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Négymilliárdos beruházás?
Városunk kiadásában, a

Tourinform-iroda közre-
mûködésével a magyar kultú-
ra napján jelent meg az az ön-
álló rendezvénynaptár, mely
megyeszékhelyünk legrango-
sabb eseményeit kínálja az
érdeklôdôknek. A most elsô-
ként megjelentetett leporellót
sajtótájékoztatón mutatták
be, amelyen Köles István al-
polgármester és Szente Béla,
az ifjúsági ház igazgatója is
részt vett.
– 2007-ben a város turiszti-

kai honlapja közel 800 ren-
dezvényt ajánlott az érdeklô-
dô közönség felé. Ha azt szá-
moljuk, hogy a város tavaly
február óta üzemelô új portál-
ját eddig megközelítôen 282
ezren, a Tourinform-iroda
honlapját pedig 23 ezren láto-
gatták meg az elmúlt évben,
programjaink híre egész sok-
felé eljuthatott. S nemcsak a
rendezvények száma, hanem
látogatottságuk is imponá-
lóan magas volt – hangsú-
lyozta Szente Béla.

Népszavazási tájékoztató
A Magyar Köztársaság elnöke

a kórházi napidíj, a vizitdíj, valamint
a felsôfokú tanulmányokat folytató hallgatók

képzési hozzájárulása tárgyában

2008. március 9-ére (vasárnap)
kitûzte az országos népszavazás idôpontját.

A választópolgárok névjegyzékbe vételükrôl 2008.
február 22-ig értesítést kapnak. Az értesítô tartalmaz-
za a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, sze-
mélyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, egyéb
technikai adatokat, a szavazás helyét és idejét, továbbá
a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat.

A 2008. március 9-én lebonyolítandó népszavazás
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén 62 szavazó-
körben történik.

A szavazókörök jegyzékemegtekinthetô Békéscsaba
Megyei Jogú Város internetes honlapján, valamint a vá-
rosháza (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti hir-
detôtábláján.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak a te-
lepülés (Békéscsaba) megnevezését tartalmazza, to-
vábbá akik igazolással kívánnak szavazni, a 29. szava-
zókörben, Békéscsaba, Irányi utca 14. szám alatt, a 2.
Számú Általános Iskolában szavazhatnak.

A választói névjegyzék 2008. február 20-tól február
27-én 16.00 óráig megtekinthetô a polgármesteri hi-
vatal Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. szám alatti
épületében, a földszint 6. számú irodában.

Aki a népszavazás napján nem a lakóhelyén kíván
szavazni, igazolást kérhet.

Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
2008. március 7-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig
úgy lehet kérni, hogy azmárcius 4-ig megérkezzen a vá-
lasztási irodához.

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetségén vagy fôkonzulátusán
szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe vételt szemé-
lyesen vagymeghatalmazott útján lehet kérni 2008. feb-
ruár 22-ig. Ajánlott levében benyújtott kérelemnek 2008.
február 22-ig meg kell érkeznie a választási irodához.

Mozgásában gátolt választópolgár – kérésére – moz-
góurnával szavazhat.Mozgóurna csak írásban kérhe-
tô a választási irodától, a szavazás napján pedig a sza-
vazatszámláló bizottságtól.

NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ:

Szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos in-
formáció: városháza, Szent István tér 7., emelet 113–114.
számú iroda (telefon: 452-252/1141, 1142 mellék).

Értesítôvel, névjegyzékkel kapcsolatos informá-
ciók: polgármesteri hivatal, Szabadság tér 11–17. szám,
földszint 6. számú iroda (telefon: 452-252/4119 mellék).

Választási iroda

2007. november 7-én ötfôsre
bôvült a békéscsabai Gyenge
család, Lackó,Csabi és Zsom-
bor ugyanis aznap látta meg
a napvilágot. A hármasikrek
a szegedi klinikán születtek,
ahonnan késôbb a gyulai
Pándy Kálmán-kórházba ke-
rültek. Az ünnepeket már ott-

hon töltötték, azóta is szépen
fejlôdnek, kiegyensúlyozott,
boldog kisbabák. Már meg-
duplázták súlyukat, egészsé-
gesek, a friss levegôn is egyre
több idôt tölthetnek.
A három csöppség ellátása

nem kis feladat a szülôk szá-

mára, éppen ezért Békéscsa-
ba önkormányzata egy spe-
ciális babakocsit vásárolt a
családnak, melyet már birtok-
ba is vettek a gyerekek. A ki-
csik gondozásában év végéig
egy szakképzett gondozónô
segít, aki az egyesített szociá-
lis intézmény munkatársa.

Vantara Gyula polgármes-
ter megvárta, hogy a babák
kicsit megerôsödjenek, feb-
ruár 1-jén látogatta meg a
Gyenge családot, és köszön-
tötte a fiúkat Békéscsaba pol-
gárai között.

Cs. M.

Tripla boldogság

A jó programok
városa

FOLYTATÁS A 6. OLDALON�

Természetes anyagú,
készségfejlesztô és tár-

sasjátékok is vannak azon a
„fedett játszótéren”, amely a
Széchenyi ligetben, a Körö-
sök Völgye Látogatóközpont-
ban nyílt meg február 1-jén. A
játszóház kedden, pénteken
és szombaton 9–12 óráig,
hétfôn, szerdán és csütörtö-
kön 14–17 óráig várja az óvo-
dásokat, kisiskolásokat.
Az óvodai csoportszobára

emlékeztetô terem átadási ce-
remóniájára néhány felnôtt
mellett egy egész csoportnyi

óvodás várakozott. Herczeg
Tamás tanácsnok rövid meg-
nyitója megmosolyogtatta az
apróságokat, akik kerek sze-
mekkel hallgatták, hogy vala-
mikor epreskert, sôt még ál-
latkert is állt azon a helyen.
A központot mûködtetô

Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület fontos profilja a
gyermekek környezettudatos
nevelése, ebbe illeszkedik a
játszóház, és a terveik között
szereplô kis kézmûvesmûhely
megnyitása.

Játszóház a ligetben

Munkácsy Mihály szüle-
tésnapján hagyomá-

nyosan róla szóló vagy hozzá
kapcsolható személymunkái-
nak kiállításával tisztelgünk.
Ilyen alkalmakkor láthatta a
közönség Szamossy Elek, Vi-
dovszky Béla, Rippl-Rónai Jó-
zsef, Paál László képeit, Mun-
kácsy grafikáit, a Búsuló be-

tyár vagy az Ásító inas válto-
zatait.
A MunkácsyMihály Emlék-

házban (5600 Békéscsaba,
Gyulai út 5.) 2008-ban Szinyei
Merse Pálmûvészetébôl sze-
retnénk ízelítôt adni látogató-
inknak egy kamarakiállítás
keretében.

„Közel és távol”
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FOLYTATÁS A 7. OLDALON� Sikeres volt a polgári bál a Fiuméban

ABékés megyei önkor-
mányzat „Vállalkozzunk

Békésben” címet viselô prog-
ramjának részeként négymil-
liárd forint értékû inkubátor-
ház-, illetve csarnoképítés va-
lósulhat meg Békéscsabán.
Amennyiben a februárban el-

bírálandó pályázat sikeres
lesz, a megyeszékhelyen egy
2200 m2 alapterületû csarnok
admajd lehetôséget legalább
három kis- vagy középvállal-
kozásnak, melyek akár száz-
ötven ember számára is mun-
kalehetôséget kínálhatnak.

A beruházást a békéscsa-
bai Almáskerti Ipari Parkba
tervezik, így az errôl szóló saj-
tótájékoztató helyszíne is itt
volt február 5-én. Itt elsôként
Farkas Zoltán, a megyei köz-
gyûlés alelnöke szólt:
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Víziközmû-percek
Sokan fordultak meg az el-

múlt hetekben a Békés-
csabai Víziközmû Társulat iro-
dáján. Ki azért, hogymegnéz-
ze a térképen a csatornázás-
sal érintett utcákat, ki ügyet
intézni, ki pedig azért, mert a
kutya megcsócsálta a csek-

ket.Mácsai Sándor, a társulat
elnöke ezúttal a hétköznapok
kérdéseirôl beszél.

– Levélben tájékoztatták
azokat a partnereiket, akik
a szennyvízcsatornázás elsô
ütemébôl kimaradnak.
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– Mindenekelôtt gratulálunk a
Békéscsaba Kiváló Pedagó-
gusa kitüntetésben és az or-
szágos elismerésben része-
sült pedagógusoknak, továb-
bi jó munkát kívánunk nekik –
kezdte Velkey Gábor az
SZDSZ tájékoztatóját.
A szabad demokraták helyi

szervezetének elnöke a város
2008-as költségvetése kap-
csán felhívta a figyelmet arra,

hogy az elsô olvasat idôsza-
kában mindig a reális viszo-
nyoknál rosszabbnak tûnik a
helyzet. Mint mondta, tavaly
ezzel indokolták például az
intézmények bérkeretcsök-
kentését és az elbocsátá-
sokat, de mostanra kiderült,
hogy erre költségvetési
szempontból nem lett volna
szükség. Úgy vélte, 2008-ban
az intézmények mûködése
nagyrészt biztosított, a város-
ban mûködô egyéb szerve-
zetek munkája azonban ve-
szélybe kerülhet a támogatás
tízszázalékos csökkentése
miatt. A hitel–kötvény vitában
szerinte fontos érv, hogy a hi-
telfelvétel kerete nem mehet
túl a város teherbíró képessé-

gén, a kötvényeknél azonban
ez nem áll: a négymilliárdos
kibocsátás szerinte irreálisan
megterheli a jövôt. Vámos Jó-
zsef megjegyezte, a Fidesz
két hangsúlyos elemmel
kampányolt a választásokon:
munkahelyteremtést ígértek
és az eladósodás megállítá-
sát, ezzel szemben tavaly
rengeteg embert küldtek el,
most pedig a város eddigi hi-
telei duplájának értékében
akarnak kötvényt kibocsátani.
A képviselô a járdák felújítá-
sát számos helyen indokolt-
nak látja, az ez évi ráfordítást
azonban soknak tartja. Meg-
jegyezte, hogy most csak ott
kellene járdát felújítani, ahol
már van csatorna.

– Közös érdekünk, hogy ne
szennyezzük azt az altalajt,
ahonnan a vizet kapjuk. A
szolidaritást fontosnak tartom
az ivóvízellátás és a csatorná-
zás terén is. Ezt a szolidaritási
rendszert akarják felborítani
most, amikor mi következünk
egy olyan csatornarendszer
kiépítésében, amelynél a ki-
bocsátás az eddigi többszö-
röse lesz. Így ugyan képzôd-
het egy keret Békéscsabán,
de korántsem biztos, hogy ez
elegendô lesz az Árpád fürdô
mûködtetésére. Semmilyen
kézzelfogható adat, gazdasá-
gi kalkuláció nincs a birto-
kunkban. Ilyen javaslatra fele-
lôtlenség igent mondani –
mondta Pap János. M. E.

– Tavaly nyár óta tárgyalunk a
Vízmûvek Zrt.-vel, többek
közt azért, mert az árképzési
szabályzata 2008-ban lejár,
és mert tisztán szeretnénk lát-
ni az Árpád fürdô tekinteté-
ben. Fontos számunkra az
egészséges ivóvíz minden-
kori biztosítása, és az ivóvíz-
ellátás tekintetében a szolida-
ritás elve: az ivóvízért ne an-
nak alapján fizessenek a tele-
pülések, hogy melyik milyen
távol esik a közös ivóvízbázis-
tól – kezdte közgyûlés utáni
tájékoztatóját Vantara Gyula.
A polgármester hozzátette,
hogy a szennyvízcsatornázás
viszont önálló rendszer, kiépí-
tése és üzemeltetése az ön-
kormányzatok feladata, ezen
a területen a szolidaritás érvé-
nyesítése indokolatlanul ter-
helné az egyes települések
lakóit. A többségtôl arra ka-
pott felhatalmazást, hogy
amennyiben a Vízmûvek Zrt.
közgyûlésén elfogadják Bé-
késcsaba álláspontját, a vá-
ros térítésmentesen átveheti
az Árpád fürdôt a társaságtól.
A 2008-as költségvetés

elsô olvasatával kapcsolatban
kiemelte: az összhangban van
a tavaly elfogadott gazdasági
programmal, amely a munka-
helyteremtésre, az eladóso-
dottság megállítására és a fe-

lelôs vagyongazdálkodásra
helyezi a hangsúlyt. Mint
mondta, kevesebb támoga-
tás jut Békéscsabára, 600-
800millió forinttal kisebb ösz-
szegbôl gazdálkodhat a vá-
ros, nem beszélve az infláció-
ról és az intézményi szinten
25 százalékos energiaár-
emelésrôl. A mûködési kiadá-
sokat ennek ellenére bizton-
sággal tudják fedezni, nem
történik vagyonfelélés, és ki-
zárólag fejlesztési céllal vesz-
nek fel hitelt, illetve bocsáta-
nak ki kötvényt.
A kötvénykibocsátás esz-

közével sokáig nem kívántak
élni, ez azonban módosult,
ugyanis ha a szennyvízcsa-
tornázásnál az uniós és állami
támogatás mellé hitelbôl ol-
daná meg a város az önerôt,
az rontaná a központi támo-
gatási arányt, ha viszont köt-
vény az önerô, nem csökken
a támogatás mértéke. A
négymilliárdos kötvénykibo-
csátásból megvalósítandó
fontos célok között van a csa-
tornázás mellett ipari csarno-
kok létesítése és az aktív tu-
risztikai fejlesztések is. Vanta-
ra Gyula szerint olyan fontos
beruházásokat támogatnak
így, amelyek bevételt hoznak
a városnak.

mikóczy

Kötvény, járda, fürdô Felelôsségteljes
vagyongazdálkodás

Tagcsere elhalasztva
Vita a közoktatási kuratóriumról

Helyben kiosztott elôter-
jesztés szólt a január

24-i testületi ülésen a Békés
Megyei Közoktatási Közala-
pítvány kuratóriumába dele-
gált tag megválasztásáról. Az
anyagban a jelölt neve helyén
még kipontozott rész szere-
pelt, az ülésen a napirendet
elôterjesztô Köles István al-
polgármester Szenográdi Pé-
tert nevezte meg, ôt javasolta
a térítés nélkül végzendô
posztra.
Az elôzményekhez tartozik,

hogy a szóban forgó közala-
pítványban évek óta dolgozó
Benkóné Dudás Piroska sze-
mélye helyett kellett volna
mást választani a csabai testü-
letnek. A csabai szocialista

frakció tagját ugyanis amegyei
képviselô-testület egy korábbi
ülésén nem fogadta el. Így ala-
kult ki az a helyzet, hogy az
ügy visszakerült amegyeszék-
hely közgyûlése elé.
A testületi ülésen a szocia-

lista frakció nevében Hra-
bovszki György felháborodá-
sának adott hangot, s kijelen-
tette, hogy továbbra is Ben-
kóné Dudás Piroskát javasol-
ják a kuratóriumba. Ezt köve-
tôen Hricsovinyi Tamás (Fi-
desz) ügyrendi javaslattal
élve öt perc szünetet kért,
miután az elôterjesztô levette
napirendrôl az ügyet azzal,
hogy egy hónap múlva visz-
szatérnek a kérdésre.

G. E.

Benkóné Dudás Piroska vá-
rosházi ügyével kapcsolatban
amegyei önkormányzattól saj-
tóközleményt kaptunk:

Felháborító, hogy a békés-
csabai önkormányzat

szocialista képviselôje nem a
várost érintô fontos kérdések-
kel foglalkozik, hanem alapta-
lanul vádaskodik.
Tájékoztatjuk a képviselô

urat, hogy Békés Megye Kép-
viselô-testülete és nem egy
személy hozta azt a határoza-
tot (26 igen, 1 nem és 6 tartóz-
kodás szavazattal), amelyben
döntöttek Békés Megye Köz-
oktatási Közalapítványának

kuratóriumi tagjairól 2007.
december 14-én. A közalapít-
vány elnökét, kuratóriumi és
felügyelôbizottsági tagjait Bé-
késcsaba közgyûlése és a
megyei önkormányzat képvi-
selô-testülete választja meg,
és egymás személyi döntéseit
megerôsítik.
A megye és a város tehát

közösen dönt a közalapítványt
érintô kérdésekben, ahol
nincs helye személyeskedés-
nek. A megye és a város kap-
csolatának az alapja továbbra
is az együttmûködés, hiszen
ez mindenki érdeke.

Tóth Imre
térségi tanácsnok

Megyei képviselô-testület
kontra MSZP

Egy közgyûlési határozat
értelmében 2008. január

1-jétôl a Békéscsaba Vagyon-
kezelô Zrt. üzemelteti a városi
sportcsarnokot.
A január 24-i testületi ülé-

sen tárgyalt elôterjesztés sze-
rint a társaság megállapodott
a korábbi üzemeltetôvel, hogy
az átadás-átvétel legkésôbb
2008.március 31-igmegtörté-
nik, a vagyonkezelô elkészíti a
sportcsarnok hasznosítására
vonatkozó pontos üzleti tervét
az idei évre,melyet az éves üz-
leti tervével együtt az áprilisi
közgyûlés elé terjeszt. A tervek

szerint a sportcsarnok költ-
ségvetését a részvénytársa-
ság úgy alakítja ki, hogy az
üzemeltetés egyenlege lehe-
tôség szerint ne haladja meg
jelentôsen a 2007. évit. En-
nek érdekébenminden egyes
használó esetében meg kell
határozni a használati díjat,
függetlenül a kedvezmények-
tôl. A kedvezményezettek kö-
rét és a rendezvények támo-
gatásának mértékét a terüle-
tért felelôs alpolgármester és
az oktatási, közmûvelôdési, if-
júsági és sportbizottság hatá-
rozza meg. Gajdács

ABékéscsaba Vagyonkezelô Zrt.
üzemelteti a sportcsarnokot

Mûködik a részönkormányzat
2006 decemberében alakult
meg Békéscsabán a József
Attila Lakótelepi Településré-
szi Önkormányzat 2,5 millió
forintos önálló költségvetési
kerettel. A részönkormányzat
megalakulása óta tizenkét
ülést tartott és huszonöt hatá-
rozatot hozott, s tevékenysé-
gérôl a legutóbbi, januári tes-
tületi ülésen tájékozódhattak
a városi képviselôk.
Mint az az elôterjesztésbôl

kiderül, a részönkormányzat
ülésein megismerte a lakóte-
lepen mûködô intézmények,
így a Lencsési Közösségi

Ház, a Szabó Pál téri és a Jó-
zsef Attila Általános Iskola, az
óvodák, a bölcsôde, az idô-
sek klubja munkáját, valamint
kihelyezett ülésen tájékozód-
tak a Kistérségi Családsegítô
Szolgálat területi irodájának
mûködésérôl. Emellett a tes-
tület véleményezte a lakóte-
lep kommunális fejlesztési
terveit, virágosítási versenyt
hirdetett, s hozzájárult több,
nagy tömeget vonzó rendez-
vény lebonyolításához.
A részönkormányzat mun-

káját a városi képviselô-testü-
let eredményesnek értékelte.

Kalandparkra pályáznak

Pályázatot nyújt be a város
a Dél-alföldi Operatív

Program (DAOP) keretében
„Versenyképes turisztikai ter-
mék és attrakciófejlesztés”
tárgykörben – errôl határozott
a közgyûlés legutóbbi ülésén.
A pályázat kizárólag a dél-

alföldi régióban megvalósuló
beruházásokra vonatkozik,
melyek az ide érkezô, idejük
nagy részét aktív pihenéssel,
sportolással eltölteni szándé-
kozó turisták igényeit szolgál-
ják majd.
A csabai városvezetés a

Gyulai út menti parkerdô ön-
kormányzati tulajdonú terüle-
tét szánta erre a célra, mely
alkalmas lehet egy kiemelke-

dô turisztikai attrakciómegva-
lósítására. A DAOP-pályázat
85 százalékos támogatást
nyújt gyalogtúra-útvonalak,
akadálypálya, kalandpark, pi-
henôhelyek kialakítására, míg
50 százalékos a támogatás az
alapinfrastruktúra kiépítése,
bemutatóterek, parkolók, tér-
burkolat, kilátótorony, bobpá-
lya kialakítása, parkerdô-felú-
jítás esetén.
A március 1-jéig benyúj-

tandó önkormányzati pályá-
zat adatai szerint a beruházás
438millió forintba kerül, mely-
bôl a tervezett támogatási
összeg 285millió, míg a város
önereje 153 millió forint.

g. e.
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Pálfi Éva és Melega Imre, Horváth Gyöngyi (Mezôberény) és Szuró-
ka Róbert Aladár (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Dr. Futó Sándor Zoltán és dr. Major Mónika leánya Györgyi Fanni, Gu-
lyás Péter és dr. Patai Tímea leánya Bernadett, Szabó Zsolt és Szép-
laki Ildikó leánya Krisztina Tímea, Valyuch Csaba és Galgóczi Éva fia
Benjamin, Garamvölgyi Zsolt János és Jantyik Erna leánya Kasz-
szandra Mira, Csiaki Pál és Bondár Andrea Zsófia fia Dominik, Jakab
Sándor és Nagy Heléna fia Sándor, Hajdú Zoltán és Szûcs Klára leá-
nya Kinga Vivien (Dévaványa), Szamos Zoltán László és Guti Judit fia
Dániel Zoltán (Békés), Molnár Ákos és Androletti Andrea fia Ákos
(Szabadkígyós), Kucsera Mihály és Rung Márta Mária leánya Lilla
Mária, Zsilinszki Zsolt és Kádas Judit leánya Zoé, Benkó Attila és Ur-
czucza Henrietta leánya Lúciana, Patzer Gabriel Iván és Czeglédi Tí-
mea Mária leánya Noémi Lilla (Köröstarcsa).

HALÁLESETEK
Pap Józsefné Varga Irén (1921, Mezôberény), Ladnyik Pál (Kondo-
ros), Oryszcsák Andrásné Szarvas Judit (1925, Telekgerendás), Szô-
ke István Miklósné Réti Ilona (1921, Gerendás), Jancsik Ferenc Ernô
(1930, Gerendás), Gottschik Vilmos Medárd (1937, Mezôberény).

ANYAKÖNYVIHÍREK

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Alexander Jiroušek kassai fotómûvész „A Tátrától a Dunáig” címû kiállítása
március 5-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig tekinthetô meg az intézmény nagyter-
mében.

Február 18-án, hétfôn 14.30 órátólKádi Józsefné Erdész Hajnal „Nihil”
címû könyvének bemutatója a nyugdíjasklubban.

Február 24-én, vasárnap a közösségi ház természetjáró köre „nemzetiségi
túrát” tart Elekre. Indulás 8.45-kor, a buszpályaudvarról induló Gyulai busszal.

Mesekuckó – játszóházi foglalkozásokminden szerdán 16-tól 18 óráig.
Február 20-án papírjátékok, február 27-én fonalkép, textilkép készítése.

Március 1-jén, szombaton 16 órai kezdettel kerül sor a Lencsési Pódium Estek
sorozat következô rendezvényére. Wass Albert, az egyik legnagyobb magyar író
születése 100. évfordulója tiszteletére bemutatásra kerül a Tomanek Gábor
színmûvész által szerkesztett, „Wass Albert igazsága” címû elôadás.

Március 3-án, hétfôn 17 órakor Szûcs Imre és Beraczka Mihály „Csabai
orchideák” címmel, majd „Gyümölcsfák ápolása tél végén” címmel dr. Sicz
György tart elôadást a kertbarát körben.

***

Alakformáló torna – minden héten hétfôn és szerdán 18.30-tól 19.30-ig.
VezetiKvasz Edit aerobicoktató. Részvételi díj: 350 Ft/fô/alkalom.

Nyugdíjastorna –minden kedden 8.15-tôl 9.15 óráig. VezetiAbonyiné Cse-
ke Éva gyógytornász-testnevelô. Részvételi díj: 500 Ft/fô/hó.

Baba-mama torna –minden kedden 10-tôl 11 óráig. Részvételi díj: 400
Ft/fô/alkalom.

Egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek– minden kedden és csütörtö-
kön 14–15 óráig. Részvételi díj: 150 Ft/fô/alkalom.

Szülésre felkészítô torna – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden
16 órakor és kismamatorna – a várandósság 20. hetétôl - minden kedden 17 óra-
kor. Részvételi díj: 500 Ft/fô/alkalom. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógy-
tornász vezeti.

– Egy olyan, önkormányzatok
tulajdonában lévô, közszol-
gáltatást nyújtó gazdasági tár-
saságba kíván „belenyúlni”
Békéscsaba közgyûlése,
amely jól mûködik. Frakciónk
elégedett a Békés Megyei
Vízmûvek Zrt.-vel, és az Árpád
fürdô további mûködtetését is
ezen a rendszeren belül kép-
zeljük el – tolmácsoltaBaji La-
jos a szocialisták álláspontját.
Baji Lajos szerint a költség-

vetés kapcsán sok panasz
hangzott el, közben pedig nôt-
tek a városnak a gazdasághoz
kötôdô befizetésekbôl (sze-
mélyi jövedelemadó, iparûzé-
si adó) származó bevételei. A
képviselômegjegyezte: a szo-
cialisták mindig azt vallották,
hogy a legtöbb embert érintô
és a legtöbb külsô forrás be-
vonására lehetôséget nyújtó
feladatokat kell megoldani. A
járdák felújítása most önerô-
bôl történik, ráadásul vannak a
tervben csatornázással érin-
tett utcák. Úgy vélte, szakmai-
lag nonszensz most járdát ja-
vítani ott, ahol egy-két éven
belül úgyis fel kell törni.
A négymilliárdos kötvényki-

bocsátást sokallják a szocia-
listák. Baji Lajos tett egy olyan
javaslatot, hogy kötvényekbôl
a most életben lévô hiteleit fi-
zesse vissza a város, mert ez-
zel javítaná költségvetési pozí-
cióit. Véleményük szerint ter-
melô beruházásokból meg le-
het teremteni a visszafizetés
feltételeit, de például a kaland-
park, a szánkódomb nem fel-

tételez megtérülô beruházást.
Miklós Attila szerint a teljes kö-
vetkezetlenség jellemzi a
közgyûlés munkáját, hiszen
amikor két hónapja az MSZP
azzal állt elô, hogy aktív fej-
lesztésekre bocsásson ki köt-
vényeket a város, hallani sem
akartak róla,mostmégis kelle-
nek a kötvények.
– Felháborítónak tartom,

hogy a Békés Megyei Közok-
tatási Közalapítványba koráb-
ban egyhangúan jelöltBenkó-
né Dudás Piroska (képünkön)
támogatása mögül megyei
kényszer hatására a közgyû-
lés kihátrált. Benkóné Dudás
Piroska szakmailag elismert,

néhány éve elnyerte a Békés-
csaba Kiváló Pedagógusa cí-
met. A mi jelöltünk természe-
tesen továbbra is ô marad –
mondtaMiklós Attila. A szocia-
listák végezetül elismeréssel
szóltak a magyar kultúra nap-
ja alkalmából kitüntetett peda-
gógusokról, és további sikere-
ket kívántak munkájukhoz.

M. E.

– A betegszállítással kapcso-
latban elôkészítetlen, átgondo-
latlan törvényt erôltetnek a la-
kosságra. Ez a lépés is beleillik
az egészségügyi ellátás visz-
szaszorításába, gondolok itt a
vizitdíjra, kórházi napidíjra
vagy a kórházi ellátások korlá-
tozására – kezdte dr. Ferenczi
Attila a Fidesz tájékoztatóját.
Mintmondta, amegyében 380
ezer emberre eddig hat szállí-
tóautó jutott, a gondokat vala-
melyest enyhíti, hogy eztmeg-
toldották kilenccel.Mivel azon-
ban pénzt nem rendeltek hoz-
zá, aRéthyPál-kórház két gép-
kocsijának beszerzése tízmil-
liós kiadást jelent a városnak.

HanóMiklós (képünkön) és
dr. Ferenczi Attila szerint az új
városvezetés nagy eredmé-

nye, hogy a kiszámíthatatlan
gazdasági környezet ellenére
a költségvetés stabil, kiegyen-
súlyozott és fejlesztésorientált.
Ahogy fogalmaztak, évtizedek
mulasztását pótolják be azzal,
hogy az idén 400millió forintot
költenek kommunális fejlesz-
tésekre, ebbôl 200 milliót jár-
dafelújításokra. A lakossági fó-
rumokon felmerült igények-
nek megfelelôen hat éven ke-
resztül, a terveik szerint össze-
sen 1,2 milliárdot (évi 200 mil-
liót) fordítanak járdaépítések-
re. HanóMiklós hangsúlyozta,
a költségvetésben megjelenô
hiány mögött komoly fejlesz-
tések állnak, külsô forráso-
kat csak fejlesztésekhez vesz
igénybe az önkormányzat. A
kötvénykibocsátás részben a

szennyvízcsatornázás önré-
szét fedezi (mert ha hitel az
önrész, az csökkenti a támo-
gatásmértékét), de fordítanak
belôle turisztikai fejlesztésekre
és ipari csarnokok építésére
is. Az alpolgármester felvázol-
ta, hogy a csarnokok bérbe-
adásával segítenék a gazda-

ság élénkítését, egy idô után
akár értékesíthetik is ezeket,
megteremtve a kötvény fede-
zetét. Hanó Miklós szerint a
korábbi vagyonfelélés miatt
már nincs mit eladni. Ôk va-
gyonhasznosításon gondol-
kodnak, az FVM-nél szeretné-
nek eljárni az ügyben, hogy az
állami tartalékföldekbôl terüle-
teket szerezzen, és akár ott fej-
lesszen a város.
Dr. Ferenczi Attila örömé-

nek adott hangot a lencsési
részönkormányzattal kapcso-
latban. Mint mondta, a képvi-
selôk egyetértésével egyre
jobban tudják szolgálni a la-
kosság érdekeit, rendezvé-
nyeik sikeresek, ezt szeretnék
folytatni a jövôben is.

m. e.

A szocialisták kritikája Stabil a költségvetés

Változás az okmányiroda ügyfélfogadási rendjében

Hétfô: 8.00–12.00, 12.30–17.00
Kedd: 8.00–10.00 (csak gépjármû-ügyintézés)
Szerda: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Csütörtök: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Péntek: 8.00–12.00.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és ismerôseit

2008. február 25-én, hétfôn
délelôtt 11 órára a Szabadság térre

a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
alkalmából rendezett megemlékezésre.

***

Az emlékmûnél mûsort adnak
a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola diákjai.

A mûsort követôen koszorút helyez el
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

és a Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola diákjai.Február elsô szombatján

Apáról fiúra címmel csa-
ládi hagyományôrzô délutánt
rendeztek a Meseházban
(Békési út 17.). Mûhelymunka
keretében kiszebabákat ké-
szítettek, néprajzi érdekessé-
gekként pedig felelevenítet-

ték a farsangi népszokásokat.
Csipegettek, megkóstolták a
farsangi fánkot, majd az ap-
rók tánca következett Pintér
Vikivel, kísért a Berbécs zene-
kar. A szervezôktôl megtud-
tuk, hogy mintegy félszáz ér-
deklôdôt vonzott a program.

Kiszebabákat készítettek

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

2008. február 15. (péntek) 22.00
AMONOTONE zenekar koncertje a Casinóban

2008. február 18–24. (hétfô–vasárnap)
„FÓKUSZBANAZ ÉLÔVILÁG”-

AKörösök Völgye Natúrpark látogatóközpontjában,
a Széchenyi-ligetben

2008. február 20. (szerda) 14.00
„Közel és távol. Realizmus és plein-air”
SZINYEI-MERSE PÁL-kamarakiállítás

a Munkácsy Emlékházban.
Megnyitják: Dr. Veres László igazgató
és Goda Gertrud mûvészettörténész
a miskolci Herman Ottó Múzeumból

2008. február 22. (péntek) 22.00
DRUMANDBASS PARTY a Casinóban

2008. február 23. (szombat) 10.00–14.00
BÉKÉSMEGYEI HÍRLAPKUPA
REJTVÉNYFEJTÔVERSENY

2008. február 25. (hétfô) 18.30–21.00
„Gazdálkodj okosan!”

Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

2008. február 26–28. (kedd–csütörtök) 10.00–18.00
„Gazdálkodj okosan!” – Bútorvásár a nagyteremben
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Akilencvenes évek elején
az országban az elsôk

között Békéscsabán merült
fel, hogy amunkanélküliséget
egy akkor teljesen újszerû
megoldással, ipari park építé-
sével lehetne csökkenteni.
1992-ben a közgyûlés határo-
zatot hozott errôl, a megvaló-
sulásig azonban hosszú út ve-
zetett. A Gazdasági Miniszté-
rium 1999-ben ítélte meg az
ipari park címet városunknak.
A Békéscsabai Vállalkozói
Centrum Kft. a Békéscsabai
Almáskerti Ipari Park (BAIP)
19 hektáros területén (a 44-es
út mellett, a 47-es út közelé-
ben) 2001-re kiépítette a teljes
infrastruktúrát, majd megér-
kezett az elsô befektetô, a táv-
irányítókat gyártó japán SMK
cég. A továbbiakról Sztankó
János, a kft. ügyvezetô igaz-
gatója számolt be lapunknak.

– A BAIP létrehozását a be-
fektetôk Békéscsabára von-
zása és a munkahelyterem-
tés motiválta. Elérték a kitû-
zött célt?
– A BAIP területén jelenleg

tizennégy vállalkozás mûkö-
dik, a tizenötödiknek nemrégi-
ben értékesített területet az ön-
kormányzat. Ezenkívül a me-
gye és a város is tervezi itt egy-
egy inkubátorház megépíté-
sét, illetve egy befektetô élel-
miszer-ipari üzeméhez kér tel-
ket tôlünk, s ezzel lassan bete-
lik a park. Igazi nagyfoglalkoz-

tató nem jött Békéscsabára,
de így is közel háromszázan
dolgoznak aBAIP cégeinél. Az
önkormányzat által támogatott
ipari park és az inkubátorház a
betelepülô kisebb-nagyobb
vállalkozásoknak köszönhe-
tôen összességében ma a vá-
ros legnagyobb foglalkoztatói
közé tartozik. A megyében
vannak olyan ipari parkok,
amelyek nagyobb méretûek,
azok azonbanolyan barname-
zôs beruházások voltak, ame-
lyeknél a már meglévô üze-
mekhez csatoltak területeket,
és ezek együttesén alakítottak
ki ipari parkot. Békéscsabán
zöldmezôs beruházásként,
egy teljesen üres területen jött
létre mindez.

– A külföldi befektetôi ér-
deklôdés elmaradt a várttól, a

kis- és középvállalkozások
azonban, úgy tûnik, megtalál-
ták a számításukat.
– A japán SMK a tervezett

beruházásának csak a felét
hajtotta végre, azonban nép-
szerû lett a BAIP több autó-
szalon és más vállalkozók

körében. Nagy örömünkre
2004-ben PHARE-támogatás-
sal elkészült a Mezôgazdasá-
gi és Élelmiszer-ipari Innová-
ciós Központ, amely a kezdeti
nehézségek után ma már si-
keres kolbászüzemnek ad
helyet. Büszkék lehetünk a
zöldségüzemre is, ahol fûsze-
reket és ételízesítôket gyárta-
nak. A BAIP területén talá-
lunk elektronikai nagykeres-
kedést, burkolódiszkontot, és
nemrégiben készült el a Drót-
Fon Fémtermékgyártó és Ke-
reskedelmi Kft. új drótfonat-
gyártó üzeme. A Békéscsabai
Almáskerti Ipari Parkban a
vállalkozók a 2006. év végéig
2,4 milliárd forint értékben
hajtottak végre beruházáso-
kat, bevételük 2006-ban több
mint hétmilliárd forint volt –
ezek pedig rendkívül figye-
lemreméltó számok.

M. E.

Növekvô bevétel az ipari parkban

A tizenhét kiemelt program
közé tartozó „Vállalkozzunk
Békésben” elsôsorban a ne-
héz körülmények között mû-
ködô kis- és középvállalkozá-
sokat hivatott segíteni. A ter-
vek szerint a megye nyolc kis-
térségében létesülnének a
békéscsabaihoz hasonló in-
kubátorházak, ám ezek fel-
épülésére csak sikeres pályá-
zatok útján kerülhet sor. A bé-
késcsabai beruházás közel
négymilliárd forintból valósul-
hat meg oly módon, hogy a
szükséges földterületet, az
infrastruktúrát az Almáskerti
Ipari Parkban a város biztosít-
ja a megyei önkormányzat
számára.

Vantara Gyula, Békéscsa-
ba polgármestere elöljáróban
elmondta: a városvezetés
legfôbb célja, hogy új munka-
helyeket teremtsen, s mivel a
munkáltatók 90 százaléka kis-
és középvállalkozó, ôket kell
elsôsorban támogatni. Ezért
is örömteli a megyei önkor-
mányzat kezdeményezése,
melyhez a megyei jogú város
partnerként csatlakozott.
– Sajnos manapság kevés a
tôkeerôs, gyorsan fejlôdni ké-

pes vállalkozás, ráadásul a
bürokrácia is sújtja ôket, ezért
Békéscsaba három módon
igyekszik támogatni vállalko-
zóit: 2008-ban nem emeli az
adókat, ha csak nem kény-
szerítik erre, az év közepétôl a
Szabadság téren „egyabla-
kos” ügyintézéssel könnyíti,
gyorsítja a hivatali tennivaló-
kat, valamint lehetôségeihez
képest fejlesztési támogatá-
sokat nyújt. Az almáskerti in-
kubátorház ez utóbbiak közé
tartozhat, s nagy lehetôséget
jelenthet a növekedni, fejlôd-
ni vágyó, de egyelôre tôke-
szegény vállalkozásoknak –
fogalmazott Vantara Gyula.
Mint azt Farkas Zoltán alelnök
kérdésre válaszolva elmond-
ta: az 50 százalékos támoga-
tottságú beruházáshoz szük-
séges önerôt a Békésmegyei
önkormányzat biztosítja, vél-
hetôen a kötvénykibocsátás-
ból származó keretbôl. Erre
reagálva Vantara Gyula kije-
lentette: a munkahelyterem-
tés politika felett álló kérdés,
ezért fogott össze Békéscsa-
ba városa és amegyei önkor-
mányzat is.

Gajdács Emese
Fotó: Bali Gergô

Négymilliárdos beruházás?

A levél minden további teen-
dôrôl részletesen beszámolt,
errôl lapunkban is írtunk. Je-
lentkeztek az érintettek?
– Azoknak, akiket most

nem érint a csatornázás, mint-
egy tíz százaléka nem reagált
a levelünkre, ezúton is kérem,
jelentkezzenek. A magánbe-
fektetôk pénzét a társulat
gyûjti, az általuk korábban be-
fizetett pénzt vissza tudjuk
adni az irodán, vagy átutaljuk
a befektetô számlájára, ehhez
viszont szükségünk van írá-
sos nyilatkozatra és a számla-
számra. A csatornázással
most nem érintett, lakástaka-
rék-pénztári szerzôdéssel ren-
delkezô partnerek pénzét az
OTP kezeli. A szerzôdés mó-
dosítható vagy megszüntet-

hetô, a bankkal a 66/519-012-
es számon tudnak idôpontot
egyeztetni ez ügyben. Talán
sokan úgy gondolják, hogy
minek menjenek be a bank-
ba, hiszen tovább szeretnék
gyûjteni a pénzt maguknak.
Mivel módosítani kell a szer-
zôdést, kérem, ôk is mielôbb
keressék fel a bankot.

– Az asztalon látni, hogy
csak a mai napon legalább
huszonöt-harminc, csekket tar-
talmazó levél érkezett vissza
önökhöz azzal, hogy a címzett
ismeretlen. Mi ennek az oka?
–Ha lakcímváltozás, értéke-

sítés vagy öröklés történik, és
ezt nem jelentik be nekünk,
gyakran követhetetlen, hogy
kié a teher, így a csekkek to-
vábbra is a régi címremennek.
(Folytatás a következô számban)

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
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ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség-

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

Munkáltató megnevezése: Békéscsaba és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistérségi Társulás, 5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.
Betöltendô munkakör, vezetôi megbízás megnevezése:
Békéscsabai Kistérségi „Életfa” Idôsek Otthona intéz-
ményvezetô (magasabb vezetôi beosztásra történômeg-
bízás, továbbiakban: megbízás).
Ehhez tartozó lényeges ellátandó feladatok:
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.
évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó intézmények szakmai feladatairól és mûködésük
feltételeirôl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendeletben meg-
határozott vezetôi feladatok, más szakmai elôírások be-
tartása és betartatása;

– gondoskodik az intézményen belül az emberi és állam-
polgári jogok érvényesítésérôl, feladata az intézménynél
rendelkezésre álló pénzeszközök (bevételek) alapján az
intézmény folyamatos és zavartalan mûködéséhez szük-
séges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;

– amunka irányítása, a feladatok elosztása, számonkérése,
a kellô szakmai színvonal biztosítása, az intézményre vo-
natkozó jogszabályok figyelemmel kísérése, az intézmény
dolgozóinak tájékoztatása, munkaértekezletek és la-
kógyûlések megtartása.
A kinevezés (257/2000. (XII. 26.) korm.-rend. szerint) 5 évre
szól, 3 hónapos próbaidô kitöltésével.

A munkakört teljes munkaidôben kell ellátni.
A megbízás kezdô napja:
2008. április 01.
A megbízás megszûnésének idôpontja:
2013. március 31.
A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elôélet,
– cselekvôképesség,
– szakirányú felsôfokú végzettség és szociális szakvizsga
(vagy utóbbi megszerzésének vállalása két éven belül)
1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet szerint,

– szakmai gyakorlat, a 257/2000 (XII. 16.) korm.-rendelet
szabályai szerint.

A pályázat mellékletei:
– a szakmai tevékenységet is bemutató önéletrajz,
– végzettséget igazoló oklevelek másolatai,
– a büntetlen elôéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány,

– a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat,
melyben a pályázó nyilatkozik, hogy a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással ösz-
szefüggô kezeléséhez hozzájárul,

– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülô fejlesztési elképzelésekkel.
Az illetmény és az egyéb juttatások a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló (elôbbi tv.) törvénynek a szociá-
lis, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat-
ban történô végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
korm.-rendelet vonatkozó szabályai alapján történik.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot személyesen vagy postai úton írásban kell be-
nyújtani, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társuláshoz (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 9.). A pályázat részeként benyújtandó ira-
tokat, igazolásokat egyszerû másolatban kell csatolni, ki-
véve ez alól az iskolai végzettséget igazoló okiratot, vala-
mint a szociális szakvizsga-bizonyítványt, melyet hitelesí-
tett másolatban kell mellékelni.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. február 29.
A pályáztató által összehívott bizottság (pályáztató képvi-
selôje + közalkalmazotti tanács tagja vagy közalkalma-
zotti képviselô + szakmai érdek-képviseleti szövetség
vagy egyesület képviselôje vagy a szociális szakmai kol-
légium tagja) véleményezi a pályázatokat, majd a kiírt fel-
tételeknek megfelelô pályázókat személyesen meghall-
gatja, melyrôl jegyzôkönyvet vesz fel. A pályázatról a bi-
zottság véleménye alapján a Békéscsabai Kistérségi Tár-
sulás tanácsa dönt. A pályázók a pályázat eredményérôl
az elbírálást követôen írásban értesítést kapnak. Az ered-
ménytelenül pályázók anyagát visszaküldjük.

A pályázók az intézményt munkaidôbenmegtekinthetik, to-
vábbi ismertetôk az intézmény honlapján elérhetôk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 17.

14. Országos makettkiállítás és verseny
2008. 09. 13–21. között rendezi meg a Békéscsabai KIT Makettklub
14. Országos makettkiállítását és versenyét.

Elôreláthatólag többmint 30 kategóriában, többek között gyermek (12
éves korig), junior (13–14 éves korig) ifjúsági (15–18 éves korig) és
a szokásos felnôtt kategóriákban. A nevezést 2008. szeptember 13-
ra (szombat!) tervezzük 9.00–19.00 között.

Terveink szerint idén is érdekes kiegészítô programokkal, neves ven-
dégek jelenlétével, beszélgetésekkel színesítjük rendezvényünket.
A verseny díjazása a megszokott módon zajlik, az ifjúsági kategóri-
ákban az elsô tíz helyezett, felnôtt kategóriákban az elsô hat helye-
zett oklevelet kap, ezenkívül a dobogósok kategóriánként maradan-
dó emléktárgyakkal lesznek gazdagabbak.
Eredményhirdetés: 2008. szeptember 21-én, 13.00 órakor.
A rendezvénnyel kapcsolatban Fekete László klubvezetô ad felvi-
lágosítást a KIT makettüzletben személyesen Békéscsabán, a Kini-
zsi u. 2. sz. alatt, vagy telefonon, az üzlet nyitvatartási idejében: kedd-
tôl péntekig 9.00–12.00 és 14.00–17.00 óra között, szombaton 9.00–
12.00-ig a 66/327-859-es, illetve a 20/35-29-287-es telefonon vagy a
http://www.kitmakettklub.hu weboldalon és az info@kitmakettklub.
hu e-mail címen.

Mint azt Czank Dóra központ-
vezetô elmondta, február 18-
tól egy héten át a látogató-
központ ad otthont a Fókusz-
ban az élôvilág címû prog-
ramnak, de a majálist és a vá-
rosi gyermeknapot is ott kí-
vánják megrendezni. Szeret-
nék, ha a most megnyílt ját-

szóház igazi baba-mama
klubbá válna, de kiadják pél-
dául gyerekzsúrok megren-
dezésére is.
A játszóház gyermeken-

ként az elsô órában 300 forin-
tért, minden további órában
150 forintért vehetô igénybe.

m. e.
Fotó: Bali Gergô
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Játszóház a ligetben

Tesz-vesz ovi
ALencsési Lakótelepi Óvo-

da Nyuszi csoportja szá-
mára a szokásosnál is külön-
legesebbre sikerült február 6-
án a délelôtt, hiszen az egész
megyébôl érkeztek óvónénik,
hogymegnézzék egy érdekes
foglalkozásukat az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatban
Vida Szûcs Eszter óvodapeda-
gógus, szaktanácsadó veze-
tésével.
Az intézmény már tíz éve a

tevékenységközpontú óvodai
nevelési program országos
bázisóvodája, minden évben
kapnak felkéréseket bemuta-
tókra. Programjuk alappillére a
tevékenykedésre nevelés, mi-
közben élményszerû, tartós is-
mereteket szerezhetnek az ap-
róságok. A lakótelepi gyere-
keknek különlegesen fontos,
hogy az óvoda sok lehetôsé-
get nyújt a természet megis-
merésére és a mozgásra, kö-
zel egyholdnyi területû udva-
ruk fajátszóival, nádtetôs há-
zaival rendkívül jó keretet ad

mindehhez, sôt, aki igényli, lo-
vagolhat és néptáncra is jár-
hat. Preventív gyógytornát biz-
tosítanak minden gyermek
számára, és vízhez szoktatás
is szerepel a programjukban: a
szomszédos Szabó Pál téri is-
kola tanuszodájában lubickol-
hatnak a kicsik. A gyerekeknek
saját veteményeskertjük is
van, ahol tavasztól ôszig a nö-
vények ápolását próbálgathat-
ják, és rendszeresen szervez-
nek hátizsákos napot amegye
tájvédelmi területeinek „felde-
rítésére”. Az udvaron lévô ma-
darak megfigyelésében, gon-
dozásábanBoldogGusztávor-
nitológus segít az ovisoknak
(munkájukkal elnyerték a Ma-
dárbarát kert díjat).
Mint azt Dancsóné Kasznár

Mária óvodavezetô elmondta,
a Békés Megyei Könyvtár és
Humán Szolgáltató Centrum
szervezésében zajlott bemuta-
tó foglalkozás jó alkalom volt a
szakmai konzultációra.

M. E.

D iplomaosztó ünnepség-
re gyûltek össze a bol-

dog végzôsök és rokonaik,
családtagjaik az elmúlt napok-
ban: száthuszonöten tettek
eredményes záróvizsgát a Tes-
sedik Sámuel FôiskolaGazda-
sági Fôiskolai Karán. Három
szak végzôsei voltak ôk: pénz-
ügyi szakon hetvenhatan, gaz-
dálkodási szakon huszonki-
lencen,míg személyügyi szer-
vezô szakon húszan végeztek
eredményesen.
Az ünnepséget ez alkalom-

mal a fôiskolai kar épületének
sportcsarnokában rendezték,
ahol köszöntötte az ünnepelte-
ket többek között dr. Puskás
János, a TSF rektora,dr. Perjé-
si Klára, Gyula polgármestere,

országgyûlési képviselô ésKö-
les István, Békéscsaba alpol-
gármestere is. A békéscsabai
képzési hely nevébenKrajcsó-
néKraszkó Ilonamegbízott dé-
kán nagyon jó munkát, sze-
rencsés életutat kívánt a vég-
zôsöknek. Dr. Borzán Anita in-
tézetigazgató ünnepi beszé-
dében felidézte az itt eltöltött
évek több kellemes és kevés-
bé kellemes pillanatát, hozzá-
téve, hogy visszavárja az alma
mater minden diákját.
Kellemes színfoltja volt a

programnak a nívódíj átadása,
melyetBelovai Beáta kapott az
Alapítvány a Felsôfokú Köz-
gazdasági Képzésért Alapít-
vány kuratóriumának elnöké-
tôl, dr. Puskás János rektortól.

Diplomaosztó a fôiskolán

A Wagner utca végén egy
éjszaka arra ébredtek az
ott lakók, hogy egy autó áll
meg, majd elhajt, és utána
keserves, sírós ugatás ma-
rad. Egy ott élô tizenéves
állatvédô az éjszaka kellôs
közepén utánajárt a dolog-
nak, s két reszketô kisku-
tyát talált az árokban, egy
csôbe dugva. Bevitte ôket,
egy ideig nála laktak, aztán
a menhelyre kerültek, és
még most is ott vannak,
holott sokkal jobb sorsra
érdemesek.
Zack és Zoé (egy kan és

egy kis szuka) hat hóna-
pos, játékos, mozgékony,
igazi kölykök. Nagyon ra-
gaszkodnak az emberhez,
minden látogatóban a gaz-
dijukat keresik. Igazi bohó-
cok. Kistermetûek, szálkás
szôrû terrier jellegû kutyu-
sok. Oltásaikat megkapták.

Jambrichné Baranyai
Klára azt javasolja, hogy
hasonló esetekben a szem-
tanú írja fel a kocsi rendszá-
mát, és értesítse a csabai
állatvédôket. Ôk eljárást in-
dítanak a kutyáikat kidobó,
lelketlen emberek ellen.

G. E.

Gazdikeresô

2008. február 22-én 19.00 órakor
lakossági fórumot

tart Tarlós István

Szociális népszavazás 2008
cím alatt.

Helyszín: ifiház,
Békéscsaba, Derkovits sor 2.sz.

Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata
2008. február 19-én 17 órától

lakossági fórumot
szervez Fényesen, a Fatornyos kocsmában.

A fórumon részt vesz:
Vantara Gyula (polgármester), Hanó Miklós (alpolgármester),
Bánfi Ádám (városi fômérnök), dr. Ferenczi Attila (a 4. sz. választókör-
zet képviselôje), Tímár Ella (a 3. sz. választókörzet képviselôje).

A fórum témái:
• tájékoztató a választókerületbe tervezett fejlesztésekrôl,
• a városban megvalósuló szennyvíztisztítással és csatornázással
összefüggô beruházásról,

• tájékozódás a körzetben lakók által felvetett problémákról,
• tájékoztató a városfejlesztési koncepcióról.

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulása
pályázatot hirdet

a Békéscsabai Kistérségi „Életfa” Idôsek Otthona
intézményvezetôi munkakör betöltésére

LÁZÁR
ZÁLOGHÁZ

(Békéscsaba,
Mednyánszky u. 2–4. sz.)

MEGEMELT HITEL.
60 NAP TÜRELMI IDÔ

lejárat után.

Használt arany
50%-os áron megvehetô.

��

ZZssiizzssii  ddiivvaattsszzaalloonn
5600 Békéscsaba, Andrássy út 24–28.

(az U alakúnál)
Telefon: (66) 444-383 • (30) 205-9742

Nôi felsô konfekció, illetve casual (sportosan elegáns) 
férfidivat területi képviselete és márkaboltja.

Törzsvásárlóink 
egész évben 

kedvezményben
részesülnek!
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVaajjddaa  uuttccáábbaann,, 735 nm-es telken lévô, 100 nm-es, földszintes csalá-
di ház téglafalazattal, 2 szobával, konyha+étkezôvel, egyedi konvektoros fûtés-
sel, teljes közmûvel, rendezett telekkel, 2 állásos garázzsal eladó, nyugodt kör-
nyezetben. ÁÁrr:: 1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann,, 350 nm-es telken lévô, 72 nm-es, 1+2 fél szobás,
konyha-étkezôs családi ház, nagy elôszobával, fürdôszobával, külön WC-vel, ra-
diátoros hôleadókkal, rendezett telekkel, félig fedett terasszal, garázzsal eladó.
ÁÁrr:: 1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann,,  1200 nm-es telken lévô, 100 nm-es, vegyes falaza-
tú családi ház 3 szobával, konyha+étkezôvel, rendezett telekkel eladó. 
ÁÁrr:: 1133  330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssééppllôô  uuttccáábbaann,, 1300 nm-es telken lévô, 54 nm-es + 54 nm beépít-
hetô tetôterû családi ház, 2004-ben épült, nappali + amerikai konyhával, étkezô-
vel, 2 szobával eladó. ÁÁrr:: 1133  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann,,  700 nm telken lévô, 100 nm-es, 2,5 szobás családi
ház rendezett telekkel, különválasztott, 50 nm-es, jelenleg italboltként mûködô
helyiséggel, külön WC-vel, fürdôszobával, öltözôvel eladó, frekventált helyen.
ÁÁrr:: 1188  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-es polgári jellegû ház
3 szobával, 2 garázzsal eladó. ÁÁrr::  99  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  NNaaggyyrréétteenn, 1500 nm-es telken 100 nm-es, 3 szobás, tégla, félkom-
fortos, csempekályhás családi ház eladó. ÁÁrr::  1100  550000  000000 FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann, 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház 2 szo-
bával, áron alul eladó. ÁÁrr::  1122  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  HHáárrssffaa  uuttccáábbaann, 600 nm-es telken 80 nm-es, 2 szobás családi ház,
szép állapotban, ssüürrggôôsseenn  eellaaddóó..  AAzz  áárr  iirráánnyyáárr!! ÁÁrr:: 1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrzzsséébbeett  llkkpp..--bbaann, kis telken 82 nm-es, 2 szobás + nappalis családi
ház. Nincs kész, a burkolás és festés hiányzik. ÁÁrr:: 1133  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaammiillllaa  uuttccáábbaann,,  310 nm-es telken 110 nm-es családi ház, teljesen
felújítva, garázzsal, 5 szobával eladó. ÁÁrr:: 1155  550000  000000  FFtt..
MMeezzôômmeeggyyeerr,,  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann, 540 nm-es telken 190 nm-es, 5 szobás családi ház,
központi fûtésû és vegyes, eladó. ÁÁrr::  1166  220000  000000  FFtt..
SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann, frekventált, csendes helyen 82 nm-es, polgári típusú, tég-
lablokkos ház, 1 nagy szoba + konyha, étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1166  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  880000  nnmm--eess  tteellkkeenn  113300  nnmm--eess,,  33  sszzoobbááss,,  öösssszz--
kkoommffoorrttooss  ccssaallááddii  hháázz ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell,,  ggaarráázzzzssaall  eellaaddóó..  ÁÁrr::  1188  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn,,  11440000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, 331100  nnmm--eess lluuxxuuss  ccssaallááddii  hháázz,,
7700  nnmm--eess,, nnaaggyy  nnaappppaalliivvaall,,  kkllíímmáávvaall  eellaaddóó,,  ffrreekkvveennttáálltt  kköörrnnyyeezzeettbbeenn..  
ÁÁrr:: 7788  000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  FFiiuummeeii  úúttoonn,, 650 nm-es telken 130 nm-es családi ház nappalival + 
2 szobával, beépített kandallóval eladó. ÁÁrr:: 2211  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann,,  770000  nnmm tteellkkeenn  112200  nnmm--eess,,  sszzéépp  ccssaallááddii  hháázz 44  sszzoo--
bbáávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó,,  ccsseennddeess  kköörrnnyyeezzeettbbeenn..  ÁÁrr::  2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm összterületû családi ház,
2 épület, 100+100 nm, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr:: 2288  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzíívv  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 170 nm-es, 2 szintes családi ház
szép, parkosított kerttel, 6 szobával eladó. ÁÁrr:: 3355  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGaarraayy  uuttccáábbaann, 1200 nm-es telken 360 nm-es családi ház 5 szobá-
val (szép kivitelezés), fûthetô garázzsal eladó. ÁÁrr:: 5533  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, a strandhoz közel, 1070 nm-es telken lévô, 225 nm-es,
nívódíjas, luxus családi ház. ÁÁrr:: 6655  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn  55660000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, kkéésszz  ssppoorrttcceennttrruumm  eellaaddóó,,  pprrooffii  tteenniisszz--,,  iilllleett--
vvee  ffaallllaabbddaappáállyyáákkkkaall,,  bbôôvvííttééssii  lleehheettôôssééggggeell..  ÁÁrr::  8888  MM  FFtt..
LLaajjoossmmiizzssee  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn 33  ggeenneerráácciióó  sszzáámmáárraa  iiss  aallkkaallmmaass,,
11550000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, 441177  nnmm--eess  lluuxxuuss  ccssaallááddii  hháázz 33  kkiiaallaakkííttootttt  aappaarrttmmaannnnaall,,
úússzzóómmeeddeennccéévveell,,  44  áálllláássooss  ggaarráázzzzssaall,,  sszzéépp,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..  
ÁÁrr:: 113355  000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 1. emeleti, 54 nm-es, 2 szobás, konyha + étkezôs la-
kás téglablokkos épületben, egyedi fûtéssel eladó, közel a centerhez.
ÁÁrr:: 99  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann magasföldszinti, 52 nm-es, 2 szobás, konyhás la-
kás egyedi fûtéssel, parkettás szobákkal eladó, felújított állapotban. 
ÁÁrr:: 88  110000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  10 emeletes tömbben 8. emeleti, 47 nm-es, 1 + 1 fél
szobás lakás központi radiátoros fûtéssel, szônyegpadlós, illetve parkettás szo-
bákkal, ablakai reluxával, sötételôvel, erkéllyel, beépített konyhabútorokkal ela-
dó. ÁÁrr:: 66  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 3399  nnmm--eess,, 22..  eemmeelleettii  llaakkááss eeggyyeeddii  ffûûttéésssseell,,  bbeeééppíítteetttt
kkoonnyyhhaabbúúttoorrrraall  ccsseerrééllhheettôô  22  sszzoobbááss  bbeellvváárroossii  llaakkáássrraa,,  éérrttéékkeeggyyeezztteettéésssseell..  
ÁÁrr:: 66  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKaazziinnccyy--llttpp..--eenn 4. emeleti téglalakás, egyedis, 1,5 szobával, nagy
konyhával eladó. ÁÁrr:: 77  330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 77..  eemmeelleettii,,  5544  nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss,,  kköözzppoonnttiiss  llaakkááss eerr--
kkééllllyyeell  eellaaddóó..  ÁÁrr:: 77  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 11..  eemmeelleettii,, 5533  nnmm--eess,,  11  ++  22  ffééll  sszzoobbááss  llaakkááss kköözzppoonnttii
ffûûttéésssseell ––  ttaavvaallyy  tteelljjeesseenn  ffeellúújjííttvvaa –– eellaaddóó..  ÁÁrr:: 77  660000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann 33..  eemmeelleettii,, 4488  nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss,, ffeellúújjííttootttt  llaakkááss,,  eeggyyee--
ddii  ffûûttéésssseell,,  kkoommbbii  kkaazzáánnnnaall,,  kkiiss  rreezzssiivveell  eellaaddóó..  ÁÁrr:: 77  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  TTööllggyyffaa  uuttccáábbaann 3. emeleti, tégla, 50 nm-es, 2 szobás, egyedis lakás
galériás hálóval eladó..  ÁÁrr:: 77  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn 39 nm-es, 4. emeleti lakás, 1 szobás, egyedi gázos,
radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 66  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 11..  eemmeelleettii,, 6600  nnmm--eess,, eeggyyeeddiieessíítteetttt  llaakkááss 22  sszzoobbáávvaall,,  nnaaggyy
eerrkkééllllyyeell,,  kkoonnyyhhaa ++  ééttkkeezzôôvveell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  77  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann, 57 nm-es, 4. emeleti, 2 szobás, egyedis lakás jó állapot-
ban, áron alul, sürgôsen eladó. ÁÁrr:: 77  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabbóó  PPááll  ttéérreenn 3. emeleti, 43 nm-es, 1,5 szobás téglalakás egyedi
fûtéssel, részbeni bútorozással eladó. ÁÁrr:: 77  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  44  sszziinntteess  ééppüülleettbbeenn  44..  eemmeelleettii,,  5566  nnmm--eess,,  11  ++  22  ffééll  sszzoo--
bbááss,, eeggyyeeddiiss  llaakkááss  eellaaddóó,,  ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann..  ÁÁrr:: 88  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  IIhháásszz  uuttccáábbaann 44..  eemmeelleettii,, 5522  nnmm--eess,,  22  sszzoobbááss  llaakkááss eeggyyeeddii  kkoonnvveekk--
ttoorrooss  ffûûttéésssseell,,  kkoonnyyhháávvaall,,  kkaammrraa  hheellyyiissééggggeell,,  ppaarrkkeettttááss  sszzoobbáákkkkaall,,  hhiiddeeggbbuurrkkoollaa--
ttooss  kkoonnyyhhaa--eellôôttéérrrreell,,  bbeeééppíítteetttt  kkoonnyyhhaabbúúttoorrookkkkaall  eellaaddóó,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn..
ÁÁrr:: 88  330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn eladó egy 62 nm-es, 2. emeleti, 2 szobás, konyhás,
egyedis téglalakás, 2007-ben lett felújítva. ÁÁrr:: 99  440000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  ÔÔrr  uuttccáábbaann 11..  eemmeelleettii,, 5577  nnmm--eess,,  eeggyyeeddii  ffûûttééssûû  llaakkááss nnaaggyy  eerrkkééllllyyeell,,
tteelljjeesseenn  ffeellúújjííttootttt  áállllaappoottbbaann  eellaaddóó..  ÁÁrr:: 99  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn 43 nm-es, 3. emeleti lakás felújított állapotban,
1,5 szobával, egyedi fûtéssel, francia kilépôvel eladó. ÁÁrr::  88  775500  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 58 nm-es, 2 szobás, 3. emeleti, 2006 -ban szépen
felújított, egyedis lakás eladó..  ÁÁrr:: 88  775500  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  SSzzaabboollccss  uuttccáábbaann 69 nm-es, felújított, 3 szobás, konyhás, étkezôs,
központis, fûtésmérôs, negyedik emeleti lakás tárolóval eladó. ÁÁrr::  1100  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, 3 szobás, konyhás, étkezôs
lakás erkéllyel, kis rezsivel eladó. ÁÁrr:: 1111  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,, KKiinniizzssii  uuttccáábbaann 70 nm-es, 2005-ben épített lakás 2,5 szobával, egye-
di fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr:: 1155  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn,,  22000033--bbaann  ééppüülltt  ttáárrssaasshháázzbbaann 44..  eemmeelleettii,, eeggyyeeddii  ffûû--
ttééssûû  llaakkááss 11  sszzoobbáávvaall,,  nnaaggyy  nnaappppaalliivvaall  eellaaddóó..  ÁÁrr:: 1166  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccáábbaann, téglablokkos társasházban 74 nm-es, 2,5 szo-
bás lakás – klímával – eladó. ÁÁrr:: 1188  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann földszinti,16 nm-es eexxkklluuzzíívv lakás 2 szobával, klímá-
val, sarokkádas fürdôszobával eladó. ÁÁrr:: 2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLáázzáárr  uuttccáábbaann,,  22000000--bbeenn  ééppüülltt  ttáárrssaasshháázzbbaann 11..  eemmeelleettii,,  112200  nnmm--eess,,
lluuxxuussffeellsszzeerreellttssééggûû  llaakkááss 33  eerrkkééllllyyeell,,  22  sszzoobbáávvaall  ++  3300  nnmm--eess  nnaappppaalliivvaall,,  ssaarrookk--
kkááddddaall,,  hhiiddrroommaasssszzáázzsskkaabbiinnnnaall  eellaaddóó,,  ffrreekkvveennttáálltt  kköörrnnyyeezzeettbbeenn..
ÁÁrr:: 2299  550000  000000  FFtt..

HÁZRÉSZ:
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann 100 nm-es, 2,5 szobás, nappalis házrész galériás
hálókialakítással eladó. ÁÁrr:: 1111  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  EEggrreessssyy  uuttccáábbaann 50 nm-es, 1 szobás, konyhás, elôkertes, utcafron-
ti házrész eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr:: 44  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es utcafronti házrész 1 szobával, konyhával, ét-
kezôvel, kis virágoskerttel eladó. ÁÁrr:: 55  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann,,  200 nm-es telken 51 nm-es, felújított udvari ház-
rész 2 szobával, konyha + étkezôvel, elôkerttel eladó. ÁÁrr:: 77  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann 111122  nnmm--eess  uuttccaaffrroonnttii  hháázzrréésszz kköözzeeppeess  mméérreettûû  tteelleekk--
kkeell,,  22  sszzoobbáávvaall,,  nnaappppaalliivvaall  eellaaddóó..  ÁÁrr:: 1166  550000  000000  FFtt..

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbaa,,  JJóókkaaii  uuttccáábbaann,,  úújjoonnnnaann  ééppüüllôô  ttáárrssaasshháázzbbaann  iinnggaattllaannookk  mméégg  lleekköötthhee--
ttôôkk  mmáárrcciiuuss  vvééggii  kkeezzddéésssseell,,  110000––113300  nnmm--eess  mméérreetteekkbbeenn,,  ggaarráázzzzssaall,,  eellôôkkeerrtttteell,,  aa
cceenntteerrhheezz  kköözzeell..  
BBéékkééssccssaabbaa,,  EErrddééllyyii  ssoorroonn, 500 nm-es telken 70 nm-es, 1,5 szobás családi ház ra-
diátoros hôleadókkal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr:: 1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  RRéévvaaii  úúttoonn,, 3 éves társasházban 90 nm-es, 2 szintes lakás modern,
beépített bútorokkal, 3 szobával, konyhával, étkezôvel eladó. ÁÁrr::  2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa..  SSááss  kköözzbbeenn,,  550000  nnmm--eess  tteellkkeenn  220000 nnmm--eess  ssoorrhháázz 77  sszzoobbáávvaall,,  aammeerrii--
kkaaii  kkoonnyyhháávvaall,,  ppaarrkkoossííttootttt  kkeerrtttteell  eellaaddóó..  BBeellvváárroossii  llaakkáásstt  bbeesszzáámmííttaannaakk..
ÁÁrr:: 3388  000000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbaa,,  OOrroosshháázzii  úúttoonn,,  nnaaggyy  ffoorrggaallmmúú  hheellyyeenn 3300,, iilllleettvvee  2200  nnmm--eess  hheellyyiissééggeekk
kkiiaaddóókk iirrooddáákk,,  vváállllaallkkoozzáássookk  sszzáámmáárraa..  ÁÁrr::  3300  000000 FFtt//hhóó,,  2200  000000 FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssaabbaa  CCeenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó cé-
gek, illetve vállalkozások számára. ÁÁrr::  8800  000000 FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 2200  nnmm--eess  hheellyyiisséégg kkiiaaddóó sszzéépp  áállllaappoottbbaann,,  vvii--
zzeessbbllookkkkaall,,  kkllíímmáávvaall sszzééppssééggááppoolláássii  vváállllaallkkoozzáássnnaakk..  ÁÁrr:: 3300  000000 FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn  3300  nnmm--eess,,  33  hheellyyiissééggeess,,  tteelljjeess
kköözzmmûûvveell  eellllááttootttt  hheellyyiisséégg  kkiiaaddóó hhoosssszzúú  ttáávvrraa..  ÁÁrr:: 5500  000000 FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbaa,,  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 11..  eemmeelleettii,, üüvveeggkkiirraakkaattooss,,  22  sszziinntteess,,  5555  nnmm--eess  hheellyyii--
sséégg,,  aazz  UUnniivveerrzzáállllaall  sszzeemmbbeenn,,  iirrooddáákk  sszzáámmáárraa  eellaaddóó..  ÁÁrr:: 1100  550000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbaa,,  FFeeccsskkee  ssoorroonn 882 nm-es, körbekerített építési terület eladó. Víz, gáz
lekötve a telken, villany az utcából bevezethetô, halastó közelében. 
ÁÁrr:: 11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  LLaajjttaa  uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany az ut-
cáról beköthetô. ÁÁrr:: 11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  MMeesstteerr  úúttoonn 788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel, gyü-
mölcsfákkal, körbekerítve eladó. Gáz a szolgalmi úton a másik utcáról bevihetô,
villany bevezetve, fúrott kút, víz bevezetése folyamatban. ÁÁrr:: 44  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  OOmmaasszzttaa  úúttoonn 1500 nm-es, körbekerített, gyümölcsfás építési telek
nyugodt, jó környezetben eladó. Gázcsonk a telken belül, víz, villany az utcában,
szennyvíz folyamatban. Lakáscsere is lehetséges, akár 1 az 1-ben is!
ÁÁrr:: 88  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  CCssaabbaa  GGyyöönnggyyee  ssoorroonn 810 nm-es telek, körbekerítve – gáz a telken,
víz az utcában – gyümölcsfákkal, szerszámtartó kisházzal eladó. 
Ár::  44  669900  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGuullyyááss  úúttoonn 1615 nm-es építési telek fúrott kúttal, villannyal, többi
közmûvel a telek elôtt eladó; társasház építésére is alkalmas. ÁÁrr:: 55  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa,,  GGeerreebbllyyee  uuttccáábbaann 2900 nm-es építési telek – 3 db egybeépítve – el-
adó halastóval, betonmedencével, horgászházzal. ÁÁrr:: 2211  000000  000000  FFtt..

TANYA:
BBéékkééssccssaabbaa,,  TTaannyyaa  úúttoonn,, 1500 nm-es telken 65 nm-es, 2005-ben felújított, vegyes
falazatú, 3 helyiségbôl álló hétvégi ház földkábeles villannyal, rendezett kerttel, új
csatornával, tetôvel, új vezetékekkel és kapcsolókkal, riasztóval, a bekötôúttól 
50 m-re, centertôl 10 km-re eladó. Víz, gáz nincs bekötve. ÁÁrr:: 44  775500  000000  FFtt..
BBéékkééssii  úúttoonn igényes kialakítású, panzióként mûködô tanya eladó. RRoosseemmaarriiee  ffaarrmm
nnéévveenn üzemel, 10 000 nm területen, kialakított apartmannal, 5 panziószobával.

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

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

GGyyuu  llaa,,  VVáá  rrooss  hháázz  uu..  2200..  ••  TTee  ll..//ffaaxx::  6666//446644--115555

E-mail: s z u  c s i k  l a s z  l o @ f r e  e  m a  i l . h u ,
info@szu csi kin gat lan.hu

Web: www.szu csi kin gat lan.hu, www.in gat lan ta jo lo.hu, www.be kes csa ba-in gat lan.hu

A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!

A farsang (és egy-két disz-
nó) farkát szorongató,

sok mulatságot ígérô prog-
ramsorozat 2008. február 5.
és 11. között – régi jó csabai
ízek és hagyományok nyomá-
ba eredve – vendégségbe hí-
vott kicsiket és nagyokat, vá-
roshatáron innen és túlról. 
A programokba belekóstol-

va sok-sok télbúcsúztató „fi-
nomság” várta az érdeklôdô-
ket, így a legkisebbeket a
Munkácsy Emlékház jelmezes
játszóháza, a farsangolni vá-
gyó nagyobbakat zenei ízka-
valkád. Aztán a Csabai Színi -
stúdió varázslatos musical-
show-ja, a Ludas és Berbécs
zenekarok össznépi táncháza,
a Grandmother’s Jam zenész-
fals(h)angja, illetve a „tányéros

tévé” szakértôinek, Szôke
Andrásnak és Badár Sándor-
nak a humorestje következett. 
Itt kisült minden csabai

„disznóság”: a Korzó téren, a
„nagy csabai lacikonyhában”
a Csabai Kolbászklub kol-
básztöltô nagymestereinek
disznótoros bemutatója kósto-
lóval, szárazkolbász- és bor-
vásár, farsangi fánk és vidám
sokaság hívogatott vendég-
ségbe. Az ifiházban a Szlovák
Kultúra Házának hagyomány-
ôrzô csoportjai és népes nász-
nép elevenítette fel a „csabai
lakodalmas” ünnep tradícióit.
Az évek óta sikeres és köz-

kedvelt „Hagyomány és turiz-
mus” konferenciát – szokás
szerint – az idén is megren-
dezték farsang idején.

A rendezvénynaptár egyelôre
nem teljes, a kis leporelló
mindössze a legnagyobb ér-
deklôdésre számot tartó, tu-
risztikai szempontból na-
gyobb látogatottságot ered-
ményezô rendezvényeket tar-
talmazza. Ugyanakkor a vá-
ros honlapján az év bármely
szakában megtalálhatók a
programok.
Mint azt a sajtótájékozta-

tón megtudtuk, csak tavaly
decemberben jóval megha-
ladta a tízezret a nagyobb
programok látogatóinak szá-
ma. Csak néhány a sikeres
rendezvények közül: Mikulás-
fesztivál, karácsonyi vásár,
rockkoncertek a sportcsar-
nokban és az ifjúsági házban,
a Csabai Színistúdió musi-
calmûsora, a Békéscsabai
Szimfonikusok hangverse-
nye, a FitDance Center gálá-
ja, a Ghymes együttes kon-

certje, a Tátrai Tibor–Szûcs
Antal Gábor duó latin estje,
de a sportkedvelôk is kedvük-
re válogathattak a 33. Vihar-
sarok nemzetközi úszóver-
seny, világhírû tornaklubunk
karácsonyi gálája, az év utol-
só napján elstartolt futógála
programjai között. 
A magyar kultúra napja im-

már többnapos ünneppé nôt-
te ki magát Békéscsabán.
Idén, a város intézményeinek,
kulturális szervezeteinek pél-
dásan jó együttmûködésével
egy 19 rendezvénybôl álló
programsor állt össze. Alig
két hónap, és kezdôdik a Ta-
vaszi Fesztivál, aztán a Város-
házi Esték, az Ôszi Mûvészeti
Hetek. 
A nagy tömegeket vonzó

események kínálata is színes,
gondoljunk csak a kolbász-
fesztiválra, a május végi sör-
fesztivál és csülökparádéra, a
Csaba Expóra, a Garabon-

ciás Napokra, a Városházi Es-
ték elôadásaira, a Békéscsa-
bai Tavaszi Fesztivál rendez-
vényeire vagy az Ôszi Mûvé-
szeti Hetekre.  
Kérdésünkre Szente Béla

elmondta, hogy a most elsô al-
kalommal kiadott rendezvény-
naptár ötezer példányban je-
lent meg, s megtalálható szá-
mos közintézményben, jegy -
árusító helyen és természete-

sen a Tourinform-irodában is.
A tervek szerint az év második
felében frissített kiadást készít-
tetne a város, s az sem titok,
hogy a Tourinform honlapja
hamarosan egyesül a városi
honlappal, így a legrészlete-
sebb és leginkább naprakész
információkat ott találhatják
meg az érdeklôdôk – mondta
el végezetül Szente Béla. 

Gajdács Emese

VI. Csabai Farsang
Régi jó ízek nyomában

A jó programok városa

Szép magyar beszéd és „Aranyszáj”
Békéscsaba Megyei Jogú

Város Önkormányzata, a
Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon, valamint az Esély
Pedagógiai Központ közös
szervezésében február 1-jén
rendezték meg a „Kazinczy”
szép magyar beszéd és
„Aranyszáj” városi versenyt.
A rendezvény elsô ízben

zajlott a két intézmény közös
szervezésében, és idén az
Esély Pedagógiai Központ
töltötte be a házigazda szere-
pét. A versenyt Hegedûs-Bite
Beáta, az intézmény pedagó-
gusa nyitotta meg, majd az is-
kola tanulói Paulik László irá-
nyításával – a jelen lévô ver-

senyzôket, tanáraikat, szülei-
ket is bevonva – vidám mûsor-
ral kedveskedtek.
Az 5–8. osztályosok a ver-

seny második fordulójában a
Péchy Blanka Alapítvány által
küldött kötelezô szöveget ol-
vasták fel. Az 5–6. évfolyam

Wass Albert, a 7–8. osztályo-
sok Babits Mihály egyik írását
kapták. A rendezvény, azon-
kívül, hogy a szép magyar be-
széd városi ünnepe, abból a
szempontból is fontos, hogy
a 7–8. osztályosok kategóriá-
jában gyôztes tanuló részt

vesz Kisújszálláson, a területi
fordulón.
A zsûri megítélése szerint a

tanulók jól felkészültek, és kü-
lön öröm, hogy a fiatalok közül
még ilyen sokan tartják fontos-
nak a szép magyar beszédet.

Hudák Regina
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Filharmónia Kht. „A” kamarabérleti hangversenye
Békéscsabán, a Jókai-színház Vigadójában

2008. február 25. 19.30 óra
Sucho Fúvóskvintett (Szlovákia)

Ewald Danel – hegedû, Jozef Podhoranský – cselló,
Marek Zwiebel – brácsa, Marian Lapšanský – zongora

Mûsor: 
Eugen Sucho: Kis szvit • Sonatina hegedûre és zongorára, op. 11
Zongorakvartett hegedûre, brácsára, csellóra és zongorára, op. 6

Szerenád fúvóskvintettre, op. 5
A Szlovák Köztársaság fôkonzulátusának támogatásával.

Jegyek 1000 Ft-os áron válthatók a Filharmónia Kht. Békés megyei 
irodájában (5600 Békéscsaba, Andrássy út 24–28., tel./fax: 66/442-120).

A kellemes légkörû, jó hangulatú verseny az
alábbi eredménnyel zárult:

3–4. osztályosok:
I. Major Gyula, 2. Sz. Ált. Isk. (felkészítô ta-

nár: Dombiné Pécs Anikó). II.Gazsó Dóra,Sza-
bó Pál Téri Ált. Isk. (Podaniné Magát Katalin).
III. Saral Ayse, Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû
Ált. Isk. és Diákotthon (Gátszegi Gabriella).  

5–6. osztály:
I. Rudolf Csilla, Erzsébethelyi Ált. Isk. (Ko-

szecz Györgyi). II. Belvon Laura, József Attila

Ált. Isk. (Vágvölgyiné Mácsanszki Eleonóra). 
III. Gulyás Tamás, Petôfi Utcai Ált. Isk. (Várai
Zsuzsanna). Különdíj: Greksza Kincsô, Belvá-
rosi Ált. Isk. és Gimn. (Nagyné Arató Zsuzsa). 

7–8. osztály:
I. Vida Bettina, Belvárosi Ált. Isk. és Gimn.

(Gyulainé Hárs Gyöngyi). II. Murányi Anna, 
Erzsébethelyi Ált. Isk. Egriné (Szarvas Edit). 
III. Gátvölgyi Viktória, József Attila Ált. Isk. (dr.
Jároli Józsefné).  Különdíj: Gale Tibor, 10. Sz.
Ált. Isk. (Kelemen Erzsébet).
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ÁLLÁS
Magyarország vezetô pénzügyi cso-
portja pénzügyi tanácsadókat ke-
res.Minimális elvárások: érettségi, jó
kommunikációs készség. Jelentke-
zés: 06-30/53-888-33.

IN GAT LAN
Pásztoron 2 szobás, erkélyes, egyedi
víz-gáz, felújított lakás eladó. Irányár:
8,7 M Ft. Tel.: 20/225-4040.
Békéscsabán, Toldi 6. sz. alatt II. eme-
leti, 50 m2-es, 2 szobás, egyedi gá-
zos, téglablokkos lakás eladó. Irány-
ár: 7,6 M Ft. Tel.: 66/324-484 és
20/200-7365.
Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, 3 szo-
bás, téglablokkos, 3. emeleti, egyedi
gázfûtéses lakás eladó. I.-ár: 11,5 M
Ft. Tel.: 20/543-2010.
Békéscsabán, Lencsési út elején sor-
házi lakás nagy garázzsal eladó! 
Pipacs köz 18. Tel.: 20/974-2005.
Eladó Újkígyóson, a Hosszú utcában
egy 3 szobás, összkomfortos, gazdál-
kodásra alkalmas családi ház. Irányár:
7,5 millió Ft. Békéscsabai csere is ér-
dekel. Telefon: 30/415-42-55.
Garázs a megyeházánál eladó. Tel.:
20/390-8293.
Békéscsabán, az U alakúban eladó
egy 62 m2-es lakás. Telefon: 
30/925-2236.

OKTATÁS
Angol középfokú nyelvvizsgára fel-
készítés. Tel.: 30/527-7078.
Angolnyelvoktatás kezdõknek is. Tel.:
30/345-9237.
Matematikából korrepetálás, felké-
szítés. 70/228-6377.

SZOLGÁLTATÁS
Redõnyös és záras munkák, ajtó bur-
kolása! 30/233-4550.
Lépcsõház, iroda takarítását vállalom!
30/290-8726.
Társközvetítés. www.ctk.hu, telefon:
30/223-5970.
Adósságrendezés adókedvezmény-
nyel! Telefon: 30/538-8833.
LÁZÁR ZÁLOGHÁZ (Békéscsaba,
Med nyánszky u. 2–4.), MEG EMELT
HITEL 60 NAP TÜRELMI IDÕ lejárat
után. Használt arany 50%-os áron
megvehetõ.
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Marik István, Tavasz
u. 83. Tel.: 30/275-7263.

Jelzáloghitelek adókedvezménnyel!
Telefon: 06-70/360-7916.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny készí-
tése, javítása. 30/546-7835.
Számítógépek telepítése, beállítása,
vírustalanítása. 70/228-6377.
Könyvelés egyéni és társas vállalko-
zóknak teljes körû ügyintézéssel. 
Telefon: 20/567-6521.
Szobafestés, mázolás, tapétázás.
Telefon: 433-079 és 30/359-8560, 
Gubény György.
Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Telefon: 20/9358-173,
Péter József.
Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készí-
tését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
Tel.: 436-226, 30/481-8071.
Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsa-
ba, Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. Telefon:
20/921-2521 és 20/944-6986.
Nyílászárók javítása, szigetelése. Re-
dõny, szalagfüggöny részletfizetés-
sel. Tel.: 454-171 és 70/212-6776.
Gipszkartonozás többéves szakmai
múlttal, garanciával. Baklacard Bt.
Telefon: 20/993-9165.
Szobafestés, mázolás, tapétázás,
egyéb díszítõmunkák. Telefon:
30/508-6713.
Homlokzatok hõszigetelése, egyéb
nemesvakolatok készítése. Telefon:
20/432-6098.
Automata mosógépek javítása. Elekt-
ron Bt. Tel.: 30/304-4622, 454-561.
Favágás motoros fûrésszel. Tel.:
30/398-2025.

EGYÉB
Pilates kiscsoportos órák csütörtö-
könként 18.30-tól a Lencsésin. 600
Ft/alkalom. Érd.: 70/286-2850.
Eladó: két csocsóasztal, 105 x 60-as,
lapraszerelt állapotban 10 000 Ft-ért,
14-es és 16-os gyermekkerékpár ösz-
szeszerelve, mûködôkész állapotban
12 000 Ft-ért és 14 000 Ft-ért, össze-
csukható gyerekjáróka, „All for baby”
10 000-ért, elektromos darts tûkkel
4000 Ft-ért, ugrálóasztal, lábakon
álló, 50 kg-ig jó 5000-ért, új számító-
gépasztal, 92 x 39,5 x 73,6 cm-es, 
kis szépséghibával, lapraszerelve
18000-ért, sarok számítógépasztal,
1000 x 1350 x 930 mm-es, kis szép-
séghibával 20 000-ért. Érdeklôdni a
30/408-87-39-es telefonszámon vagy
személyesen, Békéscsaba, Mikszáth
36/3. sz. alatt.

Amagyar kultúra napja bé-
késcsabai rendezvény-

sorozatának keretében a Bár-
ka „fedélzetére” is eljuthatott a
tisztelt nagyérdemû – kalan-
dozhatott a magyar irodalmi
és mûvészeti vizeken, rácso-
dálkozhatott egy-egy költôi
képre, s közben megmerít-
kezhetett hûs dallamokban.
Az ünnepi Bárka-esten a

„hajóskapitány”, dr. Elek Tibor
mûvészettörténész, a Bárka
irodalmi, mûvészeti és társa-
dalomtudományi folyóirat fô-
szerkesztôje fogadta a ven-
dégeket, majd „legénysége”
nevében köszöntötte a részt-
vevôket – alkotókat és közön-
séget.
A fôszerkesztô és szerkesz-

tôtársa, Szabó Tibor az est fo-
lyamán rendhagyó módon ka-

lauzolta végig a legújabb Bár-
kában a hallgatóságot – kite-
kintve a Bárka „ablakán” is, a
www.barkaonline.hu-ra.
Megmutatkoztak az alkotók

– életre keltve papírra írt mûve-
ket, vászonra vetett képeket
és hangszerelt darabokat.
Költôi képre komponálva

olvasták fel mûveiket az év
Bárka-díjasai: Banner Zoltán,
Bogdán László, társaságuk-
ban Grecsó Krisztián, Kiss
Ottó, Hartay Csaba, Magyari
Barna, Kiss László. Csernus
Tibor festômûvész életútját
Gyarmati Gabriellamûvészet-
történész vázolta fel egy-egy
képének bemutatásával. Az
ünnepi Bárka-est díjkiosztóján
közremûködött Kovács Judit
zongoramûvész, aki játékával
komponált költôi képre. 

Néhány hete az ifjúsági
házban népszerû dalla-

mok andalították azokat, akik
az ünnep elôtti hajszában
megfáradva felüdülésre vágy-
tak. A tizenötödik születés-
napját ünneplô Csabai Színi -
stúdió varázslatos musical-
show-jával ajándékozott meg
bennünket. Az elôadáson a
stúdió minden csoportja be-
mutatkozott, sôt a születés-
napra való tekintettel régi ta-
gok is felléptek a mûsorban.
Az elmúlt tizenöt év során

több mint kétszázan koptat-
ták az ifiház lépcsôit, hogy
próbára siessenek – közülük
sokan már vezetô színházak
elismert mûvészei. A teljes-
ség igénye nélkül: Gulyás At-
tila és Lapis Erika (Békés Me-
gyei Jókai Színház), Imre Se-

bastian és Sánta László (Fô-
városi Operettszínház), Ke-
resztesi László (Miskolci
Nemzeti Színház), Kováts
Krisztián (Új Színház), Kovács
Olga (zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház), Marton Ró-
bert és Tóth Orsi (Nemzeti
Színház), Mészáros Tibor
(debreceni Csokonai Szín-
ház), Szente Vajk (Madách
Színház), Vári János (székes-
fehérvári Vörösmarty Szín-
ház). Az elôadáson köz-
remûködött a FitDance Cen-
ter tánckara, akik ma már ál-
landó partnerei a Csabai Szí-
nistúdiónak. 
A siker akkora volt, hogy a

koncertet – új vendégmûvé-
szekkel – megismételte a
Csabai Színistúdió február-
ban az ifjúsági házban.

Ünnepi Bárka-est„Nagy találkozás”Önjelölt, nem dilettáns
„Önjelölt” és/vagy a színházrendezést, színészetet NEM tanult
színházrendezôk és színészek jelentkezését várjuk!

Önjelölt – ez alatt nem a dilettánst, a hozzá nem értôt, a kontárt hatá-
rozzuk meg! Esetünkben az önjelöltség csak abban áll, hogy eleddig
nem szerzett rendszerezett ismereteket a színházrendezés és/vagy a
színészet szakmai ismereteit, a színházi alkotás módszereit illetôen.

Bármely jelentkezônek azt kínáljuk, hogy a színházrendezés, a színé-
szet területén alapvetô ismereteket szerezhet. Teheti ezt a szakmai
segítség mellett kitartással, állhatatossággal, sok-sok fáradsággal,
empátiával, kreatív alkotó képességeinek feltárásával...

Kínáljuk továbbá az elért eredmény bemutathatóságát, ha erre nincs le-
hetôsége, alkalma. (Nem dolgozik színházi csoporttal, csoportban.) 

A jelentkezéseket elsôsorban Békés megye területérôl áll módunkban
elfogadni, tekintve, hogy a program megvalósítása csak rendszeres
(heti 1–2) foglalkozás keretei között teljesíthetô. (Természetesen
bárki jelentkezhet, aki részt tud venni a foglalkozásokon, bár nem
Békés megyei.)

Részvételi szándékát 2008. március 1-jéig jelezze 
a steinwender.jozsef@mail.datanet.hu e-mail címen.

Jelentkezéskor közölje:
– nemét, korát, végzettségét,
– a színészettel vagy a színházrendezéssel kíván-e foglalkozni,
– melyek azok a motívumok, amelyek erre az elhatározásra vezet-
ték, illetve miért kíván részt venni a programban.

Amennyiben kérdése van, 
úgy azt is a fenti e-mail címre küldje meg.

Felkai Eszter színésznô jutalomjátékkal búcsúzott a szín-
padtól a Jókai-színházban

„Közel és távol”
A tárlat címe – Közel és távol –
arra utal, hogy bár Munkácsy
és Szinyei Merse kortársak és
honfitársak voltak, közösek
voltak iskoláik is – például
München –, ugyanazok a
mesterek hatottak rájuk – töb-
bek között Courbet –, mûvé-
szetük mégis más irányt vett.
A kiállítás bô két hete alatt al-
kalom nyílik Munkácsy, a nagy

realista mester huszonegy
képe, valamint Szinyei Merse
Pál, a kor nagy plein air mes-
terének öt csodálatos festmé-
nye kapcsán a XIX. század stí-
lusvonulatainak megismeré-
sére, egészen az impresszio-
nizmusig. A Szinyei-anyagot –
többnyire portrékat és tájké-
peket – a miskolci Herman
Ottó Múzeum gyûjteményébôl
tárjuk a közönség elé. 
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Kultúra az utcámon – fotópályázat
Az Európai Bizottság a kultúrák közötti párbeszéd európai évének nyil-
vánította 2008-at. A kezdeményezéshez kapcsolódóan az Európai 
Bizottság fotópályázatot hirdet CULTURES ON MY STREET (Kultú-
ra az utcámon) címmel. 
• A pályázatra olyan fotókkal lehet jelentkezni, melyek a kulturális sok-
féleséget, a különbözô kultúrák közötti kommunikációt és kapcso-
latokat jelenítik meg utcai pillanatfelvételek formájában. A pályázat-
ra bárki jelentkezhet, aki az Európai Unió polgára. A jelentkezôk
technikai megkötés nélkül legfeljebb három alkotást küldhetnek be. 

• A beküldött képekre a verseny hivatalos oldalán lehet szavazni. A kö-
zönségdíjas kép készítôjén kívül a másik nyertes alkotót a mûvé-
szekbôl, szakértôkbôl és az Európai Bizottság képviselôibôl álló
zsûri választja ki a kreativitás, a technikai minôség, a tartalom meg-
jelenítésének módja és a kifejezôkészség alapján. 

A legjobb képeket a bizottság felhasználja majd kampányaihoz. 
Jelentkezési határidô: 2008. május 30. 
Bôvebb információ:
• http://www.interculturaldialogue2008.eu 
• http://www.interculturaldialogue2008.eu/510.0.html?&L=12&redirect_url=
my-startpage-eyid.html 

• Fehér Éva, EUROPE DIRECT Információs Hálózat Békés Megyei Információs
Egység, Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum, 
5600 Békéscsaba, Kiss Ernô utca 3. Tel.: 66/530-215, fax: 66/530-209, 
mobil: 30/6069-533, honlap: http://eupont.bmk.hu 

A kamarakiállítás 2008. február 20-tól március 6-ig látogatható, 
keddtôl péntekig 8–16 óráig, szombaton 10–16 óráig.

Február 24-én és március 2-án kivételesen vasárnap is nyitva 
tartunk 10–16 óráig. Február 25-én és március 3-án, hétfôn délelôtt 

iskolai csoportok bejelentkezését elfogadjuk. 

A házban a közlekedés akadálymentes.

Belépôjegyek ára: felnôtteknek 500 Ft, 
diákoknak, nyugdíjasoknak, 20 fô feletti csoportoknak 200 Ft, 

pedagógusoknak, 6 éven aluliaknak és 70 év felettieknek ingyenes.

Információ: 66/442-080; www. ifihaz.hu; 
e-mail: munkacsyhaz@mail.globonet.hu.

A kiállítást Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja.

ROSEMARIE FARM néven mûködô,
10 000 nm telken lévô, 
300 nm beépített területû

PANZIÓ
teljes berendezésével, 
gépesítéssel eladó!
Érd.: 06-70/523-4295.

Békéscsaba 
egész területén 

albérletet 
keresek.

Tel.: 70/523-4295.



A mi oldalunk CSA BAI MÉR LEG8

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy változtak a lakás célú ál-
lami támogatások igénybevételével vásárolt ingatlanok (a
továbbiakban: lakóingatlan) elidegenítésére vonatkozó
szabályok. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2008. január
hó 1. napján hatályba lépett változásokat és a lakóingatla-
nok elidegenítésére vonatkozó legfontosabb szabályokat.

JELZÁLOGJOG ÁTJEGYZÉSE
A magyar állam jogosultat megilletô jelzálogjog átjegyzé-
sére akkor kerülhet sor, ha a korábbi lakóingatlan értéke-
sítése és az új lakás megvásárlása egyazon idôben törté-
nik, és a szerzett ingatlan értéke azonos vagy meghalad-
ja a jelzáloggal terhelt régi lakóingatlanét. Ebben az eset-
ben a települési önkormányzat jegyzôje határozatban in-
tézkedik a régi lakóingatlan tehermentesítésérôl és a jel-
zálogjognak az új ingatlanra történô bejegyeztetésérôl. 

Ha a támogatást igénybe vevô kisebb értékû ingatlan meg-
szerzését igazolja, vissza kell fizetni a támogatásnak az el-
adási ár és a vételár különbözetével arányos részét. Eb-
ben az esetben a jegyzô átteszi az iratokat a Magyar Ál-
lamkincstár Területi Állampénztári Irodájához, mely szerv
határozatban kötelezi az ügyfelet az arányos rész átutalá-
sára és a jelzálogjognak a szerzett ingatlanra történô be-
jegyzésére. Amennyiben a támogatást igénybe vevô fize-
tési kötelezettségének nem tesz eleget, az összeg behaj-
tásáról az APEH gondoskodik.

Az eljárást minden esetben a polgármesteri hivatal jogi, ön-
kormányzati és szervezési csoportjánál kell kezdemé-
nyezni (Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. szá-
mú iroda).

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

az értékesített és a megvásárolt lakás adásvételi szerzô-
dése, az értékesített lakás tulajdoni lapjának másolata, 
2200 forint értékû illetékbélyeg.

JELZÁLOGJOG FELFÜGGESZTÉSE MÁSIK INGATLANRA
TÖRTÉNÔ BEJEGYZÉSE CÉLJÁBÓL

Erre az eljárásra akkor kerül sor, ha a támogatást igénybe
vevô úgy értékesítette a jelzálogjoggal megterhelt lakóin-
gatlant, hogy azzal egyidejûleg nem vásárolt új lakást. 

A lakóingatlan eladásától számított 15 napon belül kell
kérni a jelzálogjog – lakás vásárlása esetén egy, építés
esetén három évre történô – felfüggesztését. Felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy a 15 napos határidô elmulasztása ese-
tén a támogatás nem használható fel az új ingatlan meg-
vásárlására, azt vissza kell fizetni a magyar államnak!

A felfüggesztô határozat kibocsátásának feltétele, hogy a tá-
mogatást igénybe vevô a támogatás összegét letétbe he-
lyezze a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára, és a
letétbe helyezésrôl az állampénztári iroda igazolást állít-
son ki. A letétbe helyezett összeg a felfüggesztést meg-
szüntetô jegyzôi intézkedésig a letéti számlán marad.

Ha az ügyfél a felfüggesztô határozatban meghatározott
idôtartam alatt adásvételi szerzôdés másolatával igazolja
az új lakás megvásárlását, a jegyzô határozatban intéz-
kedik a jelzálogjognak az új ingatlan tulajdoni lapjára tör-
ténô bejegyzésérôl és a kincstárnál letétbe helyezett ösz-
szegnek az ügyfél részére történô visszautalásáról. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a fel-
függesztés idôtartama alatt az ügyfél nem igazolja la-
kás megvásárlását, akkor a letétbe helyezett összeg
visszafizetett támogatásnak minôsül, annak az ügyfél
részére történô visszatérítésére nincs lehetôség.

Amennyiben az ügyfél az eladott lakóingatlan értékénél ki-
sebb értékû lakás megszerzését igazolja, a letéti számlán
elhelyezett összeg, illetve a támogatásnak az eladási ár és
a vételár különbözetével arányos része visszafizetett tá-
mogatásnak minôsül.

A felfüggesztést a polgármesteri hivatal jogi, önkormányzati
és szervezési csoportjánál kell kezdeményezni (Békés-
csaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. számú iroda).

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

– az értékesített lakóingatlan adásvételi szerzôdése,
– az értékesített lakóingatlan tulajdoni lapjának másolata,
– 2200 forint értékû illetékbélyeg.

Esetlegesen felmerülô további kérdéseikre készséggel
válaszolnak a polgármesteri hivatal jogi, önkormány-
zati és szervezési csoportjának munkatársai ügyfélfo-
gadási idôben személyesen a Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7. I. emelet 117. számú irodában vagy a 452-
252-es telefonszámon (1181-es vagy 1185-ös mellék).

Szinte minden családban
elôfordul, hogy valaki

hosszabb-rövidebb idôre
munkanélkülivé válik, annak
minden lelki és anyagi vonza-
tával együtt. A már-már biz-
tosnak hitt munkáját elvesztô
ember önbecsülése csökken,
és ha a család a jobb napo-
kon nem tartalékolt, rövid idô
alatt kifizetetlen számlák so-
rakozhatnak a konyhaszek-

rény polcán. Van, aki ilyenkor
megrázza magát, valami telje-
sen újba fog, vagy elvállal
szinte minden munkát. Van-
nak azonban olyanok is, akik
rendkívül nehezen, illetve se-
gítség nélkül egyáltalán nem
találnak vissza a munkaerôpi-
acra. Az alacsony iskolai vég-
zettséggel, elavult szakmával
rendelkezôk esélye – valljuk
be – elég csekély, s csak hal-
mozza a nehézségeket, ha
pályakezdôrôl, megváltozott
munkaképességû vagy 45 év
feletti korú emberrôl van szó.
A Békéscsabai Civil Szerve-
zetek Szövetsége egy másfél
éves program keretében pon-
tosan nekik nyújtott segítsé-
get egy projekttel, amely az
EU társfinanszírozásával, a

Nemzeti Fejlesztési Terv kere-
tében valósult meg. Az Alter-
natív munkaerôpiaci szolgál-
tatások Békés megyében
címû projekt zárókonferenciá-
ját, értékelését január végén
tartották a városháza díszter-
mében.
Mint azt Gólya Pál, a szö-

vetség elnöke elmondta, mivel
eddigi legnagyobb projektjük
utófinanszírozású, megvalósí-

tásához hitelre, ahhoz pedig
ingatlangaranciára volt szük-
ség. Békéscsaba közgyûlése
a civilek rendelkezésére bo-
csátotta és terhelhetôvé tette
az Árpád sor 2–7. szám alatt
található faházat, ahol igazi
otthonra lelt a szövetség. Dr.
Szitás László, a Dél-alföldi Re-
gionális Munkaügyi Központ
munkatársa vázolta a munka-
erô-piaci helyzetet. Beszélt ar-
ról, hogy a központ többek
közt foglalkozási információk-
kal, munkaközvetítéssel, állás-
keresési, pszichológiai és re-
habilitációs tanácsadással
igyekszik segíteni a hozzájuk
fordulóknak.
Az alternatív munkaerô-

piaci szolgáltatásokról Kisné
Zsigovics Erzsébet projektve-

zetô számolt be. A HEFOP-
program fô pályázója a Bé-
késcsabai Civil Szervezetek
Szövetsége volt, partnerszer-
vezetként a Mûszaki és Ter-
mészettudományi Egyesület,
valamint a Mentálhigiénés
Egyesület vett részt a munká-
ban. A 2006. augusztus 1-jén
indult programba több mint
200 hátrányos helyzetû mun-
kanélkülit vontak be, ôket 650
jelentkezô közül választották
ki. Sokan a 45 év feletti kor-
osztályból kerültek ki, akik jel-
lemzôen már több kudarcot
megéltek, és féltek, hogy ne-
hezen megy majd számukra
a tanulás. A fejlesztési sza-
kaszban az érintettek kom-
munikációs és önismereti tré-
ningen, tanulás-módszertani
tréningen, angolnyelv-tanfo-
lyamon, számítástechnikai
tanfolyamon, álláskeresési és
munkában maradást segítô
tréningen vehettek részt.
Nem elhanyagolható szem-
pont, hogy a tréningek, tanfo-
lyamok idejére a résztvevôk a
megélhetésüket biztosító tá-
mogatást és útiköltség-térí-
tést is kaptak. A képzésbe he-
lyezettek többek közt daj-
kának, nehézgépkezelônek,
kômûvesnek vagy kereske-
dônek tanulhattak. Közel 80
alacsony iskolai végzettségû
álláskeresô szerzett OKJ-s
képzettséget. 
A program eredményeként

több mint 60 munkáltató be-
vonásával 99 embert sikerült
munkába állítani, közülük 88
fô zárásig legalább négy hó-
napot már dolgozott, és most
is dolgozik 64 ember. Ez pe-
dig egyszersmind legalább
ugyanannyi nyugodtabb csa-
ládot is jelent. 

Mikóczy Erika

Munka civil segítséggel
A fenntartó tájékoztatja a szülôket a beiskolázás

rendjérôl az intézményekben, a www.bekescsaba.hu
honlapon és a városi újságon keresztül.

Az iskolák februárban beiskolázási célú nyílt napok-
ra hívják meg az óvodás gyermekeket, illetve szüleiket. 

A nevelési tanácsadó megküldi az iskolaérettségi
vizsgálat eredményét az érintettek és az oktatási,
közmûvelôdési és sportosztály részére 2008. február
22-ig. 

A Szabó Pál Téri Általános Iskola, illetve a Jankay Ti-
bor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon
igazgatója megküldi a logopédiai osztályba, illetve a
sportiskolai osztályba történô jelentkezéshez kapcso-
lódó vizsgálat eredményét az érintettek, illetve az okta-
tási, közmûvelôdési és sportosztály részére 2008. feb-
ruár 22-ig. 

Az óvodák megküldik az oktatási, közmûvelôdési és
sportosztály részére a leendô tankötelesekrôl készült
adatlapokat 2008. február 26-ig.

Az egyeztetés lezárása után az oktatási, közmûvelô-
dési és sportosztály az iskolák rendelkezésére bocsát-
ja a tankötelesek névsorát, az iskolák a részükre átadott
névsorok alapján nyilvántartják és követik a körzetükbe
tartozó gyermekek útját a beiratkozásig.

A jelentkezési lapokat kiosztják az óvodákban azon
tanköteles tanulók szülei számára, akinek lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye Békéscsabán ta-
lálható, illetve akinek lakóhelye nem, de tartózkodási
helye Békéscsabán található. 2008. február 29.

Kivétel a logopédiai osztályba, illetve a sportiskolai
osztályba jelentkezôk. A logopédiai osztályba jelentke-
zôk a Szabó Pál Téri Általános Iskolában, a sportiskolai
osztályba jelentkezôk a Jankay Tibor Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és Diákotthonban kapják meg
jelentkezési lapjukat. Minden gyermek csak egy jelent-
kezési lapot kaphat. Az óvodavezetô felelôssége min-
den gyermek jelentkezésének megszervezése.

A jelentkezési lapokat összegyûjtik a szülôktôl, ame-
lyeket az intézményvezetô által hitelesítve továbbítanak
az iskolának. 2008. március 5.

Ezt megelôzôen semmiféle jelentkezést nem fogad-
hat el az iskola. Az iskola csak nyilvántartásba veszi a
gyermeket, de még nem létesít tanulói jogviszonyt. 

Az intézmény – a pedagógiai programjában jóváha-
gyott módon – alkalmassági vizsgálatot tarthat az intéz-
ménybe jelentkezôk részére. 2008. március 6–7.

Azok a tanulók is részt vehetnek az alkalmassági
vizsgálatokon, akinek lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye nem Békéscsabán található, de a fel-
vétel csak a békéscsabai lakóhellyel rendelkezô tanu-
lókról szóló döntés után, a beiskolázási szabályzatban
rögzített feltételi eljárás szerint történhet meg.

Az oktatási, közmûvelôdési és sportosztály 2008.
március 10-ig megkapja a jelentkezési lapokról isko-
lánként készített összesítést.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága az
elôkészítô folyamatokat nyomon követi. A 2008. már-
cius 27-i közgyûlésen a jelentkezési számok ismere-
tében az önkormányzat véglegesíti az egyes iskolákban
indítható osztályok számát, dönt az átirányítás módjáról
iskolánként megállapítva a fellebbezés során betölthe-
tô létszámot.

Az iskolák döntenek a tanulók felvételérôl – szükség
esetén lefolytatják a sorsolást – 2008. március 31-ig. 

Az iskola döntését határozatba foglalja. A határoza-
tot meg kell indokolni. A határozatnak a jogorvoslati jog-
gal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell. 

Az iskola a döntésérôl 2008. április 2-ig írásban ér-
tesíti a szülôket. 

Elutasító határozat esetén a szülôket értesítô levélnek
tartalmaznia kell a szabad hellyel rendelkezô iskolákat.
A szülô a határozatban meghatározott határidôig ezek
közül választhat. 

A beíratás idôpontja: 2008. április 29–30. A beíra-
tással jön létre a tanulói jogviszony.

A pótbeíratás idôpontja: 2008. május 5.

Nem békéscsabai lakóhellyel rendelkezô tanulók fel-
vételi eljárása 2008. május 6-tól.

A tanulók szülei megkaphatják jelentkezési lapjukat
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztályán megje-
lölve a szabad férôhellyel rendelkezô iskolákat. 2008.
május 5.

Az iskolák a beiskolázási szabályzatban meghatáro-
zottak szerint 2008. május 7-ig döntenek a tanulók fel-
vételérôl. Az iskola a döntésérôl 2008. május 9-ig írás-
ban értesíti a szülôket. 

Az iskola igazgatója 2008. május 9-ig értesíti a tanu-
ló állandó lakóhelye szerinti jegyzôt a tanulói jogviszony
létesítésérôl.

BÉKÉSCSABA ANNO...

Városunk régi és mai arca
Hatvanéves városkép

Hatvan esztendeje ké-
szült belvárosi városkép

látható az egykori fotográfián.
A képet az idén 140 éve ava-
tott Fiume szálló kora eklekti-
kus stílusban épült homlokza-
ta uralja. 
Abban az idôben a szállo-

da sarki bejárata a népszerû
kávézóba vezetett. Késôbb a
díszes portálú Krayer-festék-
üzlet költözött a helyiségbe, s
hosszú idôn át – egészen a
háború befejezéséig – ott ma-
radt. A felvételkor helyét már
a sokak emlékezetében meg-
maradt háztartási üzlet foglal-
ta el. Éppen úgy volt minden,

mint a kép részletein, a ma-
gasba törô reklámoszlop tete-
jén órát láthattak a kor polgá-
rai. Ettôl kissé távolabb he-

lyezkedett el a hirdetôtábla,
amely aktuális képes hírek-
kel, karikatúrákkal tudósított.
Láthatjuk, hogy távolabb egy
korabeli autóbusz parkolt.
Nincs a képen, de a Fiume
elôtt volt az autóbusz-pálya-
udvar lapos tetejû váróterme
is. A háttérben feltûnnek a fô-
tér – már akkor is meglévô –
dús lombozatú fái, s a várost
jelképezô, monumentális
nagytemplom tornya. 
A jelent megörökítô felvétel

a változást jelzi. Meglehet,
egykor majd ez is csak em-
lékkép lesz.

Gécs Béla

A 2008. évi általános iskolai beiskolázás ütemterve

Kedves Szülôk!
A Savio Szent Domonkos Katolikus 
Általános Iskola szeretettel hívja, várja

önöket és iskolába készülô gyermekeiket
2007. február 23-án, 
szombaton 8–12 óráig 

NYÍLT TANÍTÁSI NAPJÁRA.
Ezen a napon lehetôségük lesz 
bepillantani az iskola életébe, 

megismerkedhetnek a leendô tanító 
nénikkel, tanítási órákat látogathatnak.

Savio Szent Domonkos 
Katolikus Általános Iskola, 

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. sz.
Telefon: 66/323-524


