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HanóMiklós alpolgármes-
ter, a körzet képviselôje

május elsô napjaiban egy disz-
nót ajándékozott a kerület la-
kóinak, amelyet a Mokry utcai
idôsek klubjában levágtak és
feldolgoztak, majd jó hangula-
tú rendezvény keretében el is
fogyasztottak. Az ajándékozó

maga gondoskodott a kenyér-
rôl, italról is, no meg ô szervez-
te a munkát Csanálosi László-
val, Varga Anett-tel és a többi
segítôvel.

A rendezvényt örömmel fo-
gadták a lakók, hiszen ilyen
még nem volt a kerületben. A

vendéglátók már reggel vérrel,
pirított májjal várták az érdek-
lôdôket, akik örömmel jöttek a
rendhagyó disznóvágásra.
Ebédre székelykáposztát fôz-
tek, ami még a vártnál is ha-
marabb elfogyott. A friss hur-
ka, kolbász kiosztása nem kis
feladatot rótt Hricsovinyinéra,

Hocznéra és a klub többi dol-
gozójára.

A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Vantara Gyula pol-
gármester és felesége, de itt
volt Kovács Erzsébet és Turi-
Kovács Béla is.

Disznóvágás a Mokryn

Egy tavalyi kormányrende-
let értelmében 2008. ja-

nuár 1-jétôl megszûnt az ön-
kormányzat rehabilitációs bi-
zottságának mûködése, ter-
mészetesen azzal a feltétellel,
hogy a még folyamatban lévô
ügyeket lezárják.

Mûködésük hat éve alatt
kéthetente üléseztek, alkal-
manként átlagosan tizenöt-
húsz ember ügyében hoztak
döntést, ami évente négy-
száz-ötszáz ember, s ugyan-
ennyi család életét érinti. Ezen
idôszak során nem volt vitás
vagy késve intézett ügyük.

A bizottság elnöke dr.
Arany Rita munka-egészség-
ügyi fôorvos, tagjai: Kovács
Edina, a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Békés-
csabai Regionális Kirendelt-
ségének ügyfélszolgálati ve-
zetôje és Mucsi Péter szociá-
lis ügyintézô.
Dr. Benedek Mária, Békés-

csaba jegyzôje köszönetet
mondott a bizottság tagjainak
a hosszú ideig tartó, sikeres
munkáért, jelképes ajándék
átadásával és köszönô, mél-
tató szavaival emelve ünnepi-
vé a találkozást.

Átkerekeztek a városon
Aközelmúltban Békéscsa-

bán járt a II. Két Keréken
az Unióban országos kerék-
pártúra szervezôje, Zelei Jó-
zsef, aki békemissziója során
körbejárta már Európát. A
vendéget Köles István alpol-
gármester fogadta a városhá-
zán, majd rövid beszélgetés
után iskolásokkal együtt átke-
rekeztek a városon.

A túra érintette Budapestet
és a megyei jogú városokat.
Hozzánk Kecskemétrôl érke-
zett és Szegedre indult kerék-
párjával Zelei József, aki sze-
retné felhívni a figyelmet a
Bringázz munkába! kezdemé-
nyezésre. Demonstrálja, hogy
jó volna egy olyan Európában
élni, ahol egy kerékpáros ve-
szélyek nélkül, mások segít-
ségére támaszkodva járhatja
be a kontinenst, ahol nem kell
félni az erôszaktól, ahol az

ember „nem fullad bele a
technikai civilizáció szmogjá-
ba, és ahol nem okoz szoron-
gást az idô szorítása”.

Békéscsabán sokan járnak
biciklivel, a várost körbeke-
rékpározó csapat azonban
nem kis meglepetést okozott.

Talán csak rájuk csodálkoz-
tak, de talán többekben fel-
merült az is, hogy mindnyájan
tehetünk valamit a klímaválto-
zás megfékezéséért, a termé-
szet védelméért és a globális
felmelegedés ellen.

m. e.
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Az érdeklôdô lakosság, il-
letve nevükben az Békési

Úti Közösségi Házak vezetôje,
Veres Kriszta mondta el véle-
ményét. Ennek lényege, hogy
az egyik épületrész kivonása
miatt a csoportok féltik eddigi
mûködésüket, nem szeretnék
elveszteni a „kulcsos ház” jel-
leget. „Mi itt élünk, ide mindig
be tudunk jönni, családias a
légkör…” – fogalmazott Pintér
Tibor, a Csaba táncegyüttes
vezetôje, aki ugyancsak a kis
közösségekben hisz inkább,
mint a multikulturális megain-
tézményben, s leginkább a
„hely szellemét” félti az átszer-
vezéstôl.

Mint ismeretes, a városve-
zetés a közelmúltban egy
olyan lakosságifórum-soroza-
tot indított el, melynek kiemelt
célja a készülô középtávú kul-
turális stratégia ismertetése,
valamint az Agóra-projekt kap-
csán tervezett intézményracio-
nalizáció, átszervezés vélemé-
nyeztetése a lakossággal. A
fórumon megjelentek zöme
maga is lelkes látogató.

A kulturális
stratégiáról
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A pénteki megnyitón Vantara
Gyula, Békéscsaba polgár-
mestere egyebek mellett azt
hangsúlyozta, hogy az ilyen
alkalmakon a helyi és más vi-
dékrôl érkezô vállalkozások-
nak módjuk van új kapcsola-

tok teremteni. A seregszemlén
megjelenhetnek a vállalkozók,
akik mindannyian fontosak a
városnak, hiszen munkahe-
lyeket teremtenek, fejlôdést
hoznak. A polgármester utalt
arra is, hogy vállalkozásbarát

önkormányzatként kívánnak
mûködni, a városvezetés
igyekszik segíteni a gazdasá-
gi élet helyi szereplôit. Szán-
dékuk szerint nem kívánnak
adókat emelni és új adókat
bevezetni, ha csak nem kény-
szeríti ôket erre a kormányzat.

A megnyitó során Domo-
kos László, a megyei önkor-
mányzat elnöke arról is szót
ejtett, hogy a nehéz piaci
helyzetben a megye is segíte-
ni kíván a kis- és középvállal-

kozásoknak. Olyan telephely-,
illetve inkubátorház-progra-
mot indítanak, amelynek se-
gítségével a tôkehiányos vál-
lalkozások kedvezô bérleti
feltételek mellett juthatnak te-
lephelyhez.

Az idén is ingyenesen láto-
gatható Csaba Expón 117
standon állítottak ki a vállal-
kozók, 17 ezer négyzetméter-
nyi külsô és 2400 négyzetmé-
ter belsô kiállítási területen.

Ismét tömegeket vonzott a Csaba Expo

Köszönet a munkáért
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Idén 11. évfordulóját ünnep-
li a hosszútávfutók körében

egyre népszerûbb Békéscsa-
ba–Arad–Békéscsaba nem-
zetközi szupermaraton. A ver-
seny idôpontja május 24–25.

XI. nemzetközi
szupermaraton

A panelprogram
megtakarításai

Múlt évben az iparosított
technológiával épült la-

kások felújítására, energiata-
karékossá tételére kiírt pályá-
zat segítségével összesen tíz
lakótömb négyszáztizennyolc
lakását korszerûsítették Bé-
késcsabán, köztük a Penza-
lakótelep 1. számú tízemele-
tes épületének önálló tömb-
jét. Több hónappal a panel-
program után a kézzelfogha-
tó eredményekrôl kérdeztük a
ház közös képviselôjét, Nagy
Mihályt.
– Milyen munkákat végez-

tek el az épületen a program
keretében?

– A nyílászárók eredetileg
faszerkezettel készültek, amely
a naptól és az esôtôl erodáló-
dott, nem tartotta meg a fes-
téket, zsugorodott, rések ke-
letkeztek rajta. A házat úgy
építették, hogy a belsô, nega-
tív sarkon nyitott loggiát hoz-
tak létre, amely hûtötte a
konyhát, a körfolyosót, és
jelentôs hôveszteséget oko-
zott. Hôkamerás felvételt is
készítettünk az épületrôl.
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Immár tizenhatodik alkalommal, amegszokott színvonalon,
gazdag programkínálattal, színes szórakoztató rendezvé-
nyekkel zajlott le május 9–12. között a sportcsarnoknál a
Csaba Expo. A XVI. Csaba ExpoNemzetközi Kiállítás és Vá-
sár, valamint a hozzá csatlakozó IV. Békés Bau Építôipari
Szakkiállítás az idei esztendôben is sok érdeklôdôt vonzott.

A Polgárok Békéscsabáért Egyesület
tisztelettel meghívja Békéscsaba város polgárait

a Trianon-emlékmû
2008. június 4-én 18 órakor
tartandó avatóünnepségére.

Helyszín:
az Andrássy út és a Jókai utca keresztezôdése.

Az átadóünnepséget követôen
a KORMORÁN ZENEKAR ad koncertet.

Beadták a szennyvízpályázatot
(A sorsdöntô beruházásról szóló cikkünk a 4. oldalon)
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FESTÉS, MÁZOLÁS,
HOMLOKZATFESTÉS,
TAPÉTÁZÁS STB.
30 éves tapasztalattal

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

Békéscsabán a jelzôlámpás
forgalomirányító készülékek

üzemeltetését

a „FORG-TECH” Kft.
végzi.

Észrevételeikkel kapcsolatos
bejelentéseiket a 66/528-150-es
telefon/fax számon tehetik meg.

Disznóvágás a Mokryn
A hangulatról, a jelenlévôk
szórakoztatásáról mindvégig
Hricsovinyi Tamás képviselô
gondoskodott élôzenével.

A minden téren élvezetes
napért a kerület lakói nevében

köszönetünket fejezzük ki Ha-
nó Miklós alpolgármesternek,
és sok sikert kívánunk a továb-
bi munkájához.

Romhányi Istvánné,
a Mokry utcai idôsek

klubjának tagja
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Békéscsaba, Berényi u. 144/1.

Az Andrássy útról új hely-
re, a Baross utca 34.

szám alatti, korszerûen be-
rendezett épületbe költözött a
MÁV-rendelô. Az ott dolgozó
orvosok a vasutasok ellátása
mellett foglalkoznak a hon-
védség tagjaival, a rendvédel-
mi dolgozókkal, a testületek
nyugdíjasaival és a hozzátar-
tozóikkal, de kapacitásuk
függvényében a város polgá-
rait is várják.

A Vasút-egészségügyi
Közhasznú Társaság szolgál-
tató tevékenysége bôvült, já-
róbeteg-ellátást végzô csa-
bai szakorvosi rendelôiknek
azonban sem az elhelyezke-

dése, sem építészeti, sem
mûszaki állapota nem felelt
meg a kor követelményeinek,
ezért új rendelôk bérlése mel-
lett döntöttek.

A jelenlegi telephely (a
Kner Nyomda épületével
szemben) földszintes épület,
akadálymentes, tömegközle-
kedéssel megközelíthetô, a
rendelôk és a kiszolgálóhelyi-
ségek jól felszereltek, klimati-
záltak.

A megnyitón a MÁV Zrt.
nevében Kaposvári Péter
igazgató, területi képviselô
köszöntötte a vendégeket.
Dr. Pásztélyi Zsolt, a Vasút-

egészségügyi Kht. ügyvezetô
igazgatója elmondta, hogy a
társaság a magyar járóbeteg-
ellátás két százalékát repre-
zentálja.

M. E.

Szakrendelô a Baross utcán

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
Az FVM elrendelte az ebek veszettség elleni kötelezô védôol-
tását. Felhívjuk valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tu-
lajdonában lévô minden három hónapnál idôsebb ebet vezes-
sen elô veszettség elleni védôoltás céljából az alant felsorolt
napokon és idôpontban szájkosárral ellátva, pórázon. Az oltás
elmulasztása a veszettség terjedését segíti elô, ezért az oltat-
lanul maradt ebek kiirtásra kerülnek.

Az oltások helye és idôpontja a következô:
Szabadság Tsz, központ 05. 27. (kedd) 8–9 óráig
Jaminai piac 05. 27. (kedd) 14–17 óráig
Dobozi út–Görbe u. sarok 05. 27. (kedd) 16–17 óráig
Krajcsó kocsma (Szarvasi út) 05. 28. (szerda) 7–8 óráig
Fürjes vasútállomás 05. 28. (szerda) 8–9 óráig
Mokry u. buszforduló 05. 28. (szerda) 14–16 óráig
Jaminai piac 05. 28. (szerda) 14–17 óráig
Pulszky u.–Lenkei u. sarok 05. 28. (szerda)16.30–17.30 óráig
Állatvásártér 05. 28. (szerda) 16–17 óráig
Volt Május 1. Tsz, Dózsa major 05. 28. (szerda) 15–15.30 óráig
Czuczor u. 4. 05. 28. (szerda) 18–19 óráig
Sikony postaláda 05. 28. (szerda) 16–16.30 óráig
Cirkusz tér 05. 29. (csütörtök) 15–16 óráig
Varságh B. u. 2., körgát 05. 29. (csütörtök)

16.30–17.30 óráig
Gerla 05. 29. (csütörtök) 16–17 óráig
Nádas-sori zsilip (Békési út) 05. 29. (csütörtök) 18–19.30 óráig
Május 1. Tsz, 3. brigád 05. 29. (csütörtök) 17–17.30 óráig
Csányi u.–Bánát u. sarok 05. 30. (péntek) 16–17 óráig
Lencsési ltp., körgát 05. 30. (péntek) 16–17 óráig
Lencsési ltp., 7-es busz fordulója 05. 30. (péntek) 17.30–18.30 óráig
Veszely csárda 05. 31. (szombat) 6–6.30 óráig
Fényesi út 110. (Fényesi bolt) 05. 31. (szombat) 7–8 óráig
Dobozi út–Görbe u. sarok 05. 31. (szombat) 8–9 óráig
Lencsési ltp., 7-es busz fordulója 06. 02. (hétfô) 17–18 óráig
Mezômegyer, mázsaház 06. 02. (hétfô) 7–9 óráig
Veres Péter köztér 06. 03. (kedd) 16–18 óráig
Gerla 06. 04. (szerda) 16–17 óráig
Szent L. u. (víztorony) 06. 05. (csütörtök) 16–17 óráig
Mezômegyer, Kurta sor 06. 05. (csütörtök) 7–8 óráig
Mezômegyer, mázsaház 06. 05. (csütörtök) 17–19 óráig
Szabó Dezsô u. 23. 06. 06. (péntek) 9–9.30 óráig
Veres P. köztér 06. 07. (szombat) 9–11 óráig
Jaminai piac 06. 09. (hétfô) 14–17 óráig

A helyszínen minden eb után bruttó 2200 Ft oltási díjat kell
leróni! Az FVM-rendelet értelmében kötelezô az ebek féregte-
lenítése is, a gyógyszer ára egyedileg a helyszínen fizetendô!

Dr. Burai Mihály Dr. Soós József
közigazgatási osztályvezetô sk. hatósági fôállatorvos sk.

Fotó: Kárász Péter

Sikeres önvédelmi szeminárium
Nemrégiben a kettes is-

kola adott otthont a ha-
gyományos tavaszi önvédel-
mi szemináriumnak. A házi-
gazdák – a Békés Megyei
Harcmûvész Szövetség, a
Magyar Tartalékosok Szövet-
sége Békés megyei és bé-
késcsabai szervezete – min-
dent megtettek a kétnapos
rendezvény sikeréért.

A szakmai elõadó ezúttal is
Shihan Robert Manole VIII.
DAN kyoshi, az Európai Ju-
Jitsu Unió (EJJU) alelnöke
volt, aki a rá jellemzõ elmé-
lyültséggel és türelemmel ve-
zette a munkát. Több irányzat
érdeklõdõ képviselõi is eljöt-
tek, köztük szép számmal fe-
kete övesek, mesterek, ma-

gas övfokozatú szakembe-
rek. Olyanok is akadtak – biz-
tonsági õrök, rendõrök, kato-
nák –, akiknek munkaköré-
ben fontos szerep juthat az
önvédelmi sportok ismereté-
nek. Dr. Zöllei Zoltán alezre-
des, a magyar honvédség ké-
zitusa-szakértõje, több kiváló
szakanyag és kiképzési terv
szerzõje éppen olyan jókedv-
vel és örömmel vett részt a
munkában, mint például Lo-
vász György V. DAN mester,
az SKI Hungary elnöke.

Az elsõ napon pusztake-
zes önvédelmi technikákat,
majd a késes támadások el-
hárítását gyakoroltak a részt-
vevõk, másnap pedig bot-
technikák, késes támadások

és védések kerültek sorra. A
rendezvény zárásakor a me-
gyei szövetség elnöke, Gre-
gor László V. DAN értékesnek
ítélte az eltöltött hétvégét,
amely az oklevelek átadásá-
val zárult. Itt Borbíró Zoltán, a
Matasz országos alelnöke és

Wertheim Albert ezredes, a
Matasz megyei alelnöke tisz-
teletbeli Matasz-tagsági igaz-
ványt nyújtott át Robert Ma-
nole mesternek, a tolmácso-
lás feladatát vállaló nagysza-
lontai dr. Tóth Ferenc IV. DAN
kempo karate mesternek és a
csabai harcmûvészek régi
barátjának, az aradi Sorin Jur-
ma mesternek. A következõ
önvédelmi szeminárium õsz-
szel lesz, ezt a Hebõk Zoltán
mester vezette Fekete Harcos
Önvédelmi Egyesület szerve-
zi majd.

A szemináriumon készített
fényképek megtekinthetõk a
Békés Megyei Harcmûvész
Szövetség honlapján, a ké-
pek között.

Két régi csabai, Kôváry E. Péter és Sarusi Mihály összeha-
jolt a megyei könyvtárban. A házigazda Kôszegi Barta Kál-
mán volt

ATessedik fôiskola terve-
zett integrációja miatt ag-

godalmunkat fejezzük ki. De-
rült égbôl villámcsapásként ért
bennünket a hír, hogy a fôisko-
la szenátusa támogatja az in-
tegrációnak nevezett beolva-
dást. Tudjuk, hogy a Gyur-
csány-kormány politikája elle-
hetetleníti a felsôoktatást, de
egy ilyen lépést alaposabb tár-

sadalmi egyeztetésnek és
konszenzusnak kell kísérnie.

Nem látható a beolvadás
eredménye: Miért jó ez Békés
megyének, Békéscsabának?
Miért lesz érdemes Békéscsa-
bán, Szarvason, Gyulán tanul-
ni? Legelôször ezeket a kérdé-
seket kell feltenni.

A Békés Megyei Önkor-
mányzat és Békéscsaba Me-

gyei Jogú Város Önkormány-
zata támogatja, hogy minél
több Békés megyei fiatal a
megyében kapjon lehetôsé-
get diplomája megszerzésé-
hez, ami a megye egyik kie-
melt értéke.

Domokos László,
a megyei közgyûlés elnöke

Vantara Gyula, Békés-
csaba polgármestere

Derült égbôl villámcsapás A Békéscsabai
Civil Kerekasztal
2008. június hó 4-én
14 órai kezdettel tartja

soron következô ülését
Békéscsaba Megyei Jogú

Város Polgármesteri
Hivatalának dísztermében.

Az ülés témája:
az intézményátalakítások

várható hatása Békéscsabán
intézményvezetôi, fenntartói,
foglalkoztatói, civil szemmel.

Tisztelettel vár minden
kedves érdeklôdôt

dr. Végh Lászlóné soros elnök.

Békés megyei érdekeltségû
eredmények:
45. Lehoczky Pál,

Békéscsabai Pegazusok
71. Lipták Tamás, Békéscsaba

148. Szabó László, Mezôberény
Alföldi TE

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

LENCSÉSI GYERMEKNAPI ELÔZETES • Május 24., szombat, 14–19 óráig
a Lencsési Közösségi Házban és a Féja Géza téren. Programok:

14.00 Szabadtéri játszóház, játékos ügyességi és sportvetélkedôk
14.30 Aszfaltrajzverseny
14.45 APhoenix Down Crew break dance csoport fellépése
15.00 ALencsési lakótelepi óvoda pom-Pom csoportjának mûsora
15.15 ANapsugár Integrált Óvoda Süni csoportjának elôadása
15.30 A József Attila iskola moderntánc-csoportjainak fellépése
15.45 ASzabó Pál Téri Iskola Hétpróbás néptánciskolájának összeállítása
16.00 Játsszunk együtt! – Nagy Erika, Mészáros Mihály és Tomanek Gábor,

a Jókai-színház mûvészeinek zenés gyermekmûsora
16.45 ALakótelepi Tömegsport Egyesület karate-bemutatója
17.00 Családi futóverseny
17.30 Bemutatkozik a Pegazus lovasiskola
18.00 AMagyar Herkules – Pakucza József, a világ egyik legerôsebb embere

produkciója (válogatás az amerikai turnék legsikeresebb mutatványaiból)
18.30 ADarida Táncszínház mûsora
19.00 ADj-Vu együttes fellépése

14 órától gyermeklánchinta és óriáscsúszda üzemel, 14–19 óráig lovaglási lehe-
tôség, 15–17 óráig vércukor-, vérnyomás-, testzsírszintmérés, életmód-tanácsa-
dás a városi védônôi szolgálat munkatársainak közremûködésével, a részt vevô
gyerekeknek üdítô és palacsinta díjmentesen, 15–18 óráig arc- és testfestés.
(Szervezô a Lencsési Közösségi Ház, a Lakótelepi Tömegsport Egyesület és a Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat. Kiemelt támogató a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormány-
zat és a Korona patika.)

Május 29., csütörtök, 16 óra: AHoló Hóbel László képzômûvész alkotásaiból
összeállított kiállítás megnyitója a közösségi ház nagytermében. Akiállítást meg-
nyitja Baji Miklós Zoltán. Megtekinthetô június 13-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

Június 2., hétfô, 14.30 óra: Vendégünk Fekete Pál, Békéscsaba díszpolgára.
Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából tartott elôadá-
sának címe „Hunyadi Mátyás történelmi nagysága”.

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

2008. MÁJUS 21–23. (szerda–péntek) 14.00
’56 csepp vér – filmvetítés középiskolásoknak

2008. MÁJUS 23. (péntek)
Alternites és vendégei koncert a Casinóban

2008. MÁJUS 24. (szombat) 14.00–18.00
ACsabai Virágház Kft. virágkötészeti bemutatója

2008. MÁJUS 24. (szombat) 21.00
Juventus klub a Casinóban

2008. MÁJUS 25. (vasárnap) 10.00–14.00
VÁROSI GYEREKNAP ASZÉCHENYI LIGETBEN
népmûvészeti kirakodóvásár, mesterség-bemutatók, játszóházak,
szájtáti próbahelyek ügyességi feladatokkal, találós kérdésekkel,
cikornyás fejtörôk és erdôkerülés, paprikajancsi csúzlizdája

2008. MÁJUS 26. (hétfô) 18.30
„Gazdálkodj okosan!” – Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

2008. MÁJUS 29. (csütörtök) 17.30
A szerelem misztériuma – Kiss J. Zsolt asztrológus elôadása

2008. MÁJUS 31. (szombat) 21.00
Juventus klub a Casinóban

ELÔZETES:

VIGYÁZZ, KÉSZ, NYÁR
AZ IFIHÁZ NYÁRI TÁBORAI

„ÍGY MÛKÖDIK” TÁBOR: 2008. június 23–27.
„Örökségünk Ôrei” Tábor: 2008. június 23–27.

Sakktábor: 2008. július 14–18.
Megyei színjátszó- és bábos tábor: 2008. július 28-ától augusztus 2-áig.

Bôvebb információ: 66/449-222 vagy www.ifihaz.hu.

Elefánt
Sörözô

Nyitva tartás:
naponta

7.00–22.00-ig vagy 3.00-ig
Családi, baráti rendezvények,

dartsklub.
Kéthetente csütörtökön

a kultúra jegyében blues,
népzenei és egyéb koncertek.

NEM DOHÁNYZÓ
SZAFARI TEREM.

A mûsor kezdete: 21 óra.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Békéscsaba, Illésházi u. 1.
www.elefantsorozo.hu

elefantsorozo@vipmail.hu
Telefon: 06-30/85-4444-8

Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

Mûsorajánló
2008. júniusig

Május 22.
Borsodi Blue

Június 5. Záróbuli:
Grandmother’s Jam

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Szilágyi Judit és dr. Kopcsák Zoltán, Tuska Ágnes és Bánfi Ádám,
Sarkadi Katalin és Vendrinszki Márk, Szabó Veronika és Gyaraki Sán-
dor István, Sódar Magdolna és Bozsó Sándor, Mácsai Edit (Békés-
csaba) és Horváth Gergely (Budapest XV. ker.), Gyôrfi Henrietta (Kon-
doros) és Szvitán Zoltán (Kondoros), Püski Edit Katalin (Mezôberény)
és Sovák Roland (Budapest).

SZÜLETÉSEK
Vágvölgyi Attila és Mórocz Emôke fia Dávid, Latorcai Balázs és Milyó
Karolina leánya Kamilla, Tóth Pál és Kovalik Marietta leánya Anna,
Benkô Tibor és Bánlaki Katalin fia Bálint, Virágh Béla Gergely és Le-
hoczky Csilla leánya Lili, Kovács János és Murvai Erika leánya Dor-
ka, Roszik István és Sarkadi Ágnes fia Máté, Vajtó Béla és Erdei Er-
zsébet leánya Nikoletta, Kollár Tibor és Popol Edit leánya Kamilla,
Krajcsovicz Zsolt András és Dobó Annamária leánya Hanna, Szatmári
Sándor és Szász Magdolna fia Levente (Békés), Budai János és
Szûcs Éva leánya Réka (Gyula), Valkusz András Kornél és Sánta
Gabriella leánya Petra Vivien (Békés), Tóth Endre és Farkas Tünde
leánya Antónia Panna (Vésztô).

HALÁLESETEK
Mézes Pálné Imre Jolán (1916), Jantyik József (1919, Kondoros), Pat-
kós Mihály (1934, Kondoros), Török Sándor Mihály (1950, Köröstarcsa).

ANYAKÖNYVIHÍREK

A megújult Phaedra programjai
Békéscsaba, Irányi u. 10.

2008. MÁJUS 22., csütörtök, 19.00 Dumaszínház. Fellépnek: Bödôcs Tibor,
a Magyar Rádió Bon-bon díjas humoristája és Lorán Barnabás, ismertebb ne-
vén Trabarna, a Magyar Rádió humorfesztiváljának gyôztese. Jegyár: 2400 Ft

2008. MÁJUS 29., csütörtök, 18.00 Paulinyi Tamás parapszichológiai kutató,
a Szintézis Szabadegyetem szakmai igazgatója elôadása Médiumitás és
szellemvilág címmel. Jegyár: 900 Ft

ELÔZETES: 2008. június 13. DJ Bobo koncert, élô show

TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG
Érdeklôdni a 30/577-8759-es telefonszámon.

A városvezetés képviseleté-
ben megjelent Herczeg Ta-
más tanácsnok a középtávú
kulturális stratégia ismerteté-
sébe kezdett az ide vonatkozó
kormányzati elképzelések,
önkormányzati határozatok
magyarázatával.
Szente Béla, az ifjúsági ház

igazgatója az Agóra multi-
funkcionális közösségi köz-
pont terveit, a pályázat köve-
telményeit ismertette. Kihang-
súlyozta: nagy szüksége van
a városnak az elnyerhetô 1,7
milliárdos támogatásra, hi-
szen jelenleg az önkormány-

zati költségvetés alig 1,8 szá-
zaléka fordítható közmûvelô-
désre, s ez nagyon szerény
mozgásteret ad. Szente Béla
azon véleményét is megfogal-
mazta, hogy a kulturális intéz-
mények racionalizálására (ha-
sonlóan más ágazatokhoz) az
Agóra-projekt nélkül is sor ke-
rült volna egy-két éven belül.
Az integráció nem zavarhatja
meg a helyi közösségek éle-
tét, azoknak ugyanúgy kell
mûködniük, mint korábban,
program emiatt nem marad-
hat el – szögezte le az ifiház
igazgatója.

Gajdács Emese

A kulturális stratégiáról
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Aváros közmûvelôdési
stratégiájáról és az Agóra

multifunkcionális közösségi
központ kapcsán tervezett in-
tegrációról tartottak fórumot a
Lencsési Közösségi Házban.

A nagyterem megtelt, so-
kan szólaltak fel az ott mûködô
klubok és csoportok tagjai kö-
zül. Elhangzott, hogy féltik a
közösségeiket, hagyományai-
kat, a házat, ahová szinte ha-
zajárnak. Elismeréssel szóltak
az intézmény vezetôjérôl, Ta-
kács Péterrôl, valamint egy fô-
állású és egy félállásban dol-
gozó munkatársáról, akik igazi
értékeket tárnak a közönség
elé. Mint mondták, egy Mezô-

berény nagyságú lakótelep
megérdemel egy önálló kö-
zösségi házat, a gazdálkodás
adminisztrációját pedig már
úgyis az ifjúsági ház végzi. Ta-
kács Péter beszélt arról, hogy
a múlt évben 1089 esemény
volt a házban, ezeket össze-
sen 36 000 ember látogatta.
Megjegyezte: a pályázati kií-
rásban nem fedezhetô fel az,
hogy racionalizálás alatt integ-
rációt kell érteni, 9,6 milliós
éves támogatásukon egyéb-
ként sincs mit racionalizálni.
Szente Béla és Herczeg Ta-

más elmondták, hogy az uniós
pályázaton 15 önkormányzat
vesz részt, közülük kilenc vagy

tíz nyerhet. Mintegy 180 milliós
önrésszel – amely az épületki-
vonásokból adódna – nyertes
pályázat esetén 1,7 milliárd fo-
rint jöhet Békéscsabára, en-
nek egyik feltétele azonban a
racionalizálás. Szente Béla
megjegyezte, hogy az ifjúsági
ház nagytermének teteje rák-
keltô azbesztet tartalmaz, a pá-
lyázattal esély nyílhat a teljes
felújításra. Herczeg Tamás
hangsúlyozta, hogy az önkor-
mányzat az értékek megtartá-
sára törekszik, az aggodalma-
kat megérti, de a Lencsési kö-
zösségeit, programjait és cso-
portjait nem fenyegeti veszély.
A Lencsési részönkormányzat

részérôl dr.
Ferenczi Attila
jelezte, kiáll
azért, hogy
a ház közös-
ségei, prog-
ramjai ne
szenvedje-

nek csorbát, és hogy az intéz-
ményt továbbra is Takács Pé-
ter vezesse. Mint mondta, az
összevonást ezúttal nem leépí-
tés vagy pénzkivonás miatt kell
meglépni, hanem éppen azért,
hogy pénz jöjjön Békéscsabá-
ra. Hangsúlyozta, a tét óriási, s
a pályázati feltételeket nem a
város találta ki.

M. E.

Agóra-projekt: a tét óriási

Együttgondolkodás a közmûvelôdésrôl

Herczeg Tamás tanácsnok elô-
ször a kulturális stratégia ed-
digi „történetét” ismertette.
Mint elmondta, jelenleg a
2008–2015 közötti idôszakra
szóló munkaanyagról szól az
egyeztetés. Ezt megelôzôen
1991-ben fogadták el az elsô
stratégiát, amit 1997-ben né-

miképp megújítottak, így a
most készülô anyag a harma-
dik a sorban.
Szente Béla, az ifjúsági ház

igazgatója az Agóra-projektrôl
adott tájékoztatást a jelen lévô
szakembereknek, s mindezt a
létesítményrôl készült látvány-
tervekkel illusztrálta. A terve-

zett multifunkcionális Agórá-
nak három fô szempontnak
kell megfelelni. Létrejöttével ra-
cionalizálni kell a helyi közmû-
velôdési rendszert, közösségi
és élményfunkciókat kell nyúj-
tania és területi (térségi) fel-
adatokat is el kell látnia – kö-
zölte Szente Béla, majd hozzá-
tette: a racionalizálást megkö-
veteli a pályázat, s bár ez a lé-
pés csak három pontot ér, ezt
is komolyan kell venni, hiszen
az 1,7 milliárdos támogatásért
15 megyei jogú város verseng
majd, s közülük csupán nyolc-
kilenc nyerhet. A pályázat
meghirdetôi többcélú, multi-

funkcionális létesítményre ad-
ják a támogatást, mely agórá-
ja, közéleti központja lehet a
városnak.

A felvezetô gondolatok után
a közmûvelôdési szakembe-
rek mondták el véleményü-
ket. Szegediné Kozák Mária, a
Jankay Galéria igazgatója így
fogalmazott: „Egyik szemem
sír, a másik nevet. Jó dolog,
hogy a városban felépülhet az
Agóra, ugyanakkor nem jó,
hogy veszélybe kerül egy
mára beérett, kiválóan mûkö-
dô intézményrendszer. Az át-
szervezés pedig óhatatlanul
érdekeket sért.” G. E.

Több helyszínen tartottak az elmúlt hetekben olyan – a köz-
vélemény számára is nyitott – tanácskozásokat, amelyeken
Békéscsaba közmûvelôdése, középtávú kulturális straté-
giája, az intézmények tervezett racionalizálása volt a téma.
Az együttgondolkodást ösztönzô összejövetelek közül az
elsôt a városháza Mokos termében tartották, ahol a város
közmûvelôdési intézményeit képviselô szakemberek je-
lentek meg az elôadók mellett.

A Nôk Lapja két újságírója volt vendégünk

POLGÁRMESTERI SAJTÓKÖZLEMÉNY
Hosszas tárgyalások és egyeztetések után döntés született a Hon-
védelmi Minisztériumban arról, hogy a volt honvédelmi rendelte-
tésû lakások bérlôkijelölési joga véglegesen Békéscsaba Megyei
Jogú Várost illesse meg.

Az eredményes tárgyalások (megállapodás) után Békéscsaba
önkormányzata a 16 lakásból önkormányzati bérlakásokat alakít
ki, amellyel a szociálisan hátrányos helyzetben élôk lakásviszo-
nyain kíván segíteni. A lakásokat – melyek többek között a Vécsey
és a Tulipán utcában vannak – a szükséges felújítások után vehe-
tik igénybe a hátrányos helyzetû békéscsabai polgárok.

Vantara Gyula polgármester
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LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

Békéscsabán, a belvárosban, csendes kis utcában épült, liftes társas-
házban másfél szobás, kétszobás, egy plusz két fél szobás, két és fél
szobás lakások klíma-elõszereléssel, garázsok 16 m² alapterülettel.
Az udvarban kiépített parkolóhelyek használati joga megvásárolható.
Beköltözés a szerzõdéskötést követõen 8 hét.
Érdeklõdni a még lekötetlen lakásokról a helyszínen – ahol kollégánk be-
mutatja azokat – naponta 8 és 15 óra között, a részletekrõl, a szerzõdé-
si feltételekrõl minden kedden és csütörtökön 9 és 15 óra között, vala-
mint a 06-30/928-9595-ös telefonon Palkovits Istvántól lehet.

AUTÓÜVEG
CENTRUM

Szarvasi út 9.,
Hat ház u. sarok

Telefon: 450-358

SSzzééll  vvéé  ddõõ--aauu  ttóó  üüvveegg,,
nnaapp  fféénnyy  ttee  ttõõ  eell  aaddáá  ssaa

ééss  sszzee  rree  lléé  ssee,,  bbiizz  ttoo  ssíí  ttóóss
üüvveegg  kkáárrookk  üüggyy  iinn  ttéé  zzéé  ssee

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

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

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

(a Ví dia-ud var ban)

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

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk
Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.

((DDoo  bboo  zzii  úútt––EEiiffffeell--ttoorroonnyyttóóll  jjoobbbb  rraa  5500  mm--rree))

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

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

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

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

A megjelenteket több szem-
pont alapján zsûrizték, így jó
néhány díj is gazdára talált. A
fôdíjat az orosházi székhelyû
Linamar Nyrt. nyerte el az
idén. A legszebb külsô stand
díját a Békés megyei önkor-
mányzat intézményeinek, a
legszebb belsô standét a bé-
kési Hot-Drink Kft.-nek ítélték
oda. A legjobb gyártó a bé-
késcsabai Frühwald Kft., a
legjobb forgalmazó pedig az
Aranyi Imre és Társa Kft. lett.

A tizenhatodik Csaba Expo
szakmai rendezvényei mellett
kulturális programok is várták
az érdeklôdô vásárlátogató-
kat, zömében helyi csopor-
tok, elôadók léptek a szín-
padra. A legtöbb látvány -
elemmel talán a szombati lo-
vasparádé szolgált, melyen
békéscsabai lovasok mutat-
ták meg tudásukat, illetve a
megye más részeibôl is ér-
keztek paripák a nézôközön-
ség nagy örömére.

Gajdács Emese

Tömeg a Csaba Expón
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A rendezvényen Tari Gábor
igazgató elmondta: „A mint-
egy 4,2 milliárd forintos pro-
jekt keretében magyar olda-
lon meg épült közel harminc-
kilenc kilométer távvezeték,
megtörtént a békéscsabai
alállomás bôvítése, melynek
eredményeként lehetôség
van az új, 400 kV-os össze-

köttetés biztosítására.” A vég-
leges üzembe helyezés 2008
második felében várható, je-
lenleg még zajlik az új törvé-
nyi elôírásoknak megfelelô
kormányközi megállapodás
egyeztetése, s ezt követi
majd a határ két oldalán talál-
ható „végoszlopok” összekö-
tése, illetve a bekapcsolás-

sal járó üzemi próbák elvég-
zése.

Az összeköttetés megvaló-
sítására vonatkozó elôkészítô
munkálatokat, terveket és ta-
nulmányokat az Európai Unió
108 millió forinttal, míg a kivi-
telezési munkálatokat mint-
egy 370 millió forinttal támo-
gatta. 

Az elôzményeket ismertet-
ve Tari Gábor elmondta: 2004-
ben a délkelet-európai térség
villamosenergia-rendszere
csatlakozott a nyugat-európai
villamosenergia-rendszer-

hez, ezáltal Románia villamo-
san közvetlen összeköttetés-
be került Magyarországgal.

Hazánkon keresztül Romá-
nia felé ez idáig egy 400 kV-os
összeköttetés volt Sándorfal-
va és Arad között. A Békés-
csaba–országhatár–Nagy -
várad 400 kV-os projekt meg-
valósítása révén 2008-ban lét-
rejön a második, magyar–ro-
mán irányú 400 kV-os kap-
csolat, amely erôsíti a térség
átviteli hálózatának üzembiz-
tonságát. 

G. E.

Nemzetközi távvezeték készül

Ez világosan megmutatta,
hogy a nyílászárók és a nyi-
tott loggia miatt rossz a ház
hôgazdálkodása. Mi nem pa-
nelépületben lakunk, de meg-
feleltünk a pályázati feltéte-
leknek, mert a ház iparilag
elôállított betonváz szerkezet-
tel épült. Teljes nyílászárócse-
rét hajtottunk végre, az új,
mûanyag nyílászáró-szerke-
zet tökéletesen zár. A loggiá-
kat is beépítettük, tavaly au-
gusztus végén fejeztük be a
munkákat.
– Mennyit költöttek a felújí-

tásra?
– A program huszonkilenc-

millió forintba került, 6,13 mil-

liós állami támogatást kap-
tunk, tizenegymilliós hitelt vet-
tünk fel, amelynél a kamatokat
hat százalékpont erejéig átvál-
lalta az önkormányzat. A többi
pénzt saját erôbôl teremtettük
elô, a lakók négyzetméteren-
ként ezer forint egyszeri befi-
zetéssel járultak hozzá a költ-
ségekhez, ötvenhétezer, illetve
hatvannyolcezerr forinttal. A
házunkra átjátszóállomásokat
telepítettek internetes és mo-
biltelefonos cégek, ennek a
bevételeibôl az évek során tíz-
millió forint megtakarításunk
keletkezett, ezt is felhasznál-
tuk a korszerûsítésre.
– Milyen érezhetô változá-

sokat tapasztalnak?

– Javult a ház hôtartó-ké-
pessége. Nálunk központi
fûtés van, amit este mindig le-
állítottunk. Így reggelre ko-
rábban hét-nyolc fokkal csök-
kent a hômérséklet, most ez a
csökkenés csak egy-két fok.
Az árváltozások miatt nem lett
kevesebb a fûtésszámlánk,
viszont a fûtésre elfogyasztott
gáz mennyisége azt mutatja,
hogy mintegy 15-20 száza-
lékra tehetô a megtakarítás.
Jelentôsen csökkent a zaj-
szint is, és már nem érezhetô
a széljárás a lakásokban,
mint azelôtt. Ha nem is egy-
harmados a hômegtakarítás,
mindent egybevetve sokat ja-
vított a közérzetünkön a felújí-

tás. Egy házban persze min-
dig van tennivaló, most ka-
záncserét és telefonos kapu-
nyitó rendszer felszerelését
tervezzük.

M. E.

A panelprogram megtakarításai
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

A lig néhány évtizede még
nyugodtan lehetett inni a

házak udvarán lévô ásott ku-
takból, ma pedig még öntö-
zésre sem alkalmas a talajvíz.
A kertekbôl és zöldségesekbôl
– a talajba szivárgó szennyví-
zen keresztül – olyan kóroko-
zók juthatnak az élelmiszerek-
be, amelyek károsíthatják az
egészséget.

Hihetetlen, de igazság,
hogy ma Békéscsaba szenny-
vizének közel fele közvetlenül
szennyezi a környezetet. Ez a
baktériumokkal fertôzött, tisz-
títószerekbôl és mosóporok-
ból származó vegyi anyagok-
kal szennyezett víz nem más,
mint méreg, ami károsítja az
ivóvízbázist, ahonnan az ivóvi-

zet kapjuk. Számunkra termé-
szetes, hogy ha megnyitjuk a
csapot, akkor tiszta és egész-
séges ivóvíz folyik. De ha nem
vigyázunk, ha nem teszünk
valamit annak érdekében,
hogy megállítsuk a szennyvíz
talajba juttatását, a mai gyere-
keknek és unokáinknak nem
lesz tiszta és egészséges ivó-
vizük. Erre jelent megoldást 
a szennyvíz kezelése, ez a jö -
vô útja.

Ezen túlmenôen uniós elô-
írások is megszabják, hogy
az ivóvízbázisok és a környe-
zet védelmének érdekében-
ben minden településen meg
kell valósítani a szennyezett
vizek kezelését. 2010 végéig
Békéscsabának is meg kell

oldania az égetô csatornázá-
si problémát. 

Azért is nagyon fontos,
hogy a pályázat eredményes
legyen, mert ha nem kapunk
EU-s támogatást, a beruhá-
zást késôbb a városnak saját
költségén kell megvalósíta-
nia, ez pedig összehasonlít-
hatatlanul nagyobb terhet je-
lentene az önkormányzat és a
lakosság számára egyaránt.

A szennyvízcsatornázás
politika felett álló kérdés,
mindannyiunk közös érdeke.
A városvezetés már közel tíz
éve szeretné a csatornázást
megoldani; az elôzô városve-
zetés kezdte el a mosatni pá-
lyázat elôkészítését, melyet
2008. május 14-én beadtunk.

Veszélyben az ivóvízkincs?
Május 14-én beadták a szennyvízpályázatot

CSATORNÁZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSE VAN?
Kérjük, tegye fel a 80/922-008-as, éjjel-nappal ingyenesen
hívható zöldszámon vagy a szennyviz@bekescsaba.hu
e-mail címen. Munkatársaink a lehetô leghamarabb, de leg-
késôbb három napon belül válaszolnak önnek!

Útpályázati pénz
69 millió forintot nyert Békés-
csaba a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács belterületi
utak fejlesztésére és kiépíté-
sére kiírt pályázatán. A pénzt
a Nagy Antal utca, a Trefort
utca és a Kisszik utca útfej-
lesztésére fordítja a város.

A Rózsa Ferenc 
Gimnázium és Kollégium 

2 fô matematika–fizika–
informatika szakos

TANÁRI ÁLLÁST 
hirdet. 

A pályázat beadási határideje
az Oktatási Közlönyben 

való megjelenéstôl számított
30. munkanap.

A Széchenyi István Két Tanítási Nyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola 
(5600 Békéscsaba, Irányi u. 3–5., telefon: 66/322-611) 

az alábbi álláshelyeket hirdeti meg:
1 fô angol–történelem szakos tanár, 1 fô testnevelés–biológia, 

vagy testnevelés–földrajz, vagy testnevelés–bármely szakos tanár.

Feltétel: egyetemi végzettség.
Alkalmazás kezdete: 2008. augusztus 15.

Jelentkezés írásban, önéletrajzzal, 2008. június 20-ig.

Az állásokkal kapcsolatban felvilágosítást ad: Matyuska Ferenc.
Bérezés a kjt szerint.

TÍMÁR ELLA 
önkormányzati képviselô ezúton 
tájékoztatja választókörzetének 
lakóit, hogy fogadóóráinak helye 

megváltozott. 
Ezentúl a Lencsési Közösségi 

Házban várja választóit 
minden hónap elsô hétfôjén,

így legközelebb 
június 2-án, 17 órakor.

Vágréti-kamara. Vágréti János (1925–2004) kamara-kiállítását
láthattuk – az After Crying koncertje szervezôinek jóvoltából –
az ifjúsági ház nagytermének elôterében. 

Bukvai Istvánné 
ének-zene tanár 

szeretettel várja mindazokat 
a Wass Albert nyugdíjasklubba,

akik szeretnének 
megismerkedni különbözô néprajzi 

tájegységek népdalaival, és heti 
rendszerességgel szívesen 

énekelnék együtt a magyar kultúra 
gyöngyszemeibôl összeállított 

csokrokat.
A klub 2008. május 22-én 

tartotta alakuló foglalkozását. 

Elérhetôségük: 
Békéscsaba, Madách utca 38., 

telefon: 30/978-1383.

A Békéscsaba–országha tár–Nagyvárad között húzódó nem-
zetközi távvezeték kivitelezésének aktuális állásáról tájé-
koztatta a Csaba Expón megtartott energetikai fórum kere-
tében az érdeklôdôket Tari Gábor, a Magyar Villamosener-
gia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. átviteli igazgatója.
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Gazdikeresô

Herceget saját gazdája
adta be a Kétegyházi úti
menhelyre, aki minden
rossznak elmondta. Kezel-
hetetlennek szökôsnek,
agresszívnak mutatta be a
kutyát, talán azért, hogy
nyugodt lelkiismerettel
szabaduljon meg tôle. Ért-
hetô, hogy az állatvédôk
aggódtak, nem tudták, mit
is fognak kezdeni vele, hi-
szen feltehetôen nem lesz
könnyen örökbe adható.

Herceg azonban mind-
erre rácáfolt. Kiderült, hogy
barátságos, nyugodt ter-
mészetû, jóságos és rá adá-
sul nagyon szép a négy -
éves argentin dog fiú ku-
tya. Nemcsak az emberek-
kel, de más kutyákkal is jól
kijön, a világon semmi
probléma nincs vele. Nem
kimondottan jó házôrzô,
mert keveset ugat, de egy
szép nagy kertben, egy
kedves családnál biztosan
nagyon jól érezné magát,
és sok szeretettel viszo-
nozná a törôdést.

G. E.

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

Békéscsaba központjában, frekventált helyen, 
egy percre a Csaba Centertôl, új építésû társasházban

kulcsrakész lakások eladók 30 m2-tôl 90 m2 alapterületig. 
Érdeklôdni: 06-66/524-679, 06-70/523-4295. 

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

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

szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.

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

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

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

REK LÁM- ÉS 
REN DEZ VÉNY SZER VE ZÉS
Szó ró lap ok, egye di ter ve zé sû ki ad vány ok, ka ta ló gu sok gyár tá sa; aján dék tár gyak 
fel ira to zá sa, logózása; kü lön bö zõ szó ra koz ta tó és kul tu rá lis ren dez vé nyek 
szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa (la ko dal mak, fa lu na pok, ba rá ti és cé ges bu lik).

Új szol gál ta tás: SÁ TOR BÉR LÉS (sör pad, szín pad, han go sí tás).

Telefon: 06-30/326-8630 – TÓTH PRODUKCIÓ

www.
tothprodukcio.hu

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul 

2008. június 2-án 16 órakor, intenzív: június 16-án 16 órakor
Helyszín: Békéscsaba, ifiház

Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen.
Elôzetes információ: Horváth László, 30/938-8981

Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola

A történelem ünnepe volt
Aközelmúltban zajlott a

Magyar Tartalékosok
Szövetsége városi szervezete
és a város általános iskolás
történelem munkaközössége
által szervezett történelemver-
seny, melynek a Csaba Hon-
véd Kulturális Egyesület adott
otthont. Tíz iskola nevezte be
egyenként háromfôs csapatát. 

A rendezvényt Lestyánné
Hricsovinyi Julianna nyitotta
meg, majd Éliás György alez-
redes, a Matasz megyei elnö-
ke emlékplakettet adott át
Krett Attilának, a 2. Számú Ál-
talános Iskola tanárának, aki a
haditornák szervezésében ki-
emelkedô munkát végzett.
Mialatt a zsûri, Brazda Zsolt és
Bató Flórián a feladatlapokat

értékelte, a Békés megyei to-
borzóiroda munkatársai DVD-
vetítéssel egybekötött ismer-
tetôt tartottak a katonaéletrôl. 

A versenyen szoros vég -
eredmény alakult ki, ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint

hogy két harmadik helyezést
hirdettek. 
Ugrai Gábor, a történelem

munkaközösség vezetôje és
Gregor László tartalékos szá-
zados, a Matasz városi elnö-
ke ezúton is köszöni minden

résztvevô, felkészítô tanár és
segítô áldozatos munkáját. A
vetélkedôt támogatta Békés-
csaba Megyei Jogú Város is.

Végeredmény:
1. „1848, te csillag…” –

Bartos Kata, Kovács Ivett,
Képíró Krisztián (Petôfi Utcai
Ált. Isk., felk.: Várai Zsuzsan-
na), 2. „Falanx” – Hodozsó
Miklós, Zahorán Lilla, Sándor
Csaba (2. Sz. Ált. Isk., felk.:
Krett Attila), 3. „Csabai csilla-
gok” – Dávid Csilla Zsuzsan-
na, Osztényi Miklós (evangéli-
kus gimn., felk.: Kovács Nóra
és „Márciusi ifjak” – Molnár
Ákos, Pangert Roland, Pap
Péter (Jankay ált. isk., felk.:
Ugrai Gábor).

Csabai kincsek nyomában
Békéscsaba Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hi-
vatala Oktatási, Közmûvelô-
dési és Sportosztálya ebben
az évben új, városi szintû kul-
turális rendezvénnyel színesí-
tette programját, melynek cél-
közönsége az általános isko-
lák tanulói voltak. A Kincske-
resô városismereti vetélkedôt
Köles István alpolgármester
nyitotta meg a Petôfi Utcai Ál-
talános Iskolában, ahol hat is-
kola képviseltette magát ti-
zenkét csapattal, azaz hatvan
tanuló és az ôket kísérô pe-
dagógusok. 

A program célja, hogy a
diákok játékos formában meg-

ismerjék városunk történelmi,
mûvészeti múltját, városképi
jelentôségû épületeit, neve-
zetességeit, kulturális érté-
keit, ezért kapta a játék a Vá-
rosi Kincskeresô Vetélkedô
elnevezést. A csapatok fela-
datlapokat kaptak, melynek
segítségével eljutottak a Mun-
kácsy Mihály Emlékházba, de
az út során felfûzték azokat a
nevezetes épületeket, szob-
rokat, tereket, emléktáblákat,
amelyek meghatározó képet
adnak városunk arculatáról.

Az emlékházban „hamuba
sült” pogácsa várta ôket, a já-
ték végén pedig közös képet
készítettek a csapatokról – re-

neszánsz ruhába öltözve. A jól
sikerült rendezvényen reme-
kül érezték magukat a gyere-
kek, és ezen a délutánon más

szemmel figyelték a várost. Tu-
datosult bennük minden szép-
ség és érték, amire valameny-
nyien büszkék lehetünk.

ELITE FITT nôi konditerem 
és személyi edzô stúdió. 

Békéscsaba, Lázár u. 19. 
Tel.: 66/446-393

www.elitefittkondi.lapja.hu

Thermál
AUTÓSISKOLA

30/93 88 981

Ha a n
Antal-

nak, Csaba
elsô festôjé-
nek élete és
munkássá-
ga méltatla-
nul alig is-

mert. Az evangélikus lelkész
Haan-famíliából származik, 
a család hetedik gyermeke-
ként Békéscsabán született
1827-ben.

A festészetet a bécsi kép-
zômûvészeti egyetemen tanul-
ta, késôbb Rómába ment ta-
nulmányútra. Részt vett az
1848-as szabadságharcban.
Több alkalommal dolgozott
Csabán is, majd édesanyja ha-
lála után itt kívánt letelepedni.
Az örökségbôl villaszerû házat
épített a Körös közelében, a
Kisrétben. A maga tervezte vi-
rágoskertjét Olaszországban
gyûjtött etruszk vázákkal és ré-

giségekkel díszítette. A kert
szépségének híre messze
földre eljutott. Majd tízéves itt-
léte alatt portrékat és egyházi
tárgyú képeket festett. Állami
megbízásból megfestette Kos-
suth, Széchenyi, Deák és Tele-
ki László életnagyságú képeit.
A kevés megrendelés, a kö -
zeli kenderáztató és disznófü-
rösztô bûzt árasztó levegôje
késztette távozásra. Az 1880-
as évek elején mindenét elad-
ta és Rómába költözött. Tehet-
ségét elismerve, állami megbí-
zásból, a Nemzeti Múzeum
Képcsarnoka történelmi anya-
gának gyarapítására a Vati-
kánban Raffaello, Tiziano, Ve-
ronese és Giotto mûveinek
másolatát festette meg.

Munkája végeztével Haan
Antal Capri szigetén telepedett
le, itt megvásárolt egy katonai
erôdítményt. Laktanyát. He-
lyén egykor, a rómaiak alatt,

Krisztus elôtt 27–37-ig terjedô
idôszakban Tiberius császár
lakhelye volt. Az erôdépületre
Haan épített tornyot. A környe-
zet gyönyörû. Az épület mere-
dek part szélén, közel száz
méter magasságban állt. A vil-
la dísze volt a belsô kert, me-
lyet a festô alakított ki csodála-
tos növényekkel, virágokkal,
szôlôlugassal és egy kis tóval.
A környék lakói és a mûvész
minden látogatója, barátja
megcsodálta.

Most, Haan Antal halálának
120. évfordulóján dr. Bereczky
Zsolt: Haan „expeditio” címû
könyve bemutatásával, kiállí-
tás keretében vetített képes
elôadásokat tart a Munkácsy
Mihály Múzeumban A követ-
kezô elôadás június 3-án, ked-
den 16.30 órakor lesz.

(Folytatás a következô 
számban)

Gécs Béla

Elsô festônk emlékezete

Zsidó 
kulturális nap

ATessedik Sámuel Fôis-
kola Gazdasági Fôisko-

lai Karán mûködô zsidókutató
csoport a modern Izrael meg-
alakulásának 60. évfordulója
alkalmából zsidó kulturális
napot rendezett Békéscsa-
bán.
Simon Sándor, a kutató-

csoport titkára köszöntötte a
vendégeket, köztük az aradi
Vasile Goldis Egyetem képvi-
selôit, budapesti, szegedi és
debreceni tudósokat. A déle-
lôtti plenáris ülésen Puskás
János rektor mutatta be a fô-
iskolát, majd elôadást hallhat-
tak az érdeklôdôk a Da Vinci
kód tudományos hátterérôl, a
szegedi Magyar Izraeli Társa-
ságról. Micheller Magdolna
fôiskolai tanár és M. Serédi
Anikó bemutatták A békés-
csabai zsidóság története
címû könyvet, a fôiskola galé-
riájában pedig kiállítás nyílt a
Deutsch-Jankay hagyatékból.
Az érdeklôdôk informálódhat-
tak többek közt a kibuc funk-
cióiról, a kóser konyha lénye-
gérôl, a multikulturális neve-
lésrôl, az izraeli zsidóság bel-
sô feszültségeirôl. A középis-
kolások a Ki tud többet a mo-
dern Izraelrôl és a zsidó kultú-
ráról? vetélkedôn mérhették
össze tudásukat, este pedig
klezmerkoncert zárta a napot.

m. e.

S tempinska Joanna nagykö-
vet magyarul nyitotta meg

a megyei könyvtárban a len-
gyel alkotmány ünnepe és a
Polónia-világnap alkalmából
megrendezett ünnepséget
május elején.

A városi nemzetiségi önkor-
mányzat és a Magyar–Lengyel

Baráti Kulturális Egyesült által
szervezett programon fellépett
a Chopin kórus, s az érdeklô-
dôk megtekinthették a „Mai
lengyel kultúra” címû kiállítást.

Stempinska Joanna – aki
Vantara Gyula polgármester
társaságában érkezett – ünne-
pi beszédében a két ország

ezeréves barátságát, késôbbi
közös történelmét méltatta. „A
barátságot ápolni kell, s átadni
a következô nemzedéknek. Ez
a kiállítás jó alkalom arra, hogy
Magyarországon bemutatkoz-
zon a lengyel kultúra, köszönet
érte a szervezôknek” – mond-
ta Stempinska Joanna.

Polónia a könyvtárban

Médiaképzés 

ABékéscsabai Civil Szer-
vezetek Szövetségének

munkatársai tizenhárom civil
szervezet húsz képviselôje
számára szerveztek kétszer
háromnapos elméleti és gya-
korlati tréninget a közelmúlt-
ban. A képzés célja elsôsor-
ban az volt, hogy a hallgatók
minél hatékonyabban jelenít-
hessék meg szervezeteiket az
írott és elektronikus médiában.

Csányi Emese
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzóójjaa  uuttccáánn (Dobozi út), 807 nm-es telken lévô 164 nm-es, 2001-
ben épült, kétszintes családi ház (lent nappali + egy szoba, fürdôszoba, nagy
konyha étkezôvel, kamrahelyiséggel, fent nappali + három szoba), minden szin-
ten WC-vel, illetve egy fürdôszobával, lent radiátoros hôleadókkal, klímaberen-
dezéssel, vegyes tüzeléssel, illetve kombi kazánnal, parkosított kerttel, mellék-
épülettel (garázs) eladó. 12 M Ft-ig lakást beszámítanak! Ár: 3355  000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzôôllôô  uuttccáábbaann, 479 nm telken lévô 200 nm-es, kétszintes csalá-
di ház négy szobával, nappalival, központi gázfûtéssel, radiátoros hôleadókkal,
vegyes tüzeléssel eladó. ÁÁrr::  2277 880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn  ((aa  DDeebbrreecceenn  ffeelléé  vveezzeettôô  úúttoonn)),, 1500 nm-es telken
lévô 80 nm-es, fsz + tetôteres családi ház két szobával, nappalival, központi ra-
diátoros fûtéssel és vegyes tüzeléssel, 38 nm-es, nagy garázzsal, felújított álla-
potban eladó. ÁÁrr::  77 880000  000000 FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn, 741 nm-es telken lévô 120 nm-es, kétszintes csa-
ládi ház konyha + étkezôvel, lent nappali + hálószobával, fent két és fél szobá-
val, terasszal, tégla falazattal, központi gázfûtéssel és vegyes tüzeléssel, nagy
melléképülettel, ami szintén téglából épült, négy autónak megfelelô parkoló-
hellyel, ipari árammal eladó. ÁÁrr::  1177 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn tégla építésû, polgári típusú, 100 nm-es háromszo-
bás társas családi ház 300 nm-es önálló, parkosított kerttel, konyha + étkezôvel,
újonnan épített garázzsal eladó. ÁÁrr::  1155 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKaannáálliissii  uuttccáábbaann (Árpád sor), 350 nm telken lévô 170 nm-es, két-
szintes családi ház eladó a földszinti részen nagy nappali egy légtérben a kony-
ha + étkezôvel, a fenti részen két szoba, szauna, konyha + közlekedôkkel. Egye-
di kazám a földszinten, minden helyiségben klímaberendezés. Külön kazánház
és garázs tartozik az ingatlanhoz. ÁÁrr..  3300 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyöönnggyyöössii  uuttccáánn ((JJaammiinnaa)),, 1088 nm-es telken lévô 100 nm-es,
két és fél szobás, konyha + étkezôs, földszintes családi ház központi radiátoros
fûtéssel, csempekályhával, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr..  99 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeennddeerrffööllddeekkeenn (Csuka utca) 40 nm-es, fsz + tetôteres, egy szo-
ba + konyha + étkezôs lakóház 800 nm-es telken fúrott kúttal, hidroforrendszer-
rel, két terasszal eladó. ÁÁrr::  55 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EEööttvvööss  uuttccáánn,, 400 nm-es telken lévô, 138 nm-es, földszint + te-
tôteres, parasztház jellegû családi ház négy szobával, konyha + étkezôvel, egye-
di konvektoros hôleadókkal, közlekedôvel, garázzsal eladó. ÁÁrr..  2277 880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccáábbaann  ((JJaammiinnaa)), 1000 nm-es telken lévô 100 nm-
es, vályogtéglából épült családi ház (két szoba, konyha + étkezô egy légtérben,
konyha + közlekedôvel), csempekályhával, központi gázfûtéssel, hátul mellék-
épülettel eladó. ÁÁrr::  1122 990000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn 113 nm-es, 2003-ban épült, kétszintes, tégla fa-
lazatú családi ház (földszint + tetôtér, nappali + három szoba, fürdôszoba, két
külön WC), radiátoros hôleadókkal, kombi kazánnal, légkondicionálóval eladó.
ÁÁrr..  2299 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBooggáárrhháázzii  ssééttáánnyyoonn (sportcsarnok), 474 nm-es telken lévô 143
nm-es, kétszintes (fsz + tetôteres) családi ház három egész + két fél szobával,
nappalival, kombi kazános egyedi fûtéssel, fent radiátoros hôleadókkal, lent pad-
lófûtéssel, szaunával, garázzsal eladó. ÁÁrr..  3366 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa  ffeessttôôii  rréésszzéénn,,  aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, 2003-ban épült társasházban egy 85
nm-es, két és fél szoba + nappalis, fsz + tetôteres lakás amerikai konyha + ét-
kezôvel, egy légtérben a nappalival, kombi kazános egyedi fûtéssel, elôszobá-
val, közlekedôvel, beépített konyhabútorokkal, klímaberendezéssel eladó. ÁÁrr::
2255 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÚÚjj  uuttccáábbaann  ((MMeezzôômmeeggyyeerr))  vváággóóhhíídd  ééss  ccssaallááddii  hháázz  eladó. Az in-
gatlan 2970 nm-en fekszik, 250 nm nettó alapterületû, négy szobával, nappali-
val, nagy terasszal, konyhával, közlekedôvel, központi gázfûtéssel, rejtett ra-
diátorokkal. Komplett, jól mûködô vágóhíd tartozik az ingatlanhoz teljes gépesí-
téssel, berendezéssel. A vágóhíd uniós engedélyekkel rendelkezik és a továb-
biakban is zavartalanul üzemel! ÁÁrr::  112200  000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 2007-ben felújított, 3. emeleti, 58 nm-es, 1
+ 2 fél szobás, egyedi fûtésû lakás (fürdôszoba külön WC-vel, kamrahelyiség-
gel), kombi kazánnal, parkettás szobákkal, beépített konyhabútorokkal, redô-
nyös ablakokkal eladó. ÁÁrr::  1111 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 5. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2 fél szobás, teljesen fel-
újított lakás áron alul, sürgôsen eladó. Egy vagy másfél szobás lakást cserébe
beszámít. ÁÁrr::  77  000000  000000  FFtt..  

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llaakkóótteelleeppeenn, téglablokkos épületben földszinti, 40 nm-
es, egy szoba, konyha, étkezôs lakás közlekedôvel, egyedi konvektoros hôlea-
dókkal eladó. ÁÁrr..  66 440000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 2006-ban felújított, 50 nm-es, 4. emeleti, két szo-
ba konyhás panellakás beépített bútorokkal, erkéllyel, központi fûtéssel eladó.
ÁÁrr::  77 330000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáánn négyszintes tömbben 2. emeleti, 52 nm-es (két
szoba, konyha, közlekedô), 2004-ben teljes körûen felújított lakás egyedi radiá-
toros fûtéssel, kombi kazánnal, erkéllyel, beépített bútorokkal eladó. ÁÁrr::  88 550000
000000  FFtt..  

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn földszinti, 57 nm-es, kétszobás, felújított lakás
egyedi radiátoros fûtéssel, kombi kazánnal, erkéllyel eladó. ÁÁrr..  99 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 85 nm-es, újonnan átalakított lakás nappalival,
két szobával, garázzsal, nagy konyha + étkezôvel eladó. A lakás burkolás nél-
kül kerül értékesítésre. ÁÁrr::  1133 000000  000000  FFtt..  

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáábbaann, téglablokkos épületben 4. emeleti, 83 nm-es,
három szoba, konyha + étkezôs lakás nagy erkéllyel eladó. ÁÁrr:: 1100  770000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrreeffoorrtt  uuttccáánn 3. emeleti, 66 nm-es, három szoba konyha + étke-
zôs lakás (fürdôszoba külön WC-vel), egyedi radiátoros fûtéssel, kombi kazán-
nal, erkéllyel eladó. ÁÁrr..  1122 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,, téglablokkos épületben 4. emeleti, 60 nm-es,
két szoba konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel,
konyha + közlekedôvel eladó. ÁÁrr..  88 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáánn  földszinti, 57 nm-es, két szoba konyha + étkezôs
lakás (fürdôszoba külön WC-vel), kombi kazános, egyedi fûtéssel, radiátoros hô-
leadókkal áron alul eladó. ÁÁrr::  77 999900  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,, téglablokkos épületben 2. emeleti, 73 nm-es
háromszobás lakás felújított állapotban, egyedi konvektoros fûtéssel, konyha +
közlekedôvel, erkéllyel eladó. ÁÁrr..  1122 330000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn, az Európa házban 3. emeleti, 96 nm-es, három
szoba + nappalis lakás erkéllyel, kombi kazános, egyedi fûtéssel, radiátoros hô-
leadókkal, sarokkádas fürdôszobával eladó. Mélygarázs is tartozik az ingatlan-
hoz, amely az ára + 2,5 M Ft. ÁÁrr::  2255 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziigglliiggeettii  uuttccáábbaann 52 nm-es, 2006-ban felújított, 4. emeleti, két
szoba konyhás panellakás (fürdôszoba külön WC-vel), egyedi fûtéssel, radiáto-
ros hôleadókkal, kombi kazánnal eladó. ÁÁrr::  88 330000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóóttyy  uuddvvaarrbbaann 1. emeleti, 68 nm-es, két és fél szobás, tég-
lablokkos lakás 2007-ben felújított állapotban, kombi kazános egyedi fûtéssel,
radiátoros hôleadókkal, konyha + közlekedôvel, elzárt belsô udvarral eladó. ÁÁrr::
1144 880000  000000  FFtt..

SSzzaarrvvaassoonn,,  aa  DDóózzssaa  GGyyöörrggyy  úúttoonn, 2005-ben átadott 60 nm-es, téglablokkos épü-
letben 1. emeleti, két szoba + nappalis lakás egyedi radiátoros, kombi kazános
fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 1111  550000  000000  FFtt..

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRiiggóó  uuttccáánn, 250 nm-es telken lévô 90 nm-es, 2004-ben felújított
kétszintes társasház (a földszinten elôszoba, konyha + étkezô, nappali, terasz,
fent két és fél szoba erkéllyel), kombi kazános egyedi fûtéssel, riasztórendszer-
rel, klímával, garázzsal eladó. 10 M Ft-ig lakást beszámítanak értékegyeztetés-
sel. ÁÁrr..  1188 880000  000000  FFtt..

HÁZRÉSZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBáánnáátt  uuttccáánn 85 nm-es, másfél szoba + nappalis, udvari házrész
teljesen felújított állapotban, konyha + közlekedôvel, fürdôszoba külön WC-vel,
36 nm-es garázzsal eladó. ÁÁrr::  1111 990000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn, az OBI áruházzal szemben 60 nm-es, felújított,
földszinti helyiség nagy üvegkirakattal, WC-vel, hideg-melegvizes mosdóval 6677
000000  FFtt  hhaavvii  bbéérrlleettii  ddííjjéérrtt kiadó. Parkolási lehetôség is van. Irodának, üzlethelyi-
ségnek, vállalkozási célra kiválóan alkalmas. Érdeklôdni 

Csicsely Andrásnál a 66/454-314-es, illetve a ház küldötténél a 06-30/372-91-22
telefonszámon lehet.

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuuhháásszz  uuttccáábbaann 800 nm-es építési telek (közmûvel a telek elôtt)
alacsony áron eladó. ÁÁrr::  11 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFéénnyyeesseenn  1500 nm-es építési telek (villany, víz bevezetve) fúrott
kúttal eladó. ÁÁrr::  11  880000  000000  FFtt..

VIDÉKI INGATLANOK:
MMeeddggyyeessbbooddzzáássoonn  ((GGáábboorrtteelleepp,, kküülltteerrüülleett)),, 7533 nm-es telken lévô 100 nm-es
összterületû ingatlan (amelyhez 910 nm-es istálló is tartozik) fúrott kúttal, hidro-
forrendszerrel eladó. A lakóingatlan egy szobából, konyha + étkezôbôl, fürdô-
szoba külön WC-bôl áll. Egyedi konvektoros fûtés és két csempekályha van. ÁÁrr..
88 550000  000000  FFtt..

TTeelleekkggeerreennddáássoonn,,  aa  BBéékkee  uuttccáánn, 1066 nm-es telken lévô 127 nm-es, 2006-ban
felújított földszintes családi ház két szoba + nappalival, tégla falazattal, közpon-
ti radiátoros fûtéssel, hátul melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  88  440000  000000  FFtt..

CCssaabbaasszzaabbaaddiibbaann,,  aa  MMeezzôô  uuttccáánn,, 1450 nm-es telken lévô 80 nm-es, téglablok-
kos családi ház két szoba + étkezôvel, központi radiátoros fûtéssel és vegyes tü-
zeléssel eladó. ÁÁrr::  66 880000  000000  FFtt..

MMaaggyyaarrbbáánnhheeggyyeesseenn,,  aa  SSáággvváárrii  uuttccáánn 100 nm-es, vegyes falazatú családi ház
(három szoba + nappali, konyha + étkezô egy légtérben, fürdôszoba, külön WC)
garázzsal, egyedi fûtéssel, konvektoros hôleadókkal SÜRGÔSEN eladó. Csere
is lehetséges, békéscsabai lakásra értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  22 220000  000000  FFtt..

ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  ffaalluu  ffôôuuttccáájjáánn,,  aazz  AArraannyy  JJáánnooss  uuttccáábbaann 2005-ben épült, 900 nm-es
telken lévô 160 nm-es, földszintes családi ház (három szoba, nappali, konyha,
étkezô), központi radiátoros fûtéssel, kétállású garázzssal eladó. Lakást beszá-
mítanak 7 M Ft-ig Békéscsaba területén. ÁÁrr::  1177 000000  000000  FFtt..

TANYA:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn,, 1079 nm-es telken 100 nm-es tanya 2003-ban
felújított állapotban, három szobával, konyha + étkezôvel, vegyes falazattal, kály-
hafûtéssel, hajópadlós szobákkal eladó. ÁÁrr..  44 770000  000000  FFtt..

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

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

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

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

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

Az eredeti szöveggel való in-
terpretáció kivált akkor indo-
kolt, ha az elôadó rendelkezik
a  nyelvi megvalósítás minden
eszközével. Somogyvári Tí-
mea Zita ilyen mûvész, és a
három különbözô nyelv szelle-
miségét már a kezdô sorok-
ban is képes volt felidézni.
Nyilvánvaló, hogy ebben se-
gítségére voltak a bécsi aka-
démián eltöltött tanulóévek,
ahol a nyugat-európai nyelvek
korrekt és értô használata
alapvetô követelmény lehetett.

A mûsort indító Dvorak-da-
lok nem a szerzô népzenéhez
való alapvetô vonzódását, ha-
nem sokkal inkább a német
romantika ösztönzô hatá sát
sugározzák. A mûvésznô sima
vonalú dallamképzése erre 
a közép-európai, leginkább
Schumannal kiteljesedô jelleg-
re hívta fel figyelmünket. 

A zongoramûvész, Farkas
Pál a vállain hordozta a partner
és szólista minden terhét. Elsô
szólójában, Brahms Intermez-
zójában egyfajta, a deklamató-
rikushoz közel álló, és itt na-
gyonis helyénvaló játékmódot

alkalmazott. Ez a magatartás
azonban helyenként a soron
következô Brahms-dalok zon-
goraszólamába is átkerült,
olyan benyomást keltve, mint-
ha a mûvész nem bízna kellô-
képpen  hangszerének legátó-
képességében. Így aztán a
brahmsi dalköltészet olykor
némi fékhatás alá került, s a ra-
jongó kitárulkozások mindket-
tôjük részérôl erôtlenebbé si-
kerültek. 

Mindazonáltal Farkas Pál
avatott partnernek  bizonyult,
aki például a Brahms világá-
ban oly fontos érzékeny mo-
dulációk  és agogikák dolgá-
ban is jeles minôséget terem-
tett. A mûvésznô meghitt ott-
honossággal mozog Brahms
komoly világában, tán csak a
Szerenádnál képzeltem volna
el egy csipettel több kecses
huncutságot.

A Brahms-keringôknél Far-
kas Pál bemutatta, hogy ez a
mûfaj milyen érdekes belsô
mozgásokkal interpretálható.
A kissé „kopogós” Schimmel-
zongora pedig bizonyította,
hogy ô igenis képes legátó

megszólalásra, ha a dallam-
vezetés okán a mûvész erre
kéri, kényszeríti (pl. a Men-
delssohn-féle  Velencei gon-
doladalban).

A szünet elôtt a fiatal Verdi
három szépséges románcát
halottuk, ahol a pontozott
képletek mediterrán rugal-
massága, az ízléssel alkalma-
zott apró csúszások tanúsítot-
ták, hogy a mûvésznô ebben
a világban is otthonos. 

A szünet után a „Musicien
français” azaz Claude Debus-
sy és a késô romantikát alko-
nyi fényben búcsúztató Ri-
chárd Strauss dalai adták a
vezérfonalat. 

A Strauss-dalok, hátterük-
ben a gazdag 19. századi né-
met örökséggel a „nagy bú-
csúzás” rezignált megjelení-
tôi. Mûvészeink járatosak eb-
ben a világban, és errôl min-
den ütemben meggyôzô bi-
zonyságot adtak.
Sinding Tavaszi zsongásá-

nak hangjai teljes harmóniá-
ban voltak a friss áprilisi illa-
tokkal, ifjú-zöld lombok szellô
kavarta nyüzsgésével. A kö-
zönség a befejezô, kiemelke-
dôen míves, gonddal elénk
tárt Strauss-dalokat nagy tet-
széssel fogadta, a mûvészek-
tôl pedig lelkes elismeréssel
búcsúzott.

Meszlényi László

Lajkó Félix-koncert

Május 24-én, szombaton este 10-tôl folytató-
dik a Világsztárok éjszakája sorozat a Bé-

kés Megyei Jókai Színházban. Különleges zenei
élményben lehet részünk, ugyanis a világhírû Laj-
kó Félix lép fel. 

A nagy sikerre való tekintettel május 23-án és
24-én a színház ismét mûsorra tûzi a Vörös és fe-
kete címû elôadást Pozsgai Zsolt rendezésében.

Anyám fekete rózsa
Ezerkétszáz versenyzô mu-
tathatta be tudását nemrégi-
ben Veresegyházán, a XVIII.
Anyám fekete rózsa – Ma-
gyar Nyelvû Nemzetközi
Vers- és Prózamondó Talál-
kozón. A békéscsabai Orosz
Sándor az elôkelô második
helyezést hozta el József At-
tilaA Dunánál címû versének
elôadásával. 

Kor-társak
„Kor-társ” békéscsabai fiatal
mûvészek kiállítására került
sor a Jankayban. A kiállítást
Fekete Péter, a Jókai-színház
igazgatója nyitotta meg, köz-
remûködtek a Bartók Béla
mûvészetoktatási intézmény
növendékei. 
A rendezvény házigazdája
Szegediné Kozák Mária, a Jan-
kay Galéria igazgatója volt. 
Az anyag május 28-ig tekint-
hetô meg.

Szintén a Jankay Galériá-
ban láthattuk a „Világkem-
ping” címû indiai útiélmény-
beszámolót. A projektoros ve-
títésen Kalmár Zsolt képi gon-
dolkodó és Prekop János
mûtárgykreátor lépett fel. 

FÉLING SZÍNHÁZI CSOPORT

CSODA
Schwajda György azonos címû 
komédiája alapján játsszák:
Nagy Vencel SKORKA TIBOR  
Veronika SALKA ZSUZSA  
Biborka PETÉNYI BORBÁLA  
Schuszter Vilmos STEINWENDER JÓZSEF  
Zöld Géza FEJES ISTVÁN  
Brigádvezetô CSIPKE SÁNDOR  
Szedô/Vizsgabiztos/Pincér SKORKA 
PETÉNYI BALÁZS, LEDZÉNYI JÁNOS

Rendezte: STEINWENDER JÓZSEF
Elôadások helyszíne:

„Csaba” Honvéd Kulturális 
Egyesület Mûvelôdési Háza,

Békéscsaba, Szabadság tér 6.

Elôadások:
2008. május 22. 20.00 óra  
2008. május 26. 19.00 óra

Egy-egy bemutatón 
30 nézôt tudunk fogadni! 

Jegyigényét, kérjük, jelezze 
a „Csaba” Honvéd Kult. Egyesület 

(Szabadság tér 6.) 
éttermének felszolgálójánál vagy 

a 20/938-9906-os számon!  

Fergeteges siker a Tháliában!
Akolozsvári bíró történeté-

nek legdinamikusabb,
legjobb elôadását produkálta
a Békés Megyei Jókai Színház
társulata a Vidéki Színházak
Találkozóján, Budapesten, a
Thália Színházban.

A jegyeladással némi gon-
dok akadtak: pár nappal az
elôadás elôtt érkezett a hír,
nem fogynak a jegyek a Thá-
liában. Nem jó elôjel! Aztán be-
indult mindenki. Mozgósítás
az iWiW-en keresztül, sajtó -
anyag, Hír TV-s, Duna TV-s ba-
rátok segítsége. 

Hat óra – a díszlet, jelmez,
kellék, technika kész, csak a
színpad mérete (másfélszere-
se az otthoninak) ad némi iz-
galomra okot. A lejárópróbán
a rendezô beállít minden válto-
zást… Most már csak közön-
ség kellene! Vajon jönnek-e?
Hat óra, jó fél házzal elindul az
elôadás. Remek hangulat, a
közönség veszi a poénokat, a
színészek szárnyalnak. A kés-

ve érkezôk lassan megtöltik a
szélsô helyeket a nézôtéren.
Mátyásunk és kolozsvári bí-
rónk nem zavartatja magát, ki-
váló dinamika, jól eltalált ének-
hangzás, jó tempó jellemzi az
elôadást. 

Szünetre jó érzéssel indul a
büfébe a nagyérdemû. Aztán
szünet végére kezd megtelni a
nézôtér. Forgalmi dugó? Bal -
eset Pesten? Vagy a hétórás
kezdéshez szokott publikum
egyszerûen csak nem nézte
meg, hánykor kezdôdik az elô-
adás? A második felvonás kö-
zel háromnegyed házzal kez-
dôdik. A hangulat változatlan,
a tempó jó, érezni lehet a né-
zôtéren a kellemes feszültsé-
get. Bennakadt lélegzetek és
feltörô kacajok. Siker!

Megtisztelô, hogy a nagy-
számú, barátból és ismerôsbôl
álló közönség között fel-felsej-
lenek a szakma arcai is. Há-
rom kritikus, színházigazgatók,
színészek… Jó, hogy eljöttek!

Siker! Az igazgató az elô -
adást követôen azonnali meg-
keresést kap: meghívják a da-
rabot a Thália Színház bérletes
sorozatába a 2008–2009 esz-
tendôre! 

– Hajrá, Jókai! Felszálló ág-
ban vagyunk! – így örülnek a
csabai mûvészek.
(2008. május 5., Thália Szín-

ház: Szente Béla–Gulyás Le-
vente: A kolozsvári bíró – zenés
családi mesejáték. Rendezte:
Greifeinstein János.)

Jelentôs hit és bátorság szükséges mostanában egy ka-
marahangverseny megrendezéséhez, még akkor is, ha a
városba telepedett vagy onnan elszármazott mûvészek a
koncert elôadói. Az eredmény azonban a Békéscsabai Fil-
harmónia Kht. vállalását igazolta a Békés Megyei Könyvtár
és Humán Szolgáltató Centrum elôadótermében. 
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MUNKÁT KERES
Víz-, gáz-, fûtésszerelô szakmával
munkahelyet keresek Békéscsabán.
Tel.: 30/42-15-614.

IN GAT LAN
Békéscsabán, csendes helyen 2 szo-
bás, összkomfortos családi ház (gáz-
és csempekályhás fûtés) eladó. Irány-
ár: 13 M Ft. Ugyanitt használt bútor el-
adó. Érd.: 70/575-7089, 14–17 óráig.

Békéscsabán, a Bajza utcában kertes
családi ház eladó. Tel.: 30/9855-690.

Fényesen tanya eladó mûhellyel. Tel.:
30/9855-690.

Békéscsabán két kétszobás, egyedi
gázos, panellakás eladó 7,9 és 7,2 M
Ft-ért. Telefon: 20/937-30-63.

Újkígyóson 400 négyszögöles telken
lévô, összkomfortos családi ház ela-
dó. Békéscsabai csere is érdekel. 
Tel.: 70/587-4857.

Békéscsabán, a Rigó utcában sorhá-
zi lakás eladó. Tel.: 70/324-6998.

Eladó 2 + fél szobás, 58 m2-es, III. em.-
i lakás a Dózsa Gy. út elején. Irányár:
10,9 millió Ft. Tel.: 70/333-8262. 

Békéscsaba belvárosában, a Csaba
Center közelében eladó egy második
emeleti, egyszobás lakás. Érdeklôdni
hétköznap 17 órától a 20/426-0392-es
telefonszámon lehet.

Békéscsabán, a Kinizsi u. 11. sz. alatt
90 m2 -es üzlet, iroda bérlôvel vagy
anélkül eladó. Tel.: 30/205-9741.

Belvárosi 2 db, 17 nm-es iroda hosszú
távra kiadó! 3000 Ft/m2/hó. Telefon:
30/938-4240.

Békéscsabán Kazinczy ltp.-i, 3 szo-
bás, téglablokkos, 3. emeleti egyedi
gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.

SZOLGÁLTATÁS
OKJ-s személy- és vagyonôri tanfo-
lyamra várunk jelentkezôket. Részlet-
fizetés lehetséges. Hölgyek is jelent-
kezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

Fûkaszálás, gazvágás számlaképe-
sen. Tel.: 20/470-1483.

www.elitefittkondi.lapja.hu 
Száraztûzifa-vásár! Akác 1 m-es rönk-

ben 1750 Ft/q. Cser, tölgy 1 m-es
rönkben 1350 Ft/q. 40 q felett ingyen
házhoz szállítva. Tel.: 20/436-0463,
30/833-3228.

Homlokzatok hôszigetelése, festése,
nemesvakolása referenciákkal. Fes-
tés, mázolás, tapétázás. Telefon:
20/574-2011, 20/203-1563.

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

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

Redõnyös és záras munkák, ajtó bur-
kolása! 30/233-4550.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készí-
tése, javítása részletfizetéssel is. Nyí-
lászárók javítása. Telefon: 66/454-171,
70/212-6776.

Redôny, reluxa, nyílászáró, harmoni-
kaajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló,
napellenzô készítése, zárszerelés,
kulcsmásolás. Üzlet: Békéscsaba, Sás
köz 6. Tel.: 457-828, 70/211-0961.

Lépcsõház-, irodatakarítást vállalok!
30/290-8726.

Szobafestés, mázolás, tapétázás. Tel.:
433-079 és 30/359-8560, Gubény
György.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Bé-
késcsabán. Tel.: 20/9358-173, Péter
József.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfes-
tést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál, Gor-
kij 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.

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.

OKJ-s felnôtt fodrász- és kozmetikus-
képzés indul Békéscsabán és Oros-
házán. Tel.: 20/423-2721.

Hajhosszabbítás készítése, fodrászok
részére oktatás. Tel.: 20/423-2721.

OKTATÁS
Történelembôl és magyarból korrepe-
tálást vállalok. Tel.: 70/619-0748.

Általános, középiskolások korrepetá-
lása minden tárgyból. Telefon:
20/933-6828.

Angol- és németnyelv-oktatás, korre-
petálás minden szinten; olasznyelv-
tanítás kezdôknek. Tel.: 20/933-6828.

Angol nyelvvizsgára intenzív felkészí-
tés. Tel.: 30/527-7078.

Angolnyelv-oktatás. Tel.: 30/345-9237.
Angolnyelv-oktatás. Tel.: 30/855-7105.

EGYÉB
Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó

eladó. Érd.: 70/588-0808.
Május végi buszos kirándulás Prágá-
ba! Tel.: 70/334-0841.

Rekreációs személyiségfejlesztô tré-
ning indul. Információ: Novák Mag-
dolna, 30/3700-881; Budainé Erika,
70/773-5690.

2008. április 25.–május 29. 
Fiatal békéscsabai iparmûvészek 
kiállítása a Jankay Galériában

2008. május 30-ig
Tóth Ernô kiállítása a megyeháza 
aulájában

2008. május 5–31.
Bácsfalvi Zoltán amatôr festômûvész
kiállítása a Körösök Völgye Látogató-
központban

2008. május 6.– június 29.
Kiállítás Haan Antalról 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

2008. május 8.–június 29.
A lakberendezés mûvészete – kiállítás
a Munkácsy Mihály Múzeumban

2008. május 2–30.
Blaskó Sándor képfaragó mûvész 
kiállítása a Jókai-színházban

2008. május 16.–augusztus 31.
Molnár C. Pál festômûvész emlékkiállí-
tása a Munkácsy-emlékházban

2008. május 20.–június 15.
Kalmár Zsolt fotókiállítása 
a Békés megyei könyvtárban

2008. május 22-én 20 órakor
A Szlovák Nemzetiségû Színház 
elôadása a Jókai-színházban

2008. május 23-án 19 órakor
Filmklub a Békési Úti Közösségi Házban

2008. május 26-án 19 órakor
Kamarahangverseny a Jókai-színházban      

2008. május 29.
Középiskolai sportparádé 
a városi sportcsarnokban

2008. május–július
Lovaczky Miklós (Szlovákia, Terebes)
zománcainak kiállítása a Jankay 
Galériában

2008. május 31. 20 órakor
A Dresch Quartet koncertje a Meseház
udvarán

2008. június 2. 19 órakor
Elvámolt nászéjszaka – Jókai-színház

PROGRAMAJÁNLÓ

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

További információ: 
TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 

Tel./fax: 66/441-261 • E-mail: bekescsaba@mail.globonet.hu
www.turizmus.bekescsaba.hu • www.bekescsaba.hu

EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK
2008. június 2-án és 16-án, 16 órakor 
Békéscsaba, Kinizsi u. 11. szám alatt.

Jelentkezni: mindennap 8–16 óráig – Bcs., Berzsenyi u. 6/1.
Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

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

ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, 
DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

Elméletivizsga-eredményeink megfelelési átlaga 95%.
Gyakorlativizsga-eredményeink megfelelési átlaga 70%.

SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

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

OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Programakkreditációs szám: PLH-245
www.pozsarautosiskola.hu

M ivel érdemeltük ki ezt a
barbár és embertelen

döntést? Különös világban
élünk. Azt a szót, hogy Tria-
non, évtizedeken át még ki-
mondani sem lehetett. Most
pedig ilyen címmel írnak az
újságok: „Vágják a fát a tria-
noni emlékmû miatt! A lakók
a testükkel is védenék a hûvö-
set adó fákat!”

Kedves békéscsabaiak!
Tudják Önök, hogy mi történt
1920-ban hazánkkal Trianon-
ban? Az ország kétharmadát
vették el tôlünk, és ezt a gya-
lázatot békekötésnek neve-
zik! Sajnos, még ma is na-
gyon keveset tudunk arról,
ami akkor történt. Az iskolá-
ban bôvebben taníthatnák,
hogy miért volt ez a ször -

nyû igazságtalanság velünk
szemben?

Megértést és türelmet ké-
rünk az ott lakóktól, amíg min-
den a helyére kerül. A város
vezetôi senkinek nem akar-
nak bánatot és szomorúságot
okozni.

Arról lehet vitatkozni, hogy
az ötmillió sok vagy kevés
erre a célra? Arról viszont már
kevésbé, hogy a huszonkét
egészségügyi pénztár elôre
kinevezett vezetôinek két évre
elôre megszavaztak fejenként
havi egymilliót, munkavégzés
meg még sehol!? Reméljük,
nem is lesz szükség a „mun-
kájukra”!

Tisztelettel: 
Kiss László, 

a Trianon Társaság elnöke

Egy hét a kollégiumban
Közösségi programokban

gazdag hetet zárt a balla-
gások elôtt a békéscsabai
Szent-Györgyi Albert Gimná-
zium és Szakközépiskola kol-
légiuma. A cél a környezettu-
datos, egészséges életre, a
munkára nevelés és nem utol-
sósorban a közösségi élet erô-
sítése volt. A rendezvények so-
rában egészségnevelési na-
pok, vers- és prózamondó ver-
seny, tanulmányi kirándulás
börtönlátogatással, valamint
különbözô elôadásokat szere-
peltek, végül a kollégisták bal-

lagása zárta az eseménysort,
melyet közös vacsora követett.

Az egészségnevelési napo-
kat az intézmény mentálhigié-
nése, Kotyecz Ildikó szervezte.
Visszatérô feladat – többek kö-
zött – a 2001-ben felavatott, kü-
löndíjas egészségpark gondo-
zása, a fák metszése, újak ül-
tetése, a padok felújítása. Új
színfolttal gazdagodott a kol -
légium zöldövezete: Szele-
kovszky László nyugalmazott
szakfôtanácsos, az intézmény
karbantartói és a diákok sza-
lonnasütôt és bográcsos he-

lyet alakítottak ki, amit még az-
nap fel is avattak Császárné
Csákvári Mária nevelôtanár ve-
zetésével.

„Üvegházhatás, globális fel-
melegedés” címmel diavetí-
téssel egybekötött elôadással
emlékeztek meg a Föld világ-
napjáról Anane Abderrahma-
nené nevelôtanár szervezésé-
ben. Ez idô alatt vers- és pró-
zamondó verseny zajlott az
Arany János Középiskolai Te-
hetséggondozó Kollégiumban. 

A végzôs tanulókat kollé-
giumi ballagással búcsúztat-
ták. Közülük elismerést kap-
tak, akik kiemelkedô közössé-
gi munkát végeztek. 

Ananené Mária

Így ünnepeltük a tánc világnapját a színház elôtt

ATrencsén megyei Pucho
helységben született.

1753-ben; 32 éves korában,
érett, tapasztalt fôvel került
Csabára. A csabai katolikusok
1750-ben kaptak papot egy
ferences atya, Gorliczki Simon
személyében, aki 1753-ban
meghalt. Ôt még csupán helyi
káplánként említi az egyház-
történelem, ami az ideiglenes-
ség kifejezôje. Budinszky már
plébánosként, tehát az állan-
dóság jegyében mûködött.
Amikor elkezdte csabai szol-
gálatát, nem valószínû, hogy
a belterületen a katolikusok
száma elérte volna a százat.
Mégis több száz híve volt,
mert a mai Szabadkígyós,
mely akkor uradalmi központ
volt, valamint Békés és Mezô-
berény is Csaba leányegyhá-
zai lettek.

Az ôsi templom 1770-ben,
a kegyúr Harruckern Ferenc
segítségével épült fel, és 1907-
ig, tehát 137 évig volt a hívek
lelki otthona. Ekkor lebontot-
ták, és a helyén megépült a
mai kéttornyú templom. Bu-
dinszky állította fel az iskolá-
kat is, az egyiket a plébániá-
nál, a másikat a mai Szarvasi
úton, a kereszt közelében.

A történelmi bejegyzés ezt
írja róla: „A csabaiak valódi
apostola és katolikus egyhá-
zuk megalapítója volt.” Még
Haán Lajos evangélikus espe-
res és történetíró is így említi
ôt. Hogy miért? A hívek száma
állandóan nôtt a Hont megyé-
ben lévô, Bozók központú
egyházi uradalomból beköltö-
zôkbôl. Aztán az évekig tartó

lassú beköltözésbôl 1772-ben
szervezett betelepítés lett,
amely megváltoztatta Csaba
arculatát.

A mai Szarvasi út két olda-
lán kialakult a város katolikus
negyede. A betelepültek a
mai Kétsoprony területén föl-
det kaptak, amelyet mint tel-
kes jobbágyok mûveltek.
Nem voltak ezek gazdag csa-
ládok, de szorgalmasak. Mun-
kájuk eredményeként gyöke-
ret vertek itt, csabai nagy csa-
ládok, nemzetségek váltak
belôlük. Budinszky a hitüket
gyakorló, legvallásosabb csa-
ládokat hozta ide. Nem vélet-
lenül lett a régi templom egyik
mellékoltára a gyónási titok
cseh vértanújának, Nepomuki
Szent Jánosnak a tiszteletére
szentelve. A másik vallásos
megnyilvánulásuk a vasárna-
pi szentmiséken való rend-
szeres részvétel volt, azok ré-
szérôl is, akik egész héten a
sopronyi „szállásokon” dol-
goztak.

Az ôsi betelepülés követ-
keztében lett és maradt a csa-
bai egyházközség egész Bé-
kés megye legvallásosabb
nagy egyházközössége. Bu-
dinszky érdeme még, hogy
példamutatóan „megszervez-
te” az egymás mellett élést és
az együttélést a többségi
evangéliumi közösséggel. 

Úgy vélem, hogy Bu-
dinszky – aki közel negyven
évig volt csabai plébános –
megérdemli, hogy utcát ne-
vezzenek el róla Békéscsa-
bán és Kétsopronyban.

Bielek Gábor plébános

ABékés Megyei Baleset-
megelôzési Bizottság a

2007–2008-as tanévben is
meghirdette „zebra zsaru”
programját. Ennek keretében
májusban reggelenként 7 óra
10 perctôl 7 óra 50 percig a
programban részt vevô isko-
lák elôtt gyermekek irányítják
a gyalogosforgalmat, termé-
szetesen rendôri segítséggel
– tájékoztatott Vargáné Szom-
bati Andrea, a Békés Megyei
Rendôr-fôkapitányság sajtó-
referense.

A kis „zebra zsaruk” ügyel-
nek arra, hogy az iskolába ér-

kezô társaik a gyalogosok
számára kijelölt átkelôket
használják, és kellô körültekin-
tés után menjenek át az úton. 

Békéscsabán május 5-tôl a
Szent László Utcai Általános
Iskola elôtt, a Berényi út és a
Vigasz utca keresztezôdésé-
nél lévô zebránál, valamint a
Jankay Tibor Két Tanítási Nyel -
vû Általános Iskola elôtt és a
Thurzó utca, illetve a Bajza
utca keresztezôdésénél lévô
gyalogosátkelônél dolgoznak
az egyenruhás kisdiákok –
tudtuk meg a rendôrségtôl. 

(mse)

„Zebra zsaruk” az utakon

Fotó: Bali Gergô

Vágták és darabolták

Budinszky plébános
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Civilek a pályán! 
Tisztelt adózók, tisztelt 1%-felajánlók!
Az elmúlt két hónap a civil szervezetek számára egy
igen fontos idôszak volt. Most volt az adóbevallások el-
készítésének ideje, mely során Önök, az adózók fel -
ajánlhatták személyi jövedelmük 1%-át a civil szerveze-
tek javára. 
Mint azt szlogenünk is mondja: „nem kell hôsnek len-
ned”, elegendô segítség az is, ha adód 1%-át felajánlod
a civileknek. 
Életünkben telis-tele vagyunk gonddal, bajjal, rengeteg
munkával, családi, munkahelyi problémákkal. A figyel-
münkbôl, idônkbôl alig-alig telik olyan látszólag kis do-
logra, minthogy adónk egy százalékáról külön rendel-
kezzünk, ezért külön köszönet és tisztelet illeti mindazo-
kat, akik ezt mégis megtették. Remélem, hogy a www. 

bekescivil.hu honlap létre-
hozásával s az elmúlt idô-
szak intenzív kampányá-
val a Nemzeti Civil Alap és
a Körös-Völgye Alapítvány
is hozzájárult ahhoz, hogy
minél többen éljenek ez-
zel a segítségnyújtási,
„adakozási” lehetôséggel.
Akik az idén bármely ok-
ból is, de nem éltek ezzel a lehetôséggel, azokat arra biz-
tatom, hogy jövôre tegyék ezt meg! Aki megtették, azok-
nak pedig köszönjük a civilek nevében.
Tisztelettel: 

Kovács  Mátyás (a KVA ügyvezetô igazgatója) 

Csúcsdöntô súlylökô
K imagasló eredményt ért

el a békéscsabai dobóki-
válóság, Márton Anita. Május
elején Barban, nemzetközi ver-
senyen egy huszonkét éve
fennálló junior országos csú-
csot döntött meg súlylökésben
16,6 m-rel.

A versenyzô és edzôje
azonnal értesítette a szövetsé-

get a hitelesítéshez szükséges
doppingvizsgálat elkészítésé-
hez, de az ünnep alatt nem
tudták elérni  a doppingcso-
portot. Ám nem vagyunk elke-
seredve, hiszen hétvégén Zen-
tán, nemzetközi versenyen, a
Magyar Szó Kupán ismét lehe-

tôsége lesz a versenyzônek
súlylökésben és diszkoszve-
tésben is versenyeznie. 

A klub 2008-ban eddig elért
eredményei: 13 országos baj-
noki gyôzelem, hat országos
bajnoki ezüstérem, nyolc or-
szágos bajnoki bronzérem.

Jó a kézis utánpótlás
A jövô kéziseirôl Szabó Ká-

rolyt, a Békéscsabai Elô-
re NKSE elnökét, a serdülôk
és ifik edzôjét kérdeztük.

– Általános iskolás szinten a
2-es iskola, középiskolai szin-
ten a Széchenyi adja a nôi ké-
zilabda-utánpótlás bázisát. Az
alsó tagozatosok 1–2. osztály-
ban általános képzést kapnak,
a szakosodás 3–4. osztályban
történik. Az 5–6. és 7–8. osztá-
lyosok korcsoportja és a kö-
zépiskolások különbözô ver-
senyeken mérik össze az ere-
jüket. A nagyobbakat orszá-
gos serdülôbajnokságon, NB
I-es ifibajnokságon, országos
ifjúsági kupán és megye I. osz-
tályú felnôttbajnokságon ver-
senyeztetjük. A diákolimpián
korcsoportonként játszanak a
gyerekek, az Adidas gyermek-
bajnokságon pedig évfolya-
monként mérkôznek meg a lá-
nyok. A 17–18 évesek már a
felnôttcsapatban és az NB I-es
ifiben játszanak. 
– Milyen feltételek mellett és

kik készítik fel a csapatokat?

– A legkisebbekkel Forczek
Gyôzôné foglalkozik, az 5–6.
osztályos korcsoport edzôje
Szabó Károlyné, a 7–8. osztá-
lyosoké Perényi László, az or-
szágos serdülô, az NB I-es ifi
és az ifjúsági kupa csapatait
pedig én edzem. Az önkor-
mányzattól 5,4 millió forint tá-
mogatást kapunk. A város se-
gít minket.  
– Az utánpótláscsapatok

szépen szerepelnek országos
versenyeken. Mely eredmé-
nyekre a legbüszkébb?

– Múlt évben a diákolimpián
az 5–6. és a 7–8. osztályos kor-
csoporttal is ott voltunk az or-
szágos döntôben. Három év-
vel ezelôtt az országos ifi ku-
pán harmadik helyezést értünk
el. Az országos serdülôbaj-
nokságon 2002-ben harma-
dik, 2003-ban második, 2004-
ben elsô, 2005-ben negyedik,
2006-ban második, tavaly pe-
dig ismét harmadik helyezést
értünk el, és idén is ott va-
gyunk a hatos döntôben. 

M. E.

A Vodafone 
29. Tavaszi Sportgála 
békéscsabai érmesei

Országos bajnokok:
Mészáros Benjamin – ifjúsági 

15 km gyaloglás: 1:18:51
Kovács Barbara – ifjúsági 8 km

gyaloglás: 44:20
Bjelik Blanka – serdülô 14 éves,

5 km gyaloglás: 28:28
Marton Mercedes – serdülô 13

éves, 5 km gyaloglás: 27:49

Országos bajnoki bronzérem:
Obsuszt Gerda – serdülô 15

éves, 8 km gyaloglás: 48:45
Szekerzczés István – serdülô 15

éves, 8 km gyaloglás: 42:31

6000 m – Radnai József-
emlékverseny:
I. hely – Varga Éva, igazolt/nôi

6000 m: 22:43
II. hely – Ignátz Brigitta,

igazolt/nôi 6000 m: 28:16
III. hely – Bozó Lilla, igazolt/nôi

6000 m: 29:00
III. hely – Balogh István,

igazolt/férfi 6000 m: 19:08

2000 m – általános iskolások
versenye:
I. hely – Váczi Lili, 2. sz. ált. isk.
II. hely – Sipos Ramóna, 

2. sz. ált. isk. 
III. hely – Kocsis Nóra, 2. sz. Isk. 
III. hely – Beghdadi Younnes,

Belvárosi Ált. Isk.

A KÖZÖS PONT TEAHÁZ 2008. június 3-án, kedden 18 órától 
várja kedves vendégeit a Szü-Net internetkávézóba.

Az elôadás és beszélgetés címe: Szorongás
A teaház vendége: Dragán Zsuzsanna pszichológus 

A Business School Békéscsaba Közalapítvány
következô kuratóriumi ülését 2008. május 27-én, kedden 
14.30 órátó      l tartja az EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola
épületében (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.).

Rákóczi István Péter kuratóriumi elnök


