
XVIII. évfolyam 23. szám
2008. november 20.

INGYENES VÁROSI LAP

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Vásárlás után kérje a nyereményszelvényt a pénztárnál!
Sorsolás: 2008. december 15-én, 10 órakor. Sorsolás helyszíne: Praktiker Kft. 1095 Budapest, Mester utca 87. 

A játékban a Praktiker Kft, a Yász Média Kft, az Ordhidea Hotel és a Falk Travel Kft. munkatársai valamint hozzátartozói nem vehetnek részt. 
A nyeremény készpénzre nem váltható, jogi út kizárva. Részletek az áruházakban és a www.praktiker.hu oldalon.
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Fôdíj: Új Citroën Berlingo
A kép illusztráció!

II. díj: 11--11 ddbb üüddüüllééss 22 ffôô rréésszzéérree aazz
OOrrcchhiiddeeaa HHootteell******** LLiippóóttbbaann
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ÁRUHÁZNYITÁS
BÉKÉSCSABÁN!

NOVEMBER 29-ÉN, 7:00-KOR

Ajándék Ajándék 

NOVEMBER 29-ÉN ÉS 30-ÁN SZÍNES CSALÁDI ÉS 
GYERMEKPROGRAMOKKAL VÁRJUK ÖNÖKET!

Gyermekmûsorok, kézmûves foglalkozás, 
ügyességi és logikai játékok, óriásbábosok. 

Szombaton 18 órakor fellép Marót Viki és a Nova Kultúr! 
Sztárvendégünk vasárnap 18 órától Gáspár Laci!

November 29-én és 30-án minden Vásárlónk ajándék vödröt, 
az elsô 400 vásárló Prakti kutyát kap ajándékba!*

* Amíg a készlet tart! A kép illusztráció!
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Békéscsabai önkormány-
zati vezetôk, valamint a

Tappe Kft. munkatársai hely-
színi bejárást tartottak a na-
pokban a város határában
lévô hulladékkezelô telepen.

Mint megtudtuk, mintegy
ötszázmillió forintos beruhá-
zás eredményeként jelentôs
munkálatok zajlanak most is
a szeméthegy környékén, s
ennek köszönhetôen a jövô-
ben a legmodernebb techno-
lógiákkal érhetik el, hogy
semmiféle környezetszeny-
nyezés ne érje a vidéket.

A 26 hektáros területen
négy ütemben épülnek meg
a lerakók. Az elsôként létre-
jött, közel négyhektáros de-
pónia lassan megtelik, ezért
szükséges a további terjesz-
kedés. A második ütem ere-
detileg négy hektáron jött vol-
na létre, de az uniós szabá-
lyok, elôírások megnövelték a
költségeit, így egyelôre két
hektárra korlátozódik a beru-
házás – közölte a bejáráson
jelen lévô alpolgármester,
Hanó Miklós.

Bemutatkozott
a kis-nagy ország Helyszíni bejárásonMegújult a belgyógyászat

Közel egymilliárd forintos
beruházással: 816 millió

forint címzett, állami támoga-
tásból és 144 millió forint ön-

kormányzati hozzájárulásból
újították fel teljes egészében
a békéscsabai Réthy Pál-kór-
ház belgyógyászati épület-
tömbjét, melyet dr. Székely Ta-
más egészségügyi miniszter
adott át október 29-én.

– Nem akármilyen intéz-
mény ez, hiszen volt már Az év
kórháza is. Tudomásom sze-

rint a gazdálkodása stabil,
nincs eladósodva – mondta a
miniszter, majd hozzátette: –
Ez a beruházás, mely méltó

körülményeket teremt, szüksé-
ges, de nem elégséges feltéte-
le az eredményes gyógyító
munkának. A legfontosabb,
hogy mindenek elôtt a betege-
ket szolgáljuk, saját érdekein-
ket mindig a gyógyulni vágyók
érdekei mögé kell sorolni.

A többéves elôkészítô mun-
kát igénylô felújítás eredmé-

nyeként a belgyógyászati
tömb öt emelete és lépcsôhá-
za is teljes egészében meg-
szépült. Kicserélték egyebek
mellett a szigeteléseket, a nyí-
lászárókat, a burkolatokat, s
lecserélték a teljes épületgé-
pészeti és elektromos hálóza-
tot. Az osztályokon két-három
ágyas, vizesblokkal ellátott
kórtermekben fekszenek a
betegek, így megvalósult a
hotelszolgáltatás, s a szak-
rendelések helyiségei is tága-
sabbak, jobban használhatók
lettek.

Az átadó ünnepségen Van-
tara Gyula, Békéscsaba pol-
gármestere a kórház névadó-
jára, dr. Réthy Pálra is emlé-
kezett, aki 140 évvel ezelôtt
kezdte meg a szegények és
elesettek gyógyítását a város-
ban. Dr. Becsei László fô-
igazgató-fôorvos köszönetet
mondott a fenntartónak, a be-
ruházást segítôknek, az intéz-
mény dolgozóinak és a bete-
geknek is, akik türelemmel vi-
selték az építkezés okozta ki-
sebb kellemetlenségeket.

G. E.

Sok érdeklôdô tisztelte meg
jelenlétével a Szlovák Kultúra
Házában megtartott elôadást,
melyen a kis-nagy ország,
Szlovákia mutatkozott be.

„Kis ország nagy környe-
zeti és természeti értékekkel”
– ezzel a szlogennel illette ha-
záját az esemény házigazdá-
ja, Sonja Jelínková, a Szlovák
Idegenforgalmi Hivatal buda-
pesti képviseletének vezetôje,
aki képekkel illusztrált beszá-
molójában igyekezett felkelte-
ni az érdeklôdést a kis-nagy
ország iránt.

A vendégek közt jelen volt
Ján Süli, Szlovákia békéscsa-
bai fôkonzulja és Juraj Migas,
a Szlovák Köztársaság nagy-
követe is. Ugyancsak eljött ez
alkalomból BékéscsabáraPál-
ffy István újságíró, aki a „Szlo-
vákia – konyha, kultúra, ka-
lauz” címû útikönyvén keresz-
tül népszerûsítette Szlovákiát.

Az eseményen egyebek
mellett megtudtuk, hogy egy
éve mûködik Magyarorszá-
gon a Szlovák Idegenforgalmi
Hivatal képviselete.

(mse)

A megyében elsôként Békés-
csabán váltja fel saját fejlesz-
tésû szoftver a manuális for-
mában történô, papíralapú hi-
vatali nyilvántartási rendszert.
Az új, már mûködô szerzô-
dés-, kötelezettségvállalás-,
számlanyilvántartó program
(SzeKöSz) egy jól ellenôrizhe-
tô rendszeren belül kezeli a
szoftver nevében is felsorolt
adatokat.

Az új programot dr. Bene-
dek Mária jegyzô mutatta be
sajtótájékoztató keretében,
ahol elmondta: a következe-
tes és pontos elektronikus
nyilvántartási rendszer hasz-
nálatával könnyebbé, dinami-
kusabbá válik a hivatal mun-
kája.

Egy, a költségvetési szer-
vek adatmegôrzési kötele-
zettségeit szabályozó kor-
mányrendelet szerint úgy kell

FOLYTATÁS A 4. OLDALON�

FOLYTATÁS A 4. OLDALON�

Egyedi, saját
szoftver

Nyertes iskolák
Abelvárosi iskola és gim-

názium 4 241 000 Ft ösz-
szegû, a Gépészeti és Számí-
tástechnikai Szakközépiskola
és Kollégium 3 084 000 Ft tá-
mogatásban részesült a 11/
2008. (III. 29.) OKM rendelt
4. §-a alapján benyújtott pá-
lyázatnak megfelelôen.

A pályázat célja azon intéz-
mények támogatása, akik pe-
dagógusi vagy alkalmazotti
teljesítményértékelési rend-

szert mûködtetnek az önérté-
kelési tevékenységük része-
ként. A pályázaton nyert ösz-
szeg a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 118.
§-ának (10) bekezdésében
foglaltak szerint kizárólag ki-
emelt munkavégzésért járó,
egy alkalomra megállapított
keresetkiegészítésre és annak
járulékaira fordítható.

A Kemény Gábor Logiszti-
kai és Közlekedési Szakkö-

zépiskola 1 766 000 Ft támo-
gatásban részesült a 11/2008.
(III. 29.) OKM rendelt 2. § (1) a)
pontja alapján benyújtott pá-
lyázatnak megfelelôen.

A pályázat célja azon intéz-
mények támogatása, amelyek
az intézményi minôségirányí-
tási programjukat továbbfej-
lesztik, továbbá pedagógiai
célú intézményfejlesztési ter-
vet dolgoztak ki és valósíta-
nak meg.



2 Sajtótájékoztatók 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.
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3000–4000 Ft-os falicsempék

1000 Ft/m2 áron
A készlet erejéig!

Részletek a Burkolóházban

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

BURKOLÓHÁZ
Minôség, ami(n) jár

Az Invitel fizet?
A legutóbbi közgyûlés ismét
rendkívül hosszúra nyúlt, ez
részben annak köszönhetô,
hogy a fideszes többségbôl
szinte teljesen hiányzik a
konstruktivitás, részben pe-

dig annak, hogy a különbözô
megbízásokból készült anya-
gok sokszor tárgyalhatatla-
nok – kezdte Miklós Attila az
MSZP közgyûlés utáni tájé-
koztatóját.

Baji Lajos beszámolt arról,
hogy a közgyûléssel egy idô-
ben folyt tárgyalás Budapes-
ten, az ítélôtáblán Békéscsa-
ba egy korábbi követelését il-
letôen. A Hungarotelnek, illet-
ve jogutódjának, az Invitelnek
– a kilencvenes évek közepén
született koncessziós szerzô-
dés egyes pontjainak be nem
tartása miatt – a döntés értel-
mében 488 millió forintot és
kamatait kell megfizetnie Bé-
késcsaba számára (a szocia-
listák szerint ez összesen
mintegy másfél milliárd forint
lehet). A képviselô alpolgár-

mestersége idején bekért
minden olyan szerzôdést,
amely a város kintlévôségei-
rôl szólt. Békéscsaba a köve-
telését folyamatosan fenntar-
totta, elsô fokon nem nyer-
tünk, de másodfokon jogerô-
sen megítélték a pénzt,
amelyben Baji Lajos szerint
elévülhetetlen érdemei van-
nak dr. Botos Mihálynak és dr.
Szedlár Annának.

Mezei Zsolt arról beszélt,
hogy elégedetlen a szennyvíz-
beruházás közbeszerzéseivel
foglalkozó budapesti ügyvédi
iroda munkájával. – Kérjük a
polgármester urat, miután kö-
szönetet mond az or-
szággyûlési képviselôknek
azért, hogy kijárták a beruhá-
zás magasabb arányú támo-
gatását, mondjon fel az irodá-
nak, és keressen olyan helyi
vállalkozót, akinek fontos a be-
ruházás sikere – fogalmazott a
képviselô. Miklós Attila hozzá-
tette, hogy ugyanez az iroda
megbízást kapott a 2002–
2006-os közbeszerzések át-
vizsgálására, errôl több mint
600 ezer forintért készült egy
jelentés. A nyolcoldalas anya-
got kérésre megkapták, ám az
a 2005-ös évrôl szól, emellett a
Csabai Életfa végelszámolá-
sában is hibákat fedeztek fel.
Mint mondta, felvetôdik a kér-
dés: vajon ki a felelôs azért,
hogy sorra ilyen anyagok ke-
rülnek a testület elé?

m. e.

Sajnálatosnak tartjuk azt a
személyeskedô hangne-

met, amit a szocialista és sza-
bad demokrata képviselôk
engednek meg maguknak a
közgyûlésen. Legutóbb is
csak többszöri próbálkozás
után sikerült az érdemi mun-
kára koncentrálnunk – kezdte
dr. Ferenczi Attila a Fidesz tá-
jékoztatóját.

A képviselô ésHanóMiklós
alpolgármester hangsúlyoz-
ták, messzemenôen egyetér-
tenek Bokros Mátyással, aki
az általa megfogalmazott le-
vélben felhívja az illetékes mi-
nisztérium figyelmét a város
és a térség gazdáinak rendkí-
vül sanyarú helyzetére, és
arra, hogy az itt élôket foko-
zottan sújtja a mezôgazdaság
válsága. Számítanak az or-
szággyûlési képviselôk segít-
ségére is a helyzet javításá-
ban. Nagy eredménynek tart-
ják, hogy – az önkormányzati
szakértôk áldozatos tevé-
kenysége révén – a szenny-
vízberuházás támogatása az
induló 65 százalékról 84,5
százalékra emelkedett. Ezú-
ton is köszönetet mondanak
mindazoknak, akik segítették
az ügyet. Az Európai Unió szi-
gorú követelményeket tá-
masztott, ezeknek megfelel-

tünk, „beért a munka gyümöl-
cse”, és ma már aláírt támo-
gatási szerzôdése van a vá-
rosnak.

Dr. Ferenczi Attila örömmel
számolt be arról, hogy két hó-
nappal a határidô elôtt átad-
ták a kórház megújult belgyó-
gyászati tömbjét. Dicsérte a
kivitelezôk gyorsaságát, mint
mondta, jólesô érzés, hogy
az egészségügyi miniszter is
megtisztelte jelenlétével az
ünnepséget. Hanó Miklós a
Dél-alföldi Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer
(DAREH) létrehozását célzó
önkormányzati társulás pá-
lyázata kapcsán megjegyez-
te, hogy Békéscsaba elköte-
lezett a szelektív hulla-
dékgyûjtés iránt, olyan haté-
kony fejlesztést szeretnének,
amely elôrelépést jelent. A
képviselôk hangsúlyozták, a
DAREH mostani, szilárdhulla-
dék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztését célzó pályázata
nem volt kellôen elôkészítve,
költséghatékonysági szem-
pontból alátámasztva, és
nem tartalmazta, milyen ter-
heket jelenthet ez a lakosság
számára. A város jövôre egy
szakmailag megalapozottabb
pályázatot kíván benyújtani.

M. E.

Segítség kell a gazdáknak

Aláírták a támogatási szerzôdést

Többen férnek a keretbe

Az a stílus, amit a közgyû-
lésben a szocialista frak-

ció követ, élén Tóth Károllyal,
nem szolgálja Békéscsaba
érdekeit. Az MSZP az orszá-
gos helyzet palástolásaként
vitákat generál, pedig a város
dolgai mindennél elôrébb va-
lók – utalt tájékoztatóján a
közgyûlés hangnemére Van-
tara Gyula.

A polgármester elmondta,
hogy Bokros Mátyás javasla-
tára segítségért fordulnak
Gráf József agrárminiszter-
hez. A környék állattenyésztôi
és növénytermesztôi a feldol-
gozóipar leépítésével igen
nehéz helyzetbe kerültek. A

minisztertôl a piacvédelem
erôsítését kérik, továbbá sze-
mélyes találkozót egy békés-
csabai agrárfórumon, ahol az
érintettek választ kaphatnak
kérdéseikre.

– A közgyûlés jóváhagyá-
sa után megtörtént a szenny-
víztisztítás és -csatornázás tá-
mogatási szerzôdésének alá-
írása, amely megpecsételi,
hogy a beruházáshoz bizto-
sítják a szükséges forrásokat
– jelentette be Vantara Gyula.
A polgármester említést tett
arról, hogy telket és ingatlant
vásárolt a város, részben az
Északi Iparterület nagyságá-
nak bôvítésére, részben pe-

dig azért, hogy a Jókai utca
elavult bérlakásaiból jobb
helyre költöztessék a lakókat,
a Jókai utcai épületet érté-
kesítsék, és annak árát a
bérlakásprogramba forgas-
sák vissza. Az evangélikus
egyház tornaterem-építését
ugyanakkor a volt Elektroház
mögötti terület egy részének
biztosításával segítik. Beszélt
arról is, hogy a kézilabda-,
röplabda- és a labdarúgócsa-
pat eredményességi támoga-
tására – a jobb szereplésnek
köszönhetôen – a tervezettnél
többet fordít az önkormány-
zat, a tornaklubot pedig a fô-
szponzor kiválása miatt ré-

szesítik ötmillió forintos támo-
gatásban.

A Dél-alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rend-
szer létrehozását célzó önkor-
mányzati társulás pályázatot
kíván beadni a szilárdhulla-
dék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztésére. Ahogy Vantara
Gyula fogalmazott, a program
jelenlegi elôkészítettsége nem
gyôzte meg a közgyûlést ar-
ról, hogy a magas önerô biz-
tosítása mellett milyen javulás
érhetô el és a változások ho-
gyan érintik Békéscsaba la-
kosságát, ezért inkább jövôre
pályázik a város.

-m

A legutóbbi közgyûlés színvo-
nala, elôkészítettsége kritikán
aluli volt, ez lassan már veszé-
lyezteti a városért végzett mun-
kát. Az ülés szabályszerû leve-
zetéséért a polgármester, a
gyakori szakmai hiányosságo-
kért a jegyzô a felelôs – kezdte
Vámos József az SZDSZ tájé-
koztatóját. Úgy vélte, a fide-
szes városvezetésnek meg
kell fontolnia, hogyan tudna ja-
vítani az elôkészítésen és a ha-
tékonyságon. Vámos József
érthetetlennek nevezte, mind-
ezek ismeretében „hogyan
kaphatott a fizetésén felül egy
év alatt összesen tizennyolc
havi illetményének megfelelô
jutalmat a jegyzô”.

Az Árpád fürdô átvétele
kapcsán a képviselô megje-
gyezte, érvekkel, tényekkel
támasztották alá, miért elôny-
telen ez Békéscsaba számá-
ra. Hangsúlyozta: a fürdô je-
lentôs veszteséget termel, ezt
ma már a város vezetôi is elis-

merik, azonban nincs elkép-
zelésük ennek ellensúlyozá-
sára. Az SZDSZ nem a Bé-
késcsaba Vagyonkezelô Zrt.
keretében, hanem önálló gaz-
dasági társaságként tudná el-
képzelni a mûködtetést. Vá-
mos József beszélt arról,
hogy a közbeszerzési felada-
tokat ellátó ügyvédi iroda
munkájával kapcsolatban
kérdéseik merültek fel. Miután
a közgyûlési vitában ezekre
nem kaptak választ, ô felfüg-
gesztette közbeszerzési bi-
zottsági, Pap János pedig a
szennyvíz-beruházási közbe-
szerzési bizottsági tagságát.

A képviselô örömének
adott hangot, mert idô elôtt el-

készült a kórház belgyógyá-
szati tömbje, amelynek prog-
ramját az elôzô város- és kór-
házvezetés indította el. Mint
mondta, a Fidesz szerint a vo-
lumenkorlát miatt nincs fede-
zet egyes szolgáltatások
igénybevételére, a kórház
igazgatójának beszámolójá-
ból azonban kiderült, hogy a
keret havonta további tizenhá-
romezer járóbeteg kezelését
tenné lehetôvé. Vámos József
hangsúlyozta, ha kihasználják
a keretet, pluszbevételekhez
juthatnak, és megemlítette,
hogy 2007-ben az elvégzett
betegellátáson felül 200 millió
forintot kapott a kórház.

Mikóczy

AKörös Volán Zrt. és
a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

köszönetet mondmindazoknak, akik

támogatták adójuk 1%-ával, azaz 38 982 Ft-tal.

A befolyt összeget a tanulók jutalmazására fordítottuk.
További felajánlásokat is köszönettel veszünk.

Adószámunk: 19058685-1-04.

ABusiness School
Békéscsaba

Közalapítvány
köszönetét fejezi ki

az szja 1%-ából részünkre
felajánlott 54 492 Ft-ért.

A befolyt összeget
közalapítványunk az általa
fenntartott szakközépiskola

fejlesztési kiadásainak
támogatására fordítja.

Az Erzsébethelyi
Általános Iskolában mûködô

Madách Utcai
Diákokért Egyesület

köszöni mindenkinek,
akik szja-juk 1%-át

– 48 604 Ft-ot – felajánlották,
amelyet diák-önkormányzati

napra használtunk fel.

A Békési Úti Közösségi Házak JAZZKLUBJÁNAK vendége

2008. november 28-án, pénteken 20 órától: SMÁRTON TRIO+1
Tagok: Sütô Márton gitár, Premecz Mátyás billentyû, Kovács Zoltán bôgô,

G. Szabó Hunor dob (támogató: PANKKK). A belépés ingyenes!

AKÖZÖS PONT TEAHÁZ
programja

a SZÜ-NET Internet
Kávézóban

(Békéscsaba, Kossuth tér 8.)

2008. november 25-én 18 órakor:
Jaminai életképek – elôadás és könyvbemutató.
Vendég: Zelenyánszki András helytörténész
2008. december 2-án 18 órakor:
A karácsony ezoterikus titkai – elôadás
és beszélgetés. Vendég: Kocsis Ferenc

a Körös Volán Alapítványt

Szilveszterezzen az Ifiházban!
Vacsorával egybekötött szilveszteri RETRO PARTY az ifiház nagytermében.

Fellép: Antovszki Tamás és Szente Éva.
A buliról Orosz Sándor, a Juventus Rádió mûsorvezetôje gondoskodik.

Belépô: 10 000 Ft, mely az ételeken kívül tartalmaz:
1 üveg üdítôt, 1 üveg sört, 2 személyenként: 1 üveg bort, 1 üveg pezsgôt

Info: az ifiház büféjében vagy a 06 (20) 965 60 81-es telefonszámon
A december 5-ig lefoglalt jegyek ára: 8000 Ft

Meleg ételek:
Malacsült
Mini töltött káposzta

Köretek:
Petrezselymes burgonya
Hagymás burgonya
Párolt káposzta

Hideg ételek:
Fasírtgolyó
Sonkatekercs
Sült csirkecomb
Rántott sertéskaraj
Csáki töltött sertéskaraj
Baconbe göngyölt csirkemáj

Saláták:
Virsli
Francia
Orosz hús
Svédgomba
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

ANDRÁS-NAPI DISZNÓTOR A LENCSÉSIN
2008. november 29-én, szombaton 7 órai kezdettel

a Lencsési Közösségi Házban, a ház mögötti parkolóban és a Féja Géza téren.

A rendezvény keretében az érdeklôdôk megismerkedhetnek a disznótor hagyomá-
nyával, menetével, kultúrájával, az eleink életében betöltött szerepével. A Féja Géza
téren föl lesz állítva egy 180 m2-es sátor asztalokkal, sörpadokkal és pódiummal be-
rendezve. Programok:
7.00–10.30 LÁTVÁNYDISZNÓTOR (perzselés, kaparás, mosás, tisztítás, bontás,

feldolgozás) Hanó Miklós alpolgármester vezetésével. Az érdeklôdôket friss pogácsá-
val és forró teával várják a közösségi ház munkatársai. A zenét Pál Gyula tangóhar-
monikás szolgáltatja.
10.30–12.00 ELSÔ LENCSÉSI KOLBÁSZGYÚRÓ VERSENY – a felkért, a lakótele-
penmûködô intézmények és civil szervezetek tagjaiból álló 3–4 fôs csapatok 10 kg hús-
ból készítenek saját receptjük alapján kolbászt. A kész terméket zsûri értékeli, és az
elsô három helyezett díjazásban részesül. A verseny ideje alatt: hurkakészítés és te-
pertôsütés, székelykáposzta-fôzés.
12.00–15.00 KÓSTOLTATÁS – a feldolgozott termékek (hurka, kolbász, tepertô) fo-
lyamatos sütése és kínálása (a székelykáposztával együtt) az érdeklôdôk részére a sá-
torban. Amegjelenteket 11 órától a Melody együttes szórakoztatja, valamint fellép Ju-
hász Adrienn operettslágerekkel.
19.00–23.00 DISZNÓTOROS VACSORA ÉS BÁL – a lakótelepen mûködô intézmé-
nyek, civil szervezetekmunkatársainak és tagjainak részvételével a közösségi ház ösz-
szes termében.

A rendezvényre szeretettel várjuk önt és kedves családját.

A rendezô: a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat és a Lencsési
Közösségi Ház
Támogatónk: a Korona Patika, dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselô és a Körös
Volán Zrt.

„Száll a havon korom, pernye, körmünkön a malac körme.
Teknôben a húsa, hája, aki látja, megcsodálja.”

(Kányádi Sándor)

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

2008. november 22. (szombat) 8.00–18.00, nagyterem
CIVIL BÖRZE

2008. november 21. (péntek) 20.00 óra, Casino
ÔRTORONY-koncert

2008. november 25. (kedd), nagyterem
A Filharmónia Kht. ifjúsági koncertje

2008. november 27. (csütörtök) 18.00 óra
Kiss J. Zsolt elôadása

2008. november 28. (péntek) 21.00 óra, Casino
SOLAR SURF koncert

2008. december 1. (hétfô) 10.00 és 14.00 óra, nagyterem
Gyerekszínház: Hetet egy csapásra
a Grimm-Busz Színház elôadásában

2008. december 2. (kedd) 10.00 óra, nagyterem
Gyerekszínház: Hetet egy csapásra
a Grimm-Busz Színház elôadásában

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

KIÁLLÍTÁSAINK:
• „A reneszánsz festészet bélyegeken” címû kiállítás

a Munkácsy Emlékház Vörös Szalonjában
Megtekinthetô: 2008. november 22-ig

• Házi Tibor üvegtervezô iparmûvész kiállítása
a Munkácsy Emlékházban
Megnyitó: 2008. november 20. (csütörtök) 14.00 óra
Megtekinthetô: 2008. december 31-ig

ELÔZETES:
2008. december 6. (szombat)

MIKULÁS-FESZTIVÁL

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bontovics Ágnes Margit (Kamut) és Balogh János (Kamut), Matterny
Ella Ilona és Debreczeni Dezsô, Jernei Barbara és Szathmári Lajos,
Élô Ildikó (Budapest) és Uhrin Zoltán (Békéscsaba), Járosi Anikó
(Mezôberény) és Roeder Alfredo (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Samu Attila és Ladányi Adrienn leánya Dorka, Somogyi László és Gu-
lyás Katalin fia Kristóf, Szikora Krisztián és Hegedûs Krisztina leánya
Rebeka, Túróczy József és Kis Edina leánya Patrícia, Bakó Árpád és
Kocsis Brigitta fia Árpád Gergô (Dévaványa), Kun Sándor és Czepó Il-
dikó fia Ágoston (Kétsoprony), Székely János és Gyôrfi Nikolett leá-
nya Kira Gréta (Békés).

HALÁLESETEK
Komiszár Jánosné Tímár Ilona (1933, Mezôberény), Majoros Pál (1952,
Csorvás), Szilágyi Antalné Hajdú Ida (1931, Köröstarcsa), Székely Ernô
(1924, Mezôberény), Galló Györgyné Kósa Anna (1924, Mezôberény).

ANYAKÖNYVIHÍREK

TEREMBÉRLETI
LEHETÔSÉG

Impozáns, elegáns,
minden igényt kielégítô nagyterem.

Lakodalmakra, családi és céges
rendezvényekre, konferenciákra,

állófogadásokra és VIP fogadásokra
is kiválóan alkalmas.

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

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 Tourinform-irodában,
a Diáktanyán és a Center Mozi jegypénztárában.

November 20., csütörtök 19.00
PHAEDRADUMASZÍNHÁZ
Fellépnek: Litkai Gergely
és Hadházi László

November 22., szombat. 22.00
AXE PARTY

Intézményfelújítások
Békéscsaba önkormányzata 87 018 094 Ft összegbôl újította fel
tizenöt, az oktatási ágazaton belül mûködô intézményét. Az in-
tézményfelújítások összköltsége viszont 100 millió forintot tett ki.
A beruházások részletes leírása (az oktatási ágazat kivételével):

Kotrógép
és nádvágó

Az Élôvíz-csatorna megis-
merését, megóvását állí-

totta a városvédô esték közép-
pontjába a Békéscsabai Vá-
rosvédô és Városszépítô
Egyesület októberben. A vá-
rosvédôk két autóbusszal in-
dultak útnak, hogy a helyszí-
neken tájékozódjanak az Élô-
víz-csatorna állapotáról, a fej-
lesztésekrôl Gyulától Békés-
csabán át Békésig.

Mint azt dr. Cserei Pál el-
mondta, a tájat régen a szaba-
don folyó vizek, mocsarak, lá-
pok, nyílt víztükrök, a hátságo-
kon az erdôs puszták jelle-
mezték. Az itt élôk kezdetben
teljesen alkalmazkodtak a ter-
mészethez, késôbb a népes-
ség növekedésével szántóföl-
dekre volt szükség, amelyeket
a Körösök szabályozásával
tudtak kialakítani.

Végh László beszélt arról,
hogy egyesületük uniós for-
rásból 387 millió forintot nyert
a csatorna vízminôségének ja-
vítását szolgáló Ökovíz pro-
jektre. A pénzbôl Gyulán víz-
pótló szivornya, Békésen sta-
bil szivattyútelep épült, üzem-
be helyeztek egy egyedülálló
kotró, nád- és vízinövényvágó
hajót, és minden érintett vá-
rosban folyamatos uszadék-
eltávolítás teszi lehetôvé az ál-
landó vízmozgást.

M. E.

Lépni kell

A Fidesz-irodán tartott
tájékoztatót a közel-
múltban dr. Becsey
Zsolt, az Európai Parla-
ment képviselôje. Be-
szélt a pénzügyi vál-
ságról, mint mondta,

lépni kell, mert Magyarországnak szinte a
legnagyobb a külsô finanszírozási igénye,
és nálunk az egyik legalacsonyabb a foglal-
koztatási ráta. Az uniós tagság pozitívuma,
hogy az EU központi bankja hazánk mellé
állt. Úgy vélte, a GDP-t növelni a kisvállalko-
zások oldaláról is lehet, az Európai Unió
mikrohitelprogramja éppen ezért arról szól,
milyen módon segítsenek a leszakadt réte-
geknek, hogy képesek legyenek elindulni
egy önálló vállalkozás útján.

Az EU és a vidék

Az Európai Unió polgá-
rait egyre kevésbé ér-
dekli az unió. Az Euró-
pai Parlament próbál
javítani a helyzeten,
úgy döntött, készüljön
egy jelentés arról, miért

rossz az EU kommunikációja, mi hiányzik,
mit kellene másképp csinálni. A jelentés el-
készítésével Hegyi Gyula szocialista parla-
menti képviselôt bízták meg, aki Magyaror-
szág több településén tartott konferenciát és
fórumot újságírók, civil szervezetek képvise-
lôinek meghívásával. Október végén Békés-
csabán, az ifjúsági házban, Varga Ottó köz-
remûködésével vitatták meg, hogyan lehet-
ne a vidéki Magyarországnak élôbb kap-
csolata az Európai Unióval. m.

Ketten Brüsszelbôl

A Sorsfonó Önismereti Egye-
sület programjaival, tevé-
kenységével arra törekszik,
hogy mindenkinek segítsen a
saját kezébe venni sorsa fo-
nalait. A római mitológiában a
párkák a sorsfonók, a sors is-
tennôi, ahogy a görögben a
moirák. A három párka egyi-
ke orsóján fonja az élet fona-
lát, a másik egy tekercsre a
sorsot jegyzi föl, a harmadik
pedig elvágja az élet fonalát.

Mint azt az egyesület elnö-
ke, Szathmári Kornélia el-
mondta, egyesületükben a
rögtönzéstôl a pszichodrá-
máig, az elôadásokig számos
eszköz és módszer segíti az
életviteli tudatosság közvetíté-
sét elsôsorban lelki, de testi és
szellemi vonalon is. Rögtönzô
színházi mûhelyükbe, a Sors-
fonó Színházba bárki bekap-
csolódhat, aki közösséget ke-
res, önismeretet vagy lelki kar-

bantartást szeretne. Változa-
tok önmagunkra címû elô-
adás-sorozatukban a jellemzô
embertípusokkal, karakterek-
kel foglalkoznak, önismereti
csoportjukban pszichodráma
módszerrel dolgoznak. Kor-
társ segítôkkel prevenciós
csoportot szerveznek az evés-
zavar kezelésére.

Elérhetôségeik: sorsfono2
@gmail.com, 30/760-0505.

m. e.

Sorsfonók önismerete

Ünnepi megemlékezést tar-
tottak a hôsök és mártírok
emléknapja alkalmából a má-
sodik világháborús emlék-
mûnél, majd Kovács Zoltán al-
ezredes és Harmati Imre al-
hadnagy emléktáblájánál. Az

áldozatokról Herczeg Tamás
tanácsnok, önkormányzati
képviselô emlékezett meg. A
rendezvény végén a különfé-
le szervezetek képviselôi az
emlékmûnél elhelyezték ko-
szorúikat.

Egészségügy:
1. Egészségügyi Alapellátási In-

tézmény: védônôi szolgálat,
belsô festés – 176 000 Ft.

2. Kolozsvári utcai orvosi rende-
lô: a vérvételi hely és a védô-
nôi szolgálat helyiségeinek,
mellékhelyiségeinek festése
– 205 987 Ft.

3. Kazinczy utcai orvosi rende-
lô: a régi rendelôk és a váró
tetôszigetelésének felújítása,
a világítótestek cseréje –
475 520 Ft.

4. Gerlai orvosi rendelô: a nyí-
lászárók cseréje – 980 456 Ft.

5. 8. sz. bölcsôde: a gyermek-
fürdôszoba felújítása, lefo-
lyók, szaniterek, burkolatok
cseréje – 2 611 814 Ft.

6. 6. sz. bölcsôde: a konyha
korszerûsítése, festése, bur-

kolatok, lefolyók javítása,
cseréje – 3 612 191 Ft.

7. 3. sz. bölcsôde: a pszicholó-
giai tanácsadó helyiségének
tisztasági festése, a parketta
csiszolása, lakkozása –
364 600 Ft.

Közmûvelôdés:
1. Ifjúsági Ház és Általános Tár-

saskör: mozgássérültek ré-
szére WC kialakítása –
2 000 000 Ft.

2. Lencsési Közösségi Ház: par-
kettacsiszolás, lakkozás –
575 288 Ft.

3. Békéscsaba Diáktanya Köz-
alapítvány: nádtetô felújítása,
festés, mázolás – 992 160 Ft.

Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltó-parancsnokság:
a garázs padlóburkolatának
cseréje – 987 890 Ft.

Sajtóközlemény
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésé-
nek Kisebbségi, Érdekegyeztetô és Külkapcsolati Bizottsága
2008. november 13-án megtartott ülésén készült jegyzôkönyve
alapján a Békéscsabán lefestett szlovák nyelvû helységnévtáb-
lák kapcsán az alábbi sajtóközleményt adja ki:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-
sének Kisebbségi, Érdekegyeztetô és Külkapcsolati Bizottsága
elítéli és méltatlannak tartja a békéscsabai szlovák nyelvû hely-
ségnévtáblák lefestését, megrongálását.

Városunkban négy kisebbség él együtt békességben, ezért
kérjük, hogy ugyanígy, mint Békéscsabán, hazánkban és minden
környezô országban, tartsák tiszteletben a kisebbségek jogait.

Ezúton írásban is felkérjük a Csabai Mérleg címû városi lap
szerkesztôségét, készítsen egy teljes oldalas összeállítást arról,
hogy mit tettek és mit tesznek a városban élô nemzeti kisebb-
ségek mind a mai napig a város fejlôdése és a térség kultúrájá-
nak gazdagítása érdekében.

A bizottság javasolja továbbá, hogy a cikk megjelenését kö-
vetôen a békéscsabai oktatási intézményekben egy-egy tanítási
óra keretében a tanárok és diákok beszélgessenek a nemzeti ki-
sebbségek szerepérôl és életérôl.

Felkérjük a békéscsabai polgárokat, tartózkodjanak minden
olyan magatartástól, amely erôsíti a nemzetek közötti ellensé-
geskedést és rontja az államok között kibontakozó együttmû-
ködést.

Bízunk benne, hogy e sajnálatos esemény ellenére – a ko-
rábbi évszázadokhoz hasonlóan – folytatódik a nemzetek bé-
kés egymás mellett élése Békéscsabán.

A KÉK bizottság nevében:
Kutyej Pál elnök sk.

Hôsök, mártírok
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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

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!)

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! 

Ötszázmillió gyûlt össze Sikeres a biztosító
Máris a 6. helyre küzdötte

fel magát a megalaku-
lása óta eltelt másfél eszten-
dô alatt az egyetlen hazai ala-
pítású biztosító, a CIG Közép-
európai Biztosító Zrt. – hang-
zott el azon a tájékoztatón,
melyet a városháza díszter-
mében tartottak a cég veze-
tôi, Horváth Béla vezérigazga-
tó és Járai Zsigmond, a fel -
ügyelôbizottság elnöke no -
vem ber közepén.

A cél természetesen az
elsô hely. A magyar biztosító
piacvezetô pozícióra tör, és
ennek 3-5 éven belüli elérésé-
re a volt pénzügyminiszter,
jegybankelnök, nemzetközi-
leg elismert pénzügyi szak-
ember, Járai Zsigmond, jó
esélyt lát. 

Egy nemrégiben készült
felmérésbôl kiderült, hogy mi,
magyarok – csakúgy, mint a
legtöbb nemzet – jobban ked-
veljük saját pénzintézeteinket,
mint a multinacionális cége-
ket. Másrészt viszont nálunk
egyelôre kevésbé népszerû

az életbiztosítás mint vásárol-
ható termék – legalábbis dur-
ván tizedannyit költünk erre,
mint a gazdaságilag fejlet-
tebb nyugat-európai államok
lakosai. A piac azonban a
szakemberek szerint rohamo-
san fejlôdik. 

A hazai alapítású, magán-
befektetôk által létrehozott
CIG Zrt. nagy szakértelemmel,
önállóan válogatja ki a legjobb
befektetéseket. A világ leggaz-
dagabb emberének, Warren
Buffetnek a magánemberek
számára aligha elérhetô rész-
vényeibôl vásárolgatnak – na-
gyon drága, de jól jövedelmez
–, és stratégiájukban is követik
a gazdag amerikait: hosszú
távú, értékalapú befektetések-
re törekednek. Saját üzletkötôi
hálózatukra, illetve a Bróker-
netre támaszkodva építik piaci
pozícióikat. 

A jövô évtôl Romániára is
kiterjesztik mûködésüket, a
hazai piacon pedig bôvítik ter-
mékkörüket.   

SZ. I.

A Békéscsabai Víziközmû
Társulat az elmúlt hetekben
mintegy 1300 levelet küldött
ki, és többen érdeklôdtek
afelôl is, hogy érinti-e a
pénzügyi válság a társulat
által összegyûjtött befizeté-
seket. Mácsai Sándor elnö-
köt ezekrôl kérdeztük.

– Jelzéssel éltünk a tartozók
felé, hogy ne a futamidô vé-
gén kelljen majd egy összeg-
ben, esetleg többet fizetniük.
Az érdekeltségi egységen-
ként 165 000 forint (LTP-szer-
zôdéssel kevesebb) azokra
vonatkozik, akiknek nincse-
nek elmaradásaik. Elôfordul,
hogy valaki most elôször ka-
pott értesítést, mert ha lakcím-
változás, értékesítés vagy

öröklés történik és ezt nem je-
lentik be nekünk, gyakran kö-
vethetetlen, hogy ki a tulajdo-
nos. Az érintett területek, in-
gatlanok eladásánál az adás-
vételi szerzôdésben jelezni
kell, hogy azt a csatornázás
miatt kötelezettség terheli. A
társulatnak veszteséget okoz-
nak a nem fizetôk vagy azok,
akik az elôzetes megállapo-
dás ellenére csak a legvégén
akarnak fizetni. Az ô érdekelt-
ségi hozzájárulásuk mértéke
jelentôsen megemelkedhet,
hogy milyen mértékben, azt a
küldöttgyûlés dönti el. A pos-
tázott levelekben a törlesztés-
re több lehetôséget kínálunk,
errôl a Szabadság tér 1–3. I/3.
alatti irodán, a 430-901 tele-
fonszámon és a bcsabavktars

@mail.globonet.hu e-mail cí-
men nyújtunk felvilágosítást.

– Mennyi pénz gyûlt össze
eddig, és biztonságban van-e
ez az összeg?

– Ötszázmillió forintnál tar-
tunk, ebbôl kilencvenmillió fo-
rintot tesz ki a társulat által ke-
zelt befektetés mintegy 3000
ügyfél befizetéseibôl. Ezt a
pénzt állampapírokban, kincs-
tárjegyekben tartjuk, kifizetése
államilag garantált. Intézôbi-
zottsági ülésünkön a számla-
kezelô bank képviselôje meg-
erôsítette, hogy a társulat pén-
ze biztonságban van. További
mintegy hétezer ügyfél lakás-
takarék-pénztári szerzôdéssel
rendelkezik, a befektetések ki-
fizetése itt is garantált.

Mikóczy Erika

Dr. Ferenczi Attila, a városfej-
lesztési bizottság elnöke arról
szólt, hogy Békéscsabán ko-
molyan foglalkoznak a kör-
nyezetvédelemmel. A cél,
hogy a háztartásokban egyre
csökkenjen a szemét mennyi-
sége s azt egyre jobb arány-
ban tudják feldolgozni, hasz-

nosítani, ezért propagálják a
szelektív hulladékgyûjtést. A
Tappe szakemberei elmond-
ták, hogy két új, az eddigiek-
nél kisebb méretû sze-
métgyûjtô autó állt szolgálat-
ba a megyeszékhelyen, me-
lyek a szûkebb utcákba is be-
jutnak.

G. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Helyszíni bejáráson

nyilvántartani az adatokat,
hogy abból az évenkénti kö-
telezettségvállalás összege is
megállapítható legyen. Mos-
tantól a SzeKöSz segítségé-
vel az önkormányzat és a pol-
gármesteri hivatal szintjén is
egy rendszerben kezelhetô a
szerzôdések megkötésétôl a
kötelezettségvállaláson át a
pénzügyi teljesítésig terjedô
folyamat.

A polgármesteri hivatal in-
formatikai szakemberei által
készített nyilvántartási rend-
szer fejlesztések elôtt áll. Ter-
vezik a bevételi elôirányzatok

kezelési lehetôségeinek ki-
dolgozását és az igény sze-
rinti lekérdezések megoldá-
sát – az üvegzsebtörvény sze-
rinti közzétételi kötelezettsé-
geket is figyelembe véve.      

Egyedi, saját szoftver
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

ADél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Bé-

késcsabai Kirendeltség és
Szolgáltató Központja októ-
ber 28-án kistérségi foglal-
koztatási fórumot tartott a tér-
ség foglalkoztatáspolitikai
szereplôi részére.

A munkaügyi központ part-
nereivel foglalkoztatási paktu-
mot indított el Békés megye
foglalkoztatási helyzetének
javítása érdekében.

A paktumban részt vevôk
közös szándéka a békéscsa-
bai kistérségben is az, hogy
intézményesített keretbe fog-
lalva, közösen, összefogva, a
rendelkezésre álló lehetôsé-
geket, erôforrásokat koncent-
rálva tegyenek lépéseket a
foglalkoztatás bôvülése, a
munkaerô-piaci aktivitás növe-
lése érdekében. A partnerség
lehetôséget ad közös straté-
gia kialakítására, helyi foglal-
koztatási programok, projek-
tek kezdeményezésére és
azok sikeres megvalósítására.
A paktum célkitûzése 2008-
ban 100 új munkahely létreho-
zása az összefogás, kölcsö-

nös segítségnyújtás eredmé-
nyeként. A foglalkoztatási pak-
tum nyitott minden további,
csatlakozni kívánó foglalkoz-
tatás-politikai szereplô számá-
ra, így tovább növekedhet az
összefogás hatékonysága. 

A hátrányos helyzetû tele-
püléseken élôk foglalkoztatá-
sának bôvítése érdekében
2008-ban a Dél-alföldi Regio-
nális Munkaügyi Központ tér-
ségfejlesztô programot indí-
tott, melynek keretében lehe-
tôség nyílt álláskeresôk kép-
zésbe vonására. A férfiaknak
könnyû- és nehézgép-kezelôi
tanfolyam, a nôknek pedig
élelmiszer- és vegyiáru-eladói
tanfolyam indult. A sikeres el-
helyezkedés segítése érdeké-
ben kiemelt támogatásban
részesülhet a képzésben
részt vett személyeket foglal-
koztató munkaadó.

A fentiekkel kapcsolatos
részletes tájékoztatást nyújt a
DARMK Békéscsabai Kiren-
deltség és Szolgáltató Köz-
pontja (Békéscsaba, Árpád
sor 2/6. sz., telefon: 66/444-
211/1141).

Munkaügyi aktualitások

A Magyar Gazdaságfejleszté-
si Központ Zrt. (MAG Zrt.) Bé-
kés Megyei Képviselete hely-
színi ellenôrzést tartott a Bé-
késcsabai Kistérségi Életfa
Idôsek Otthonában. Az ellen-
ôrzés az Önkormányzati bér-
lakásállomány növelésének
támogatása címû program
idôsek otthona létesítése pá-
lyázatának keretében 2001-
ben megvalósult 12 lakásos
nyugdíjasház-bôvítésre irá-
nyult. Az ellenôrzés a beruhá-
zás megvalósításával és a
mûködtetéssel kapcsolatban
nem tárt fel hiányosságot.
Megállapították, hogy Békés-
csaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata maradéktala-
nul betartotta a támogatási
szerzôdésben foglaltakat.

Uniós és hazai költségve-
tési forrásokból mint-

egy tíz ezer Magyarországon
megvalósuló beruházás nyert
támogatást a Gazdasági Ver-
senyképesség Operatív Prog-
ramja keretében 2004 és
2006 között. Némi lemorzso-
lódás után 9100 beruházás
maradt, amelyek lebonyolítá-
sa komoly feladatot jelentett a
pályázók és az ôket segítô in-
tézményrendszer számára. 

A GVOP pályázatait kezelô
Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ (MAG) Zrt. a munka
lezárásaként konferenciaso-
rozatot szervezett Tízezer
fecske címmel. 

Az elsô konferenciának
november 4-én a Vasutas
Mûvelôdési Ház adott ott-
hont. A cél részben a tapasz-
talatcsere volt, részben pedig
az, hogy a program korábbi
nyertesei további lehetôsége-
ket ismerjenek meg. 

A megjelenteket Varga Zol-
tán, a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke kö-
szöntötte, majd Gáspár Ben-
ce, a MAG Zrt. fôosztályveze-
tôje számolt be a GVOP ered-
ményeirôl és a gazdaságfej-
lesztés aktuális irányairól.
Mint mondta, a sikeres pályá-
zók között ott van a Tondach
csabai gyára, a Budapest
Bank bankmûveleti központja
és a Csaba Metál is. Felhívta a
figyelmet arra, hogy elôtérbe
került a mikro- és kisvállalko-
zások támogatása, és újdon-
ság a környezetközpontú
technológiai fejlesztés támo-
gatása.

A vállalkozók tájékozódá-
sát a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség honlapja (www.nfu.
hu) segíti, ott nézhetnek utá-
na, van-e vagy lesz-e olyan
pályázat, amely számukra le-
hetôséget nyújt.

m. e.

Tízezer fecske

Nem találtak
hiányosságot
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VADÁSZ PANZIÓNK ÉS ÉTTERMÜNK
Békéscsabától 8 km-re, erdôben található. Megközelítése a 44-es út Békéscsabát elkerülõ szakaszán,
Doboz felé kanyarodva lehetséges (a híd elõtti tábla jelzi).
ÉTTERMÜNK 50 fôs – 20 fõs különteremmel. 
PANZIÓNK 10 db kétágyas szobával, 2 db apartmannal, valamint szaunával rendelkezik. 

Minden szobánk fürdôkáddal, WC-vel, televízióval felszerelt.
Szolgáltatásaink: lehetôség van horgászatra (napijegyet árusítunk), erdei sétára, 

szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.

Érdeklõdni: Panzió, tel./fax: 66/268-775,
Andó Tamás ügyvezetõ: 30/943-9610,
Bíró Csaba étteremvezetõ: 70/387-2141.
E-mail: atomas@freemail.hu.

Elôzetes egyeztetés után a különleges kívánságokat is igyekszünk teljesíteni.
Jó pihenést és kellemes idõtöltést kíván az Atomas Bt. valamennyi dolgozója 
és Andó Tamás Schnitta Sámuel-díjas éttermi mester.

A panzió elõtti zöld területen, sátorban lakodalom, vállalati és egyéb rendezvények 
lebonyolítását is vállaljuk 100 fôtôl akár 1000 fõig.

MAGÁNRENDELÉS
DR. CSOTYE JÁNOS

baleseti sebész- és ortopédfôorvos
Rendelés helye: 

5700 Gyula, Dob u. 3. (rendelôintézet) III. em. 325. ajtó
Rendelés ideje: szerda 16.30–18.00

Idôpont-egyeztetés, bejelentkezés: 
06-30/98-58-740

Szakmai profilok: ortopéd sebészeti váll-, csípô-, térdízületi 
és mozgásszervi betegségek diagnosztikája és ellátása

Csabai állatvédôk (2. rész)

– Nem ritka, hogy hétvégén
vagy az esti órákban érkezik a
jelzés egy-egy bajba jutott ál-
latról. Legutóbb az egyesület
aktivistái a jaminai tavaknál,
egy nyitott aknából mentettek
ki saját kezûleg három ku-
tyust. Sajnos az is elôfordult,
hogy lakossági jelzés alapján
kerestük fel egy rossz állapot-
ban lévô, láthatóan elhanya-
golt ló gazdáját, aki durva
módon zavarta el az állatvé-
dôket. Ilyen esetekben az ál-
latvédelmi törvény alapján
rendôrségi feljelentést te-
szünk, s reméljük, hogy a ha-
tóság meggyôzôbben tud
majd fellépni az állatkínzókkal
szemben – sorolta az egyesü-
let elnöke a különféle történe-
teket az emberi gonoszság-
ról. Szerencsére jó példa is
akad: dr. Árusné dr. Juhász
Györgyitôl megtudtuk, hogy
egyre több ember ismeri ôket
Békéscsabán, s egyre többen
jelzik, ha segítségre szoruló
állatot látnak valahol. Jól mû -
ködik az egyesület honlapja
(www.csabaiallatvedok.hu),

amelyen sok hasznos infor-
máció mellett az összes gaz-
dira váró kutya és cica is
megtalálható. Legutóbb en-
nek segítségével – több állat-
védô szervezet összefogásá-
val – Budapestrôl (!) hoztak
egy anyamacskát a csabai
menhelyre, mert ide négy nap
alatt tizenhat újszülött, kido-
bott cica került gondoskodás-
ra várva.

A békéscsabai állatvédôk
megszállott emberek, akik idôt
és energiát nem kímélve dol-
goznak, segítô kezekre, ön-
kéntesekre azonban nagy
szükség van a menhelyen.
Rendszeresen segít is 8-10
önkéntes, de minél többen
vannak, annál több törôdés jut
az állatoknak, ezért az állatvé-
dôk várják mindazokat a Két-
egyházi úti telepre (telefon:
30/322-2776), akik szeretik az
állatokat és – egy kis simoga-
tással, sétával – szívesen köz-
remûködnének abban, hogy
az elhagyott kutyák újra meg-
bízzanak az emberekben.

Gajdács Emese

A Csabai Állatvédôk 2006 óta üzemelteti az önkormányza-
ti tulajdonban lévô Kétegyházi úti menhelyet, ahol sok po-
zitív változás történt az utóbbi idôben is. Az egyesület el-
nökével, dr. Árusné dr. Juhász Györgyivel az egyesület ak-
tuális örömeirôl és gondjairól beszélgettünk.

Az intézmény tevékenységi köre:
Békéscsaba város területi bölcsôdéinek és egész-
ségügyi alapellátásának gazdálkodási, ügyviteli fel-
adatainak ellátása, szolgáltatások szervezése, vala-
mint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapí-
tó okiratában meghatározott egyéb feladatok bizto-
sítása.

Az intézményvezetô által ellátandó feladatok:
az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok
vezetôi irányítása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsôfokú végzettség, a pályázó feleljen

meg a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint sze-
mélyek szakmai feladatairól és mûködésük feltéte-
leirôl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú
mellékletének I. rész I. Alapellátások 2. A) megha-
tározott képesítési elôírásoknak (orvos, pszicholó-
gus, pedagógus, intézetvezetô, szakoktató, védô-
nô, felsôfokú szociális alapvégzettség);

– legalább öt év – felsôfokú végzettséget vagy felsô-
fokú szakmai képesítést igénylô, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, il-
letve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett – szakmai gyakorlat, büntetlen elôélet;

– öt év vezetôi gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tétel.

Elônyt jelent: bölcsôdei szakgondozói képzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– a képesítést igazoló okirat másolatát;
– részletes szakmai önéletrajzot;

– az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetésé-
re vonatkozó programot a szakmai helyzetelem-
zésre épülô fejlesztési elképzelésekkel;

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggô kezeléséhez hozzájárul;

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben
nem áll fenn a gyermekek védelmérôl és a gyám -
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.
§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.

A munkaviszony jellege: közalkalmazotti jogviszony.

A magasabb vezetôi megbízatás idôtartama: öt év
(2009. január 1-jétôl 2013. december 31-éig).

A magasabb vezetôi megbízás kezdô idôpontja:
2009. január 1.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben (Kjt.) és végrehajtási rendele-
teiben meghatározott alapilletmény + vezetôi pótlék.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati
felhívásnak a Szociális Közlönyben történô megjele-
nésétôl számított 15 nap. 

A pályázatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatalának jegyzôje részére kell benyúj-
tani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). A borí-
tékra kérjük ráírni: „Egészségügyi Alapellátási Intéz-
mény pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat be-
nyújtási határidejének lejártát követô közgyûlés.

A pályázati kiírással kapcsolatban további informá-
ció dr. Tôgye Ildikótól, a szociálpolitikai osztály veze-
tôjétôl kérhetô a 66/523-820-as telefonszámon.

Felhívás a BÉKÉSCSABÁÉRT kitüntetés
adományozására vonatkozó 
javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a
helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) rendelete értelmében a
Békéscsabáért kitüntetés átadására március 15-én, a városi ünnep-
ségen kerül sor.

Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható annak a magán-
személynek vagy közösségnek, aki/amely Békéscsabáért maradan-
dót alkotott, illetve kiemelkedô tevékenységet végzett. A kitüntetés a
második legmagasabb helyi elismerési forma.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi;
– a kisebbségi önkormányzatok;
– a közgyûlés bizottságai;
– a városban mûködô egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, 

önszervezôdések, egyesületek, közösségek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a közgyûlés jogosult, amelyrôl minôsített
többségû határozattal dönt. A javaslatok értékelését a külön e célra
létrehozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2008. december 1-jéig kell megküldeni Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város polgármesterének címére (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.), vagy személyesen leadható a polgármesteri hi-
vatal titkársági osztály jogi, önkormányzat és szervezési csoportjánál
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bôvebb információ a laszloj@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a
452-252-es telefonszámon (1181-es mellék) kérhetô.

Felhívás a BÉKÉSCSABA DÍSZPOLGÁRA
kitüntetés adományozására vonatkozó
javaslattételre

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a
helyi kitüntetésekrôl szóló 20/2005. (VII. 14.) rendelete értelmében a
Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés átadására március 15-én, a váro-
si ünnepségen kerül sor.

A Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés a legmagasabb helyi elismeré-
si forma. Annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki
Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedô tevékenysé-
get végzett. Évente egy kitüntetés adományozható.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
– Békéscsaba város önkormányzati képviselôi;
– a kisebbségi önkormányzatok;
– a közgyûlés bizottságai;
– a városban mûködô egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, 

önszervezôdések, egyesületek, közösségek.

A javaslatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait;
– az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését, méltatását.

Az elismerés odaítélésére a közgyûlés jogosult, amelyrôl minôsített
többségû határozattal dönt. A javaslatok értékelését a külön e célra
létrehozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2008. december 1-jéig kell megküldeni Békéscsa-
ba Megyei Jogú Város polgármesterének címére (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.), vagy személyesen leadható a polgármesteri hi-
vatal titkársági osztály jogi, önkormányzat és szervezési csoportjánál
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bôvebb információ a laszloj@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a
452-252-es telefonszámon (1181-es mellék) kérhetô.

40 középiskola, 12 egyetem
és fôiskola, öt felnôttképzési
intézmény és 30 munkáltató
mutatta be kínálatát a Csaba
Centerben, a Dél-alföldi Re-
gionális Munkaügyi Központ
Álmodtam egy világot ma-
gamnak elnevezésû pályavá-
lasztási vásárán. A szóró -
anyagok mellett megjelent
egy átfogó kiadvány is.

Mint azt dr. Nagy Ágnes, a
központ fôigazgatója el-
mondta, a széles kínálatot fel-
vonultató „vásárral” a pálya-

választás elôtt álló fiatalok és
a pályakorrekcióra készülô
felnôttek megalapozott dön-
tését kívánják elôsegíteni. 

Domokos László, a Békés
Megyei Közgyûlés elnöke
hangsúlyozta, hogy ma, ami-
kor egy gazdasági válság felé
sodródik az ország, különö-
sen fontos a piacképes tudás.
Hanó Miklós alpolgármester
beszélt arról, hogy a városve-
zetés elsôdleges feladatának
tekinti a munkahelyteremtést.

M. E.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata 

Közgyûlésének 509/2008. 
(IX. 18.) közgy. határozata 

értelmében 

VÁLTOZTAK 
a hulladékgyûjtô edények 

zárt térben történô 
elhelyezését támogató 
pályázat feltételei:

– bôvült a támogatásban része-
síthetô lakóközösségek köre;

– magasabb az adható támoga-
tás mértéke; 

– változtak a határidôk. 

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 
a polgármesteri hivatal 

városüzemeltetési osztályán 
kérhetô személyesen vagy 
a 66/452-252/2131-es 

telefonszámon, illetve elérhetô 
a www.bekescsaba.hu internetes

honlapon.

Pályázati támogatásban csak az 
a lakóközösség részesülhet, amely
2008. december 31-éig nyilatkozik
arról, hogy a hulladékgyûjtô edények
zárható térben történô elhelyezését
2009. június 30-áig vagy 2010. jú-
nius 30-áig vállalja, és ehhez meglé-
vô helyiséget újít fel, vagy közterüle-
ten létesít tárolót. A 2008. december
31-éig nem nyilatkozó lakóközössé-
gek a pályázatból kizárhatók.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városüze-

meltetési Osztálya

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

MOBILTELEFONOS 
ÜGYINTÉZÉS 
BÉKÉSCSABÁN
Ügyintézés könnyen, 

gyorsan, akár útközben is

Használja mobiltelefonját
ügyintézésre!

• TÁJÉKOZTATÁST KÉRHET
• IDÔPONTOT FOGLALHAT
• NYOMTATVÁNYT IGÉNYELHET
• ELÔKÉSZÍTHETI ÜGYEIT

20/40-30-000

Pályaválasztási vásár

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN 
KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI 
a Békéscsaba, Kétegyházi út 30. szám alatti területet. 
Helyrajzi szám: 2643. Terület: 9045 m2.
A telek kikiáltási ára: bruttó 17 400 000 Ft.

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) megtekinthetô az információk/ajánlati
felhívások menüpont alatt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN 
KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI 
a Békéscsaba, Trófea utca–elkerülô út sarkán 
található területet.
Helyrajzi szám: 0374/141. Terület: 2630 m2.
A telek kikiáltási ára: bruttó 4 734 000 Ft.
A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
(www.bekescsaba.hu) megtekinthetô az információk/ajánlati 
felhívások menüpont alatt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése
(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.)

PÁLYÁZATOT HIRDET
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 4.)

INTÉZMÉNYVEZETÔI FELADATAINAK
teljes munkaidôben történô ellátására.
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BAYER REKLÁMÜGYNÖKSÉG

5600 Békéscsaba, Teleki u. 5. Tel.: 66/446-056

GYORSNYOMDA

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2. Tel.: 66/547-600, 30/6868-753
Gyorsnyomda, Békéscsaba, Csaba Center. Tel.: 66/524-653, 30/6868-752

TÓTH PRODUKCIÓ REKLÁM- ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÔ IRODA

5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/8. 
Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

HIRDETÉSFELVÉTEL

FELHÍVÁS
Békéscsaba sportjáért 
kitüntetés adományozására

A kitüntetés azon aktív, illetve nyugállo -
má nyú magánszemélyeknek vagy kö zös -
ségeknek adományozható, akik/amelyek
Békéscsaba vá  ros ban a testneveléssel és
sporttal fog lal kozó társadalmi szer ve ze -
tek ben tevé keny ked tek, a test ne ve lés és
sport érdekében hosszabb idôn át ki emel -
kedô munkát vé geztek.

A kitüntetés adományozható továbbá:
kiemelkedô hazai vagy nemzetközi sport -
teljesítmény vagy sportolói pályafutás
elisme ré se ként, az ifjúság testedzé sé ben
és a diáksport szer ve zé sé ben hosszú
idôn ke resztül kifejtett eredményes tevé -
keny ség értéke lé se ként, kiemelkedô
sportedzôi te vé kenység elismeréseként.

A kitüntetés adományozására javasla-
tot tehetnek: Békéscsaba vá ros önkor-
mány zati képviselôi; a kisebbségi önkor -
mány zatok; a köz gyûlés sportügyek -
kel fog  lal kozó bizott sága; a városban
mû  kö dô sport egyesületek, oktatási intéz  -
mények.

A javaslatnak tartalmaznia kell az aján-
lott személy vagy közösség pon tos
adatait (név, lakcím, elérhetôség, szü le -
tési adatok) és az ado mányozás alapjául
szolgáló tevé keny ség vagy alkotás rész -
letes is mertetését, méltatását.

A javaslatokat 2008. december 
1-jéig kell megküldeni 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala oktatási, 

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

Békéscsaba megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 20/2005. (VII. 14.) sz.
rendelete szól a helyi kitüntetésekrôl.

Az 1999-ben alapított 

Békés csaba Kul tú rá já ért
kitüntetésre

várjuk a javaslatokat.
Évente egy ilyen kitüntetés átadására
kerül sor március 15-én, városi ünnepség
kere tében.
A kitüntetés adományozására javasla-
tot tehetnek: Békéscsaba város önkor-
mány zati képviselôi, a közgyûlés kul-
turális ügyek kel foglalkozó bizottsága, a
városban mû ködô közmûvelôdési, köz-
gyûjteményi és mû vészeti intézmények,
alkotó- és elôadó-mûvészeti közössé -
gek, a kisebbségi önkor- mányzatok.
A javaslatnak tartalmaznia kell az aján-
lott személy vagy közösség pontos
adatait (név, lakcím, elérhetôség, szü le -
té si adatok) és az adományozás alapjául
szolgáló tevé keny ség vagy alkotás rész -
letes ismertetését, mél tatását.
A kitüntetés adományozható a kima-
gasló teljesítményt nyújtó alkotó- és
elôadó mû vé szeknek, alkotó- és elôadó-
mûvészeti kö zös ségeknek és mindazon
személyeknek és közösségeknek, akik
Békéscsaba kul túrájáért, hazai, illetve
nemzetközi elismertségéért maradandót
alkottak, illetve tettek. Adományozható a
városban hosszabb idôn át kiemelkedô
mûvészi tevékenységet vég zô szemé-
lyeknek és közösségeknek.
A javaslat beküldendô 2008. decem-
ber 1-jéig a polgármesteri hivatal ok-
tatási, közmûvelôdési és sportosztá-
lyára (Békéscsaba, Szt. István tér 7.).

A fórum elején Szente Béla
felvázolta a város nagyobb
programjait, majd részletesen
beszámolt a körzetben tör-
téntekrôl. Mint mondta, a cik-
lus kezdetén mintegy kétszáz
problémát írt össze. Úgy
tûnik, a lista nem lesz rövi-
debb, mert míg az egyik olda-
lon közös erôvel megoldják a
feladatokat, a másik oldalon
folyamatosan újabbak kerül-
nek fel rá.
A képviselô a legfontosabb

eredménynek a Békési úti és
Dobozi úti csomópontban
megépült körforgalmat tartja,
de említette a vívócsarnokot és

a repülôtér új hangárját is. A
járdaprogram keretében meg-
szépült a Bankó András, a Var-
ságh Béla, a Jilemniczky utcák
egy-egy szakasza és a liget
elôtti járda. Új járólapos járda-
szakaszok épülnek az idén, a
Körgát sort és a Nádas sort
összekötô kétsoros járdát rég-
óta várják a lakók. Jelentôsen
javítottak a közvilágításon pél-
dául a Vandháti dûlôn, a Kö-
röspart utcán és Sikonyban, a
Dobozi úti Lila ABC elé. és to-
vábbi hat helyre még ebben az
évben utcai lámpa kerül. 

Szente Béla és a jelenlevôk
is felvetették, hogy a több mint

négyezer lakosú körzetben
csak kis boltok vannak, sze-
retnének egy nagyobb áruhá-
zat. Igény merült fel további
közvilágításra, például a Do-
bozi úti aluljáróban és kisebb
utcákban, amelyeknek még
nevük sincs. A Bütyök utca,
Katolikus dûlô lakói a szágul-
dozó quadok és motorok mi-
att panaszkodtak, de szóba
került az is, hogy nem kellôen
gondozottak az átereszek. A
Földmûves és Borona utca út-
alapot kért, igényként jelent-
kezett a Vandháti út bizonyos
pontokon történô kiszélesíté-
se, és elmondták, hogy rókák
járnak arra. Több más kérdés-
re azonnal válaszoltak a jelen-
levôk, a képviselô pedig ígére-
tet tett, hogy egy éven belül
minden dûlônek lesz neve. A
kéréseket igyekeznek teljesí-
teni, de az is látszik, hogy az
utcaközösségek aktivitásának
köszönhetôen ismét bôvült az
a bizonyos lista.

Mikóczy Erika

Az ifjúsági ház nagytermében számos érdeklôdô gyûlt ösz-
sze az egyes számú választókerületbôl november negye-
dikén, Szente Béla lakossági fórumán. A képviselô nem
egyedül érkezett, a lakossági kérések összegyûjtésében,
megválaszolásában Hanó Miklós alpolgármester, dr. Fe-
renczi Attila bizottsági elnök, Borsi László rendôrségi kör-
zeti megbízott, Opauszki Zoltán kabinetfônök, Csernus Ist-
ván, a stratégiai fejlesztési osztály csoportvezetôje és
Csiaki Tamás, a városüzemeltetési osztály vezetôje volt a
segítségére.

Európa az Andrássyban
Az Európai Bizottság Ma-

gyarországi Képviselete
huszonkét magyarországi kö-
zépiskolában szervez egy, az
Európai Uniót népszerûsítô
road show-t Középiskolai Eu-
rópa-túra 2007–2008 címmel
2007 szeptembere és 2008
decembere között. 

A programsorozat célja,
hogy a tizennégy és tizen-
nyolc év közöttiek körében in-
teraktív programokon keresz-

tül mutassa be az Európai
Uniót. A túra tizenhatodik ál-
lomása Békéscsaba volt, ahol
az iskolai, tanításmentes nap
adott otthont az Európa Szi-
get által kínált programoknak.
Az iskolai napon közel hét-
száz diák vett részt. Minden
állomáson egy európai uniós
tagállam mutatkozik be; a bé-
késcsabai állomáson Len-
gyelország volt a hangsúlyos
ország. 

Különleges meglepetés-
sel készül a decemberre

a karácsonyi vásár rendezé-
sét elnyert Duplakávé Kft. Az
Andrássy úton egy karácso-
nyi falut „építenek fel” har-
minc faházzal, kézmûvesek
utcájával, vásárosok utcájá-
val, szórakoztató negyeddel,
fôtérrel, a Korzó térnél mele-
gedôsátorral és egy kis fa-
templommal. Mindemellett ki-
alakítanak egy 8 × 25 méte-
res korcsolyapályát, ahol mi-
nimális térítési díj ellenében
négy órát tölthetnek a csúsz-
kálni vágyók. A szolgáltatást
kölcsönzési lehetôség és ok-
tatás egészíti ki.

A szervezôk részérôl Alföl-
di Katalin, Hegyesi Judit és Al-
földi Csaba elmondták: olyan
hangulatos karácsonyi vásárt
„álmodtak” Békéscsabára,
ahol a családok hosszan idôz-
hetnek, vásárolhatnak, feltöl-
tôdhetnek, és amely talán más
településekrôl is vonzza a láto-

gatókat. A kézmûvesek utcájá-
ban helyi és megyei kép-
zômûvészek hagyományos
ajándékokat kínálnak, a vásá-
rosok utcájában szintén az it-
teni kereskedôk árusítják mi-
nôségi portékáikat. A „falu-
ban” minôségi vendéglátás,
mesés postaláda, Mikulás,
betlehemezés, mutatványosok
várják a kicsiket, nagyokat. A
Korzó térnél felállítanak egy
színpadot, ahol felléphetnek
többek közt iskolai csoportok,
énekkarok, és lesz karaoke is. 

A karácsonyi falu novem-
ber 30-ától december 24-éig
hívogat bennünket, decem-
ber 27-étôl ugyanott az óév-
búcsúztatóra készülhetünk.
31-én a korcsolyapálya in-
gyenes lesz, a 2008-as évet
akár a Korzó tér környékén is
zárhatjuk napközben korizás-
sal, éjszaka pedig Dj. Hlász-
nyikkal és jelmezes retro szil-
veszteri bulival.

M. E.

Egy békéscsabai lakos azt
kérte a város önkormány-

zatától, hogy támogassa cu-
korbeteg gyermeke inzulin-
pumpájának beszerzését. A
gyermekkorban kezdôdô cu-
korbetegséget kizárólag inzu-
linnal lehet kezelni, s az orvos-
tudomány mai állása szerint a
kezelésre a beteg élete végéig
szükség van. Az inzulinpumpa
lényege, hogy a többi mód-
szerrel ellentétben folyamato-

san juttatja a szervezetbe az
inzulint, ezzel elôsegítve a vér-
cukorérték rendezôdését.

Békéscsaba önkormány-
zatának vezetôi értekezlete
százhatvanezer forintot bizto-
sít a családnak az inzulin-
pumpa beszerzésére a veze-
tôi keret terhére. Ez az összeg
elegendô a készülék, vala-
mint az elsô félévben a keze-
léshez szükséges kiegészítôk
megvásárlására. KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET

KISGAZDA POLGÁRI SZÖVETSÉGPÁRT 
Tisztelt Tagtársunk, Kedves Barátunk! Szeretettel meghívjuk 

ERÔS VIDÉK, ERÔS MAGYARORSZÁG – 
FÓRUM AZ ÚJ VIDÉK- ÉS MEZÔGAZDASÁG-POLITIKÁRÓL

címû konferenciánkra 
2008. november 22-én (szombaton) 10 órától 

a Phaedra Közéleti Központba (Békéscsaba, Irányi u. 10.)

Házigazda: Hanó Miklós Békéscsaba alpolgármestere, a KPSZ Békés megyei elnöke

Elôadók: Dr. Turi-Kovács Béla, a KPE–KPSZ országos elnöke
Széles Gábor nagyvállalkozó, médiacsoport-tulajdonos
Dr. Becsey Zsolt EP-képviselô, Európai Néppárt
Dr. Kövér László, a Fidesz–MPSZ országos választmányának elnöke

Szeretettel várjuk! Bort, búzát, békességet!

A Békéscsabán élô Moskál Ti-
bor grafikusmûvész Határok
nélkül címû grafikai kiállítását
láthatták az érdeklôdôk a kö-
zelmúltban a mezômegyeri
Arany János Mûvelôdési Köz-
pont felújított kamaratermé-
ben. A linómetszetek és réz-
karcok a mûvész erdélyi és

Balaton környéki látogatásá-
nak emlékeit elevenítik fel. A
kiállítást Varga Gábor igazga-
tó nyitotta meg ünnepélyes
keretek között, majd Gyuchá-
né Veres Krisztina, a Meseház
igazgatója mutatta be a mû -
vészt és alkotásait. 

Tôkés Gyula 

Moskál Megyeren A Kemény Gábor Iskolai Alapítvány

kuratóriuma és a Kemény Gábor 
Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola 

köszönetet mond mindazoknak, akik 
a személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták 

az alapítványt.

Az így befolyt 196 441 Ft-ot
a kiemelkedô teljesítményt nyújtó tanulók 

támogatására fordítottuk. 

További felajánlásokat is köszönettel veszünk.
Adószámunk: 18376720-1-04

JADE MASSZÁZSSZALON, BEMUTATÓTEREM ÉS KERESKEDELEM
Békéscsaba, Petôfi u. 2. • Tel.: 66/640-960; 20/476-5862, 20/207-1854.

Nyitva: hétfôtôl péntekig 10.30–19.30-ig, szombaton 10.30–18-ig. 

Minden megvásárolt JADE  köves masszázságyunk után egy meglepetés ajándékot adunk.
Akció! Akció! Akció!Akció! Akció! Akció!

Régi ár: 280 000 Ft
Új ár: 229 900 Ft

Régi ár: 399 000 Ft
Új ár: 344 900 Ft

Régi ár: 449 900 Ft
Új ár: 299 900 Ft

Régi ár: 599 000 Ft
Új ár: 474 900 Ft

A befektetôk több tényezôt
vesznek számításba a dön-
tés-elôkészítés folyamatában
– infrastruktúra, szakképzés
helyzete –, azonban a legfon-
tosabb a mindezekre kiható
helyi szabályok rendszere. A
befektetônek tudnia kell,
hogy milyen környezetben,
milyen hatékonyan képes
profitálni a megvalósított be-
ruházásból.

Az intézet a jogalkotás-ha-
tékonysági indexet vette fi-
gyelembe, amely eljárás
mostanáig ismeretlen volt
Magyarországon. Kutatásuk
során 23 megyei jogú város
1200 rendeletét és határoza-

tát vizsgálták, majd ezeket ka-
tegorizálták és pontozták. Az
elemzés során egységes ké-
pet kaptak arról, hogy a me-
gyei jogú városok helyi jogal-
kotási tevékenysége mennyi-
ben támogatja a beruházások
megvalósítását.

A kutatás során összeállí-
tottak egy sorrendet, amely a
városok tôkevonzó képessé-
gének és jogrendszerének
vizsgálata alapján értékelt
adatokat hasonlítja össze. Ez
a sorrend azt mutatja meg,
hogy az adott városnak meny-
nyire hatékony a jogrendsze-
re, vagyis jogalkotási tevé-
kenysége alapján mennyire

vonzó a befektetôk számára.
Ebben a sorrendben Békés-
csaba a 14. helyen végzett a
huszonhárom vizsgált telepü-
lésbôl. Ez az eredmény nem
túl rózsás, azonban ha figye-
lembe vesszük infrastrukturá-
lis elmaradottságainkat, elsô-
sorban az autópálya hiányát,
akkor nem is olyan rossz az
eredmény. Sôt, büszkék lehe-
tünk helyzetünkre, fôleg ha
megnézzük, kiket is elôztünk
meg. Mögöttünk végzett Sop-
ron, Nyíregyháza, Érd, Tata-
bánya, Szombathely, Zala -
egerszeg.

Végre elmondhatjuk, hogy
van egy olyan sorrend, ahol
nem az utolsók között kullo-
gunk, hanem a dicséretes 
középmezônyben helyezke-
dünk el, és ezt a városunk fej-
lôdését mérsékelt lelkesedés-
sel szemlélôk is nyugodt szív-
vel elismerhetik.

Dicséretes középmezôny
Jól ösztönzik a beruházásokat

Az IR Consulting kutatást végzett a megyei jogú városok
beruházásösztönzô jogalkotási tevékenységérôl. Kutatá-
sukban arra keresték a választ, hogy van-e összefüggés a
megyei jogú városok által gyakorolható hatáskörök ki-
használása és ugyanezen városok tôkevonzó képessé-
ge között.

Minden dûlônek lesz neve

Karácsony Duplakávéval

Segítség a kislánynak
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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)

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul 

2008. december 1-jén 16 órakor.
Helyszín: Békéscsaba, ifiház.

Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen.
Elôzetes információ: Horváth László,

30/938-8981, www.termalautosiskola.hu.
Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola

Thermál
AUTÓSISKOLA

BÉKÉSCSABA, 
Bíbic köz 5.

Telefon:
(66) 457 442

(30) 938 8981

Horváth László

Dr. Tibor János a Magyar Tör-
ténelmi Társulat viharsarki tit-
kára volt, s noha 1961-ben
Debrecenbe települt, baráti
beszélgetéseken élete végéig
„viharsarkinak” nevezte ma-
gát. Ezt nyilatkozza az Oral
History Archívumban megje-
lent interjúban is (Budapest,
1994., szerkesztette: Valuch
Tibor).

Társadalmi megbecsültsé-
ge, személyes ismertsége kie-
melte ôt abból az információs
bázisból, amelyet zártnak hi-
szünk. Annál is inkább, mivel
eredetileg teológiai tanulmá-
nyokat végzett, doktori fokoza-
tot szerzett, és csak ezt köve-
tôen lett történész, miközben
jogtudományt is hallgatott.

Nagy inspirációt érzett arra,
hogy csatlakozzon a föld mû -
ves magyar és nemzetiségi
társadalom, illetve szellemi
munkások sorához. „Nincs
kor, mely az igazságot nem
igényelné!” – idézte gyakran
Ciceró mondását nemcsak a
katedrán, hanem csendes ku-
tatószobákban is.

Ernyedetlen szorgalmú,
puritán, töretlen vallásos meg -

gyôzôdésû szüleitôl kapta az
elsô alapokat nagy munkabí-
rásához. Ahogyan ô fogal-
maz, ezt ötvözik majd terje-
delmében és mélységében a
Debreceni Református Hittu-
dományi és Bölcsészettudo-
mányi Karon, majd hat félé-
ven át a Jogi és Közigazgatá-
si Karon, valamint a Reformá-
tus Tanárképzô Intézetben
végzett tanulmányai.

Az Alsó-Fehér vármegyei
Vajasdról, illetve Tiborfalváról
származnak földmûves ôsei.
Ô maga 1919. október 26-án
Alkenyér községben szüle-
tett, de a család 1920-ban el-
hagyni kényszerült Erdélyt.
Középiskoláit Gyulán, Szarva-
son és Békéscsabán végzi, s
mint vagonlakókat Sarkadra
is elveti a sors ôket. A történe-
lem viharában mindig szá-
mon tartotta az erdôs Kárpá-
tokból és Erdély nyugati sze-
gélyérôl a dél-alföldi tájakra
érkezetteket. 

Erdélybôl hozta magával
azt az átöröklôdött hagyo-
mányt, hogy ha a családnak
valamelyik tagja kilépett ab-
ból a közösségbôl, amelyben

ôsei is éltek, akkor ott íratlan
szabály volt, amit meg is való-
sítottak a családok, hogy elô-
ször teológiát kellett végezni.
Ezt az Erdélybôl kitelepült
családok számos gyermeké-
nél nyomon lehet követni, és
nemcsak a kétkezi munká-
soknál, hanem a vezetô tiszt-
séget betöltôknél is. 

„Íratlan kötelesség, hogy
amit tudunk, azt vissza is kell
adni!” – vallja Tibori János.

Munkásságán végigtekint-
ve megállapíthatjuk, hogy pá-
lyáját döntô módon befolyá-
solta az erdélyi szellemiség,
mely örökösen nyitott a tu-
dásra, és annak tiszteletére
épít. A fentiekhez kapcsoló-
dott patriotizmusa, reformá-
tus szellemisége.

Pál apostolt tartva esz-
ményképének, aki hat napig
sátorponyvát szôtt és csak
ezután hirdette az igét, Tibori
János azt vallotta: „Nem sza-
bad az ige hirdetôjének abból
élni, hogy ô igét hirdet.” Azaz
más szavakkal szólva: dol-
gozni kell.

Ezért is birkózik három tu-
dományterülettel az abszolút
rend megtartása mellett, mert
akinek anyagiakból kevés ju-
tott, annak így kell élnie. Más-
ként fogalmazva: aki szerény
környezetbôl érkezett, mint ô
is, az csak akkor élhetett, ha
jeles bizonyítványt ért el.

Molnár M. Eszter
(Folytatjuk)

In memoriam dr. Tibori János

GÉCS BÉLA 
Csabai bírók – csabai históriák
1718–1918 címû könyve 

BEMUTATÓJÁRA
2008. december 2-án 14 órára 
a városháza dísztermébe.

MEGHÍVÓ

Zsilinszky-emlékülés
Százhetven éve született dr.

Zsilinszky Mihály tanár, tör-
ténész, államtitkár, akinek
tiszteletére az önkormányzat,
valamint a Békéscsabai Vá-
rosvédô és Városszépítô
Egyesület rendezett emlék -
ülést a városháza dísztermé-
ben november 11-én.

Békéscsaba elsô díszpol-
gárának életét, munkásságát
Cserei Pál, az egyesület ügy-
vezetô alelnöke, Köles István
alpolgármester, Kovács Pál
lelkész és Szabó Ferenc törté-
nész méltatta. 

Zsilinszky Békéscsabán
született 1838. május 1-jén. A

Protestáns Teológiai Akadé-
mián, majd Halléban és Ber-
linben tanult, hazatérve Szar-
vason tanított. 1873–1885-ig
a Békés Vármegyei Régé szeti
és Mûvelôdéstörténelmi Tár-
sulat fôtitkáraként dolgozott,
1878-tól a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia tagja, de te-
vékenykedett a békés-csaná-
di evangélikus egyházmegye
felügyelôjeként is. 1875-tôl
szabadelvû párti képviselô,
1889-tôl csongrádi, 1892-tôl
zólyomi fôispán, 1895 és
1905 között pedig a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium
államtitkára volt. Számos tör-
téneti és mûvészettörténeti 
tanulmányt írt. Budapesten
hunyt el 1925. október 6-án. 

Az ülés után dr. Simon Mi-
hály, a városvédôk elnöke
avatta fel dr. Zsilinszky Mihály
emléktábláját a városháza ár-
kádsorán.

M. E.

Ma is tisztelettel szólnak róla tanítványai, emlegetik nagy
mûveltségét, szigorú etikai mércéjét, sajátos tanítási stílu-
sát. Egykor mint helytörténészt ismerték el, noha mindig is
érezték az illetékesek, hogy ennél több Tibori János, a ta-
nár úr. Köztiszteletben álló mûvelôdéstörténész, történész,
teológus, aki mintegy háromezer elôadást tartott a „Tudó-
sok a népért” mozgalom keretében, fôleg nemzeti törté-
nelmünkrôl – nem csak Békés megyében.

Ifjúsági központ

A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium által a kábítószer-
probléma kezelésével kap-
csolatos képzési tevékeny-
ség támogatására kiírt pályá-
zati felhívásra Békéscsaba
önkormányzata „Békéscsa-
bai kortárs segítôk képzése
és hálózati együttmûködése”
címmel nyújtott be pályázatot,
mely egymillió forint vissza
nem térítendô támogatásban
részesült. A Dél-alföldi Regio-
nális Fejlesztési Tanács töb-
bek közt a lakosság életminô-
ségének javítása érdekében
komplex szolgáltatást nyújtó
ifjúsági irodák kialakítására,
infrastrukturális fejlesztésére,
eszközeinek beszerzésére írt
ki pályázatot. 

Az önkormányzat által be-
nyújtott pályázat 4 777 000 Ft
támogatást kapott.    

A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium a  Kábítószer -
ügyi Egyeztetô Fórumok meg-
alakulására, valamint mûkö-
désük fejlesztésére és a drog-
probléma kezelését célzó he-
lyi stratégiák megvalósulásá-
nak elômozdítására írt ki pá-
lyázatot. Az önkormányzat ál-

tal létrehozott és mûködtetett
Békéscsabai Kábítószerügyi
Egyeztetô Fórum 2 100 000 Ft
vissza nem térítendô támo -
gatást nyert mûködésre és
programjaira.

Szintén az ifjúságért felelôs
szociális minisztérium írta ki a
megyei szintû ifjúsági szak-
mai-módszertani szolgáltató
központok kialakítására szóló
pályázatát. A beérkezett hu-
szonöt érvényes pályázatból
a minisztérium tizenhatot ré-
szesített támogatásban, a
dél-alföldi régióban Kecske-
méten kívül csupán Békés-
csaba részesült támogatás-
ban 4 880 000 Ft összegben.
A Diáktanya által benyújtott
projekt megvalósítása az ifjú-
sági ház Patent Diákirodájá-
val kötött konzorciumi part-
nerségi kapcsolat keretén be-
lül történik meg. 

Természetesen a munka
java még csak most jön, hi-
szen a nyertes pályázatokban
szereplô fejlesztések, progra-
mok szakszerû lebonyolítása
nem kis kihívás a közremûkö-
dô szakemberek, intézmé-
nyek számára. 

Hét ország 
fiataljai Csabán

AFiatalok Lendületben
program keretében ok-

tóber 26-ától négynapos
nemzetközi képzés zajlott a
Tessedik Sámuel Fôiskola
Gazdasági Karán, a Dél-alföl-
di Regionális Közmûvelôdési
Egyesület és az intézmény
szervezésében.

A megnyitón az egyesület
részérôl Kölcseyné Balázs Má-
ria, a fôiskola képviseletében
dr. Lakatos Vilmos oktatási rek-
torhelyettes, a város nevében
Varga Tamás ifjúsági referens
köszöntötte a vendégeket. 

A programot az Európai
Unió a fiatalok számára hozta
létre, hogy az ifjúságot aktív
társadalmi részvételre, szoli-
daritásra, toleranciára ösztö-
nözze, és bevonja a kontinens
jövôjének alakításába. A pro-
jekt hozzájárul az ifjúsági tevé-
kenységeket támogató rend-
szerek minôségének és az if-
júság területén feladatokat el-
látó civil szervezetek lehetôsé-
geinek javításához. 

Békéscsabára hazánkon
kívül Csehországból, Francia-
országból, Máltáról, Olaszor-
szágból, Portugáliából és Ro-
mániából érkeztek vendégek,
akik közül néhányan tapasz-
talt ifjúsági szakemberek, ko-
ordinátorok. Szó volt többek
közt a kultúrák sokszínûségé-
rôl, hiszen 2008 a kultúrák kö-
zötti párbeszéd európai éve,
és készültek 2009-re, amely
az innovációról, kreativitásról
szól majd és természetesen
az európai parlamenti válasz-
tásokról. M. E.

Biztosították a temetôket

A Városi Polgárôr Egyesület
tagjai is kivették részüket a
biztosítási feladatokból: 2008.
október 30-a és november 1-
je között a békéscsabai Vasú-
ti, Ligeti és a Berényi úti teme-
tôk rendjét felügyelték, és vi-

gyáztak a parkoló gépkocsik
sértetlenségére is. Talán a
polgárôrök jelenlétének is kö-
szönhetô, hogy a fent említett
temetôkben nem történt az
ünnepi megemlékezést meg-
zavaró esemény.

Húszéves 
az Irodalmi Kávéház

December 6-án, szomba-
ton 17.30-kor tartja jubi-

leumi Irodalmi Kávéházát a
Békéscsabai Keresztyén Ifjú-
sági Egyesület a Luther utca 1.
szám alatti gyülekezeti nagy-
teremben. Az est házigazdája
Banner Zoltán író, mûvészet-
történész, elôadómûvész. Az
Irodalmi Kávéház húszéves
évfordulóján Akinek van füle,
hallja, mit mond a lélek címmel
verset mondanak a Csabai
Színistúdió növendékei, majd
könnyû zenei klasszikusokat
hallhatunk Hajtman Ildikó
(ének) és Szák Kocsis Péter
(gitár, ének) elôadásában. A
különleges alkalmon Élet a
Bibliában – Biblia az életben
címmel Szeverényi János
evangélikus missziói lelkész
mondja el gondolatait. A kávé-
házban a képzômûvészetet
ezúttal Berki Zita és Kraj-
csovszki Tamás képviseli, kiál-
lításukat Banner Zoltán nyitja
meg. A szervezôk mindenkit
szeretettel várnak, a belépés
díjtalan.

Csendestárs
Nagy László Mihály marosvá-
sárhelyi újságíró Csendestárs
címû novelláskötetét mutatták
be a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtárban. A rendez-
vényt Molnár György, a Pan-

nonForrás Hálózat szenátusá-
nak elnöke nyitotta meg. Az
írott sajtó világában elismert
ötvenéves szerzônek ez az
elsô könyve, bár novellákat
régóta ír erdélyi lapokba.

Jól indult a tanévkezdés a város ifjúsági életét érintô pályá-
zatok eredményességének szempontjából: közel tizenhá-
rommillió forint vissza nem térítendô támogatásban része-
sítették az ifjúságüggyel és a kábítószer-fogyasztás meg -
elôzésével kapcsolatos projekteket a Szociális és Munka -
ügyi Minisztérium, valamint a Dél-alföldi Regionális Fej-
lesztési Tanács döntéshozói.

A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola és Diákotthon

alapításának 50. évfordulója alkalmából 
JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZATOT rendez.

Program:
November 21-én 9.45-tôl az iskolában: „Generációk találkozása” 
November 21-én 17 órától az iskolában: „Generációk éjszakája”

November 22-én 18 órától a Jókai Színházban: gálamûsor, állófogadás
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LAKÁSOK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, tízemeletes tömbben 3. eme-
leti, 64 nm-es, 2 + 1 fél szobás lakás konyha + étkezôvel,
központi fûtéssel, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn kétszobás, 58 nm-es panel-
lakás erkéllyel, központi fûtéssel, áron alul eladó. Garázs is
tartozik az ingatlanhoz, közvetlenül a lépcsôház alatt. 
ÁÁrr::  99,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TToollnnaaii  uuttccáábbaann  56 nm-es, két szoba, kony-
ha, elôszobás, körbefûtött lakás egyedi konvektoros fûtés-
sel eladó. ÁÁrr::  99,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaayy  uuttccáánn 2. emeleti, 55 nm-es lakás
egyedi kombi kazános fûtéssel, erkéllyel, klímával, eladó.
ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabboollccss  uuttccáábbaann 69 nm-es, 3 szobás
(konyha, étkezô, WC, fürdôszoba), központi fûtésû, egyedi
órás 4. emeleti lakás eladó..  ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,, téglablokkos épületben 4.
emeleti, 83 nm-es, 3 szobás, konyha + étkezôs lakás nagy
erkéllyel, mely a hátsó rétre néz eladó. ÁÁrr::  1100,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn 73 nm-es, téglablokkos kö-
zépsô lakás (3 szoba, étkezô, konyha) egyedi konvektoros
fûtéssel, villanybojlerrel eladó. ÁÁrr::  1100,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llaakkóótteelleeppeenn 3. emeleti, téglablok-
kos, 69 nm-es, szép, megkímélt állapotú lakás (3 szoba,
konyha, étkezô, kamra, fürdôszoba egyben a WC-vel) egye-
di konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel, mely zöldövezetre
néz, parkettás szobákkal, hidegburkolatos konyhával és elô-
szobával eladó. ÁÁrr:: 1100,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáánn 3. emeleti, 58 nm-es, 1 +
2 fél szobás, egyedi fûtésû lakás kombi kazánnal, beépített
konyhabútorokkal, redônyös ablakokkal eladó. 
ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, 3 szo-
ba, konyha, étkezôs lakás erkéllyel, 2 francia kilépôvel, köz-
ponti fûtéssel eladó. Azonnal költözhetô. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  úúttoonn 68 nm-es, kétszobás, tégla fala-
zatú lakás parkettás szobákkal (konyha, étkezô), egyedi fû-
téssel eladó vagy kiadó. Bérleti díj: 35 000 Ft + rezsi/hó. 
ÁÁrr::  1111,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáánn,, a Centerhez közel 2.
emeleti, 68 nm-es, két szoba, nappali, konyha, étkezôs, köz-
ponti fûtéses lakás beépített konyhabútorral eladó.
ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
SSzzaarrvvaassoonn,,  aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn,, téglablokkos épületben 60
nm-es, 1. emeleti, 2 szoba + nappalis lakás egyedi radiáto-
ros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 76 nm-es, tégla falazatú, 4.
emeleti, 3 és fél szobás lakás (konyha, kamra, fürdôszoba
külön WC) egyedi konvektoros fûtéssel, kábeltévével, re-
dônyökkel eladó. ÁÁrr::  1111,,77 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGáábboorr  ÁÁrroonn  uuttccáábbaann,,  a Centertôl 2 percre,
liftes tömbben 68 nm-es, 8. emeleti, 3 szoba, konyhás lakás
erkéllyel, központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,,  téglablokkos épületben 4.
emeleti, 74 nm-es lakás egyedi fûtéssel, erkéllyel eladó. Há-
rom szoba, konyha, étkezô, nagy elôszoba van.
ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,,  négyszintes, téglablokkos
házban 3. emeleti, egyedi gázos, 3 szoba, konyha, étkezôs
lakás konvektoros hôleadókkal, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrreeffoorrtt  uuttccáábbaann 3. emeleti, 66 nm-es, 3 szo-
ba, konyha + étkezôs lakás egyedi radiátoros fûtéssel, kom-
bi kazánnal, redônyös ablakokkal, erkéllyel eladó. 
ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn 73 nm-es, 3. emeleti, 3
szoba, konyha, étkezôs, erkélyes, egyedi fûtésû, konvekto-
ros lakás eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 85 nm-es, nappali + 2 szo-
bás lakás eladó burkolás nélkül, garázzsal, nagy konyha +
étkezôvel. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáábbaann,,  frekventált helyen 4. emele-
ti, 68 m-es, 3 szobás lakás (fürdôszoba külön WC-vel) egye-

di kombi kazános fûtéssel, radiátoros hôleadókkal, redô-
nyös ablakokkal, erkéllyel eladó. ÁÁrr:: 1111,,55  MM  FFtt..

CSALÁDI HÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  uuttccáábbaann eladó egy 980 nm-es telken
lévô, 2 x 36 nm-es, tetôteres hétvégi ház. Földszinten: kony-
ha, kamra, egy szoba, tusoló + WC. Falazata tégla. 
ÁÁrr:: 44,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeemméénnyy  uuttccáábbaann 65 nm-es, kétszobás, a
1990-es években épült családi ház vegyes falazattal eladó.
Fûtése egyedi radiátoros. Felújításra vár. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn (a Debrecen felé vezetô
úton), 1500 nm-es telken lévô 80 nm-es, 2 szoba + nappa-
lis, tetôtér-beépítéses családi ház központi fûtéssel eladó.
ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
LLaakkóóppaarrkkbbaann, 200 nm-es telken 84 nm-es, új, tetôtér-beépí-
téses családi ház nappalival, amerikai konyhával + étkezô-
vel eladó. Fent WC, fürdôszoba, két szoba. Nincs teljesen
kész. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyöönnggyyöössii uuttccáábbaann, 1088 nm-es telken lévô
100 nm-es, két és fél szobás, konyha + étkezôs családi ház
központi radiátoros fûtéssel, konyha + közlekedôvel eladó.
ÁÁrr::  99,,55  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáábbaann,, 1200 nm-es telken 129 nm-es,
vegyes falazatú, két és fél szobás, konyhás, étkezôs csalá-
di ház csempekályhával és konvektoros fûtéssel, garázzsal
eladó..  ÁÁrr:: 99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeelleettii  kkeerrtteekkbbeenn,,  aa  JJáácciinntt  uuttccáábbaann, 1100 nm-
es telken lévô 38 nm-es, tetôtér-beépítéses családi ház kon-
vektoros fûtéssel eladó. Lent nagy nappali, konyha, étkezô,
kamra. ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100
nm-es, polgári típusú családi ház két garázzsal eladó. (3
szoba, konyha, fürdôszoba, WC az udvaron.) A gáz nincs
bevezetve. ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn,, 1500 nm-es telken 100 nm-es, há-
romszobás (ebédlô + fôzôfülkés), tégla falazatú, félkomfor-
tos ház csempekályhával eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáánn,, 1800 nm-es telken 80 nm-
es, régi építésû ház (két szoba, konyha, kamra) konvekto-
ros fûtéssel, áron alul eladó..  ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..

SORHÁZAK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,,  250 nm-es telken 80 nm-es tár-
sasház két garázzsal, villanykályhával eladó. (Két és fél szo-
ba, konyha, fürdôszoba, WC.) A gáz nincs bevezetve.
ÁÁrr:: 1100,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann,, 350 nm-es telken lévô 108
nm-es, kétszintes családi ház eladó. Lent nappali, külön
konyha, étkezô, fent négy kisebb méretû szoba. 
ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn,, nyugodt környezetben 100 nm-
es, háromszobás, tégla építésû polgári társas családi ház
300 nm újonnan épített garázzsal eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccáábbaann 104 m-es, kétszintes
iikkeerrhháázz eladó (háromszobás, parkettás, fürdôszoba külön
tusolóval, két erkély). Falazata tégla, fûtése egyedi radiáto-
ros. ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann,,  négylakásos társasházban
110 nm-es, kétszintes lakás közös udvarral eladó. Lent elô-
szoba, nappali, konyha, étkezô, fent két és fél szoba, für-
dôszoba. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn  bbeellvváárroossáábbaann,,  aa  SSzzaarrvvaassii  úúttoonn,,  782 nm-es tel-
ken, háromlakásos társasházban külön bejáratú, 126 nm-
es, háromszintes családi ház eladó. Négy szoba, konyha +
étkezô, erkély, garázs, központi fûtés. ÁÁrr::  1199 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáánn,, 380 nm-es telken 150 nm-
es, kétszintes ház központi fûtéssel eladó. (3 + 2 fél szoba
+ 2 nagy nappali, 1 terasz + 2 erkély.) ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,, társasházban lévô 90 nm-es,
kétszintes lakás három szoba, nappali, konyha, étkezôvel,
padlófûtéssel, illetve radiátorokkal, fûtött garázzsal eladó.
ÁÁrr::  2266,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss--kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200 nm-es
sorház (hét szoba, étkezô, amerikai konyha, két fürdôszo-
ba, két garázs, két terasz) eladó. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..

HÁZRÉSZEK
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáánn,, 800 nm-es telken 86 nm-
es, vegyes falazatú, két szoba + nappalis, 2005-ben felújí-
tott udvari házrész 450 nm-es saját kerttel eladó. Parkettás
szobák, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC. A gáz be van köt-
ve, de csempekályhával fûthetô. Garázs, melléképületek is
vannak. ÁÁrr::  33,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáánn 65 nm-es, kétszobás, kony-
hás, két fürdôszobás, nem utcafronti, vegyes falazatú ház-
rész elôkerttel, közös udvarral, konvektor hôleadókkal ela-
dó. ÁÁrr::  55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es, utcafronti házrész
(egy szoba, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC) konvektor hô-
leadókkal, belsô terasszal, hajópadlós szobával, redônyös
ablakokkal, kis virágoskerttel eladó. Két lakó van a telken.
ÁÁrr::  44,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn, 1400 nm-es telken lévô 200
nm-es önálló kertû, 97 nm-es utcafronti házrész (2 szoba +
nappali, konyha) egyedi konvektoros fûtéssel, csempekály-
hával, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr:: 55,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann 40 nm-es, egyszobás házrész
eladó (konyha, fürdôszoba, kamra, illetve elôkert is tarto-
zik hozzá). Falazata tégla, fûtése egyedi konvektoros. 
A szoba betonburkolatú, a konyha hidegburkolatos. 
ÁÁrr::  66  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, 1122 nm-es telken 90 nm-
es, háromszobás, 1964-ben épült házrész eladó (ötlaká-
sos). Falazata: vályog, fûtése gázkonvektor. A szobák bur-
kolata hajópadló, a konyha hidegburkolatos. Melléképület
is van (fáskamra és pince). Ablakai redônyösek. Kábelté-
vével felszerelt. Felújításra szorul. ÁÁrr::  66,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,, 80 nm-es telken vegyes
falazatú, 61 nm-es házrész (egy szoba, nappali + étkezô
egyben) nagy terasszal, melléképülettel, egyedi konvekto-
ros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  77,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,, frekventált helyen ut-
cafronti, 82 nm-es, polgári típusú házrész egy nagy szobá-
val, nagy elôszobával, konyha + étkezôvel, kis telekkel ela-
dó. ÁÁrr::  66,,88  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  PPeettôôffii  uuttccáábbaann teljesen felújított 56 nm-es vegyes
falazatú, házrész 1 szobás (parkettás) étkezô konyha egy
légtérben, egyedi fûtésû kombi kazános radiátoros hô lea-
dókkal, nagy terasszal, redônyös ablakokkal eladó. 
ÁÁrr:: 88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  SSzzeenntt  IImmrree  uuttccaa, régi stílusú parasztház, 100
nm-es 2 szobás, elôszoba, fürdôszoba WC-vel, spájz, 
hosszú folyosó, utcai házrész, nyugodt környezetben ela-
dó. ÁÁrr:: 99,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa úton, az állomástól, Pennytôl
egy perce, 1200 nm-es telken, 400 nm-es osztott telken lévô
85 nm-es családi ház (házrész) eladó, melynek két oldalról
van bejárási lehetôsége (2 szoba, konyha, étkezô, fürdô-
szoba, WC). Az ingatlan hátsó udvarában egy reklámtábla
van elhelyezve egy minden hónapban esedékes összegért.
ÁÁrr::  1100  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn 100 nm-es, nem utcafron-
ti, két és fél szobás, étkezôs, nappalis, konvektor fûtésû ház-
rész garzonos hálórésszel, közös udvarral, kocsibeállási le-
hetôséggel eladó. ÁÁrr:: 1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBáánnáátt  uuttccáábbaann,, nyugodt környezetben 85
nm-es, másfél szoba + nappalis udvari házrész teljesen fel-
újított állapotban, hidegburkolatos konyha + közlekedôvel,
parkettás szobákkal, fürdôszoba külön WC-vel, 36 nm-es
garázzsal, fedett terasszal eladó. ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPuusskkiinn  uuttccáábbaann,, 213 nm-es telken 76 nm-
es, É-Ny-i fekvésû, kétszobás (konyha + étkezô egyben),
biztonsági bejárati ajtóval és terasszal kialakított társashá-
zi házrész eladó. Falazata: tégla, fûtése egyedi konvekto-
ros, de vegyes tüzelésre is van lehetôség, ablakai redônyö-
sek. A szobák burkolata laminált parketta és padlószônyeg,
a konyha hidegburkolatos. Telefon és kábeltévé használa-
ta is megoldható. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann,, közepes méretû telken lévô
utcafronti házrész 112 nm-es hasznos lakótérrel, két szo-
bával, nappalival, konyhával, étkezôvel, felújított állapotban
eladó..  ÁÁrr:: 1166,,55  MM  FFtt..

Szu csik in gat laniro da
CCssaa  bbaa  CCeenn  tteerr  –– aa  ffõõ  bbee  jjáá  rraatt  mmeell  lleetttt

TTee  llee  ffoonn//ffaaxx::  6666//552244--667799
MMoo  bbiill::  0066--2200//995544--66115599

GGyyuu  llaa,,  VVáá  rrooss  hháázz  uu..  2200..  ••  TTee  ll..//ffaaxx::  6666//446644--115555
KKeeccsskkeemméétt,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  55..  ••  TTeell..::  7766//332211--664400

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, info@szu csi kin gat lan.hu
Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu

November 24-én
Megyeri teaház: Békés megye
szent helyei – elôadás az Arany
János Mûvelôdési Házban

November 29–30-án
Zöldülj! Fordulj! – második családi
hétvége a velünk élô természet -
védelemrôl a Széchenyi ligetben

November 29-én
Coda-koncert az ifiházban

December 1-tôl 
2009. január 5-ig
6. Fotószeánsz a Szlovák Kultúra
Házában

December 4–6-ig
XII. Békés Megyei Mikulás-
fesztivál az ifiházban

December 4-én
Borsodi Blue-koncert az Elefánt
Sörözôben

December 5-én
Mikulás-parti a Csaba Centerben

December 5-tôl 
2009. január 18-ig
Martin Gábor fotómûvész kiállítása
a Jankay-galériában

December 6-án
Tréfás mesemondóverseny 
a Békési Úti Közösségi Házakban
(Meseház) 

KIÁLLÍTÁSOK:

Október 25-tôl 
2009. január 18-ig
150 éves a tiszavidéki vasút – 
kiállítás a Munkácsy múzeumban

Október 30-tól 
2009. február 1-jéig
Démoni ragály: A pestis – kiállítás
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Október 31-tôl december 4-éig
Megyeri Horváth Gábor 
festômûvész kiállítása a Jankay
galériában

November 12-tôl 
2009. január 10-ig
Batthyány Lajos-emlékkiállítás 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

November 20-tól 
december 31-ig
Házi Tibor üvegtervezô
iparmûvész kiállítása a Munkácsy-
emlékházban

PROGRAMAJÁNLÓ

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

Nyitva tartás 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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A harsonamûvész
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– Mióta mûködik Békéscsa-
bán fúvószenekar? 

– A helyôrségnek mindig is
volt itt fúvószenekara, és bár
ez valamikor a ’60-as évek-
ben megszûnt, a már itt lete-
lepedett muzsikusok marad-
tak, tanítottak, „úttörôzeneka-
rokat” szerveztek. A postá-
soknak is volt egykor saját
együttesük, a vasutasoké pe-
dig hamarosan fennállásának
60 éves jubileumát ünnepli.

– Hogyan lettél karmester?
– 1986 szeptemberében a

Bartók Béla zeneiskola igaz-
gatója, Rázga József nagy
szeretettel fogadott, és rög-
tön jelezte, hogy számít rám
az akkor Máté Matyi bácsi irá-
nyítása alatt mûködô ifjúsági
zenekarnál is. Elmentem az
elsô próbára, ahol éppen ze-
neiskolai kolléganôm frissen
hangszerelt Joplin-darabján
dolgoztak. Kérdésükre, hogy
szeretném-e kipróbálni ma-
gam, felmentem a színpad-
ra. Rettenetesen izgultam, hi-
szen addig csak kórust ve -
zényeltem. Valahogy így kez -
dôdött…

– Késôbb megalakult a Kö-
rös-parti Junior Fúvósok ze -
nekar.

– 1991-ben Fehérvári Lász-
lóval és Jármi Józseffel közö-
sen megszerveztünk egy úgy-
nevezett utánpótlás-együt-
test. ’95-tôl ez tovább erôsö-
dött a Bartók szakközépisko-
lásaival, majd négy évvel eze-

lôtt egyesültünk a Vasutas Fú-
vószenekarral.

– Úgy tûnik, az erôk egyesí-
tése új minôséget teremtett.

– Nagyon jó érezni, hogy
egyre nagyobb az érdeklô-
dés a zenekar szereplései
iránt. Úgy gondolom, az igé-

nyesség, amelyre ugyanúgy
törekszünk, ha térzenét adunk
vagy indulókat játszunk a kol-
bászfesztiválon, mint amikor a
Jókai Színházban egész estet
betöltô hangversenyünk van,
meghozta gyümölcsét. Az
együttes tagjai életkortól füg-
getlenül, legyenek bár amatôr
muzsikusok vagy zeneiskolás
diákok, büszkék arra, hogy a
Körös-parti Vasutas Koncert
Fúvószenekar tagjai lehet-

nek. Ez számomra hatalmas
öröm.   

– Sokat tanítasz. Számomra
minden más, egyébként konk-
rét sikerekben mérhetô peda-
gógusi eredményednél meg-
gyôzôbb tanári erényed, hogy
megtartod a hozzád kerülô
diákokat. Hogyan kapcsoló-
dik zenekarvezetôi munkád az
iskolai tevékenységedhez?

– Én a zenekari munkát is
tanításnak élem meg. Ha hoz-
zám bejön valaki, legyen az
felnôtt vagy kisgyerek, és ér-

deklôdik valamelyik hangszer
iránt, amelyet mûvelek, örü-
lök annak, hogy ez ôt érdekli,
és nagyon szívesen átadom
azt, amit errôl tudok. Azt hi-
szem, ez ilyen egyszerû…
Ugyanakkor hálás vagyok
azért, hogy úgy a zenekar
tagjaitól, mint diákjaimtól
ugyanezt kapom vissza..

– Sok sikert kívánok neked
és a zenekarnak. 

Farkas Pál

A Körös-parti Vasutas Koncert Fúvószenekar az elmúlt idô-
szakban sikert sikerre halmozott. Karmesterük Szûcs Csa-
ba, a Bartók Béla zeneiskola diákjai körében közkedvelt
harsonatanár, aki 1986 óta foglalkozik fúvószenekarokkal.
2006-ban az oktatás és köznevelés területén kifejtett mun-
kája elismeréseként Békés Megyei Príma Díjjal tüntették ki.

Kastélyok,
kúriák

Megyénkben közel száz-
ötven kastély és kúria

létezett, ezekbôl mára alig
hatvan látható. Szelekovszky
László a Munkácsy Mihály
Emlékházban bemutatott
Kastélyok és kúriák Békés
megyében címû könyvében
nyolcvan ma is létezô és már
elfelejtett épület történetét tár-
ja fel.

Ahogy Mészáros Zsuzsa,
az emlékház vezetôje fogal-
mazott, nem építészeti szak-
könyvrôl van szó, hanem egy
legendagyûjteményrôl, amely-
ben megismerkedhetünk a
kastélyokkal és azok lakóival.
Szelekovszky László megje-
gyezte: a mû nem teljes, a be-
fejezése óta még tíz épületrôl
szerzett információkat. Meg-
gyôzôdése szerint Békés me-
gye történelmileg az egyik
legértékesebb vidék, a kun-
halmokra, vízfolyások mellé
számos elôkelôség épített
szebbnél szebb kastélyokat,
kúriákat. 

M. E.

Egészségnap az oviban
Erzsébethelyen, a Szegfû–
Tompa utcai óvodában az
egészséges életmódra és a
biztonságos közlekedésre hív-
ták fel a figyelmet a családi na-
pon. Mint azt Pappné Vántus
Mária elmondta, az óvoda mel-
letti KRESZ-parkot szülôk se-
gítségével tették rendbe, pá-
lyázaton nyert pénzbôl táblá-
kat és biciklis védôsisakokat
vásároltak, a körzet képviselô-
je, dr. Fábián Ágnes támogatá-
sával pedig új kerékpárokat
tudtak venni. A családi napon
esett az esô, így a KRESZ-park
üres maradt, annál nagyobb

volt viszont a sürgés-forgás az
óvoda csoportjaiban. A torna-
klubból eljött Balázs Beatrix,
aki megmozgatta az aprósá-
gokat. Egészségnapot már
régóta rendeznek az óvodá-
ban, de most a szülôk is aktív
részesei lehettek a program-
nak. Friss gyümölcsökbôl gyü-
mölcslevet, salátákat készítet-
tek, a folyosókon kondigépe-
ken mozoghattak, védônôtôl
kérhettek tanácsot – persze
csak azután, hogy a csoport-
ban megnézték gyermekeiket
játék és torna közben.

m. e.



ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

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

2008. december 1-jén, 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.

AZ ELMÉLETI TANFOLYAM CSAK 10 000 Ft!

EREDMÉNYEINK KIVÁLÓAK!
SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MINKET VÁLASZTOTTAK!
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
IN GAT LAN

2007-ben újjáépített családi ház Ja-
minában – félkész, különálló lakás-
ként is használható lakrésszel – áron
alul, sürgôsen eladó. Telefon.:
30/538-8833.

Békéscsabán félkész családi ház a
Magyar utca 52. szám alatt sürgôsen
eladó. Tel.: 20/324-5347.

Békéscsabán, a Dózsa György úton
1. emeleti lakás eladó. Érdeklôdni:
70/612-5693.

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

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

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

Belvárosi garázs eladó, földterületre
is cserélhetô. Érd.: 20/390-8293.

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, három-
szobás, téglablokkos, 3. emeleti,
egyedi gázfûtéses lakás eladó. Irány-
ár: 11,5 millió Ft. Tel.: 20/543-2010.

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház el-
adó. Békéscsabai csere is érdekel.
Telefon: 70/587-4857.

JÁRMÛ
2007-es Skoda Superb Style sürgô-

sen eladó. Telefon: 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 robogó
eladó. Érd.: 70/588-0808.

SZOLGÁLTATÁS
Nyílászárók javítása, zárcserék, hi-

baelhárítás, szigetelés közületeknek
is. Tel.: 30/246-4934.

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

Csempézést, hidegburkolást és la-
minált parketta rakását vállalom! 
Telefon: 30/273-3191.

Automata mosógépek, háztartási gé-
pek javítása. Telefon: 30/304-4622,
66/454-561.

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

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

Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard 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.

Utánfutó-kölcsönzés, akár vontatás-
sal is! Redôny, szúnyogháló, napel-
lenzô, szalagfüggöny, zárszerelés!
Bé késcsaba, Dobos István u. 20.
Tel.: 30/233-4550, 66/636-135.

Szobafestést, mázolást, ta pé tá zást,
szalagparkettázást, homlokzatfes-
tést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál, Gor-
kij 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
Angol- és románnyelv-oktatás. Tel.:

30/507-2556.
Kövéren sorsom-e a betegség?

270 órás testi-lelki egészségtudatos-
ság program indul Békéscsabán. 
Telefon: 30/231-9216, e-mail cím:
sorsfono2@gmail.com.

www.olasz-italiano.uw.hu

EGYÉB
KÉPÓRA – fényképes faliórák egye-

di igények szerint. A legnépszerûbb
ajándék! www.kepora.hu

Tömött kacsa ôstermelôtôl konyha-
készen folyamatosan kapható. Tel.:
30/845-3954.

Változás – hatékonyság! Személyi-
ségfejlesztés pszichodráma mód-
szerrel. Csoportindítás november-
ben. Novák Magdolna: 30/3700-881.

Kérdôívezés. 30/843-0496.
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.
Kifogástalan állapotú, négyszemé-
lyes franciaágy, nagy ágynemûtar-
tós, 25 000 forintért eladó. Érdeklôd-
ni Békéscsabán, a 630-489-es tele-
fonszámon lehet.
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Amikor hazafelé még min-
dig a dalokat dúdoltuk,

megfogalmazódott bennem,
hogy Paczuk Gabi változatla-
nul a Jókai Színház egyik ve-
zetô mûvésze. Tizennégy éve
Kardhercegnô volt Békés Jó-
zsef mesejátékában, most
meg egy tragikus sorsú éne-
kesnô életét és dalait hozta el
nekünk Pozsgai Zsolt zenés
játékában. Három éve a Fiu-
me-sorozatban (Heti Délke-
let) volt a vendégem, meg is
kérdeztem tôle: „Mondja,
Gabi, megvan még az a kö-
röstarcsai lány, aki úgy bele-
szeretett a színházba, hogy
színésznô lett? Hogy valami
különös vonzás hozta ide, és
a tehetség, ami párját ritkítja.”
Gyorsan válaszolt: „Talán. Pe-
dig nem hitte senki, hogy
egyszer majd én is ott leszek,
fent, a színpadon, és éneke-
lek”. Sokadik premierje volt
ez a november 7-ei Boldog-
ság, gyere haza az új stúdió-
színházban, és Pozsgai Zsolt,
az író, a darab szerzôje nem
találhatott volna jobb színész-
nôt erre a szerepre.

Beülünk a kis nézôtérre,
várjuk a játékot és a dalokat,
az életet. Szemvillanásokban
és énekben. A történet elindul,
egy különös, érdekes és tragi-
kus élet fénylik fel nagy sláge-

rekben, rejtett szavakban,
mozdulatokban, olykor szür-
reálisba hajló rejtvényekben,
és végig, végig telefonon, ami-
kor nagy sokára kiderül: nincs
is vonalba kapcsolva a készü-
lék. Pozsgai a modern drama-
turgia mestere, világosan be-
szél és leegyszerûsíti a dolgo-
kat, hogy az érzelmek és a ha-
tás még erôteljesebb legyen.
Pontosan tudja ugyanis (most
éppen ez jutott eszembe),
amit Liszt Ferenc írt Mosonyi
Mihály zeneszerzônek: „A mû
magva az érzésben van, azzal
kell hatnia”. Hozzáteszem: az
énekes elôadásmódjának
magva is az érzésben (átélés-
ben) van, azzal kell hatnia.
Paczuk Gabi körül, ahogy be-
lép a színre, máris színházi
hangulat, hatás, atmoszféra
hullámzik, a nézô pillanatok
alatt a vonzáskörébe kerül, és
azon túl már csak a dalok és a

telefonszövegek irányítják, so-
dorják tovább a cselekményt,
írói lelemények sokaságával,
és (ami nagyon lényeges!) szí-
nészi, énekesi lelemények so-
kaságával is. Miközben hôs-
nônk (habár nem elôször) fel-
adatának prózai részében is
hatásos és átélt alakítással
ajándékozza meg a nézôt,
éles kontúrokkal rajzolódik ki
egy elmúlt énekesnô lelki
arca, és már az sem hihetet-
len, hogy Zsuzsa, a darab ih-
letôje onnan „fentrôl” hallgatja
saját dalait az életrôl, az életé-
rôl, a szerelemrôl, a magány-
ról és a boldogságról. Hogy
hazajön-e?

Micsoda dalok, érzelmek
és vágyódások! Egy szétesett
élet sötét órái, napjai, idôsza-
kai; hirtelen örömök, semmi-
ségek töltik be a színpadi te-
ret, a játék sok apró közegét,
hogy visszaérkezzünk a jelen-
be is, ahol Paczuk Gabi a nagy
szerepben énekel. „Holnap, ki
tudja, holnap látsz-e még?” –
óhatatlan, hogy ne gondol-
junk a szavak játékára, arra,
hogy hát persze, Gabi, és biz-
tos, hogy még fényesebbek,
még szebbek lesznek azok a
találkozások. A szinte szótlan
partner a zongoránál Gulyás
Levente volt. Pompás kíséret.

Sass Ervin          

Boldogság, gyere haza
Paczuk Gabi a stúdiószínházban

Csabai közönségüknek az egy
nappal korábban Budapesten
elhangzott „Haydn–Mozart
plusz” zeneakadémiai sorozat
mûsorával kedveskedtek.

A „plusz” a 20. század elsô
fele egyik legkimûveltebb ek-
lektikus mesterének, Ottorino
Respighinek a remekmûve,
a Gregorián hegedûverseny
volt. A romantikus hege dû ver -
senyek hangzásvilágához szo-
kott koncertlátogatónak elô-
ször bizonyára rá kellett han-
golódnia a neoklasszicista mû
gregorián dallamvilágára épü-

lô és annak tisztaságában rej-
lô áhítathoz, hogy aztán átad-
hassa magát Kádár István he-
gedûmûvész és a vele zenei
párbeszédet folytató zenekar
ihletett elôadásának. A mû -
vész igényes és árnyalt tónu-
sa, magabiztos hangszertudá-
sa révén kiválóan töltötte be
elôénekesi szerepét ebben a
dialógusban.

Úgy a Mozart Salzburgban
töltött évei alatt komponált D-
dúr, mint a mûsor második fe-
lében elhangzó Haydn opus,
a „Londoni szimfóniák” közül

a B-dúr elôadása felemelô él-
ményt nyújtott. Az elsô pilla-
nattól az utolsóig élt, sôt izzott,
vibrált a zene – minden hang-
nak, motívumnak értelme volt,
érzelmeket és gondolatokat
közölt. Az aprólékos kimun-
káltság úgy alkotott harmoni-
kus egységet, hogy közben
meg tudta ôrizni az ihletett pil-
lanat spontaneitását.

Gerard Korsten karmester
kitûnô muzsikus. Többnyire
apró gesztusokkal vezényelt,
de egész testével irányított,
szinte elôrevetítve a zenei tör-
ténés minden rezdülését.

A zenekar és a karmestere
közös teljesítménye nyomán
felcsendülô izgalmas zene
egyszerre volt korhû, de a ma
emberéhez szóló, mintegy bi-
zonyítva, hogy az igazi mûvé-
szet kortalan és idôtálló.

Farkas Pál

A magyar tragédia (4. rész)
A leghûségesebb város

Apponyi szerint alá kell
írni, de ki írja alá? Megte-

heti a békedelegáció is, vagy
pedig mondjon le, és bízza a
dolgot a kormányra. Az elsô
esetben vállalná az aláírást ô
maga – noha eddigi szereplé-
sével ellentétesnek tartja –, a
második változatban pedig
támogatja az aláírókat. Állás-
foglalása korrekt volt. Vita
után a delegáció úgy döntött,
hogy eredeti felhatalmazásuk
alapján elfogadhatatlan a bé-
kekonferencia, így visszaad-
ták a megbízást a kormány-
nak. Apponyi tehát megme-
nekült az aláírás népszerûtlen
aktusától, amely talán politi-
kai halálát is  jelenthette vol-
na. Elutasította az aláírást, így
személye a régi Magyaror-
szághoz való ragaszkodás
jelképévé vált.

Kit bízzon meg tehát a kor-
mány az aláírással? Bernárd
Ágoston népjóléti és Drasche
Lázár rendkívüli követ és meg-

hatalmazott miniszter június 4-
én, délután negyed ötkor ér-
kezett a versailles-i Nagy-Tria-
non palotához (e tekintetben
sincs egyetértés: egyesek a
Kis-Trianonra esküsznek).

Sopron és környéke –
nyolc település – a magyar ál-
lam mellett szavazott, pedig
túlnyomó többségben néme-
tek éltek ott. Mikor az osztrá-
kok telefonon érdeklôdtek az
eredményrôl, válaszul kitar-
tották a kagylót az ablakon. A
zúgó harangszóhoz nem kel-
lett magyarázat… A magyar
állam iránti tántoríthatatlan
hûségéért az országgyûlés
örök emlékezetül törvénybe
iktatta: „a szabad királyi város
címere a civitas fidelissima, a
leghûségesebb város jelzôvel
egészül ki”.

A húszas–harmincas évek-
ben különbözô intenzitású
mozgalmak, irányzatok – sze-
líden vagy harsány követelés-
sel – próbáltak valamit tenni a

békediktátum ellen, de gya-
korlati eredmény nem volt.
Lord Rothermere angol politi-
kus kampánya a legjelentô-
sebb. A békeszerzôdés erô-
szakkal, fenyegetéssel való
megváltoztatása nem lehet
vita tárgya, a szövetségesek
saját érdekükben elleneznék
a fegyveres erôszakkal törté-
nô határváltoztatásokat. A kö-
zép-európai stabilizálódás és
béke eszköze az, ha London
és New York nagy pénzinté-
zetei nem nyújtanak támoga-
tást, hiteleket olyan államok-
nak, amelyek felelôsek a bi-
zonytalan helyzetért. Ered-
mény: hamarosan olyan ha-
tárkiigazítások és megálla -
podások, melyek nagyban
csökkentik a háborús ve-
szélyt. Mondanunk sem kell,
hogy a lord ezen elképzelése
igen naivnak, megvalósítha-
tatlannak bizonyult.

Dr. Budur Lajos 
(Folytatjuk)

A fennállásának 25. évfordulóját ez év karácsonyán ün-
neplô Budapesti Fesztiválzenekart hallhattuk a Filharmó-
nia Kht. bérleti sorozatának novemberi hangversenyén. Az
alapítók, Fischer Iván karmester és Kocsis Zoltán zongo-
ramûvész szándéka szerint olyan zenekar jött létre, amely
„képes arra, hogy a zenemûvek tartalmát a szerzô által
megálmodott hôfokon tolmácsolja, és felemelô, mindenkit
megérintô élményt szerezzen a közönségnek.”

Tiltakozás
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom és a Magyar Gár-
da szeretett volna koszorúzni
az október 23-i nemzeti ün-
nep békéscsabai városi meg-
emlékezésein, ahogy azt ok-
tóber 6-án az aradi vértanúk
emlékére is tettük.

A nemzeti ünnepet meg -
elôzô napon jutott tudomá-
sunkra, hogy a honvédség
nem hajlandó közremûködni
abban, hogy a koszorúnkat a
többi helyi párt- és civil szer-
vezethez hasonlóan elhelyez-
hessük a sírokon és a Kazin-
czy utcai emléktáblánál.

Soha többé kirekesztést!
Szabóné Kocziha Tünde, 

a Jobbik békéscsabai 
szervezetének elnöke

WWW.
TOTHPRODUKCIO.
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BÉKÉSCSABA ANNO...
Amíg az elsô vonat 

befutott Csabára… (I. rész)

Amikor a központi vasúttársa-
ság 1846-ban tervezte a Pest
és Arad közötti vasútvonal
építését, még szó sem volt ar-
ról, hogy az Csabát is érintse.
A tervek szerint Cegléden át
Szolnokig, onnan Mezôtúron,
Szarvason, Mezôberényen,
Békésen és Gyulán át veze-
tett volna Aradig.

A vasút áldásos voltát a
csabaiak már 1847-ben felis-
merték. Medovarszky Mátyás
bírósága alatt nagy reményke-
déssel és elhatározással fog-
lalkoztak azzal, hogy a terve-
zett Szolnok–Arad-vasút egyik
állomása Csabán legyen. Az
elöljáróság ez ügyben bizott-
ságot jelölt ki a vasúttársaság-
gal való tárgyalásra. Omazta
Zsigmond táblabíró, Kalmár
Mihály ügyész és Eördögh Fri-
gyes fôjegyzô kapott erre fel-

hatalmazást. B.-Csaba (akkor
így írták) község részérôl –
hogy a vasút itt menjen – vál-
lalják a kisajátítás költségeit, a
pályaalapzati földmunka ará-
nyos részét, s az épületek, hi-
dak építéséhez még 500 ezer
téglát is felajánlanak.

A vasútépítô tervek a sza-
badságharc miatt szertefosz-
lottak, a világ haladását azon-
ban ez sem bírta megállítani –
a vasút kezdte meghódítani a
világot.

1851. április 6-án azután is-
mét terítékre került a vasút
ügye, azonban pozitív elôre-
haladás az építést illetôleg
még nem történt. Békés vár-
megye és Csaba kezdett le-
mondani a reményrôl, hogy
valaha vasútja legyen.

Gécs Béla
(Folytatjuk)

Modern tûzoltókocsi
Városunk polgármestere

„riasztott” november har-
madikán, amikor begördült a
tûzoltóság udvarára az a mo-
dern, 140 millió forintot érô, a
létrás autók legújabb típusát
megtestesítô tûzoltókocsi,
amelyet pályázaton nyert az
önkormányzati tûzoltóság. A

pályázathoz a 28 milliós ön -
erôt a város biztosította.

A tûzoltó-parancsnokság
vezetôje, Kiss András alezre-
des elmondta, hogy az autó
szeptember elején érkezett
meg Budapestrôl, azóta tíz
kollégájuk vizsgázott le a
jármûre. A kocsi létrája több

emelet magasra nyitható, biz-
tonságosan be tudnak avat-
kozni Békéscsaba emeletes
házainál. A mentôkosár há-
romszemélyes, 270 kilogram-
mig terhelhetô, saját ütközés-
védelmi rendszerrel látták el.
A kosárra elektromosan vezé-
relhetô hab- és vízágyú, vala-
mint hordágytartó szerelhetô.

– Megnyugtató, hogy a
tûzoltóság egy ilyen különle-
ges autóval is segíthet a baj-
bajutottaknak. Köszönetemet
fejezem ki mindenkinek, aki
közbenjárt azért, hogy a
jármû Békéscsabára kerüljön
– mondta Vantara Gyula pol-
gármester, majd eleget téve a
parancsnok meghívásának,
beszállt a mentôkosárba.

m. e.

Amérnökök és a tudo-
mány napját ünnepelte a

kamara és a MTESZ a Közút-
kezelô Kht. Békés Megyei
Igazgatóságán. 

– A tudás és az információ
fontossága mellett az erkölcs
nélkülözhetetlenségét emel-
ném ki a mai világban –
mondta a sajtótájékoztatón
Cserei Pál, a Békés Megyei
Mérnöki Kamara elnöke. –
Egy fejlôdni akaró országban
meghatározó jelentôségû a
szellemi tôke, a szürkeállo-
mány minôsége. 

Az ünnepségen, melyen
kitüntetéseket adtak át, meg-
tudtuk, hogy a kamara az ér-
dekérvényesítésben és -kép-
viseletben látja alapvetô sze-
repét. Fontos számukra, hogy
legyen munka és jövedelem –
sajnos, mostanság egyikben
sem bôvelkednek.  

A házigazda jogán Virág
Mihály a mérnökök sajnálatos
alulfizetettségérôl és a magas
arányú elvándorlásról be-
szélt. Kiss Andrea titkár a me-
gyei kamara tevékenységérôl
ejtett szót. F. J. 

Mérnökök napjaA tudomány 
ünnepe

A magyar tudomány ünnepe
alkalmából nemzetközi jel-
legû szakmai konferenciát
rendeztek a fôiskolán. 

Puskás János, az intéz-
mény rektora a felsôoktatási
intézmények fenntartható fej-
lôdésérôl beszélt, elôadásá-
ba beleszôve a vidéki intéz-
mények nehézségeit. Hu-
mán, gazdasági és informati-
kai témakörökben szekció -
üléseket tartottak. A diákok
bemutatták munkáikat a Tu-
dományos Diákköri Konferen-
cián.

Palotai-relikviák 
a sportmúzeumnak

Palotai Károly olimpiai baj-
nok labdarúgó, világhírû

játékvezetô a városvezetés
vendége volt. 

A békéscsabai születésû,
73 éves sportember az itt léte-
sítendô sportmúzeum számá-
ra tett felajánlást, amit Köles
István alpolgármester és Szi-
geti Csaba köszönt meg neki.
Palotai Károly elmondta, hogy
már akkor az olimpiai részvétel
lebegett a szeme elôtt, amikor
a csabai közgazdasági techni-
kumba járt. 1950-tôl öt évig a
Békéscsabai Elôrében rúgta a
bôrt, majd a Gyôri ETO, 1956-
tól húsz hónapon át a Frei-
burg, azután ismét a Gyôri
ETO játékosa lett, és 1964-ben
olimpiát nyert Tokióban a ma-
gyar válogatottal. Szívesen
emlékszik vissza edzôire, Szu-
sza Ferencre, Hidegkuti Nán-
dorra és Lakat Károlyra, akiktôl
nagyon sokat tanult. A sport-
ember 1967-tôl játékvezetô-
ként, 1972-tôl FIFA-bíróként
tevékenykedett, pályafutása
során három olimpián, három
világbajnokságon és vala -
mennyi európai kupadöntô-
ben közremûködött játékve-
zetôként, emellett sikeres
sportvezetôi pályafutást tud-
hat maga mögött.

Palotai Károly a majdani
sportmúzeum számára egy
játékvezetôi mezét, a tokiói
olimpiáról készült tablót és azt
a diplomáját ajánlotta fel,
amelyet a barcelonai olimpián
kapott.


