek. Miután 1994-ben
hazaköltözött Budapestre, mun-
káját hazai formációkban folytat-
ta, többek közt a Szakcsi Gene-
ration Band, a Malek Andrea
Five Seasons, a Hot Jazz Band
és a Balázs Elemér Kvintett köz-
remûködô muzsikusa volt. Je-
lenleg a Fanfara Complexa elne-
vezésû, moldvai népzenét játszó
formáció tagja. 2002-tôl vezeti
saját zenekarát, a Tûzkô Csaba
Septetet, melyben zeneszerzô-
ként is tevékenykedik. Zenéjük a
klasszikus zene harmóniavilágát
a jazz legalapvetôbb elemével,
az improvizációval, valamint a
kelet-európai népzenék kifeje-
zôerejével ötvözi. 

Rágyanszki 
selyemképei

Október 2-án nyílt, és ok-
tóber 29-éig tekinthetô

meg Rágyanszki Erzsébet se-
lyemkép-kiállítása a városi
nyugdíjas-egyesület épületé-
ben (Dózsa György út 35.). A
megnyitón Tôkés Gyulamon-
dott beszédet. A mûalkotások
délután 14 és 18 óra között lá-
togathatók hétköznapokon. 

Az Arany János Mûvelôdési Ház programjai

„AZ A DICSÔSÉGES TIZENHÁROM NAP!”
A Politikai Foglyok Országos Szövetsége Békés megyei szervezete, 

Hricsovinyi Tamás, Mezômegyer önkormányzati képviselôje 
és az Arany János Mûvelôdési Ház kiállítást és elôadás-sorozatot szervez 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulójára.
A kiállítás megnyitója 2008. november 2-án 15 órakor lesz.
Megnyitja: Hricsovinyi Tamás önkormányzati képviselô
Ünnepi beszédet mond: Vánsza Pál, a Pofosz Történelmi Bizottságának elnöke
Közremûködik: Józsa Mihály elôadómûvész 

és Domokos Györgyné Szántó Gyöngyi
A házigazda: Varga Gábor, az Arany János Mûvelôdési Ház igazgatója
Az elôadássorozat elsô programja: 
2008. november 12.: MAGYARORSZÁG LÁNGOKBAN

– filmvetítés, majd beszélgetés
(A teljes programot november 6-i számunkban közöljük.)
Az elôadások 17 órakor kezdôdnek az Arany János Mûvelôdési Házban 
(Békéscsaba VII. ker. Kossuth u. 1.). A részvétel ingyenes!
Amennyiben szeretne csoportjával részt venni valamelyik elôadáson, elôre
jelezze igényét a 431-552-es telefonszámon vagy az info@ajmh.hu e-mail
címre küldött levelében.

2008. október 24-én 18 órától MEGYERI TEAHÁZ
Vendég: Born Gergômûvelôdéstörténész
Téma: Békés megye szent helyei. A részvétel ingyenes!

Küldöttség Szlovákiában
M int minden évben, Bé-

késcsaba küldöttsége
az idén is ellátogatott a szlová-
kiai Korompára, hogy ott részt
vegyen a hagyományos szep-
temberi fesztiválon. Városun-
kat az idén Fodor Jánosné ön-
kormányzati képviselô és dr.
Tôgye Ildikó, a polgármesteri
hivatal szociális osztályának
vezetôje képviselte.

– Beszédemet az elmúlt
politikai események hatására
írtam, és nem véletlen, hogy
szlovákul mondtam el – nyi-
latkozta Fodor Jánosné. –
Szerettem volna kifejezni,
hogy Magyarországon senki

nem haragszik a szlovákokra.
Beszédem alatt és után sem
láttam senki szemében hara-
got, sôt a kassai megye gyû -

lés elnöke gratulált. Éreztük,
hogy a szeretetteljes fogad -
tatás nem csak addig szól,
amíg ott vagyunk. 

Dánfok, egészségnap
Immár hagyománnyá vált a

dánfoki nyugdíjas-találko-
zó, melynek ötletgazdái Ba-
lázs Imre és Kaposiné, a bé-
késcsabai nyugdíjas-egyesü-
let tagjai. A változás pusztán
annyi, hogy míg korábban
csak az Imre által vezetett
nyugdíjas-egyesület, vala-
mint a békéscsabai városi
egyesület tagjai voltak a meg-
hívottak, addig ez a rendez-
vény megyei szintre bôvült.
Jöttek Békés, Békéscsaba,
Bélmegyer, Gerendás, Gyula,
Körösladány, Vésztô, Sarkad-
keresztúr, Újkígyós nyugdí -
jasai.

Ragyogó napsütésben
kez dôdött a program Dánfok
üdülôtelepén, ki busszal, ki
kocsival, ki kerékpárral jött.
Megérkezésük után a részt-
vevôk tettek egy mintegy há-
rom kilométeres, szemet gyö-
nyörködtetô, lelket nyugtató
sétát a Holt-Körös partján. Ezt
követte a sportmûsor, a ver-
seny. Volt célba dobás, kapu-
ra rúgás, kártya… Hogy ki
nyert a sportversenyen, azt
nem írom le, mert abban leg-
többször bunda volt…

Ebéd után megkezdôdött
a mûsor Ica szervezésében.
Minden elismerésem az övé!

Sok volt a jelentkezô. A szóló-
ének után a Békés Kultúrcso-
port következett a „betyáros”
mûsorral, majd a nôi csoport
táncolt. 
Szilvási Ferenc csabai vá-

rosi elnököm, mint egyik fô-
védnök, már osztotta volna a
jutalmakat, de a többiek még
mindig szerepelni akartak. A
díjak, oklevelek ünnepélyes
átadása után végre elérkezett
a táncolás ideje. 

A csúcs az volt, amikor
Szilvási Ferenc bérfuvarozást
vállalt a pótkocsival felszerelt,
kétkerekû kisvontatójával.

KoJá 
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A Trefort Ágoston Alapítvány
köszönetét fejezi ki támogatóinak,

akik a 2006. évi szja 1%-ával, 
összesen 228 971 Ft-tal

támogatták az alapítványt.

A befolyt összeget diáksport, 
kulturális és tanulmányút 
támogatására fordítottuk.

Köszönettel fogadjuk további 
felajánlásaikat.

Adószámunk: 18375750-1-04
Az alapítvány kuratóriuma

Zahorán János spártai hõs

M inden alpinista álma a
Mount Everest meghó-

dítása, hasonlóképpen min-
den ultramaratonista vágya a
Spartathlon teljesítése. A
Spartathlon a világ legnehe-
zebb ultramaratonja a maga
246 kilométeres távjával, ami-
hez kimondottan meredek út-
szakaszok és rekkenõ hõség
párosul. A történelmi hagyo-
mányokra épülõ versenyt
Pheidippidész athéni futár út-
vonalán rendezték meg
Athén és Spárta között, im-
máron 26. alkalommal. 

Apámat egy héttel a Spar-
tathlon elõtt elgázolta egy
autó, késõbb a görög határ -
õrök és benzinkutasok sztrájk-

ja nehezítette az amúgy sem
egyszerû elõkészületeket.
Még jó, hogy a szervezõk nem
tüntettek, így zavartalanul raj-
tolt a mezõny az athéni Akro-
polisztól. 

246 kilométer várt a futókra,
azaz hat maratonnyi táv –
megállás nélkül. Ez a tökéle-
tes fizikai felkészülés mellett
hatalmas mentális erõnlétet
igényelt, hiszen csak így lehe-
tett leküzdeni a fáradtságból
és a monotóniából adódó
holtpontokat. Édesapámnak
48 évesen, család és munka
mellett, elsõ nekirugaszkodás-
ra 32 óra 25 perc alatt sikerült.
Befutott Spártába, ahol megé-
rintette a célt, Leonidász király
szobrát. A lelkes helyi lakos-
ság éljenezve fogadta és
„spártai hõsként” ünnepelte õt
is, mint minden teljesítõt. Az-
nap este még díjátadó cere-
móniára voltunk hivatalosak. A
rendezvényt elõbb a spártai
polgármester, majd az athéni
rendezõség által biztosított
ebéd zárta két nappal a célba
érkezés után.

Zahorán Ádám    

Vodafone családi sportnap
Tóth Sándor ügyvezetô

igazgató és Czeglédi Ka-
talin marketingvezetô a Bé-
késcsabai Atlétikai Club veze-
tése nevében köszöni, hogy
széles körû társadalmi össze-
fogás eredményeként való-
sulhatott meg a Vodafone

Családi Sportnap a Csaba
Centernél. A rendezvény sike-
resnek bizonyult, mert a rossz
idô ellenére ezrek futottak s
vettek részt az ügyességi és
egészségmegôrzô, szórakoz-
tató programokon. A klub új
támogatója a Buda-Cash.

Megigazítom, bár csupa lyuk az ingem.
Belépek, bár tagságim nincsen.
A hangulat baráti és szokás szerint emelkedett,
Itt mindenki az utcán nevelkedett.
Nem volt etikai kódex a kézben,
Mégis tudjuk, mi mért emberi, s miért nem.
Adott a hangulat, nem feszült a csend.
Sokan vagyunk, mégis egyedül itt lent.
Vörös bársonyszékünk csupán a hideg kôpadka.
Otthon vagyunk, nincsen hova hazamenni hatra.
A szél a takarónk, az esô a szappanunk.
Nem élünk veletek, mégis emberek maradunk.
Ti ott fönn hamis értékekkel bírtok:
a tévé árasztotta szenny ideáljaival vívtok
Miközben azt sem tudjátok, mi az, hogy szeretni,
Enni, inni, élni, halni, feledni.

A mi New Yorkunk a híd alatt van, dideregve 
a padon.

Mi nem hiányoljuk, a ti világotok túl rémisztô vadon
Ahol jelképek és hamis bálványok jelentik 

az embert,
én ott hiányolom a szép szót, s ha kell, a vegyszert.
Magunkhoz ragadjuk olcsó borunk,
Fejcsóválva nézzük, hová jut szépreményû korunk
Ti lenéztek, mert nem egy az istenünk,
Nem pénz, hanem érzelem a fegyverünk
S ez a fegyver fog egyszer minket megölni
De amíg mozgunk, nem fogunk nektek bedôlni!
Elfogy majd a pénzetek, akkor fogtok zokogni
De nekünk rongyos gúnyánk alatt is szív fog 

dobogni.
M. Hybrid Balázs (phkukac@freemail.hu) 

A GADARA HÁZ
az alábbi új klub- és 
csoportfoglalkozásokra várja 
az érdeklôdôket:
� egyedülálló nôk és férfiak 
� pánikbetegek 
� depresszióval, 
hangulatzavarral küzdôk 

� szülés utáni 
depressziósok

� számítógépes ismeretek
tanfolyam

� internetes álláskeresô 

Továbbra is várjuk a hagyomá-
nyos Gadara-programokra:

angolklub, kézmûves klub,
munkavállalásra felkészítô 
tréning, skizofrén betegek 
önsegítô csoportja, mûvészeti
klub, filmklub, ifjúsági 
önismereti csoport, gitárklub. 

A foglalkozásokon 
térítésmentes a részvétel, 
a jelentkezés folyamatos!

Kreatív képzômûvészeti 
kurzus indul Kulik Eszter 
fotómûvész és Scholtz Endre
festômûvész vezetésével. 

Elsô kurzus: november 6–9-ig,
második kurzus: november
15–16-ig és 22–23-ig.

Jelentkezni a Gadara Házban
(Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár
u. 2.) vagy a gadara@strobeth.hu
e-mail címen, illetve a 443-030-as

és a 70/773-2244-es 
telefonszámokon lehet.

Zsilinszky Mihály síremléke elôtt

Békéscsaba közoktatási és
kulturális fejlôdésének

egykori legfôbb támogatója,
tanár, történész, kultuszmi-
nisztériumi államtitkár, or-
szággyûlési képviselô, Csaba
szülötte, Zsilinszky Mihály 87
éves korában, 1925. október
6-án Budapesten hunyt el.

Mint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagját,
az akadémia elôcsarnokában
ravatalozták fel. Koszorúkkal

borított koporsójánál Raffay
Sándor evangélikus püspök
mondott gyászbeszédet. Mél-
tatta az elhunyt érdemeit, ki -
emelve, hogy Zsilinszky Mi-
hály egyike volt azon kevesek-
nek, akik a liberalizmus korá-
ban saját erejükbôl emelked-
tek a legmagasabb posztra.
Koporsóját hosszú gyászme-
net kísérte végsô nyughelyé-
re, a Kerepesi (Fiumei úti) te-
metôbe. A végtisztességen

megjelent csa-
bai küldöttség:
Korniss Géza,
Ádám Gusztáv,
Zsilinszky Sándor és Szeberé-
nyi Lajos Zs. esperes, aki a sír-
nál mondott imát. 

Zsilinszky Mihály170 éve
született. Az évforduló kap-
csán novemberben emlék -
ülést tartanak Békéscsabán. 

Városunk jeles szülötte ha-
lálának 83. évfordulóján a Bé-
késcsabai Városszépítô Egye-
sület elnökségének néhány
tagja dr. Simon Mihály elnök-
kel megemlékezést tartott Zsi-
linszky Mihály sírjánál, ahol
Németh Mihály evangélikus
lelkész mondott beszédet. Az
egyesület mellett tiszteletét
tette a Békéscsabáról Elszár-
mazottak Baráti Köre Kocsis
László elnök vezetésével.

Gécs Béla

A modern New York


