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A szennyvíztisztítás- és csa-
tornázáspályázat politika fe-
lett álló kérdés, mindannyi-
unk közös érdeke. Az elôké-
szítését az elôzô városveze-
tés kezdte el és a mostani fe-
jezte be, így általunk került a
pályázat beadásra. Hatalmas
munka volt a közel hétezer ol-
dalas pályázati dokumentum
elkészítése, de megérte: min-

den utcában lesz csatorna,
ahol csak lehetséges.

Mérnökként jól tudom,
hogy ezzel az elvárással mi,
politikusok néha nehéz fel-
adat elé állítottuk a pályázat
íróit és a tervezôket. Köszö-
nöm mindenki munkáját, aki
részt vett a pályázat elôkészí-
tésében. Nagyon bízom ab-
ban, hogy ezúttal nyerhet a

pályázatunk, és megépül a
csatorna Békéscsabán.

A benyújtást követôen a
pályázat elbírálására a követ-
kezô hónapokban kerül sor. A
hazai bírálat után kell majd a
végleges dokumentációt be-
nyújtania az önkormányzat-
nak, melyet a magyar kor-
mány küld el az Európai Unió-
nak Brüsszelbe, jóváhagyás-
ra. A támogatás mértéke a
csatornázás költségvetésé-
nek legfeljebb 85%-a lehet, a
pontos mértéke gazdasági
számítások alapján dôlt el.

Bár sokan tényként kezelik
a csatornázást, nagyon fon-

tos, hogy ez egy pályázat! Így
az is elôfordulhat, hogy nem
nyer, mint ahogyan ez koráb-
ban is történt. Mint ismeretes,
a közgyûlés már 2001-ben a
pályázás mellett döntött, de
ekkor az EU-s pénzügyi forrá-
sok kimerülése miatt a fej-
lesztési program nem indul-
hatott meg, illetôleg a meg-
kezdett elôkészítés nem foly-
tatódhatott.

A bírálat és a döntés hivata-
losan 180 napot vesz igénybe.
Csak ezt követôen kezdôdhet-
nek meg a kivitelezési munkák.

Vantara Gyula

Nyolcvannyolc évvel eze-
lôtt, szeptember elején

életében elôször ment taníta-
ni egy frissen végzett újkígyó-
si tanítónô, és a tanteremben
meglátta Magyarország újra-
rajzolt térképét. Irénke néni
akkor rosszul lett, képtelen
volt megtartani az órát, és
még hatvan-hetven év múlva
is úgy emlékezett erre a pilla-
natra, mint élete leggyászo-
sabb eseményére. Nem tudta
felfogni, mi az a „guggoló
macska” alakú folt a térképen
– mondta Harangozó Imre
néprajzkutató, az Ipolyi Ar-
nold Népfôiskola elnöke a
Trianon-emlékmû avatásán,
június 4-én, megidézve egy-
kori tanítója emlékét.

A fülledt nyári estén renge-
tegen jöttek el az avatóünnep-
ségre. Az Andrássy út–Jókai
utca keresztezôdését pár órá-
ra lezárták, a tér telis-tele lett
emberekkel, többen zászlók-
kal érkeztek. A megjelente-
ket Józsa Mihály köszöntötte,
majd Kovács László, a Polgá-
rok Békéscsabáért Egyesület
alelnöke ismertette röviden a
szobor történetét, és köszö-
netet mondott mindazoknak,

akik az emlékmû felállításá-
hoz hozzájárultak. Néhány év-
vel ezelôtt Aradi András ötle-
tébôl kiindulva Várkonyi Já-
nos készítette el egy Trianon-
emlékmû rajzát. Az egyesü-
let 2002-ben bált rendezett,
amelynek bevételét arra tették
félre, hogy nemzeti tragédi-

ánknak majdan legyen egy
emlékhelye. A bálok ismétlôd-
tek, és széles körû összefo-
gással mára elkészült az em-
lékmû, amely azt üzeni: bár
országunk csonka, a nemzet
egysége megmaradt. A gon-
dolatotMészáros Attila formál-
ta szoborrá.

A Dûvô zenekar és a Ba-
lassi táncosai után Vantara
Gyula mondta el ünnepi be-
szédét. A polgármester hang-
súlyozta: ma is vannak, akik
megkérdôjelezik Trianon fáj-
dalmát, és azt mondják,
spongyát rá, ez már a múlt.

A bejárás elsô felében a meg-
hívottak a 2007-ben céltámo-
gatási pályázatból beszerzett
új gépeket, mûszereket te-
kinthették meg. Ide tartozik
három nagy értékû képalkotó
diagnosztikai eszköz, mégpe-
dig egy direkt digitális mam-
mográf, egy traumatológiai/
sürgôsségi képerôsítô és egy
sürgôsségi röntgenfelvételi
szerkezet.

A radiológia osztályon dr.
Borbola György fôorvos vezet-
te végig a csapatot, és bemu-
tatta az új eszközöket munka
közben: – Az elmúlt évben
megkezdett digitális képalkotó
rendszer kiépítése folytatódott,
és idén egy direkt digitális
mammográfiás berendezés állt
üzembe a hozzá tartozó célzott
mintavételi szerkezettel.

Aváros azon középiskolás
diákjait – tanáraikat és

hozzátartozóikat – hívták ösz-
sze június 10-én a városháza
dísztermébe, akik a legjobb
eredményeket érték el külön-
féle országos, szakmai vagy
tantárgyi megmérettetéseken.

A zsúfolásig telt nagyterem
arról tanúskodott, hogy szín-
vonalas oktatás zajlik a békés-
csabai iskolákban, és nincs hi-

ány kiemelkedô teljesítményt
nyújtó tehetségekben sem.
Kiss Tibor, a közmûvelôdési, if-
júsági, oktatási és sportbizott-
ság elnöke meleg szavakkal
üdvözölte a jelenlévôket. Mint
mondta: mostanában az ok-
tatással kapcsolatosan sok
gondról, problémáról, intéz-
mény-összevonásokról halla-
ni, de ezúttal ünnepelünk.

Akikre büszke a város

Pedagógusnap alkalmá-
ból a város vezetôi, vala-

mint az oktatási, közmûvelô-
dési és sportosztály munka-
társai köszöntötték a díszte-
remben az óvónôk, tanítók,
tanárok meghívott képvise-
lôit, az intézményvezetôket,
a kitüntetett és a nyugdíjba
vonuló pedagógusokat. Hra-
bovszki Mihály osztályvezetô
és Köles István köszönetet
mondott mindazoknak, akik
gyermekeink nevelésén, ok-
tatásán fáradoznak. Az alpol-
gármester kiemelte a szak-
képzés területén dolgozók
munkáját és a hivatal oktatási
csoportjának tevékenységét.

Mint mondta, ezek az embe-
rek „elképesztô mértékû szer-
kezetátalakítás közepette” áll-
nak helyt, olyan szakképzô
központok kialakítása során,
amelyre eddig még nem volt
modell.

A hátrányos helyzetû gyer-
mekekkel foglalkozó pedagó-
gusok eredményes nevelô-
oktató munkája, fejlesztô te-
vékenysége elismeréseként
idén Teleki Blanka-díjat ala-
pított Hiller István miniszter.
Galló Katalin, a Szent László
Utcai Általános Iskola és Óvo-
da vezetôje az elsôk között
kapott ilyen kitüntetést.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON�

FOLYTATÁS A 3. OLDALON�

Kórházi séta a Réthyben
Szakértô magyarázatokkal tarkított intézménybejárásra in-
vitálta a Réthy Pál-kórház vezetése a közelmúltban a sajtó
munkatársait. A kórházi sétán dr. Becsei László fôigazgató
mellett részt vett a fenntartó képviseletében Vantara Gyula
polgármester is, aki azt hangsúlyozta: láthatóan fejlôdik az
intézmény, s errôl szeretnék tájékoztatni a lakosságot is.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON�

Trianonra emlékeztünk június 4-én

Sínen a csatornapályázat

Pedagógusok köszöntése

Fontos állomásához érkezett Békéscsaba szennyvíztisztí-
tásának és csatornázásának kérdése: benyújtottuk a város
pályázatát a Környezet és Energia Operatív Programhoz. A
pályázatot – mely az elsôk között érkezett – a tervezôk és
az EU szakértôi folyamatosan ellenôrizték, szakértelmük-
kel segítették, így jók a kilátások.

TOVÁBBIAK A 4. OLDALON�
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A június 5-i Grandmother’s Jam-koncerttel lezárult a békés-
csabai Elefánt Sörözô tavaszi koncertsorozata. Örömmel szá-
molhatunk be róla, hogy a már megszokott csütörtöki arcok
között egyre gyakrabban látni alkalmi betérôket. Mosolygós,
beszélgetôs, ringatózós, jókedvû hangulatban teltek a harma-
dik teljes szezonban is a csütörtök esték. Nem véletlenül per-
sze, hiszen a hazai és a
nemzetközi zenei élet faj-
súlyos egyéniségei élô-
ben játszottak ne-
künk. Természe-
tesen nagyon hi-
ányoznak majd
a nyári szünet-
ben. Sajnos, va-
káció!

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

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

– Azért avatjuk ezt az em-
lékmûvet, hogy emlékeztes-
sen történelmünknek arra az
eseményére, amely Mohács
jelentésével egyenértékû, és a
jelen pillanatig hatással van
egyének és családok minden-
napjaira, nemzeti létünkre. Ez
az emlékmû a csillapodó, de
el nem múló fájdalomról szól,
jelképe a békéscsabai polgá-
rok gondolataiban, érzései-
ben, beszélgetéseiben, csele-
kedeteiben kitapinthatóan je-
len lévô összetartozásnak…
Mi, békéscsabaiak iskolapél-
dái vagyunk az összefogás-
nak, a munkának és a haza-
szeretetnek. Több népcso-
portból lettünk összegyúrva,
rengeteget dolgoztunk és dol-
gozunk a mai napig. A haza-
szeretet példájaként mindig
Sopront hozzák fel, nem emlí-
tik azt a sok ezer csabai szlo-

vák családot, akiket megpró-
báltak „Édesanyánk hív” jel-
szóval hazacsábítani a lakos-
ságcsere idején, a Benes-
dekrétumok okán, a negyve-
nes években. Ôk itt maradtak,
és örökre magyarok, békés-
csabaiak lettek. Ha Sopron-
nak kijár a leghûségesebb vá-
ros elismerés, akkor szerin-
tem Békéscsabának a leghû-
ségesebb népcsoport rang
dukál. Európai polgárként ma
elmondhatjuk, hogy határok
nélkül, egy hazában él a ma-
gyarok többsége. Már csak a
vajdasági és a kárpátaljai test-
véreinket választják el tôlünk a
határok, reméljük, ôket sem
sokáig. Ha megvalósul az
egyesülés, utána csak dol-
goznunk kell, úgy, ahogy mi,
magyarok tudunk, akkor ez a
nép újra életerôs és nagy lesz,
„méltó régi nagy híréhez” – fo-
galmazott Vantara Gyula.

Harangozó Imre beszélt a
mai határainkon túl élô ma-
gyarokról, a magyar emlékek-
rôl. Mint mondta, „nemzetel-
lenes merénylet” volt, hogy
évtizedekig eltitkolták elô-
lünk, mi is történt valójában,
pedig emlékeznünk kell. Fel
kell vennünk azt a fonalat,
amelyet erôszakosan elszakí-
tottak, meg kell fognunk egy-
más kezét Szent István, Má-
tyás, Rákóczi népeként. Há-
lával beszélt arról, hogy –
bár sokan törtek ellene – az
elszakított területeken is él
a magyar szó, a magyar
nyelv, élnek a magyar hagyo-
mányok.
Dsida Jenô Psalmus Hun-

garicusábólBartusGyulamon-
dott el részletet, utána a Polgá-
rok Békéscsabáért Egyesület
képviselôi leplezték le a szob-
rot, miközben egy öt kórusból
verbuválódott százötven tagú
énekkar adta elô Kodály Zol-
tán Ének Szent István király-
hoz címû mûvét Kutyejné Ab-
lonczy Katalin vezényletével.
A történelmi egyházak képvi-
selôi megáldották az em-
lékmûvet, majd többen ko-
szorúkat, virágokat helyeztek
el a talapzatán. Az ünnepség
a Kormorán együttes koncert-
jével zárult.

Mikóczy Erika

A békéscsabai Trianon-emlékmû avatására
Elôttem az igazgyöngy hazám / Ô Európa szíve, az itt pulzál
Ez a vérrel szerzett ôsi ország / Nem másért, csupán igazságért kiált
Igen, hallod, lelketlen és tudatlan / Aki mormog csupán és hallgat
A feltépett seb nem, nem és nem heged,
A sátáni döntés végre érjen el téged!
Mert a gazság és az ármány / Elvette tôlünk hazánk legjavát
Történelmi várak, kastélyok, templomok,
Iskolák és véreinkkel dúsult temetôk
Mind-mind rólunk szólnak, / Bûn és bûn kiáltjuk, immár hangosan:
Igazságot Magyarországnak!

Streit János (2008. június 4.)

Békéscsaba
a Nemzeti Vágtán

Békéscsaba is bemutatko-
zott a Nemzeti Vágtán

Budapesten, a Hôsök terén,
ahol Marik Máté, a Pegazus
lovasiskola lovasa képviselte
városunkat. Marik Volfart Jó-
zsef lovával, a Békés megyei
tenyész vándordíjjal kitünte-
tett Ticiussal indult a verse-
nyen, és végül harmadikként
ért célba. A résztvevô önkor-
mányzatok – így Békéscsaba
is – lehetôséget kaptak a be-
mutatkozásra a nagyközön-
ség elôtt. Ismét nagy sikere
volt a csabai kolbászból ké-
szült kolbászkerítésnek, so-
kan érdeklôdtek a kolbász-
fesztivál programjairól, a bé-
késcsabai szálláshelyekrôl. A
közönség szívesen kóstolta
és vásárolta a Kolbászgyártó
Kft. készítményeit…

Tourinform, Békéscsaba

Július 4., péntek
16.00 Ünnepélyes megnyitó
16.30 Mezôberényi mazsorettcsoport
17.30 Max együttes
18.00 Latintánc-bemutató
18.30 Márió
19.30 L. L. Junior
20.00 Delhusa Gjon-koncert
21.30 Hastánc
22.00–2.00 Joker együttes (sátorban)

Július 5., szombat
16.00 Tücsök Peti és Hangya Levi

gyermekmûsora
17.00 Kick-box bemutató
18.00 Fitneszbemutató
19.00 Dina – élô koncert

20.00 Hevesi Tamás mûsora
21.00 Szkítia – élô koncert
21.50 Csabák koccintása
22.00 Tûzijáték
22.00–2.00 Dj. Hlásznyik (sátorban)

Július 6., vasárnap
15.00 Aikido
15.30 Néptáncbemutató
16.30 Déjá-Vu
17.00 Stefi és Zsizsi
18.00 Bódi Guszti és a Fekete

szemek
19.00 Apostol együttes – élô koncert
20.30 Hooligans-koncert
22.00 A Csaba Napok zárása
EZER NÉGYZETMÉTER SÖRSÁTOR!

Békés megyében 2008-
ban szociális alapon ösz-

szesen 4105 rászorult 142
millió forint összegû üdülés
csekk támogatásban része-
sült – tudtuk meg a Magyar
Nemzeti Üdülési Alapítvány
(MNÜA) békéscsabai sajtótá-
jékoztatóján.
Hammer Teréz, az MNÜA tit-

kárságvezetôje egyebek mel-
lett elmondta: a támogatottak
közül 1963 alacsony jöve-
delmû nyugdíjas, 438 fogyaté-
kossággal élô, 1655 legalább
két gyermeket nevelô család
és 49 szakiskolai tanuló.

– Az ország egészére kiter-
jedô 2,2 milliárd forint üdülési
csekk támogatás közel 65
ezer szociálisan hátrányos
helyzetû pályázó pihenésé-
hez, üdüléséhez, kikapcsoló-
dásához nyújt segítséget ha-
zánkban, személyenként átla-
gosan 40 ezer forint értékben.

A megyében 2007 elsô öt hó-
napjában 257 millió forint,
míg 2008-ban 286 millió forint
pluszbevételt jelentett a ked-
vezményes üdülési csekk el-
fogadása a szolgáltatóknak.
A megyében már 267 elfoga-
dóhely 27 típusú szolgáltatást
biztosít az üdülési csekkel fi-
zetô vendégek számára – kö-
zölte az MNÜA titkára.

Mint megtudtuk, az üdülé-
si csekkek 95 százaléka nem
szociális alapon, hanem a
munkáltatókon keresztül jut el
a lakossághoz. Idén is tovább
növekedett a megyében a
gazdálkodók által vásárolt
kedvezményes üdülési csek-
kek száma. Míg 2007 elsô öt
hónapjában 106 millió forin-
tért igényeltek dolgozóiknak
csekket a munkáltatók, idén
ez az összeg már elérte a 209
millió forintot.

G. E.

Jelenjen meg az Interneten!
Garantáltan megtérül befektetése.

WEBOLDAL
WEBÁRUHÁZ
készítése és üzemeltetése

info@ecapital.hu www.ecapital.hu
Telefon: 70/771-4848

eCapital.hu Kft.
Iroda: Bcs., Hunyadi tér 5.

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

MOBILTELEFONOS
ÜGYINTÉZÉS
BÉKÉSCSABÁN
Ügyintézés könnyen,

gyorsan, akár útközben is

Használja mobiltelefonját
ügyintézésre!

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

20/40-30-000

Csaba Napok
Hagyományteremtô szándékkal

Népszerû az üdülési csekkTrianonra emlékezve
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Tisztújító civilek
Tisztújító választás volt a ci-
vileknél májusban.

A választás eredménye:

Elnök: Gólya Pál (régi/új)

Alelnökök: Obetkó Miklós
(régi/új), Koszecz Sándor
(régi/új), Herczegné Szabó
Mariann (új), Szabó Tiborné
(új).

Felügyelôbizottsági tagok:
Dévai Jánosné, Krajcsovics
Mihályné, Kölesné Vandra
Éva. Póttag: Wolf Klára.

Csányi Emese

ABékéscsabai Kistérségi
Egyesített Szociális In-

tézményben második alka-
lommal rendezték meg az
idei évben a Ki mit tud?-ot.

A versenyzôk hosszú felké-
szülési idôszak, rengeteg pró-
ba és gyakorlás után mérték
össze tudásukat egy verôfé-
nyes délutánon az Ady Endre
Úti Idôsek Otthona kertjében.

A mûsorszámok színessé-
gét a szereplôk változatos
produkciói adták; a közönség
és a zsûri versmondást, ze-
nés produkciókat, táncos szó-
rakoztató mûsorszámokat és
elgondolkodtató, a szemekbe
könnyet csaló elôadásokat
egyaránt láthattak. Mindenki

a tudása színe-javát nyújtotta,
egy vidám, kellemes napot
szereztek a nézôknek. A jó
hangulatot emelték a fellépé-
sek ideje alatt elfogyasztott
fagylalt és édességek, melye-
ket adományozók kínáltak fel
a rendezvényre.

A zsûrit az intézmény
mûködését segítô alapítvá-
nyok kuratóriumi tagjai alkot-
ták. A kellemes idôtöltésen
kívül igen nehéz és komoly
feladatot jelentett számukra a
produkciók értékelése. Min-
den fellépô oklevelet kapott a
részvételért, ami örök emlékül
szolgál a szép teljesítményrôl.
A kimagasló elôadásokat a
zsûri különdíjban részesítette.

Idôsek Ki mit tud?-ja

Ôsszel
folytatjuk!

A csatornázás
lakossági fórumai

06. 20. 17 óra Gerla, mûv. közp.
06. 24. 17 óra ifiház
06. 26. 17 óra Savio kat. isk.
07. 01. 17 óra Erzsébethelyi Ált. Isk.
07. 03. 17 óra Erzsébethelyi Ált. Isk.
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Június 20-án, pénteken 17 órai kezdettel a Lencsési Közösségi Ház
nagytermében kerül sor Váradi Zoltán fotómûvész kiállításánakmeg-
nyitójára. A megjelenteket Takács Péter igazgató köszönti. A kiállítást
megnyitja Kalmár Zsolt képi gondolkodó. Közremûködik Bartus Gyula
színmûvész.Megtekinthetô július 4-éig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

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

2008. JÚNIUS 20. (PÉNTEK):
Monoton technology party a Casinóban

2008. JÚNIUS 21. (SZOMBAT) 18 ÓRÁTÓL
„Múzeumok éjszakája” a Munkácsy-emlékházban
Közben, 19 órától: „Reneszánsz dallamok”, közremûködik:
Huszár Anita énekmûvész és Gyôri István lantmûvész.
Az udvaron egész éjjel szentiváni mulatság sok-sok
varázslatos programmal, finom étkekkel, jófajta nedûkkel.
Játszóház, színház, rendhagyó tárlatvezetések, fáklyás vízi
felvonulás az Élôvíz-csatornán. Éjfélkormágikus tûzshow.

2008. JÚNIUS 21. (SZOMBAT) 21 ÓRAKOR:
Juventus-klub a Casinóban

2008. JÚNIUS 25. (SZERDA) 18.30–21.00:
„Gazdálkodj okosan”
– internetes kereskedelem és üzleti találkozó

2008. JÚNIUS 28. (SZOMBAT) 21 ÓRAKOR:
Juventus-klub a Casinóban

KIÁLLÍTÁSOK:
2008. JÚNIUS 23. 18 ÓRÁTÓL:

„Csabai szalon”
– békéscsabai képzômûvészek tárlatának megnyitója

VIGYÁZZ, KÉSZ, NYÁRI TÁBOROK
„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

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Czibula Ágnes és Baukó Viktor, Karasz Éva és Bogár Károly Imre, La-
dányi Noémi és Nagy Gyula, Laurinyecz Gabriella (Kétsoprony) és
Balog Imre (Kamut), dr. Hanyecz Krisztina (Köröstarcsa) és Kurilla Oli-
vér (Köröstarcsa), dr. Egeresi Zsuzsanna (Mezôberény) és Pintér
Zsolt (Mezôberény), Opauszki Melinda (Kondoros) és Varga Viktor
András (Kondoros), Szarka Petra (Derekegyháza) és Szabados Ri-
chárd (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Kucsma Tibor Attila és Verbai Éva Zita leánya Gréta Zita, Ancsin Já-
nos és Kolarovszki Tímea fia Marcell János, Szabó Tamás és Honfi
Marianna leánya Anna, Zsóri Zoltán és Varga Vanda fia Zétény (Bat-
tonya), dr. Szûcs Zoltán és dr. Sprôber Zita leánya Nóra, dr. Szath-
máry Péter Pál és dr. Vantara Klaudia fia Zsombor Péter, dr. Kvasz Ti-
bor és Marik Zsuzsanna fia Tibor, Papp István és Uhrin Andrea fia Dá-
niel István, Tóth Attila és Dóczi Zita fia Attila, Bali József és Hatala
Boglárka leánya Boglárka Rebeka, Kósa Attila és Dajkó Ildikó leánya
Nikolett, Kovács Gábor és Bárány Anita leánya Dorottya (Újkígyós),
Gottschick Mihály és Nánási Éva fia Mihály (Mezôberény), Lipták At-
tila és Polgár Gyöngyi leánya Lilla (Békés).

HALÁLESETEK
Szebegyinszki Mihályné Kondacs Judit (1938, Kondoros), Szlávik-
Darida András (1965), Poliák János (1939), Kékesi Györgyné Szpis-
jak Mária (Kondoros).

ANYAKÖNYVIHÍREK

Közel 800 000 forintos be-
ruházásnak köszönhetô-

en több faszerkezetû térelem-
mel bôvült a játszótér Békés-
csabán, a Paróczay utcában.
A fejlesztés finanszírozásáról
teljes egészében a 8. válasz-
tókerület önkormányzati kép-
viselôje, Kiss Tibor (Fidesz)
gondoskodott a rendelkezé-
sére álló képviselôi alapból.

Május 29-én, a megújult
játszótér átadásán a környék
aprónépe hivatalosan is ki-
próbálhatta az új játékokat.

Sipos Andrea a lakóközösség
nevében megköszönte Kiss
Tibor képviselô úr segítségét,
s elmondta, hogy a közel egy
év alatt megvalósult fejlesz-
tésben a békési Somogyi Kft.
mint a fajátékok gyártója, a
Kendra Bt. pedig mint az új
elemek telepítôje vett részt.

Az ünnepélyes átadáson
kevesen unatkoztak, hiszen
az ifjúsági ház szervezésében
a Százszorszép játszótér-
program keretei között Zsótér
Mária és csapata még több
játéklehetôséget kínált kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt.
Így aki már meghódította az
új famászókát vagy éppen
eleget libikókázott, az tal-
lérgyûjtésben vehetett részt,
de a sok más ügyességi játé-
kon kívül bábjátékot is láthat-
tak a kicsik.

Kiss Tibor, a városi képvi-
selô-testület közmûvelôdési,
ifjúsági, oktatási és sportbi-
zottságának elnöke elmond-
ta: nagyon örül annak, hogy a
képviselôi alapból támogatott
fejlesztés egy ennyire össze-
tartó lakóközösség minden-
napjait teszi boldogabbá.

Phaedra
Békéscsaba, Irányi u. 10.

TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG
Impozáns, elegáns, minden igényt kielégítô nagyterem

várja az érdeklôdôket.
Ajnáljuk többek között lakodalmakra, céges rendezvényekre,

családi eseményekre, kiállításokra, konferenciákra, bankettekre.

Érdeklôdni a 30/577-8759-es telefonszámon.

A polgármesteri hivatal dolgozóinak sportnapja a sport-
csarnoknál

Képviselôi alapból
újult meg a játszótér

A város nevében Vantara Gyu-
la polgármester gratulált a ki-
váló pedagógusnak. Kiemel-
kedô munkájáért Arany Ka-
tedra emlékérmet vehetett át
Balogh RózsaMária, az Arany
János Középiskolai Tehetség-
gondozó Kollégium nevelôta-
nára. Ugyancsak Arany Ka-
tedra emlékéremmel jutal-
mazták Bagyinka Erzsébet, a
Békéscsabai Központi Szak-
képzô Iskola és Kollégium
Zwack tagiskolájának gyakor-
latioktatás-vezetôje színvo-
nalas, precíz, lelkiismeretes
munkáját.

Nyugdíjba vonulásuk és a
pályán hosszú idôn át tanú-
sított kiemelkedô munkájuk
elismeréseként Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet kaptak
a következô pedagógusok:
Duray Miklósné (Esély Peda-
gógiai Központ, intézményve-
zetô); Balogh Lászlóné (Er-
zsébethelyi iskola); dr. Lipták
Pálné (Petôfi utcai iskola);

Grósz Györgyné (Széchenyi);
Kozákné Dékány Ilona (Belvá-
rosi); Matulay Sándorné (Köl-
csey és Ligeti óvoda); Mekis
László (Kemény);Mekis Lász-
lóné (Kemény);Nagy Istvánné
(Erzsébethelyi iskola); Szabó
Károly (Széchenyi); Szakálné
Botházy Edit (10-es iskola);
Sztanek Ilona (Jankay iskola);
Ugrai Gáborné (Jankay isko-
la); Vágvölgyi Gáborné (Szé-
chenyi); Varga Orvos Valéria
(Esély); Zsótér Ilona (Petôfi);
Csiaki András (BéKSZI); Ba-
logh Rózsa Mária (Arany kol-
légium).

Nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából a város köszönetet
mondott a következô peda-
gógusok oktató-nevelô mun-
kájáért: Földesi Péterné
(Arany kollégium); Halustyák
Pál (BéKSZI); Palotai Tibor
(Gépészeti); Petrovszki Zoltán
(Vásárhelyi); Szabó András
(BéKSZI) és Hancsák Károly
(BéKSZI).

M. E.

Kiváló pedagógusok

Az „Új rend és szabad-
ság” programért felelôs

kormánybiztosság és az Or-
szágos Baleset-megelôzési
Bizottság, továbbá a Békés-
csabai Rendôrkapitányság,
az önkormányzat és a helyi
polgárôrség képviselôi között
megállapodás született a kö-
zelmúltban Békéscsaba köz-
biztonsága és közlekedésbiz-
tonsága érdekében.
Békéscsaba önkormány-

zata vállalja, hogy
– 2008 II. félévben – az

érintett közlekedési szakható-
ságokkal együttmûködve –
felülvizsgálja a város közigaz-

gatási területén kihelyezett ti-
lalmi és korlátozó jelzôtáblák
indokoltságát, szükség ese-
tén intézkedik eltávolításuk-
ról, a balesetveszélyes helye-
ken felülvizsgálja a forgalmi
rend megváltoztatásának le-
hetôségeit,

– saját írott és elektronikus
médiáján keresztül lehetôvé
teszi az ôszi baleset-megelô-
zési programok minél széle-
sebb körben való propagá-
lását.

Fentiekre várjuk a lakos-
ság észrevételeit is a hiva-
tal zöldvonalán (zoldvonal@
bekescsaba.hu).

Folytatódott a Tessedik Sá-
muel Fôiskola nagy si-

kerû jótékonysági akciója,
melyet még 2007 decemberé-
ben hirdettek meg „Segíts az
erdélyi árvákon” elnevezés-
sel. Akkor maguk a szervezôk
is meglepôdtek, mert nagyon
sokan csatlakoztak a felhívá-
sukhoz, és látva a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány nagysza-
lontai otthonában lakó, zöm-
mel árva gyerekek örömét, el-
döntötték: folytatják.

Már áprilisban elkezdtek
érkezni a csomagok, adomá-
nyok, és nem csupán az isko-
la dolgozóitól és hallgatóitól,
de a megye több városából is.
Dr. Borzán Anita, a kar dékán-
ja jóvoltából – aki maga is
részt vett a programban – a fô-

iskola buszával, személyesen
tudták elvinni az összegyûjtött
könyveket, írószereket, játé-
kokat, ruhanemût és tartós
élelmiszereket Nagyszalontá-
ra. Ott már alig várták a fôis-
kolás csapat megérkezését,
és az adományok kipakolása
után, Mosonyi Erzsébet veze-
tésével kézmûves-foglalkozás
kezdôdött, ahol a gyerekek
gyöngyöt fûzhettek, rajzolhat-
tak és festhettek.

Amint azt Baran Ádám, az
akció szervezôje elmondta,
már körvonalazódik a követ-
kezô, ôszi karitatív program-
sorozat, amely remélhetôleg
az eddigiekhez hasonlóan
sok rászoruló és árva gyerek
arcára csal majd mosolyt.

Krupincza Maraianna

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Új rend és szabadság

Fôiskolások a rászorulókért

„A közös sikert ünnepeljük
most. Köszönjük minden di-
áknak, hogy komolyan vette a
versenyzést, a felkészülést,
és jól teljesített. Ezzel is öreg-
bítették városunk hírnevét” –
fogalmazott az oktatási bizott-
ság vezetôje.

Az eredményesen ver-
senyzô középiskolásokat az
ünnepségen a Csabai Színi-
stúdió csapata vidám, zenés
produkcióval szórakoztatta,
ezt követen pedig állófoga-
dás várta az ünneplôbe öltö-
zött diákokat és felkészítô ta-
náraikat. (mse)

Akikre büszke a város

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

HARLEE EXTRÉM GAMES ÉS ORSZÁGOS
MEGHÍVÁSOS GRAFF JAM
2008. JÚLIUS 26-ÁN 10.00-TÔL 20.00-IG

BÉKÉSCSABÁN, A SPORTCSARNOK SKATE PARKJÁBAN
Az extrém játékok nevû rendezvényen amatôr extrém sportolók mutathatják meg
tehetségüket, rátermettségüket a szponzorok elôtt. Minden kategóriából egy-egy ver-
senyzô kerül kiválasztásra, akiket a szponzoraink által felajánlott termékekkel díjazunk.
Akategóriák: görkorcsolya street, gördeszka street, BMX street és BMX flatland.
A GRAFFITI JAM nevû rendezvényen meghívott, gondosan kiválogatott versenyzôk
vesznek részt, akik egy elôre megadott vagy szabadon választott témában mutathat-
jákmeg tehetségüket. Ezenkívül még breaktánc és streetball is színesíti a rendezvényt.
A belépés ingyenes! Információs vonal: 06-70/294-1410.
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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

ABudapest Bank békés-
csabai fiókjának munka-

társai önkéntes munkával tet-
ték barátságosabbá a Wlas-
sich sétányi óvodát a Törôdés
napja programsorozat kereté-

ben. A bank dolgozói a szü-
lôkkel közösen kerítést festet-
tek, virágokat ültettek, s mind-
emellett a pénzintézet száz -
ezer Ft-os támogatással járult
hozzá a szükséges eszközök
beszerzéséhez.

– A Budapest Bank a hazai
pénzügyi és gazdasági élet

meghatározó szereplôjeként a
lendületes növekedés fenntar-
tása mellett kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy aktív részesé-
vé váljon a civil társadalom
mindennapjainak. Munkatár-

saim szívügyüknek tekintet-
ték, hogy a bank anyagi hoz-
zájárulása mellett személyes
közremûködésükkel is segít-
sék az óvoda környezeté -
nek megszépítését – mondta
Szentpétery Viktor, a BB fiók-
hálózati értékesítési vezetôje.

(gajdács)
Reform címén a kormány

az egészségügyben is
pénzkivonást hajtott végre,
megszüntették például a házi-
orvosok mûszerpótlási támo-
gatását – nyilatkozta lapunk-
nak dr. Kerekes Attila, a 2. sz.
választókerület képviselôje. 

– A képviselô-testület mû -
szervásárlási támogatásban
részesíti a helyi háziorvoso-
kat, valamint a kórház mû -
szer fejlesztését is több tízmil-
lió forinttal támogatjuk. To-
vábbá az országban máso-
dikként vezettük be a méh-
nyakrák elleni védôoltást.

A városatya úgy ítéli meg,
hogy szociális téren is nagy
elôrelépés történt; 16 év után

ismét szociálislakás-építési
program kezdôdött. Különö-
sen büszke arra, hogy a ko-
rábban ígért járdaépítési
programot sikerült beindítani.
Idén a Deák utca, az Urszinyi

Dezsôné utca, valamint a
Degré utca egy szakasza lesz
felújítva és leaszfaltozva
nyolcmillió forint értékben. 

– Ígéreteim közül már telje-
sült, hogy a Szôlô utca és az

Erdélyi sor találkozásánál új
autóbuszváró épült, valamint
az Erdélyi sor, Bajza utca, Kör-
gát és Aulich utca által határolt
füves terület megkapta a Cser-
kész tér nevet – mondja dr. Ke-
rekes Attila. – Várom, hogy a
város egészét érintô nagyobb
beruházások is startolhassa-
nak. A választókerületemben
szeretném minél hamarabb
rendbe hozatni a Körös-part
Erdélyi sor és Degré utca közé
esô szakaszát, valamint a
Deák utcán a református
templom elôtt parkolókat ter-
vezek kialakítani. Továbbá a la-
kosság kérésére a megörege-
dett vagy nem megfelelô fák
helyett újakat tervezek ültetni.

A csatornázás elôzményei
A projekt megvalósítása Bé-
késcsaba teljes lakosságát
érinti, melynek során négy fô
célkitûzés valósulhat meg:
– A felszín alatti víz (talajvíz) vé-

delme a teljes körû szenny-
vízcsatorna-hálózat kiépíté-
sével.

– A felszíni víz védelme a
szennyvíztisztító teleprôl el-
folyó tisztított szennyvíz mi-
nôségének javításával.

– A térségben az infrasruktu-
rális beruházás az életszín-
vonal emelkedését segíti
elô, az ökológiai és egész-
ségügyi negatív hatások
csökkentését szolgálja. A
csatornázott területeken a
gazdasági fejlôdés lehetô-

ségei könnyebben biztosít-
hatók.

– Esélyegyenlôséget biztosít a
város különbözô területein
élô polgárok számára.

Mûszaki adatok
– A projekt keretében 134 km

gravitációs gerinccsatorna,
82 km bekötôvezeték, 27 km
nyomóvezeték, 31 db áte-
melô épülne.

– Rekonstrukcióra kerülne 5
km gravitációs gerinccsator-
na, 2 km bekötôvezeték, 7
km nyomóvezeték, 34 db át-
emelô.

– A csatornahálózat kiépítése
– a szûkebb belvárost és a
lakótelepeket kivéve – az
egész város területét érinti. A

több ezer lakosú jaminai vá-
rosrész, a III–IV. kerület, Me-
zômegyer, Béke-kertek, Ger-
la, Fényes alacsonyan fekvô
részein a csatornahálózat
megépítésével az életminô-
ség jelentôsen javulni fog.

– Vannak egyes utcák, ahol
most nem épülhet csatorna,
mert az unió nem támogatta,
és az egész pályázatot ve-
szélyeztette volna, ha ezek
belekerülnek. Azonban a ter-
vek ezekre az utcákra is elké-
szültek, és az önkormányzat
megfelelô megoldást keres.

Anyagi háttér
– Támogatásra jelenleg a Kör-

nyezet és Energia Operatív
Program keretében lehet pá-

lyázni. A pályázati felhívás
szerint a támogatás mértéke
a beruházási költség maxi-
mum 85%-a lehet. A pályá-
zathoz elôírt költség-haszon-
elemzés alapján a projek-
tünk közel 84%-os támoga-
tásban részesülhet. 

– A projekt teljes bekerülési
költsége 17,7 milliárd Ft. Eb-
bôl a saját rész – a becsült
beruházási költségek alapján
– közel 2,8 milliárd Ft. Az ön-
rész az alábbi forrásokból áll:
a lakosságnak, intézmények-
nek a víziközmû-társulathoz
befizetett része 1,3 milliárd Ft,
az önkormányzat költségve-
tésébôl 0,8 milliárd Ft, vala-
mint kötvénykibocsátásból
közel 0,7 milliárd Ft.

Sínen a csatornapályázat

Autóbuszváró, Cserkész tér

Törôdnek városunkkal 

Támogatom a Mondi Pac-
ka ging Békéscsaba Kft.

gyártócsarnokának bôvítését,
hiszen ez a beruházás is elô-
segíti új munkahelyek létesíté-
sét, a gazdaság élénkítését.
Békés megyének fontos min-
den olyan vállalkozás támoga-
tása, amely fellendítheti a tér-
ség gazdaságát, és az itt élôk
lehetôségeit bôvíti a foglalkoz-

tatottság növelésével. Mind-
annyiunk érdeke, hogy minél
többen érezzék: érdemes ide-
települni, érdemes ide befek-
tetni, hiszen biztosítani tudjuk
a szakképzett munkaerôt, az
új beruházások pedig hozzá-
járulhatnak a térség leszaka-
dásának megállításához.

Domokos László, 
a megyei közgyûlés elnöke

A helyszíneken szóban és
írásban tehetnek fel kérdést a
város polgárai, illetve egy ér-
tékelôlapon elmondhatják vé-
leményüket az adott fórumról.
A leggyakrabban felmerülô
kérdésekbôl készül majd egy
összeállítás, amelyet lapunk-
ban olvashatnak.

A sorozat elsô állomása Fé-
nyes volt, ahol – más közössé-
gi helyiség híján – a Fatornyos
kocsma nyitott teraszán zajlott
a fórum június 10-én.

A teraszon mintegy har-
minc érdeklôdô gyûlt össze, a
fényesieket Vantara Gyula
polgármester, Tímár Ella ön-
kormányzati képviselô, Sztan-
kó Ilona PIU-vezetô, Mácsai
Sándor, a Víziközmû Társulat
elnöke, Opauszki Zoltán ka -
binetfônök, valamint Bánfi
Ádám és Gergely Tamás szak-

értôk várták. Vantara Gyula
beszélt arról, hogy uniós elvá-
rás a csatornázottság, emel-
lett jól felfogott érdekünk is az
ivóvízbázis megóvása. Az ön-
rész a Víziközmû Társulat tag-
jainak befizetéseibôl (össze-
sen 1,3 milliárd forint), önkor-
mányzati forrásból és köt-
vénykibocsátásból tevôdik
össze. Mácsai Sándor jelezte,
hogy a fényesiek 66 százalé-
ka rendszeresen fizeti a hoz-
zájárulás részleteit, akiknek
elmaradásuk van, azokat le-
vélben értesítették.

A fórum résztvevôi a tájé-
koztató után fôként a saját in-
gatlanjaikra vonatkozó kérdé-
seket tettek fel a szakembe-
reknek, és térképen megnéz-
hették, hogy a házuk környé-
kén hol fut majd a csatorna.

M. E.

A Business School Békéscsaba Közalapítvány 
KÖVETKEZÔ KURATÓRIUMI ÜLÉSÉT 

2008. június 23-án (hétfô) 18.30 órától tartja 
az EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola épületében 

(Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.).
Rákóczi István Péter s. k. kuratóriumi elnök

Akörnyezetvédelmi világ-
nap alkalmából a Len-

csési Közösségi Ház, vala-
mint a Békéscsabai Városvé-
dô és Városszépítô Egyesület
szervezésében környezetvé-
delmi fórumot rendeztek a kö-
zösségi házban.

A fórum mintegy ötvenfôs
közönségét dr. Cserei Pál, a

városvédôk ügyvezetô alelnö-
ke, Takács Péter, a ház igaz-
gatója, önkormányzati képvi-
selô, dr. Ferenczi Attila, a vá-
rosfejlesztési, környezetvédel-
mi és mezôgazdasági bizott-
ság elnöke, a Lencsési rész-
önkormányzat vezetôje és
Csiaki Tamás, a városüzemel-
tetési osztály vezetôje fogad-

ta. A világnap történetérôl Ta-
kács Péter tájékoztatta a je-
lenlevôket, kiemelve a kör-
nyezetvédelem fontosságát.
Dr. Ferenczi Attila az önkor-
mányzat aktuális környezet-
védelmi fejlesztéseirôl szá-
molt be. A város beadta a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Fejlesztési Igazga-

tóságához a szennyvízcsator-
názásra vonatkozó dokumen-
tációt. A Kétegyházi úti hulla-
déklerakó rekultivációs terve
elkészült, Békéscsaba több
településsel közösen pályázik
a forrásra, amely a KEOP
uniós pályázatán belül száz-
százalékos támogatás lehet. 

M. E.

Új munkahelyek Békésben 

Ne veszélyeztessük a jövôt!

Csatornafórum Fényesen
Vantara Gyula polgármester és a szennyvízcsatornázással
foglalkozó szakemberek fórumsorozat keretében adnak tájé-
koztatást városszerte a pályázatról és a várható munkákról. 

LE KÖT HE TÕ
LA KÁ SOK

Bé kés csa bán, a bel vá ros ban, csen des kis ut cá ban épült, lif tes társas -
ház ban más fél szo bás, két szo bás, egy plusz két fél szo bás, két és fél
szo bás la ká sok klí ma-elõ sze re lés sel, ga rá zsok 16 m² alap te rü let tel. 
Az ud var ban ki é pí tett par ko ló he lyek hasz ná la ti jo ga meg vá sá rol ha tó. 
Be köl tö zés a szer zõ dés kö tést kö ve tõ en 8 hét.
Ér dek lõd ni a még le kö tet len la ká sok ról a hely szí nen – ahol kol lé gánk be-
mu tat ja azo kat – na pon ta 8 és 15 óra kö zött, a rész le tek rõl, a szer zõ dé -
si fel té te lek rõl min den ked den és csü tör tö kön 9 és 15 óra kö zött, va la -
mint a 06-30/928-9595-ös te le fonon Pal ko vits Ist ván tól le het.
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„A” kategória – mûvészeti tevékenység
A/1 – irodalom

1. Poliák Judit – az Antológiában való megjelenés: 20 000 Ft.
2. Tubáné Péter Erika – „Szeretôim a szavak” címû verseskötet megje-

lentetése: 30 000 Ft.
3. Békéscsabaiak Baráti Köre, dr. Tibori János – A csabai népi szôttes címû

kiadvány szlovák, angol, magyar nyelvû megjelentetése: 20 000 Ft.
4. Kádi Józsefné – Életregény: 10 000 Ft.
5. Nagyajtai Kovács Zsolt – „Játszottunk egy jót” címû regény megje-

lentetése: 20 000 Ft.
6. Szilágyi András – „Fényben porló” címû verseskötet megjelentetése:

35 000 Ft.
7. Jaminai Hírnök, Gábor Miklós – a lap megjelentetésének támogatá-

sa: 60 000 Ft.
8. Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház (cgt. Denticulus Bt.), Sass Er-

vin – Csóka Csenci a vendéged: 20 000 Ft.
9. Szabó Ilona – „Hétköznapi advent” címû verseskötet kiadása: 10 000 Ft.

10. Fábián László – az Uránusz Kiadó Kláris antológiájában részvétel: 
10 000 Ft.

11. Vitaszek Zoltán – a legelsô Somogy megyei legek könyve: 20 000 Ft.
12. Szabad Szó Alapítvány – Partium kiadvány: 40 000 Ft.
13. Rózsa Ibolya – Önálló verseskötet megjelentetése: 30 000 Ft.
14. Arany János Mûvelôdési Ház – az Arany Harsona megjelentetése: 

80 000 Ft.

A/2 – színházmûvészet
1. Féling Színházi Csoport – Schwajda Gy.: Csoda, Boldizsár P.: Félál-

maink,  Czakó G.: Disznójáték címû mûvek színpadra állítása, tájolta-
tása: 40 000 Ft.

2. Csaba Honvéd Kulturális Egyesület, Sorsfonó Mûhely – rögtönzôszín-
házi elôadások: 35 000 Ft.

3. Born Gergely – saját koreográfiák bemutatásához jelmez és díszlet ké-
szítése: 25 000 Ft.

4. Gál Tamás – Arany János: Nagyidai cigányok címû elôadás bemuta-
tása Békéscsabán: 60 000 Ft.

A/3 – zenemûvészet
1. Ocsovszki Ildikó – Békéscsaba népdalkincsének, népzenei hagyo-

mányainak ápolása: 20 000 Ft.
2. Csaba Nemzetiségi Néptánc Egyesület – zenei felvétel készítése a

„Tiszta szívvel” címû koreográfiához: 40 000 Ft.
3. Baji Miklós Zoltán – tematikus stúdió-hangfelvétel készítése: 40 000 Ft.
4. AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány – zenete-

rápiás programsorozat tárgyi feltételeinek javítása: 30 000 Ft.
5. Békéscsabai Református Egyház Vegyeskara – egyházi zene érté-

keinek megóvása, református énekek tanítása: 70 000 Ft.
6. Békéscsabai Chopin Vegyeskar – mûködési támogatás: 35 000 Ft.
7. Szilágyi Róbert – „Hazataláltam” címmel zenei CD kiadása: 50 000 Ft.
8. Jaminai Nyugdíjasklub – az Andó Mihály Nótaklub mûködési támo-

gatása: 15 000 Ft.
9. Zenebarát Felebarátok Közhasznú Alapítvány – zenei CD készítése

az énekkar mûsoraiból: 20 000 Ft.
10. Dobszerda Egyesület – foglalkozások tartása óvodákban, egész-

ségügyi intézményekben: 25 000 Ft.
11. „CSABA” Pávakör – mûködési támogatás: 30 000 Ft.

A/4 – tánc- és mozdulatmûvészet
1. Tabán Néptánc Egyesület – Arad megyei néptáncbemutató és tánc-

ház: 25 000 Ft.
2. Tabán Néptánc Egyesület – részvétel a svájci folklórfesztiválon: 

25 000 Ft.
3. Bányai Ildikó Inez – ruha-transzformációk elkészítése és bemutatása:

30 000 Ft.
4. Mariann Balett- és Mozgásharmónia Egyesület – tanévzáró vizsgae-

lôadás: 50 000 Ft.
5. Nosztalgia Vasutas Nyugdíjas Klub – táncterápiás kör létrehozása: 

20 000 Ft.
6. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

mazsorettcsoportja – fellépôruhák vásárlása: 20 000 Ft.
7. Békéscsabai Vonós Kamarazenekar – hangverseny október 23-án a

Pheadrában: 40 000 Ft.
8. Békéscsabai Régi Zene Együttes, Bereczki Julianna – régizenei kon-

cert: 30 000 Ft.
9. Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület – új koreográfiához nép-

viselet készíttetése: 30 000 Ft.
10. Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért – mindenki néptánc-

iskolája: 20 000 Ft.
11. Csaba Kulturális Egyesület a Táncmûvészetért – toborzó táncház: 

30 000 Ft.

A/5 – képzômûvészet
1. Pataj Pál – kiállítás-sorozat: 35 000 Ft.
2. Beghdadi Badreddine – kiállítások megrendezése: 30 000 Ft.
3. Szabadi Jánosné Stefanik Erzsébet – kiállítás rendezése: 10 000 Ft.
4. Berki Zita – selyemfestéshez eszközök beszerzése: 25 000 Ft.
5. Rózsa Ibolya – kiállításra felkészülés: 20 000 Ft.
6. Krajcsovszki Tamás – kiállítás rendezése: 35 000 Ft.
7. Holo Hóbel László – erotika a képzômûvészetben, Heszperidák kert-

je: 35 000 Ft.
8. Lengyel Péter DLA szobrászmûvész – Katalógus kiadása: 45 000 Ft.
9. Lengyel Péter DLA szobrászmûvész – önálló kiállítás a Jankay Galé-

riában, eszközvásárlás: 20 000 Ft.
10. Bácsfalvi Zoltán – kiállítás rendezése: 25 000 Ft.
11. Hegedûs Zsolt – kiállítás támogatása: 30 000 Ft.
12. Kolarovszki Zoltán – kiállítási anyag létrehozása, bemutatása: 

25 000 Ft.
13. Budai Gyuláné Gombos Ildikó – kiállítások rendezése: 20 000 Ft.
14. „FAMME” Független Alkotók Mûvészeti és Mûvelôdési Egyesülete –

kiállítás rendezése: 40 000 Ft.
15. Dr. Szabó Julianna – kiállítási anyag elkészítése: 30 000 Ft.
16. Csendes Ferenc – alkotói tevékenység támogatása: 25 000 Ft.
17. Knyihár Amarilla – kiállítás Lendván: 30 000 Ft.
18. Lonovics László – mûvek létrehozása, szállítása: 40 000 Ft.
19. Laczkó Viktória – eszközök vásárlása: 20 000 Ft.
20. Sallai Lajos – egyéni és csoportos kiállításokon részvétel: 30 000 Ft.
21. Csuba Anita – öltözéktervezés: 20 000 Ft.
22. Megyeri Horváth Gábor – kiállítás rendezése: 40 000 Ft.
23. Scholtz Endre –kiállítás rendezése a Magyar Állami Operaházban: 

30 000 Ft.
24. Novák Attila – kiállítások, performanszok támogatása: 40 000 Ft.
25. Lovas Gábor – kiállítási anyaghoz eszközvásárlás: 15 000 Ft.
26. Alkotó Fiatalok Mûhelye – mûködési támogatás: 30 000 Ft.

27. Romvári Etelka – felkészülés csoportos kiállításra: 20 000 Ft.
28. Tóth Ildikó – mûvészeti alkotások létrehozásához anyagbeszerzés:

30 000 Ft.
29. BMZ Baji Miklós Zoltán – új festmények létrehozása, publikálás a Jegy-

zet Magyar Festômûvészek Almanachja címû könyvben: 40 000 Ft.
30. Hamza Borbála – alkotásokhoz anyagbeszerzés: 30 000 Ft.
31. Dr. E. Szabó Zoltán – kiállításhoz eszközbeszerzés: 20 000 Ft.
32. Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete – csoportos kép-

zômûvészeti tevékenység: 20 000 Ft.

A/6 – fotómûvészet
1. Martin Gábor – fotókiállítás: 40 000 Ft.

A/7 – film- és videomûvészet
1. SOLARIS AFS (Thury Gábor) – mûködési támogatás: 40 000 Ft.
2. Milla Trió Humortársulat – „Csabai humor a Milla Trióval”, DVD máso-

dik kötet: 30 000 Ft.

„B” – rendezvények
Arany János Mûvelôdési Ház:

1. Magyar Kultúra Napja 2009. – ünnepi elôadás: 25 000 Ft.
2. Kis esti zene programsorozat: 30 000 Ft.
3. Kézmûves játszóház: 20 000 Ft.
4. Megyeri táncház: 20 000 Ft.
5. Kiállítások megszervezése: 30 000 Ft.
6. A Hagyományôrzô klub mûködési támogatása: 20 000 Ft.
7. Az Asszonykórus mûködési támogatása: 15 000 Ft.
8. Filmklub: 25 000 Ft.
9. Színházi elôadások megszervezése: 30 000 Ft.

10. Arany Színjátszókör: 30 000 Ft.

Békési Úti Közösségi Házak:
1. A Magyar Kultúra Napja 2009.: 25 000 Ft.
2. Agyagozószakkör: 25 000 Ft.
3. „Boldogság” betakarító-ünnep 2008.: 60 000 Ft.
4. Ványai János születésének 100. évfordulója: 35 000 Ft.
5. Reneszánsz emlékév 2008.: 50 000 Ft.
6. Fiatalok népdalköre: 25 000 Ft.
7. Jazzklub: 40 000 Ft.
8. Csabagyöngye szüreti mulatság a Meseházban: 30 000 Ft.
9. Gyermeknap a Meseházban: 40 000 Ft.

10. Szlováknyelvtanfolyam a Nemzetiségi klubházban: 20 000 Ft.
11. Kiállítások rendezése: 20 000 Ft.
12. Filmklub: 25 000 Ft.
13. Gyermekrendezvények a Meseházban: 25 000 Ft.
14. Tréfás mesemondó verseny: 15 000 Ft.

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör:
1. Sakkszakkör: 25 000 Ft.
2. Líra és Hárfa Stúdió, diák írók és költôk köre: 20 000 Ft.
3. Guzsalyas táncház: 40 000 Ft.
4. Ludas Kocsma – táncházsorozat: 40 000 Ft.
5. Népi díszítômûvész szakkör: 20 000 Ft.
6. Berekméri Zoltán Fotóklub: 30 000 Ft.
7. „Vendégek a szalonban” – kulturális és ismeretterjesztô programok:

40 000 Ft.
8. „Több, mint tanóra” program: 40 000 Ft.
9. Sakktábor: 15 000 Ft.

10. Múzeumok Éjszakája – szórakoztató program a Munkácsy-emlék-
házban: 50 000 Ft.

11. Lotz Károly kamara-kiállítás: 40 000 Ft.
12. A Tücsök Bábegyüttes mûködése: 25 000 Ft.
13. „mostTIZENéltek” – középiskolai amatôr zenekarok bemutatkozása:

40 000 Ft.
14. Kaszinókoncertek: 40 000 Ft.
15. Országos keresztrejtvényfejtô verseny rendezése: 40 000 Ft.

Lencsési Közösségi Ház:
1. Márvány Fotómûhely: 50 000 Ft.
2. Lencsési Csipkeverôklub: 40 000 Ft.
3. Lencsési Galéria – sorozat: 50 000 Ft.
4. Lencsési Mesekuckó: 40 000 Ft.
5. Lencsési Nyugdíjasklub: 35 000 Ft.
6. Nyári szünidei programok: 40 000 Ft.

7. Diáktanya Közalapítvány – kézmûves-foglalkozások, hagyományôr-
zés: 30 000 Ft.

8. Expo Team Kft. – II. Csabai Lovasparádé: 100 000 Ft.
9. Békéscsabaiak Baráti Köre – dr. Tibori János: A csabai népi szôttes

albumának elôzetes bemutatója: 20 000 Ft.
10. Belanka János, Elefánt Sörözô – az ingyenes bluesklub támogatása:

20 000 Ft.
11. Békéscsabai Új Forrás Baptista Gyülekezet – jótékonysági hangver-

seny: 25 000 Ft.
12. VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház és Könyvtár – IV. Békéscsabai Or-

szágos Modell- és Vasúttörténeti Kiállítás: 40 000 Ft.
13. VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház és Könyvtár – 2008. évi évadzáró az

ifjúsági házban és a 2009. évi évadnyitó hangverseny a Jókai szín-
házban: 35 000 Ft.

14. Zenebarát Felebarátok Közhasznú Alapítvány – II. Ökumenikus ad-
vent: 30 000 Ft.

15. Városi Nyugdíjas Egyesület – közmûvelôdési programok: 35 000 Ft.
16. Zleovszki Pálné, Május 1. Nyugdíjasklub – hagyományôrzô nyugdí-

jastalálkozó: 20 000 Ft.
17. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Békés Megyei Szer-

vezete – kulturális rendezvények: 20 000 Ft.
18. Guzsalyas Egyesület – padkaporos bál: 40 000 Ft.
19. Guzsalyas Egyesület – „Európa csendes, újra csendes” zenei meg-

emlékezés: 40 000 Ft.
20. Gerlai ÁMK – közmûvelôdési rendezvények szervezése: 40 000 Ft.
21. Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete – színházbérlet vá-

sárlása: 20 000 Ft.
22. Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete – múzeumi belépô-

jegyek vásárlása: 20 000 Ft.
23. „És mégis öröm” Alapítvány – jótékonysági hangverseny: 30 000 Ft.
24. Remonda Szabadidôs, Lovas és Sportegyesület – „Barátom a ló”

rajzpályázat: 20 000 Ft.
25. Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány – kézmûves-

foglalkozások: 25 000 Ft.
26. Magyar Minerofil Társaság Városi Ásványgyûjtô Köre – ásványkiállí-

tások rendezéséhez eszközbeszerzés: 30 000 Ft.
27. MABÉOSZ 322. Békéscsabai Városi Bélyeggyûjtô Köre – „Festészet

a bélyegeken” címmel bélyegkiállítás rendezése: 25 000 Ft.

28. Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége – IX. Civil Kulturális Bör-
ze: 40 000 Ft.

29. Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum, Bárka Szer-
kesztôsége – a kortárs és regionális irodalom népszerûsítése Békés-
csaba középiskoláiban: 40 000 Ft.

30. Cukorbetegek Klubja – kirándulások támogatása, fôzôverseny ren-
dezése: 20 000 Ft.

31. „Ôseink nyomában” klub – Látogatás Luther városában, Wittenberg-
ben: 20 000 Ft.

32. Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület – Balkán Hangja Fesz-
tivál: 30 000 Ft.

33. Fényes és Térsége Egyesület – szüreti bál: 20 000 Ft.
34. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete ifjúsági tagozat –

közmûvelôdési programok: 30 000 Ft.
35. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete – karácsonyi ünnep-

ség: 20 000 Ft.
36. Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete békéscsabai helyi

szervezete – ünnepség rendezése az Idôsek Világnapja alkalmából:
35 000 Ft.

37. KIT Maket Klub – 14. Országos Makett-kiállítás és Verseny: 40 000 Ft.
38. KIT Maket Klub - Sárkányeregetô Családi Nap: 10 000 Ft.
39. Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület – Norvégia és a dél-alföldi ré-

gió élô népmûvészetét bemutató kiállítás és vásár: 40 000 Ft.
40. Haán Lajos Honismereti és Helytörténeti Nyugdíjasklub – közmûve-

lôdési rendezvények szervezése: 30 000 Ft.
41. Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub – közmûvelôdési rendez-

vények: 30 000 Ft.
42. Szeretet Szabadidôs Nyugdíjasklub – Mûködési támogatás, kulturá-

lis programok: 35 000 Ft.
43. UNICON Zrt. Nyugdíjasklubja – közmûvelôdési rendezvények: 25 000 Ft.
44. Homo Faber Alapítvány – II. Bioritmus fesztivál: 40 000 Ft.
45. Homo Faber Alapítvány – a II. Bioritmus fesztivál megvalósításához

kiállítási sátor beszerzése: 50 000 Ft.
46. Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum – a „Zöld-

csütörtök” Természetvédô Kör mûködési támogatására: 50 000 Ft.
47. Sziluett Táncsport Egyesület – IV. Sziluett Kupa országos társastánc-

verseny: 100 000 Ft.
48. Tóth Produkció, Reklám- és Rendezvényszervezô Iroda – táncmûvé-

szeti programsorozat: 20 000 Ft.
49. Tóth Produkció, Reklám- és Rendezvényszervezô Iroda – ze-

nemûvészeti programsorozat: 20 000 Ft.
50. Jaminai Nyugdíjasklub – kirándulások szervezése: 20 000 Ft.
51. Békéscsabai Kolping Család – gitáros énekkarok találkozója: 50 000 Ft.
52. Csupaszív Nagycsaládos Egyesület – déli régiós gyermeknap-talál-

kozó Gyopárosfürdôn: 20 000 Ft.
53. Csaba Honvéd Kulturális Egyesület – táncházsorozat, Balkán-nap: 

40 000 Ft.
54. Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete – rendezvény

szervezése A fehér bot napja alkalmából: 35 000 Ft.
55. Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete békéscsabai kis-

térségi körzeti csoportja – „Hunyadiak és a reneszánsz” szellemi ve-
télkedô: 25 000 Ft.

56. Örömzene Regionális Közhasznú Kulturális Egyesület – koncertek és
tehetségkutató verseny megszervezése és lebonyolítása: 60 000 Ft.

57. Körös Irodalmi Társaság – irodalmi programok: 65 000 Ft.
58. Összefogás Mezômegyerért Egyesület – II. Mezômegyeri Gazdanap:

100 000 Ft.
59. Közös Pont Egyesület – Egészségteremtô mûhely és nôi egészség-

kör: 40 000 Ft.
60. Közös Pont Egyesület – Közös Pont Teaház: 30 000 Ft.
61. „Ôszidô” Nyugdíjasklub – kulturális programok: 35 000 Ft.
62. Békéscsabai Kistérségi Életfa Idôsek Otthona Idôsek és Fogyatéko-

sok Nappali Intézménye – reneszánsz elôadássorozat: 30 000 Ft.
63. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény – kulturális

programok: 30 000 Ft.
64. Városi Nyugdíjas Egyesület – képzômûvészeti kiállítások rendezése,

nyolc békéscsabai alkotómûvész bemutatkozása: 80 000 Ft.
65. Életfa Kulturális Alapítvány – Hagyományunk mûhelye: 40 000 Ft.

Táborok:
1. Békési Úti Közösségi Házak – Kalandozó indiántábor: 25 000 Ft.
2. Békési Úti Közösségi Házak – Csabai szlovák népikézmûves-tábor:

20 000 Ft.
3. Békési Úti Közösségi Házak – „Mátyás király udvara” gyermektábor:

30 000 Ft.
4. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör – „Szünidôzz velünk!” ôszi szün-

idôs program: 20 000 Ft.
5. Ifjúsági Ház és Általános Társaskör – „Így mûködik” nyári tábor: 

20 000 Ft.
6. Lencsési Közösségi Ház – nyári szünidei programok: 40 000 Ft.
7. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

– nyári napközis tábor mûvészeti programelemeinek támogatása: 
35 000 Ft.

8. Jankay Gyûjtemény és Kortárs Galéria – gyermek képzômûvészeti tá-
bor: 35 000 Ft.

9. Tóth Ildikó – képzômûvészeti tábor: 25 000 Ft.
10. Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület – II. Amatôr zenei

diáktábor: 40 000 Ft.
11. Dél-alföldi Regionális Közmûvelôdési Egyesület – VII. Dél-alföldi gyer-

mek népmûvészeti tábor: 35 000 Ft.
12. Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola – a népi

kézmûvesség megismertetése táborozás keretében: 25 000 Ft.
13. A Reformációért Alapítvány – Békéscsabai és felôri (Románia, Mezô-

ség) gyerekek cseretáboroztatása: 100 000 Ft.
14. Béthel Alapítvány, Gadara Ház – nyári mûvészeti tábor: 20 000 Ft.
15. Békés Megye Népmûvészetéért Alapítvány – XV. Nemzetközi tafara-

gó alkotótábor: 30 000 Ft.
16. Békés Megye Népmûvészetéért Alapítvány – XIV. Országos kosárfo-

nó mesterkurzus: 30 000 Ft.
17. Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület – XII. Országos regionális

komplex felnôtt népmûvészeti tábor: 40 000 Ft..
18. Békés Art Mûvészeti Alapítvány – „Ügyeskedj” képzô- és táncmûvé-

szeti tábor: 25 000 Ft.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által
közmûvelôdési megállapodás keretében 
támogatott szervezetek, intézmények:

VOKE Vasutas Mûvelôdési Háza és Könyvtára: 1 230 000 Ft.
Csaba Honvéd Kulturális Egyesület: 350 000 Ft.
Szlovák Kultúra Háza: 350 000 Ft.
Jankay Tibor Mûvészeti Közalapítvány: 12 134 000 Ft.
Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány: 1 500 000 Ft.

A 2008. évi közmûvelôdési és mûvészeti pályázati eredmények
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T úriné Kovács Márta, az
oktatási, közmûvelôdési

és sportosztály csoportveze-
tôje köszöntötte a városi ta-
nulmányi verseny nyerteseit,
felkészítô tanáraikat és a hoz-
zátartozókat a közelmúltban a
városháza dísztermében.
Köles István alpolgármes-

ter ugyancsak meleg szavak-
kal üdvözölte a dísztermet
megtöltô, ünneplô ruhás fia-
talságot. Mint mondta: kettôs
aktualitása is van az ese-
ménynek, hiszen május utol-
só vasárnapján a gyermek -
napot ünnepelhettük, június
elsô felében pedig a pedagó-
gusokat köszönthetjük.

Az alpolgármester utalt
arra, hogy az idei városi tanul-
mányi versenyt korszerû mó-

don, az együttgondolkodás
jegyében szervezték meg, hi-
szen csapatokba verbuválód-
va kellett számot adni tudá-
sukról a gyerekeknek. Ez erô-
síti a csapatszellemet, a team-
munkát, megtanít közösség-
ben gondolkodni – fogalma-
zott Köles István.

Ezt követôen az Esély Pe-
dagógiai Központ tanulói ze-
nés, táncos produkcióval
ajándékozták meg a jelenlé-
vôket, majd pedig a tanulmá-
nyi verseny legjobbjai – diá-
kok és pedagógusok – vehet-
ték át az elismerô oklevelet
Köles István alpolgármester-
tôl. A versenyben legeredmé-
nyesebb gyerekek és iskolák
pénzjutalmat kaptak, amelyet
könyvvásárlásra fordíthatnak.

A nyertesek: 
Magyar nyelv és irodalom
1. „Alliteráció” – Kôvári Emese,
Kovács Csilla, Juhász Fanni,
Zombai Kitti (Petôfi Utcai Általá-
nos Iskola, felkészítô tanárok:
Zsótér Ilona, Várai Zsuzsanna,
Tóth Gyôzôné).
2. „Nyelv-észek” – Kelemen
Dóra, Földes Roxána, Fazekas
Annamária, Sajben Mihály (Jó-
zsef Attila Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, felk.: dr. Jároli Józsefné,
Kovács Erika, Uhrin Edit Éva).
3. „Irodalomkedvelôk” – Kalmár
Kitti, Domokos Tímea, Lukucz
Barbara, Csicsely Nóra (Gerlai Ál-
talános Mûvelôdési Központ,
felk.: Szûcs Zsuzsanna, Szeren-
csi Zsuzsanna).

Matematika
1. „Tetraéder” – Héczey Szabó
Csaba, Kovács Bálint, Kelemen
Tamás, Papp Gábor (Belvárosi
Általános Iskola és Gimnázium,
felk.: Pflanznerné Nánási Tünde,
Fehér Csaba, Pick György).
2. „Ász-Póker” –  Drienyovszki
Tamás, Gulyás Martin, Hrabovsz-
ki Ervin, Murányi Anna (Erzsébet-
helyi Általános Iskola, felk.: Barto-
lák Judit, Mészárosné Hrabovsz-
ki Katalin, Csiborné Szauer Éva,
Buzássy Béla, Buzássy Béláné).
3. „Matekagyak” – Parai Zsolt,
Vidó Bence, Böôr Zsófia, Pri-
belszki Péter (Petôfi Utcai Általá-
nos Iskola, felk.: Szántó Mihályné,
dr. Binszkiné Laurinyecz Ildikó).

Ember és társadalom
1. „Corvinások” – Lengyel Mari-
anna, Vaszkó Viktor, Hankó Attila,
Mlinár Melinda (Erzsébethelyi Ál-
talános Iskola, felk.: Gellén Kata-
lin, Péter Istvánné, Belicza Ilona).
2. „Múlt, jelen és jövô…” – Ba-
logh Viktória, Kiszely Ádám, Kép-
író Krisztián, Kovács Ivett (Petôfi
Utcai Általános Iskola, felk.: Várai
Zsuzsanna).
3. „Töritudorok” – Orvos Laura,
Hürkecz Nándor, Mazán Barna,
Papp Klaudia (Belvárosi Általá-
nos Iskola és Gimnázium, felk.:
Mitykó János, Mitykó Jánosné,
Fekete László).

Ember a természetben
1. „Észter M. t(mények)” – Gyô-
ri Tibor, Makai Klára, Kocziszky
Fanni, Petôcz Krisztina (Jankay
Tibor Két Tanítási Nyelvû Ál-
talános Iskola és Diákotthon, 
felk.: Kôrösi Tibor, Sztanek Ilona, 

Kovácsné Bálint Judit, Vargáné
Nagy-György Katalin).
2. „Darwin” – Hamar Zsóka, Mat-
von Ákos, Harangozó Péter, Ka-
soly Máté (Petôfi Utcai Általános
Iskola, felk.: Rálik Krisztina, Szán-
tó Mihályné, Mahler Hajnalka,
Papp Ferencné).
3. „Fotoszintézis” –Horváth Eni-
kô, Bácsi Dániel, Sztyop Miklós,
Kádi Vivien (2. Sz. Általános Isko-
la, felk.: Krnács Istvánné, Bu-
zássy Emília, Kovács Pál).

Földünk és környezetünk
1. „Rózsakvarc” – Kurilla Bence,
König Annamária, Tóth Liza, He-
gedûs Kevin (Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium, felk.: Jár-
miné Kövecses Mária, Balogh 
Tamás).
2. „Glóbusz” – Farkas Ágnes,
Maulis Dávid, Kolimár László,
Kiss Árpád (10. Sz. Általános Is-
kola, felk.: Mokran János).
3. „Viharsarok” – Sánta Gréta,
Fazekas Tamara, Takács Barba-
ra, Monostori Olivér (Szabó Pál
Téri Általános Iskola, felk.: Ko-
vács Gézáné).

Angol nyelv
1. „Cool School Immortals” –
Molnár Erik, Vass Enikô, Sztankó
Dóra, Miklós Hajnalka (Erzsébet-
helyi Általános Iskola, felk.: Ba-
loghné Aradszki Gyöngyi, Gyollai
Lászlóné).
2. „4 Angels” – Bartos Katalin,
Széll Anna, Čanadič Petra, Ujvári
Zsuzsa (Petôfi Utcai Általános Is-
kola, felk.: Vidóné Tóth Ildikó, Pál
Tamásné, Bozó Attila).
3. „Schooltrotters” – Berg Szabi-
na, Vida Bettina, Koloh Zsolt, Sza-
bó Rézi (Belvárosi Általános Isko-
la és Gimnázium, felk.: Kesiár Ta-
másné, dr. Sidóné Molnár Ildikó).

Német nyelv
1. „Schaue Füchse” – Krajcsó
Alexandra, Szahovics Cintia, Pé-
ter Rita, Szôke Kis Lilla (Erzsé-
bethelyi Általános Iskola, felk.:
Egriné Szarvas Edit, Rencsiné
Gálik Erzsébet).
2. „Spassmacher” – Kovács
Gergô, Erdôháti Nikolett, Barna
Éva, Máté Lilla (Belvárosi Általá-
nos Iskola és Gimnázium, felk.:
Kmetykó Erika, Mériné Fröchner
Mariann).
3. „Tausendschön” – Sztankó
Réka, Vári Balázs, Csarnai Anita,
Such Zóra (2. Sz. Általános Isko-
la, felk.: Mészáros Ilona, dr. Papp-
né Piti Ilona).

Pályázat vissza nem térítendô támogatásra 
az építészeti értékek helyi védelméhez

Támogatás az alábbiakra nyújtható:
a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében véde-

lemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô építészeti, népi
építészeti jegyeit hordozó fôhomlokzatra és oldalkert felôli homlok-
zat felújítására;

b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében védelemre
érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô építészeti, népi építé-
szeti jegyeit hordozó közterületrôl látható homlokzatok felújítására;

c) közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató épületek
stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô épí-
tészeti, népi építészeti jegyeit hordozó homlokzatok felújítására, a
belsô terek rehabilitációt igénylô, „eredeti” állapotot tükrözô (belsô-
építészeti terv alapján történô) helyreállítására.

A pályázat további részleteit illetôen információ a www.bekescsaba.hu
internetes honlapon található, illetve munkaidôben személyesen Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti
Csoportjánál, Kis Béla városrendezônél szerezhetô be a 66/452-252/
3081 telefonszámon. 

Az Arany János Mûvelôdési Központ 
PROGRAMJAI

Június 28-án: városi nyugdíjaspiknik
Június 20-án 16 órától: családi táncház tánctanítással
Június 20-án 18 órától:Megyeri Teaház a pinceklubban 
Június 21-én: népihangszer-készítés a Brémai muzsikusokkal
Július 5-én: Fehérlófia – mese délelôtt, majd világraszóló lagzi

Hétfônként:
13 órától: a Mezômegyeri Asszonykórus próbál
18 órától: gerinctorna-tanfolyam

Szerdánként:
13 órától: a Mezômegyeri Nyugdíjasok Klubja programja

Csütörtökönként:
13 órától: a Hagyományôrzô klub tartja összejöveteleit

Minden második szombaton 10-tôl 12-ig: kézmûves-játszóház 
Minden kedden és pénteken 18.00-tól: alakformáló nôi torna
Minden hétfôn és pénteken 16.30-tól: shotokan-karate edzés

FIGYELEM!
Az Arany János Mûvelôdési Ház buszt indít Budapestre, a Vidám-
parkba, elôreláthatólag augusztusban. A részvételi feltételekrôl sze-
mélyesen tájékoztatjuk az érdeklôdôket a kultúrházban. 
A részvételi díj a busz személyekre lebontott díját és a vidámparki be-
lépôjegyet tartalmazza. Kérjük az érdeklôdôket, hogy legkésôbb jú-
nius végéig jelezzék részvételi szándékukat személyesen vagy telefo-
non (66/431-552), esetleg e-mail-ben (vargagabor@ajmh.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. az alábbi ingatlanokat ajánlja
bérbeadásra:
1. Békéscsaba, Kazinczy u. 6. (a volt szolgáltatóházban 61, 32 és 55

m2-es helyiségek hosszú távú bérleti lehetôséggel)
2. Békéscsaba, Lencsési út 35–37. (tízemeletes épület alatt lévô 26 és

41 m2-es helyiségek határozatlan idôre kiadók)
3. Békéscsaba, Szabó D. u. 19. (a piac közelében lévô 16 m2-es üzlet

határozatlan idôre bérelhetô)
4. Békéscsaba, Wlassich sétány 15. (belvárosi, 16 m2-es üzlet kiadó)
5. Békéscsaba, Irányi u. 4–6. (földszinti, irodának és üzletnek is alkal-

mas 65 m2-es helyiség a Nagy Imre térnél kiadó)
6. Irodák bérelhetôk a Szabadság tér 1–3. sz. alatt (a volt posta I. eme-

letén)
Az írásos ajánlatok benyújtásának határideje: 2008. június 19., 10 óra
Helye: Békéscsaba, Irányi u. 4–6. I. emelet
Az ajánlattétel nyelve:magyar
Az ajánlatok elkészítéséhez szükséges dokumentáció június 4-tôl mun-
kanapokon 8–14 óra között térítés nélkül átvehetô a kiíró székhelyén.
Cím: 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4–6., tel./fax: 66/445-542, 66/445-543
A további részletekrôl munkatársaink adnak felvilágosítást.

„Vagyonkezelô zrt. – az Ön ingatlanszakértôje”

Virágos lakótelepet!
A Lencsési a mi otthonunk.

Igényünk és célunk a tiszta, virágos lakótelep. 

A József Attila-lakótelepi településrészi önkormányzat 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

„A Lencsési legvirágosabb kertje, balkonja” cím 
elnyerésére.

A verseny célja nyilvánosságot és elismerést adni azon Lencsési la-
kótelepi polgároknak, akik közérdekû munkával szebbé, virágosabbá
teszik közvetlen környezetüket.
Nevezhet a lakótelepen élô minden lakó a mellékelt nevezési lap ki-
töltésével, amelyet személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a Len-
csési Közösségi Házba (5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1.).
A nevezési lapok leadásának határideje: 2008. július 5., 18 óra.

Nevezési kategóriák:
� „Virágos balkon és ablak”
� „Virágos elôkert”
� „Ház elôtti virágos közterület”

A borítékon kérjük feltüntetni a nevezési kategóriát!

Az elbírálás szempontjai: a növénykompozíció kialakítása, a növé-
nyek mennyisége, gondozottság, az esztétikai hatás.

A pályázatok elbírálását a dr. Sicz György kertészmérnök által veze-
tett szakmai bizottság végzi. A bírálat július 5-étôl július 15-éig várha-
tó, elôzetes értesítés nélkül, személyes megtekintés alapján.

Kategóriánként három helyezés kerül díjazásra.
Az elsô helyezett 30 000 Ft-os vásárlási utalványt,
a második helyezett 20 000 Ft-os vásárlási utalványt,
a harmadik helyezett 15 000 Ft-os vásárlási utalványt kap.

Az eredményhirdetés 2008. augusztus 16-án a Lencsési Közösségi
Ház Szent István-napi elôzetes ünnepi rendezvényén lesz.

Minden pályázónak sikeres versengést kívánunk!
Dr. Ferenczi Attila, a József Attila-lakótelepi

településrészi önkormányzat vezetôje

Pályázat vissza nem térítendô támogatásra 
a lakossági szilárd kommunális 

hulladékszállítási közszolgáltatáshoz használt
gyûjtôedények zárt térben történô elhelyezéséhez

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése 39/2005. (XII. 15.) szám
alatt rendeletet alkotott a közterület-használat rendjérôl. A rendelet 3. §-
a alapján a szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz
használt gyûjtôedényzetet zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy
ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. Az edényze-
tet használóknak a tárolók kialakítását legkésôbb 2008. december 31-
ig kell elvégezni.

A rendeletben foglaltak teljesítéséhez a 474/2007. IX. 20.) közgyûlési ha-
tározat értelmében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pá-
lyázat útján igényelhetô támogatást nyújt. 

A pályázattal elnyerhetô támogatás összege a bekerülési költség maxi-
mum 30%-a.

Közterületen történô új építmény a polgármesteri hivatal által biztosított
típusterv felhasználásával valósítható meg.

Támogatást igényelhet: 
– a zárható hulladéktároló létesítésére kötelezett lakóközösség és lakó-

közösséget képviselô gazdálkodó szervezet,
– akik a tételes árajánlat alapján rendelkeznek a zárható tároló létesíté-

séhez szükséges legalább 70% önrésszel, 
– akik vállalják, hogy 2008. október 31-ig a zárható tárolót a hatályos jog-

szabályi elôírások szerint kialakítják, használatba veszik és a hulla-
dékgyûjtô edényeket a létesített helyiségben helyezik el.

Támogatás az alábbiak közül egy feladat teljesítésére adható:
– meglévô helyiség felújítására, átalakítására a hulladékgyûjtô edények

elhelyezésének biztosítása érdekében,
– új, zárható hulladéktárló létesítésére a pályázó lakóközösség tulajdo-

nában lévô területen,
– új, zárható hulladéktárló létesítésére közterületen, amennyiben a helyi

adottságok miatt csak közterületen oldható meg a helyiség kialakítása, 
– a hulladékgyûjtô edények mozgatására alkalmas közlekedô út (járda)

megépítésére a hulladékgyûjtô edények zárható tárolóhelye és a szál-
lításhoz kapcsolódóan az edények ideiglenes elhelyezésére kijelölt
hely között,

– a pályázó lakóközösség tulajdonában lévô 1100 literes hulladékgyûjtô
edény 120 vagy 240 literesre történô lecserélésére. 

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának városüzemeltetési osztályán kell benyújtani (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.). 

A pályázatokat a városfejlesztési, üzemeltetési és környezetvédelmi bi-
zottság bírálja el és dönt a támogatás mértékérôl. 

A pályázatok benyújtásnak határideje: 2008. szeptember 5. 12 óra.

– A 2008. június 20. 12 óráig beérkezô pályázatokkal kapcsolatos dön-
tésrôl 2008. július 8-ig, 

– a 2008. június 23.–2008. szeptember 5. 12 óráig beérkezô pályázatok-
kal kapcsolatos döntésrôl 2008. szeptember 24-ig kapnak értesítést az
érdekeltek.

A pályázattal kapcsolatban további részletes információ található a
www.bekescsaba.hu internetes honlapon, illetve munkaidôben szemé-
lyesen vagy telefonon Békéscsaba Megyei Jogú Város városüzemelte -
tési osztályán kérhetô (Békéscsaba, Szent István tér 7. fsz. 10., telefon:
66/452-252/2131). 

Elsô világháborús családi emlékek
A balkáni arcvonalon 1914–1918-ban harcoló nagyváradi 4/IV népfel-
kelô hadtápzászlóalj történetének kiegészítésére, kérem, legyenek szí-
vesek jelentkezni azok, akiknek birtokában családi emlékek, tábori le-
velezôlapok, fényképek, naplójegyzetek vannak.

E-mail cím: f.hortobagyi@freemail.hu
Levélcím: 1062 Budapest Andrássy út 132.

EGYENSÚLY-TÁBOR
Az Egyensúly Szabadidô Klub július 14–18-ig naponta 8–16 óráig
nyári tábort szervez 6–12 éves gyerekek részére. A tábort a Kolozs-
vári utca 62. szám alatti volt óvoda területén tartják. 
A programok között szerepel többek közt batikolás, gipszöntés, szal-
vétatechnika, gyöngyfûzés, arcfestés, gyurmázás, üvegfestés, társasjá-
ték, torna, sorverseny, ping-pong, origami, tollaslabda, kötélhúzás,
maszkkészítés, mozisarok. 
Maximum húsz gyermeket várnak, velük szakképzett óvodapedagógus,
rajztanár és szociális munkás foglalkozik. 
A tábor díja tízóraival, ebéddel és uzsonnával fejenként 12 000 forint. 
Jelentkezési határidô július 1., további információ a 20/329-0509-es
telefonszámon kérhetô.

TÁBOROK
a Körösök Völgye Látogatóközpontban

A Körösök Völgye Látogatóközpont (Széchenyi liget) kalandos, izgal-
mas, természetközeli táborokba várja a gyerekeket óvodás kortól egé-
szen 14 éves korig.
Június 23–27-ig Mazsolatábort rendeznek óvodásoknak sok verssel,
mesével, énekkel és kézmûves foglalkozásokkal. 
Június 30. és július 4. között az általános iskolák alsó tagozatosai ve-
hetnek részt egy igazán kalandos indiántáborban, ahol indiánsátor, fej-
dísz, indiánruha, sôt még „álomcsapda” is készül. 
Július 14–18-ig és július 21–25-ig házitündérképzô tábort tartanak,
ahol a 9–14 éves „házitündértanoncok” játékosan, szórakoztató formá-
ban ismerkednek meg a sütés-fôzés, varrás, hímzés, otthondíszítés
alapvetô fortélyaival. 
Augusztus 4–8-ig kalandtáborba várják az alsó tagozatosokat, a prog-
ramban szerepel sok-sok kalandos élmény a ligetben, számháború,
akadályverseny, de a gyerekek készíthetnek kincsesládát is. 
Augusztus 11–15-ig a Kôketánc tábor várja az óvodásokat régi népi
játékokkal, kézmûves foglalkozásokkal (mézeskalácssütés, csutkaba-
ba és madárijesztô-család készítése).
A táborok hétfôtôl péntekig, naponta 8–17 óráig tartanak. 
Részvételi díj étkezéssel (a Szlovák étteremben) hetente és szemé-
lyenként 15 000 forint. A táborok minimális létszáma 10 fô, jelentkezési
határidô egy héttel a tábor indulása elôtt. Testvéreknek, illetve több tá-
borba történô jelentkezés esetén a díjból 20% kedvezményt adnak. 

További felvilágosítás a 66/445-885-ös számon vagy személyesen a 
Körösök Völgye Látogatóközpontban kérhetô, jelentkezni ugyanitt lehet.

A város kiváló diákjai

A városi tanulmányi verseny eredményei

A városi versenyre versenyszámonként egy csapat nevezhetett is-
kolánként. Minden csapat négy fôbôl, két 7. évfolyamos és két 8.
évfolyamos tanulóból állt. Versenyszámok: magyar nyelv és iro-
dalom, matematika, ember és társadalom, ember a természetben,
földünk – környezetünk, angol nyelv, német nyelv.
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Gazdikeresô

Egy éve történt, hogy egy
esôs délutánon megje-

lent a menhely kapujában
egy férfi és egy kutya. A ku-
tya sántított, és póráz nélkül
követte az „idegen” embert.
A férfi elmondása szerint ta-
lálta az ebet, megsajnálta,
és kihozta a menhelyre. A
békéscsabai állatvédôk fenn-
tartásokkal fogadták a törté-
netet, de kinyomozni nem
tudják, hogy mi történhetett.
Sokan, és egyre többen szabadulnak meg kutyájuktól. 
Bagira már egy éve várja, hogy szeretô otthona legyen, de
lehetôleg jobb, mint az elôzô. Van egy pici szépséghibája,
egy csípôproblémából adódóan mûteni kellett, de sántí-
tása nem szûnt meg. Végtelen jó természetû, nyugodt ku-
tya, házôrzônek nem ajánlott, mert nem túl ugatós. Csa-
ládba, kisebb gyerekek mellé vagy idôsebb emberek tár-
saságába is nyugodtan vihetô. 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. 

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

Amegyei könyvtár adott
otthont a közelmúltban a

XXIII. Városi könyvtárhaszná-
lati vetélkedônek, melyet Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Okta-
tási, Közmûvelôdési és Sport
osztálya és a 10. Sz. Általá-
nos Iskola szervezett. S mert
2008 a reneszánsz éve Ma-
gyarországon, így a feladatok

Mátyás királyhoz, reneszánsz
uralkodónkhoz kapcsolód-
tak, akinek neve – gazdag
könyvtára miatt – joggal kap-
csolható össze a könyvtár-
használati vetélkedôvel.

A rendezvény megnyitóján
Túriné Kovács Márta, az okta-
tási, közmûvelôdési és sport-
osztály vezetôhelyettese a
Gutenberg-galaxis, a nyomta-

tott kultúra visszaszorulásá-
ért, sorvadásáért aggódók-
nak mutatta fel az ellenpéldát:
az elôtte ülô negyven tanulót,
akik a nyomtatott szót hívják
segítségül ahhoz, hogy hoz-
zájussanak a tudáshoz. 

A gyerekek jól együtt mû -
ködve, gyorsan, hatékonyan

oldották meg a feladványo-
kat. Adatok után kutattak kü-
lönféle lexikonokban, infor-
mációkat kerestek, és számot
adtak arról is, hogy ismerik a
betûrendet, valamint a könyv-
tári osztályozás alapjait. A
legjobb eredményt elért csa-
patok könyvutalványt kaptak. 

Értesítjük a kedves szülôket, hogy a
2008/2009-es gondozási évre a beíra-
tott gyermekek részére szülôi érte-
kezletet tartunk 2008. augusztus 11.
napján 17 órai kezdettel.

Szeretettel várjuk leendô 
bölcsis gyermekeink szüleit!

Gondozó nénik

Könyvtárhasználati vetélkedô

AZ EREDMÉNYEK: az 5–6. osztályosok korcsoportjá-
ban I. a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Diákotthon (felkészítô: Matajsz Valéria), II. a Gerlai ÁMK Általá-
nos Iskolája (felk.: Nagyné Falucskai Anna), III. a Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Diákotthon (felk.: Ma-
tajsz Valéria). A 7–8. osztályosok korcsoportjában I. a Bel-
városi Általános Iskola és Gimnázium (felk.: Jakubjanszki Edit),
II. a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (felk.: Jakub-
janszki Edit), III. a Savio Szent Domon kos Katolikus Általános
Iskola (felk.: Németh Lajosné).

ABékés Megyei Nép mû -
vészeti Egyesület a Bé-

kés Megye Népmûvészetéért
Alapítvánnyal, a Dél-alföldi Re-
gionális Közmûvelôdési Egye-
sülettel és a Kézmûves Szak-
iskolával közösen felnôtt és if-
júsági népmûvészeti táboro-
kat szervez Békéscsabán, az
iskolacentrumban. 

A táborok célja a népi díszí-
tômûvészet, népi kismestersé-
gek területén dolgozó egyéni
alkotók és közösségek veze-
tôinek képzése. A résztvevôk
egy hét alatt megismerkedhet-
nek a magyar népmûvészet
számukra még ismeretlen te-

rületeivel, illetve meglévô tudá-
sukat, gyakorlati jártasságukat
bôvíthetik.

A VII. Dél-alföldi Gyermek
Kézmûves Tábor, a XII. Nem-
zetközi Határok Nélküli Nép-
rajzi Népfôiskola, a XIV. Orszá-
gos Kosárfonó Mesterkurzus,
a XV. Nemzetközi Fafaragó Ta-
lálkozó és a XVIII. Dél-alföldi
Regionális Kézmûves Tábor
iránt érdeklôdôk jelentkezhet-
nek a Békés Megyei Nép mû -
vészeti Egyesületnél, Pál Mik-
lósnénál (Békéscsaba, Oros-
házi út 32. Tel./fax: 66/442-122,
30/299-7789; e-mail: info@
bmne.hu; www.bmne.hu).

A leletezéséhez felszereltek
két korszerû emlôvizsgálati
munkaállomást és a hozzá tar-
tozó képkezelô és tárolórend-
szert is, s így hetvenötezer pá-
ciens háromszázezer emlôfel-
vételének tárolása, kezelése
lehetséges. Mindemellett a
földszinti sürgôsségi osztályon
lévô röntgenvizsgálóba a ko-
rábban tönkrement felvételi
berendezés helyett egy Philips
gyártmányú, hagyományos
felvételi készülék került, mely a
tavaly telepített foszforlemezes
rendszerrel kiegészülve a sür-
gôsségi betegek digitális rönt-

genfelvételeit készíti el. Ezek
után elmondható, hogy a teljes
radiológiai munkafolyamat di-
gitalizált, és létrejött az úgyne-
vezett „film nélküli” röntgen
osztály.  

A Réthy Pál-kórház belgyó-
gyászati épülettömbjének fel -
újítása 2007 nyarán kezdôdött
el. A rekonstrukció több ütem-
bôl áll, az elsô, „E” jelzésû
épületszárny munkálatait 2008
januárjában fejezték be, s oda
már visszaköltöztek az osztá-
lyok. Várhatóan 2008 nyarára
készül el az „F” jelzésû épület-
szárny, a kivitelezési munkála-
tok már a befejezési szakasz-

ban tartanak, a mûszaki át -
adás július elejére, a beköltö-
zés és használatba vétel július
végére esedékes. A legutolsó
felújítási stádium a belgyógyá-
szati épület lépcsôházi részét,
illetve a tetôszigetelés javítását
érinti, aminek tervezett befeje-
zési dátuma 2008 ôsze.

A rehabilitációs épülettömb
közel ötvenmillió forintos fel újí-
tása idén tavasszal elkészült.
A felújítás csak a legfontosabb
és legszükségesebb építésze-
ti, gépészeti átalakításra ter-
jedt ki az elsô emeleti részen.
Egy több éve használaton kí-
vüli, elavult mûtéti részt alakí-

tottak át komfortos betegszo-
bákká az újonnan indított kró-
nikus belgyógyászati osztály
számára. 

A kórházbejárás résztvevôi
megismerkedhettek azzal a
két betegszállító kocsival is,
amelyek a Réthyben kezelt pá-
cienseket szállítják a háztól a
lakásukig. A város tízmillió fo-
rint támogatást adott, így ke-
rülhetett sor egy új és egy
használt gépjármû beszerzé-
sére és átalakítására, melyek
április eleje óta szolgálják a bé-
késcsabai és környékbeli be-
tegeket.

Gajdács Emese

Egyre kevésbé érdekli –
úgy általában – a fiatalo-

kat a politika. Sorra jönnek lét-
re szélsôséges ideológiák
mentén szervezôdô, tizen-,
huszonévesekbôl álló csopor-
tok. A fiatalok többsége tájé-
kozatlan: homályos, a média
által „életrebeszélt” kategóri-
ákban gondolkodnak. Keresik
a korlátokat, azt tapasztalják,
mindent szabad. Azért vonzó
a szélsôség, mert a fiatal ott
végre kap visszajelzést a tet-
teire. A rendszerváltozás ide-
jén a politikát nem lehetett 
kikerülni, tüntetésekkel ott
szembesült mindenki. Mérsé-
kelt párt támogatójának lenni
nem nagy kaland. A fiatalok
olykor összegyûlnek, beszél-
getnek, de a világot nem vált-
ják meg, pedig sokan arra
vágynak. Probléma a demok-
rácia kiüresedése. A pártok-
ban az emberek nem élik meg
a részvétel élményét, nem ak-
cióznak. A szélsôségekhez
jobbára a meg nem felelés ér-

zése vezet: irigylik a náluk tá-
jékozottabbakat, okosabba-
kat, olyan közösséget keres-
nek, ahol otthon érzik magu-
kat, ahol nem kell sokat gon-
dolkodni. Ahol nem használ-
nak idegen szavakat, nincse-
nek bonyolult kifejezések,
csak világos beszéd. Az ilyen
csoportokban zömmel primi-
tív fiatalokat találunk, de van-
nak többdiplomás, képzett
„értelmiségiek” is. Nem csu-
pán a képességek hiányoz-
nak, hanem a gondolkodás
igénye is. A belsô bizonyta-
lanság okán kapóra jönnek jól
csengô lózungok, a megértô
légkör. És egy hangadó, aki
gondolkodik az egyén helyett,
és kinyilatkoztatásai tévedhe-
tetlenek.

A felnövekvô generáció ér-
tékvesztett világban él. Divat-
jamúlt a hûség, a szeretet, az
empátia, nem számíthatnak a
családra sem.

Érdekes ez a fordított út…
Balázs József

A természetvédelmi terü-
letként jelölt Széchenyi

liget békés csendjét újabban
oda nem illô, nemkívánatos
jelenség zavarja.

A Körösök Völgye Natúr-
park Egyesület rendezvényei-
re a ligetbe behajtanak a sze-
mélygépkocsik, és esetenként
tucatszám – mint felvételünkön
– parkolnak a pavilon elôtt. Az
arra közlekedôk és a csendes

pihenésre a ligetbe látogatók –
vérmérsékletük szerint – elíté-
lô megjegyzésekkel illetik a
menô, márkás gépkocsik gyü-
lekezését. Mondják: már itt is
parkolnak…

Hisszük, hogy nem sokáig!
Reméljük, hamarosan vissza-
kerülnek a bejáratok közepé-
re a korábbi, behajtást akadá-
lyozó oszlopok.

Gécs Béla  

Parkoló lesz a ligetben?

Értékvesztett világ Kórházi séta a Réthyben
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Népmûvészeti táborok
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáábbaann,, 1200 nm-es telken 129 nm-es, vegyes falazatú
családi ház (két és fél szobás, konyha, étkezô, fürdôszoba, WC, csempekály-
ha és gázfûtés, konvektoros) garázzsal, melléképülettel eladó. ÁÁrr::  99,,66  MM Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobbooss  IIssttvváánn utcában, a Lencsési út mellett, 766 nm-es telken
100 nm-es családi ház eladó (3 szoba, konyha, spájz, fürdôszoba külön WC-
vel, garázzsal, egyedi fûtésû, radiátorral. ÁÁrr::  1144,,55  MM  FFtt.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann lévô 84 nm-es, újonnan épült, kétszin-
tes családi ház padló-, illetve falfûtéssel, kis telekkel eladó. Lent nappali, kony-
ha, étkezô, WC, a fenti részben két szoba, fürdôszoba, WC. ÁÁrr:: 1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaannkkóó  AAnnddrrááss utcában, 970 nm-es telken 120 nm-es családi
ház (háromszobás, központi fûtésû, radiátoros hôleadók, zárt terasz, fürdô-
szoba, WC) melléképülettel eladó. ÁÁrr::  1166,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann 100 nm-es, háromszobás családi ház tágas elôtérrel,
konyhával, fürdôszobával, külön WC-vel, cirkó központi fûtéssel, csempekály-
hával, vályogtégla épület garázzsal, melléképületekkel, eladó. ÁÁrr::  1199,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTóó  uuttccáánn,, 450 nm-es telken 200 nm-es, kétszintes családi ház
mélygarázzsal eladó (5 szoba + nappali, konyha étkezôvel, fürdôszoba külön
WC-vel). A konyha és az étkezô hidegburkolatos, a szobák szônyegpadlósak.
ÁÁrr::  3300,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann,,  1400 nm-es telken 146 nm-es, szép, föld-
szintes családi ház kétállásos, fûtött garázzsal, automata kapuval eladó (3 szo-
ba, fürdôszoba, külön WC, nappali, étkezô, 2 terasz, a szobák kivételével min-
denhol padlófûtés, a szobákban radiátorok). ÁÁrr::  4422  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  DDiióóffááss  uuttccáánn, 1100 nm-es telken 110 + 60 nm-es, kétgenerá-
ciós, egyszintes családi ház külön bejárattal, 30 nm-es közös terasszal eladó.

Az elsô fele 3 szoba, nagy nappali, amerikai konyha, étkezô, a nappali padló-
fûtéses, kiegészítô radiátoros fûtés, a ház másik fele 2 szoba, konyha. Lakás
értékegyeztetéssel beszámít. ÁÁrr::  4455  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFéénnyyeessii  úúttoonn,, 1200 nm telken lévô 240 nm-es, földszintes, négy
éve épült családi ház kétállásos garázzsal, konyha + közlekedôvel, nappalival,
csempekályhával, két fürdôszobával, kombi kazánnal, központi klímaberende-
zéssel, melléképülettel (60 nm) eladó. ÁÁrr::  3388  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn,, 2486 nm-es telken 75 nm-es, vegyes falazatú,
egyedi konvektoros fûtésû családi ház (1 szoba + konyha, kamra, fürdôszoba
WC-vel) a telken termô gyümölcsfákkal eladó. ÁÁrr::  2200  MM  FFtt..

VIDÉKI CSALÁDI HÁZAK:
SSzzeeggeedd II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tégla építésû, 160 nm-es ház terasszal, központi radiáto-
ros fûtéssel, veteményeskerttel eladó (3 parkettás szoba, konyha + étkezô egy-
légterû, hidegburkolatos, fürdôszoba, külön WC. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
ÚÚjjkkííggyyóóssoonn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann,, 1070 nm telken lévô 186 nm-es, kétszintes
családi ház (lent elôszoba, nappali, konyha + étkezô, egy hálószoba, fürdô-
szoba + WC, fent 3 szoba, fürdôszoba, lent padlófûtés, fent radiátoros hôlea-
dókkal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1177,,55  MM  FFtt..
BBéékkéésseenn,,  aa  BBoorroossggyyáánn  uuttccáábbaann,, 483 nm telken lévô 209 nm-es, téglából épült, föld-
szintes családi ház (7 szoba, nappali, 3 fürdôszoba) felújított állapotban, egyedi
kombi kazános, radiátoros fûtéssel áron alul, sürgôsen eladó. ÁÁrr::  1111,,99  MM  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeerrkkoovviittss  ssoorroonn, téglablokkos társasházban 66 nm hasznos
alapterületû, 4. emeleti lakás (nappali + hálószoba, konyha + étkezô, közleke-
dô) eladó. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,, panel épületben 7. emeleti, 49 nm-es, két-
szobás lakás (konyha + étkezô, fürdôszoba külön WC, központi radiátoros fû-
tés, fûtésmérôvel) erkéllyel eladó. ÁÁrr::  77,,55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, téglablokkos épületben I. emeleti, 64 nm-es la-
kás (3 szoba, konyha + étkezô, fürdôszoba, WC) egyedi konvektoros fûtéssel,
erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  KKiinniizzssii  uuttccaaii társasházban I. emeleti, 108 nm-es bruttó, 66 nm-es
nettó alapterületû lakás egy nagy szobával + nappalival, fürdôszoba külön WC-
vel, konyha + közlekedôvel, minden helyiségben padlófûtéssel, terasszal + er-
kéllyel, fedett kocsibeállóval eladó. ÁÁrr::  1188,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáábbaann (Lencsési), téglablokkos épületben IV. eme -
leti, 84 nm-es lakás (3 szoba, konyha + étkezô, fürdôszoba, külön WC-vel,
egyedi kombi kazános fûtéssel, konyha + közlekedôvel, erkéllyel) eladó.
ÁÁrr::  1155,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáábbaann (Lencsési), téglablokkos épületben földszinti,
49 nm-es, 2 szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel eladó.
ÁÁrr::  88,,22  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBeerrzzsseennyyii  uuttccáábbaann,,  a mentôállomás közelében panel építésû,
65 nm-es lakás (3 szoba, fürdôszoba külön WC-vel, erkéllyel, egyedi radiáto-
ros fûtéssel) eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  uuttccáánn  panelépítésû, 52 nm-es, IV. emeleti la-
kás (2 parkettás szoba, konyha + kamra) központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLeennccssééssiinn,,  téglablokkos épületben jó állapotú, 48 nm-es, más-
fél szobás, középsô, egyedi gázos, légkondicionált lakás eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--eenn,, téglablokkos épületben 50 nm-es, másfél szo-
bás, parkettás, egyedi fûtésû, erkélyes, felújított lakás (konyha + közlekedô hi-
degburkolatú) eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPaarróócczzaayy  uuttccáánn II. emeleti, 52 nm-es panellakás (2 szoba, kom-
bi kazános egyedi fûtés, parkettás szobákkal, hidegburkolatos konyha + köz-
lekedôvel) eladó. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  frekventált helyen, aa  MMuunnkkááccssyy  uuttccáánn,, az Európa házban III. eme-
leti, 96 nm-es, 3 szoba + nappalis lakás erkéllyel, kombi kazános egyedi fûtés-
sel, radiátoros hôleadókkal, sarokkáddal (hidromasszázs) eladó. Mélygarázs
is tartozik az ingatlanhoz, ennek az áárraa  ++  22,,55  MM  FFtt.. ÁÁrr::  2255  MM  FFtt..

TÁRSASHÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaassttééllyy  uuttccáábbaann, a Lencsési legelején, négylakásos társas-
házban 110 nm-es, kétszintes lakás nagy, közös udvarral, külön kis hátsó kert-
tel eladó. Lent elôszoba, nagy nappali, konyha, étkezô, tárolóhelyiség, fent két
és fél szoba, fürdôszoba. ÁÁrr::  2211  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn, 250 nm-es telken 80 nm-es társas családi ház (két
és fél szoba, konyha, fürdôszoba, WC) parkettás szobákkal, két garázzsal, vil-
lanykályhával eladó. A gáz nincs bevezetve. ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn egy 70 nm-es, másfél szoba, konyha + étkezôs
családi ház 500 nm-es telekkel, központi radiátoros és vegyes fûtéssel, hátul
melléképületekkel, garázzsal eladó. ÁÁrr:: 1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzziiggeettvváárrii  uuttccáábbaann, 380 nm-es telken 150 nm-es, központi fû-
téssel ellátott kétszintes családi ház (3 szoba + 2 fél + 2 nagy nappali, 1 terasz
+ 2 erkély) eladó. (LLaakkáásstt  iiss  bbeesszzáámmííttaannaakk,, hháárroommsszzoobbáásstt,,  IIII..  eemmeelleettiigg,, aa  bbeell--
vváárrooss  kköörrnnyyéékkéénn..))  ÁÁrr::  2222,,55  MM  FFtt..

HÁZRÉSZEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann 65 nm-es, nem utcafronti, vegyes falazatú
házrész (két szoba konyha, konvektoros hôleadók, 2 fürdôszoba, közös udvar)
eladó. ÁÁrr::  55 MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann, 1400 nm-es telken lévô 200 nm önálló kertû,
97 nm-es utcafronti házrész (2 szoba + nappali, konyha) egyedi konvektoros
fûtéssel, csempekályhával áárroonn  aalluull,,  ssüürrggôôsseenn eladó. ÁÁrr::  55,,99  MM FFtt..

NYARALÓ, HÉTVÉGI HÁZ:
GGyyuullaa--SSzzaannaazzuuggbbaann nyugodt, csendes környezetben, 600 nm-es telken lévô 80
nm-es, földszint + tetôteres hétvégi ház teljes közmûvel, lent nappali, fôzôfül-
ke, fent nagy szoba beépített szekrényekkel eladó. Ár: 44,,22  MM  FFtt..

BÉRLEMÉNYEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn, nagy forgalmú helyen, a takarékszövetkezet és
lottózó mellett két irodahelység (20, illetve 30 nm-es) szép, felújított állapotban
cégek, illetve vállalkozások számára kiadó. ÁÁrr::  2200 000000  FFtt//hhóó,,  3300  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llaakkóótteelleeppeenn, téglablokkos épületben I. emeleti, 55 nm-
es, két és fél szobás lakás beépített konyhabútorokkal, gáztûzhellyel, parket-
tás szobákkal, konyha + közlekedôvel hosszú távra kiadó. Két havi kauciót kér-
nek. ÁÁrr::  4455 000000  hhóó ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 60 nm-es, földszinti helyiség 6677  000000  FFtt  ++ rreezzssii
hhaavvii bérleti díjért kiadó. A helyiség szépen felújított, WC-vel, hideg-melegvizes
mosdóval ellátott, elôtte parkolási lehetôség is van. Az üzlethelyiség nagy üveg-
kirakattal rendelkezik.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMaaggyyaarr  uuttccáábbaann(Lencsési) 100 nm családi házban két szoba+ für-
dôszoba + konyha részben bútorozva, hosszú távra kiadó. ÁÁrr::  2255 000000  FFtt ++  rreezzssii..  
BBéékkééssccssaabbaa  bbeellvváárroossáábbaann 50 nm-es, szoba konyha étkezôs házrész kocsibe-
állási lehetôséggel, teljes bútorozással, áron alul kiadó. Egy havi kauciót kér-
nek. ÁÁrr::  3355 000000  FFtt  ++  rreezzssii..

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!

2008. június 19-étôl július 12-éig
Városházi Esték a Városháza 
díszudvarán (5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.) 

2008. június 29-éig
A lakberendezés mûvészete – kiállí-
tás a Munkácsy Mihály Múzeumban

2008. augusztus 31-éig
Molnár C. Pál kiállítása a Munkácsy-
emlékházban 

2008. június 21–20.
Tagországok egykori és mai pénzei –
kiállítás a Munkácsy múzeumban

2008. június 21-én 
Múzeumok Éjszakája a Munkácsy-
emlékházban

2008. június 21-én 8.15-tôl
Biblia a családban – elôadás a Jézus
szíve római katolikus templomban és
a plébánián, Jaminában

2008. június 22-én 
(esônap: június 29-én)
Családi sárkányeregetô nap 
a repülôtéren

2008. június 23–27.
XVI. Segítôfoglalkozásúak Nyári
Egyeteme a TIT-ben
(Damjanich utca 1/3.)

2008. június 28–29.  
Nemzetiségi gyermektalálkozó a
VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház és
Könyvtárban 

2008. június 29.  
Streetball fesztivál a Szent István 
téren

2008. június 29. 
Gyermeknap a Meseházban

2008. július 4–6.
Csaba Napok a sportcsarnokkal
szemben, a „cirkusztéren”

PROGRAMAJÁNLÓ

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

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
Nyári nyitva tartás június 15-étôl augusztus 31-éig:

hétfôtôl péntekig: 9.00–18.00, szombaton és vasárnap: 10.00–19.00
Üdülésicsekk-ügyintézés, belépôjegyek, prospektusok, ajándéktárgyak

Lovaczky Miklós alkotásai-
ból nyílt kiállítás a Jankay

Gyûjtemény és Kortárs Galé-
riában, a Csaba Center har-
madik emeletén.

A könyvillusztrációval, gra-
fikával, festészettel, szobrá-
szattal, zománcmûvészettel,
restaurálással foglalkozó mû -
vész 1942-ben született Bárt-

fán (Bardejovban). Alapító-
tagja az eperjesi egyetemis-
ták „221” nevû alkotócsoport-
jának. 1966-tól a bártfai Sa-
risské Múzeum munkatársa,
1986-tól 1990-ig igazgatója.
1967-tôl tagja a Szlovák Kép-
zômûvészeti Szövetség kas-
sai szervezetének és a Szlo-
vák Képzômûvészeti Alap-
nak. 1981-tôl rendszeres
szervezôje a mûvészeti talál-
kozók triennáléjának, 1993-
tól a bártfai „plein air”-nek.

Békéscsabán a mûvész
tûzzománcaiból látható kiállí-
tás. Alkotásaiban az ôt foglal-
koztató létkérdésekkel foglal-
kozik, „melyeket a tér és idô
mellé helyezett fejlôdés
szemszögébôl” vizsgál. Mon-
dandójának legfontosabb
elemeit formai és tartalmi
kontrasztokkal emeli ki. A tár-
lat július közepéig, naponta 9-
18 óráig tekinthetô meg.

ABékés Megyei Jókai
Színház mutatkozott be

a VIII. Pécsi Országos Színhá-
zi Találkozón (POSZT) Pé-
csett. Az egész napos prog-
ram a Színitanház mûsorával
kezdôdött. Az arra járók kós-
tolót kaptak a békési ízekbôl. 

Az érdeklôdôk kiállítást lát-
hattak Papp Janó jelmezei-
bôl, és Felszálló ágban cím-
mel összeállítást nézhettek
meg a Jókai-színház 2007–
2008-as évadjából. Vacsorára
békési torost sütöttek-fôztek a

„Békeaswicki boszorkányok”,
azaz Kara Tünde, Komáromi
Anett és Tarsoly Kriszta szín -
mûvészek, valamint  Lakatos
Károly sminkmester közre -
mûködésével. A nap végén
felléptek a Jókai-színház
mûvészei és meghívott ven-
dégeik, Somogyi-Tóth Dániel,
a Békés Megyei Szimfonikus
Zenekar vezetôje, a Temes -
vári Színház, az Újvidéki Szín-
ház, a Nagyváradi Szigligeti
Színház képviselôi és a sza-
badkai színházi barátok. 

Zsúfolásig megtelt a stú-
diószínházzá elôléptetett

egyes próbaterem a Cserháti
Zsuzsa életérôl szóló Boldog-
ság, gyere haza címû szóló-
est házibemutatóján, ahol
Paczuk Gabi, Pozsgai Zsolt és
Gulyás Levente várta a kollé-

gákat, színházbarátokat és a
különleges színházi élményre
éhes közönséget. A siker
óriási volt; a díszbemutatót
ôszre tervezik Békéscsabán
és Budapesten. 

A próbateremben bárhan-
gulat volt: körasztalok, tonett-
székek, fésülködôasztal és a
bárzongorista egy üveg sör-
rel. Aztán jött Paczuk Gabi, le-
ült, és fergeteges lendülettel
belecsapott a párbeszédbe –
a telefonnal. Monológ-párbe-
széd és dalok, mélyrôl, érce-
sen, tisztán. Dalok, melyek
egy emberi sorsot rajzolnak
körül. A zongorista, Gulyás
Levente visszafogott, érzéki,

alázatos, de jelen van, nem
csak a játékával, személyével
is. Tökéletes partner. Kerek
egy óra, amelynek fele dal,
fele szöveg. A közönség pe-
dig tombolt, mintha premier
lett volna. Megszületett a vég-
szó, az igazgató kimondta: ez
így rendben lehet! A munka
pedig folytatódott, bekapcso-
lódtak a színház szakembe-
rei: jelmez, díszlet, fény, hang,
fodrász, kellék, és persze
még sok-sok próba…

Pozsgai Zsolt a Boldog-
ság, gyere haza szólóest
szerzôje és rendezôje, a Ko-
médium mûvészeti vezetôje,
a darab házibemutatójának
sikerére való tekintettel jövô
évadtól meghívta a produk-
ciót Budapestre. Így párhuza-
mosan láthatja majd a Békés
megyei és a budapesti kö-
zönség. A színdarabot elôké-
szítô mûvészcsapat – Pozsgai
Zsolt rendezô, Paczuk Gabi
színész, Gulyás Levente ze-
neszerzô, zenei vezetô, Papp
Janó díszlet- és jelmezterve-
zô, Fekete Péter igazgató – a
díszbemutatót ôszre tervezi. 

A darabból részleteket mu-
tattak be a Pécsi Országos
Színházi Fesztiválon, a csabai
közönség pedig június 13-án,
a szezonzáró gálaesten ka-
pott ízelítôt a mûbôl. Folytatás
ôsszel Békéscsabán és a Jó-
kai-színház sikereként Buda-
pesten.

AKemény Gábor Logiszti-
kai és Közlekedési Szak-

középiskola aulájában Válto-
zatok a szépségre címmel
rendeztek képzômûvészeti ki-
állítást az intézmény diákjai-
nak alkotásaiból. A tárlaton
bemutatott munkákat Gál
Zsuzsannamûvésztanár válo-
gatta és rendezte, aki az intéz-
mény mintegy száthatvan di-
ákjának tanít képzômûvésze-
tet, és vallja, hogy az embert a
mûvészet teszi emberré.

A Kemény egy mûszaki is-
kola, a kiállításon azonban a
diákok bizonyítékát adták,

hogy jártasak a mûvészetek-
ben. Gál Zsuzsanna az elsô
félévben rajzot, grafikát tanít a
11. évfolyamon, a második
félévben jönnek be a színek a
festészettel. A 12. évfolyamon
elôször a szobrászattal, majd
az építészettel ismerkednek a
tanulók, az érdeklôdôk pedig
a Leonardo-rajzkörben is al-
kothatnak, és hogy milyen
magas szinten, az a kiállított
alkotásokból derült ki. Láthat-
tunk ceruzarajzokat, szénraj-
zokat, festményeket (tempe-
ra- és olajképek), anyagszob-
rokat, maketteket. M. E.

A könyvheti rendezvényen a játszóházat a Békési Úti Kö-
zösségi Házak szervezte

Holó Hóbel László képzômûvész alkotásaiból nyílt kiállítás
a Lencsési Közösségi Házban

Dancsó, Gulykás, Sebô
A szemnek és fülnek is élményt adó programok várták az el-
múlt idôszakban a Békési Úti Közösségi Házakba ellátogató
közönséget.

Június 11-én, szerdán, a Nemzetiségi Klubházban Dancsó
Géza fotográfus képeibôl összeállított kiállítás nyílt meg. Ezt
követôen, június 17-énGulykás János alkotásaiból nyílt kiállí-
tás a Meseházban, s ezen a rendezvényen a Berbécs zenekar
mûködött közre. Mindkét tárlat június 30-ig (munkanapokon
9–15 óra között) tekinthetô meg.

A Muzsikáló Udvar sorozaton belül, június 14-én este Mese-
házi zenés estén múlathatták az idôt a népzene szerelmesei,
akiket a Sebô együttes szórakoztatott. G. E. 

Jókai-színház a POSZT-on

Változatok a szépségre

Lovaczky Miklós a Jankayban

Boldogság, gyere haza

Tel jes kí ná la tun kat meg te kint he ti a www.szucsikingatlan.hu internetes hon la pon.



9CSA BAI MÉR LEG Mûvelôdés

A P R Ó H I R D E T É S
ÁLLÁS

Kimagasló jövedelem fô- vagy mellékál-
lásban. Tel.: 30/843-0496.

MUNKÁT KERES
Víz-, gáz-, fûtésszerelô szakmával mun-
kahelyet keresek Békéscsabán. Tel.:
30/421-5614.

IN GAT LAN
Békéscsabán (III. ker., Botyánszki u. 25.)

utcai, felújítandó 2/3 házrész eladó nagy
telekkel. Irányár: 5,2 millió Ft. 
Tel.: 30/565-4505.

Békéscsabán, a Bajza utcában kertes
családi ház eladó. Tel.: 30/985-5690.

Fényesen tanya eladó mûhellyel. Tel.:
30/985-5690.

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

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

Békéscsabán, a Rigó utcában sorházi la-
kás 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. 

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 szobás,
téglablokkos, 3. emeleti, egyedi gázfûté-
ses lakás eladó. Irányár: 11,5 millió Ft.
Tel.: 20/543-2010.

Békéscsabán, az Öntözött-réten, csendes
helyen 140 m2-es, tetõteres, garázsos sor-
házi lakás eladó! Telefon: 30/588-6275 és
66/459-412.

A sétálóutcán 2 és fél szobás, 62 m2-es,
egyedis, kéterkélyes, felújított, hôszigete-
lôs ablakokkal ellátott parkettás lakás 
eladó vagy belvárosi kisebbre cserélhetô 
értékegyeztetéssel. Érd.: 30/354-2563 (16
óra után).

Ház eladó Jaminában, frekventált helyen.
Az árban biztosan megegyezünk! Érd.:
70/375-9568.

A Tolnai utcában 4. emeleti, egyedis, klí-
más lakás sürgôsen eladó! Érdeklôdni:
70/333-0584, 70/313-8988.

SZOLGÁLTATÁS
Utánfutó-kölcsönzés, akár vontatással is!

Redôny, szúnyogháló, napellenzô, sza-
lagfüggöny, zárszerelés! Bé késcsaba,
Dobos István u. 20. Tel.: 30/233-4550,
66/636-135.

OKJ-s személy- és vagyonôri tanfolyam-
ra várunk jelentkezôket. Részletfizetés le-
hetséges. Hölgyek is jelentkezhetnek.
Tel.: 30/447-0471.

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

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

Száraztûzifa-vásár! Akác 1 m-es rönkben
1750 Ft/q. Cser, tölgy 1 m-es rönkben
1350 Ft/q. 40 q felett ingyen házhoz szál-
lítva. Tel.: 20/436-0463, 30/833-3228.

Homlokzatok hôszigetelése, festése, ne-
mesvakolása referenciákkal. Festés, má-
zolás, tapétázás. Telefon: 20/574-2011,
20/203-1563.

Redõnyös és záras munkák, ajtó burkolá-
sa! 30/233-4550.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készítése,
javítása részletfizetéssel is. Nyílászárók
javítása. Tel.: 66/454-171, 70/212-6776.

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapétázást, sza-
lagparkettázást, homlokzatfestést, hõ-
szigetelést, nemesvakolatok készítését
vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.:
436-226, 30/481-8071.

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

Gipszkartonozás többéves szakmai múlt-
tal, garanciával. Baklacard Bt. Telefon:
20/993-9165.

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

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

OKTATÁS
Beszéljen magabiztosan angolul! Nyelv-

oktatás kezdôknek és haladóknak. Tel.:
70/403-5070.

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

Angol- és németnyelv-oktatás, korrepetá-
lás minden szinten; olasznyelv-tanítás
kezdôknek. Tel.: 30/546-4819.

EGYÉB
250-es MZ ETZ motorkerékpár eladó. Tel.:

70/311-9461.
Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó ela-

dó. Érd.: 70/588-0808.
Hastánc-nyár! Szerdánként 16 órától gyer-

mek-, 17-tôl tini-, 18-tól felnôttcsoportok
indulnak június 18-ától, fellépési lehetô-
séggel a 2. hastáncfesztiválon. Elérhetô-
ség:  Békéscsaba, Kômíves Kelemen sor,
20/489-8867, www.boaveronika.com.

Angol napközis tábor felsôsöknek augusz-
tus 11–16. között, 8.00–16.30-ig a Len-
csésin. Szórakoztató tanulás, zene, sport,
tánc, kézimunka, akadályverseny, felada-
tok! Díja: 15 000 Ft, elôleg 5000 Ft. 
Jelentkezési határidô: június 30. Telefon:
20/489-8867, www.boaveronika.com, okta-
tás menüpont alatt. 

JÓGATÁBOR lesz Békéscsabán, a szlovák
gimnáziumban július 8–13-ig. Érdeklõdni:
30/435-0514.

EGYHETES SZUPERINTENZÍV TANFOLYAM IS INDUL!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK
2008. július 7-én és 21-én, 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

Szép sikert – elsô helyezést
– ért el nemrégiben Rózsa

Ibolya a Szegedi Amatôr Al-
kotók Köre által életre hívott
„Ma én mesélek neked” címû
meseíró pályázaton. Ibolya
tájszólásban írta meg Mese-
masina címû ritmusos mesé-
jét, egy fazekaslegény his -
tóriáját. A szervezôk szép
könyvbe szerkesztették a be-

érkezett írásokat, és az ünne-
pélyes díjátadón minden al-
kotó kapott belôle egy-egy
példányt. Mivel a díjnyertes
mese témájával a kézmûves-
séghez kapcsolódik, nemrég
fel is olvasták azon a kiállítá-
son, amelyen férjével, Hu-
gyecz László fazekasmester-
rel mutatták be cserépedé-
nyeiket.

Felkészülés a családi életre
címmel országos program

ünnepélyes megnyitójának
helyszíne volt a közelmúltban
a megyeháza nagyterme. Az
egészségnevelô, felvilágosító
program dr. Czeizel Endre or-
vos-genetikus és dr. Reisinger
János irodalomtörténész ne-

véhez köthetô. A program két
kidolgozója egészségnevelôk,
pedagógusok képzésében
segédkezik. A tervek szerint a
következô tanévben több me-
gyénkbeli iskolában is oktatják
majd a 7. és 12. osztályos fia-
talok számára a családi életre
való felkészülést. G. E.

AKörösök Völgye Natúr-
park Egyesület a Határ-

talanul két keréken címû In-
terreg-projekt kapcsán 32 km
kerékpárút engedélyes, kivi-
teli és kisajátítási tervét készít-
tette el. A több mint 38 millió

forintos fejlesztés célja a köz-
vetlen kerékpáros összeköt-
tetés kialakítása a békéscsa-
bai bányatavak és a romániai
határátkelô, Méhkerék között
– Gerla, Doboz, Sarkad és
Kötegyán érintésével.

„Mese-masina”

Czeizel a családi életrôl

32 kilométer kerékpárút?

Nem mindennapi történet

Békéscsaba, este 7 óra. A kéttornyú katolikus templom-
mal szembeni kínai bolt elôtt a lépcsôn fekete-fehér

macska fekszik – hátsó lábai terpesztve, laposan elnyúlva.
Mellette két hölgy és egy kislány, telefonálnak. A látványra
megállok, érdeklôdöm, mi történt. Elmondták, hogy a sze-
rencsétlen jószágot jármû ütötte el az úttesten, s utána va-
lahogy elvánszorgott nyugodtabb helyre. Riadtan tekint min-
den elmenôre, menekülne, ha tudna.

Sikerült segítséget találni. Felemelték a cicust, a Szabolcs
utcai állatkórházba vitték. Megható volt cselekedetük. A mai
embertelen, önzô világban, ahol diákok gyilkolnak értelem
nélkül, közömbösen mennek el szenvedô, segítségre váró
társuk elôtt az emberek, akkor a JGY-490-es rendszámú pi-
ros autó utasai megérdemlik, hogy nemes tettükért nyilvá-
nosan mondjak köszönetet nekik.

Dr. Budur Lajos

Joggal teheti fel a kérdést az
olvasó: mi az összefüg-

gés? Pontosabban kinek az
életében meghatározó a cím-
ben jelzett két helyszín? Tóth
Orsiéban. Lapunkban már be-
számoltunk a Delta címû film
hazai és nemzetközi sikerérôl.
Ezúttal a film nôi fôszereplôjé-
vel, a békéscsabaiságára ma
is végtelenül büszke mûvész-
nôvel beszélgettünk. A sze-
mélyes hangvétel a korábbi
ismeretségnek köszönhetô.
– Elôször is az egész város ne-
vében gratulálunk a filmhez, a
díjakhoz.

– Nagyon szépen köszö-
nöm.

– A Deltát szeptembertôl
kezdik vetíteni a hazai mozik.
Mit kell tudnunk az alkotásról?

– A film hivatalosan egy
testvérszerelemrôl szól, sze-
rintem ennél többrôl: a sza-
badságról. A Duna-deltában
játszódik, és egy furcsa család
történetét meséli el kevés be-
széddel, sok zenével, gyö-
nyörû képekkel. 
– A filmszemlén fôdíjat nyer-

tetek, Cannes-ban a nemzet-
közi filmkritikusok szövetségé-
nek legnagyobb elismerését, a
FIPRESCI-díjat. Milyen volt
Cannes?

– Kicsit szorongtam, nem is
igazán akartam kimenni. Vé-

gül is Kornél (Mundruczó Kor-
nél, a film rendezôje – a szerzô
megj.) meggyôzött arról, hogy
ott a helyem. Munka volt, de
örülök, hogy ott lehettem, s
külön öröm, hogy a nézôk és
a kritikusok is szerették a fil-
met. A város ilyenkor teli van
sztárokkal, viszont én Jude
Low-n kívül senkit nem láttam.
Vicces volt megélni azt, ahogy
végigsétáltunk a vörös szô-
nyegen, és láttuk, hogy az em-
berek megbolondulnak.
– Jelenleg mivel foglalko-

zol? A nyár a pihenésé?
– A Krétakörrel most is pró-

bálunk, emellett alternatív
színházi produkciókban is

részt veszek. A közelmúltban
fejeztünk be egy osztrák fil-
met, egy kerekes székes lányt
játszom benne. Júliusban lesz
néhány hét pihenés.
– A fôvárosban élsz, de

haza Csabára jössz. Milyen a
viszonyod szülôvárosodhoz?

– Nagyon szeretem Békés-
csabát, a csabai embereket.
Ahogy tehetem, hazajövök ki-
kapcsolódni, feltöltôdni. Sokat
jelent a város, a színistúdióban
tanultam meg a szakma alap-
jait, itt léptem elôször színpad-
ra. Ha otthon vagyok, a piacra
mindig kimegyek, kedves és
utánozhatatlan a hangulata,
imádom. dbm

A 3. Sz. Általános Iskola ötven évvel ezelôtt, 1958-ban vég-
zett fiúosztálya  találkozott május 31-én Csabán, a Körös-
parti Halászcsárdában. Felvételünkön alul középen az osz-
tályfônök, Ványai Judit. A képen balról jobbra: Romvári
László, Mitykó György, dr. Kelemen József, Emôdi István,
Marik István, Sztoján János, dr. Varga Koritár Pál, Felczán
Béla, Darida György, Kocsis István, Boros János, Tóth Ist-
ván, Kôvári Géza, Sarusi (Kurtucz) Mihály.

AFéling Színházi Csoport
rendhagyó meghallga-

tást szervez színészi mester-
ségre tehetséget érzô és/
vagy abban jártassággal ren-
delkezô nôk és férfiak ré-
szére.

A meghallgatás egy ötna-
pos tréning keretében törté-
nik. Ennek során minden je-
lentkezô számot adhat a szí-
nészi munkára való alkalmas-
ságáról, tehetségérôl. A szer-
vezôk a tréning végén vá-
lasztják ki azokat, akik ôsztôl
részt vehetnek a színházi cso-
port munkájában, amennyi-
ben erre vállalkoznak.

A meghallgatáson részt ve-
het bárki, aki elmúlt 16 éves
(felsô korhatár nincs); vállalja
2008. június 30. és július 4.
között a tréningen való rész-
vételt és annak költségeit. 

Jelentkezni június 23-án 
éjfélig lehet a steinwender.
jozsef@mail.datanet.hu e-mail
címen. 

A jelentkezôt kérik, adja
meg a nevét, azt az e-mail cí-
met, amelyet rendszeresen ol-
vas, és azt a telefonszámot,
amelyen elérhetô. További in-
formáció a megadott e-mail
címen és a 06-20/938-9906-
os telefonszámon kérhetô.

Féling-meghallgatás

A csabai piac és Cannes
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Prohászka Béla és az Atomas Bt.
Éttermi rendezvényektôl a sátras rendezvényekig.

Lakodalmak, konferenciák, baráti találkozók, 
állófogadások, kerti partik, grillétkezések, borkóstolók, 

MÁTYÁS KORABELI LAKOMÁK, 
szendvicsek, hidegtálak, dísztálak.

Prohászka Béla 20/828-0654. Andó Tamás 30/943-9610

Vala mennyi, a junior vb-re
készülô békéscsabai at-

létánk kitûnôen teljesített. Baji
Balázs, a kiváló gátfutó – Me-
dovarszki János tanítványa –
az angliai Bedfordban 110 m-
en az elôkelô harmadik he-

lyen végzett, így teljesítette a
kiküldetési szintet a júliusi len-
gyelországi junior vb-re.

Dobókiválóságaink is kitet-
tek magukért Budapesten, az
országos középiskolai diák -
olimpiai döntôn. Eperjesi
László tanítványa, Márton Ani-
ta súlylökésben csúcsbeállí-
tással hitelesítette a huszon-
két éve fennálló junior orszá-
gos csúcsot, miközben övé
lett az országos diákolimpiai
bajnoki cím is.

Kurucsó Péter tanítványa,
Petrovszki Tibor diszkoszvetô
szintén remekelt: megjavítot-
ta korábbi egyéni csúcsát, így
elérte a junior vb-hez szüksé-
ges szintet, egyúttal országos
bajnoki címet szerzett és di-

csôséget hozott a békéscsa-
bai Trefort Ágoston szakkö-
zépiskolának.

�

Két Békés megyei sportszak-
embernek is gratulálhattunk a
nemrégiben lezajlott MASZ-
közgyûlésen. Magas szintû,
kiváló utánpótlás-nevelési
munkájáért elismerést kapott
többek között Rácz András, a
Békési DAC edzôje és Eperje-
si László, a Békéscsabai Atlé-
tikai Club edzôje. 

K iállítást láthattunk Kalmár
Zsolt fotográfus munkái-

ból a megyei könyvtárban. A
fotók nem csupán arról szól-
nak, ami „le van fényképezve”,
sokkal inkább azokról az érzé-
sekrôl és eszmélésekrôl, ame-
lyek benne rendre feldereng-
nek, amikor jártában-keltében
a képek témájára rátalál.
Mindazonáltal a kép és a mel-
léjük írt szöveg – bölcselet –
együtt közvetítik Kalmár Zsolt
látomását egy különös világ-
ról, Indiáról. Voltaképpen eb-
ben az értelemben nevezi ön-
magát – találóan – képi gon-
dolkodó-fotográfusnak. 

A kiállítás képeinek motí-
vumforrása a világ egyik leg-
nagyobb városa, Bombay, és
a páratlan szépségû nyugat-
indiai partvidék, Goa. Az eg-
zotikus világ utáni vágyakozás
mellett emberközpontú világ-
látása vezette indiai útjára a
mûvészt. A kérdés: ragyog-
nak-e még tiszta lélekfények
az emberek szemtükrében a
kosz, a káosz és a bennük lé-
legzô szegénység terhe alatt? 

A feleletet az utazás tapasz-
talata alapján így fogalmazza
meg Kalmár Zsolt: „Az indiai
ember (…) zavarba ejtôen
ôszinte tekintetétôl mi már el-

szoktunk… Sokszor rá se né-
zünk a másikra, úgy szólunk
hozzá. Ôk még tiszták, mert a
porból jöttek, és még nem fe-
lejtették el ezt. Nincs takargat-

nivalójuk. Méltósággal viselik
sorsukat, ápolják hitüket, re-
ményeiket.”

Kalmár Zsolt nem csalódott
eddigi utazásainak 58. állomá-
sán, Indiában. A valóság nem
törte szét az álmodott varázst
– a szubkontinens megízlelt
csodái egy életre szóló él-
ményt ajándékoztak neki. Vol-
taképpen ezekbôl az élmé-
nyekbôl mutatott be egy cso-
korra valót azoknak, akik meg-
tekintették fotóit, elolvasták
„félmondatait” a „…látszólag
teljes káosz nyugalmáról” – In-
diáról.

Szemenyei Sándor

Június 30-tól, július 14-tôl.
Igény esetén további heti turnusok is indulnak.

30/345-9237
feherrobi@windowslive.comFOCI-ANGOL
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Csúcsjavítók Képek és gondolatok Indiáról

A pozitív gondolkodás, környezetünk energiáinak felhasználása
egy nyugodtabb,sikeresebb élet kulcsát adhatják.

Azt hogy miképpen, azt

címû könyvébôl tudhatjuk meg.
A könyvet keresse 

az Éghajlat Könyves Kávéházban 
(1117 Budapest, Karinthy Frigyes út  9.) 

vagy a Herbaházban (1087 Budapest, Százados út 18.), 
Megrendelhetô 

telefonon: 06 20 344 6904 vagy a www.erolet.hu honlapon, 
de postán, utánvéttel is a  kiadótól:

ER Press Kft. 1734 Budapest, Pf. 188/a.

Kánikulai forróság. Május má-
sodik felétôl június elsô heté-
ben is tartós trópusi forróság
tört rá a magyar alföldre. A csa-
bai gazdák aggodalommal vár-
ták a buja esôs tavaszt. Helyet-
te árnyékban negyven fokot
mutattak a hômérôk. A jó ter-
més ígéret maradt, mert a for-
róság a legszebb fejlôdésében
állította meg a növényzetet.
A polgári fiúiskola vázlatter-
ve. Csaba község állami pol-
gári fiúiskolájának ügye köze-
ledik a megoldás felé. Az
anyagi rész teljesen rendezô-
dött. Itt járt Sárkány E. Ottó bu-
dapesti mûépítész. Megszem-
lélte a helyszínt, és a Petôfi te-

ret találta a legalkalmasabb-
nak az iskola felépítéséhez.
Már készíti a vázlatterveket az
épületrôl. A kétemeletes, im-
pozáns épületnek két homlok-
zata lesz, egyik a Petôfi térre, a
másik pedig a Petôfi-liget felé
fog nézni.
Kékvérû amazonok. Braun
Izsákné és Megyeri Ferencné
kofaasszonyok hûséges láto-
gatói a csabai hetivásároknak.
Ez a két derék asszony az
egyik piaci napon annyi pálin-
kát ivott, hogy az arcuk egé-
szen elszederjesedett. Egy
gyékényen árultak, de mert ôk

nem érzeték magukat egy
helyre valónak, hamarosan
össze is vesztek. Perlekedé-
sük közben odaérkezett egy
rendôr, aki igazságot akart ten-
ni. De Megyeriné radikálisabb
megoldásra vágyott: hirtelen
nekiugrott a rendôrnek, kikap-
ta oldalfegyverét, és annak
markolatával támadt társnôjé-
re. A derék amazont csak nagy
nehezen tudta megfékezni a
rend ôre. Megérkezett még
egy rendôr, és a kofaasszo-
nyok a városháza pincéjének
hûvösében várták a gyorsított
eljárás eredményét.

Ádámok és Évák.Aki a Körös-
parton estefelé a villanytelep-
nél sétál, fülig elpirul a látvány-
tól – ha a teleprôl kifolyó me-
leg víz felé néz. Ezen a szabad
melegvizes fürdôhelyen hiá-
nyos öltözetû Ádámok és Évák
fürdôznek pucéran, meghitt
szomszédságban. A térdig érô
vízben kenik magukra a bû -
zös, fekete iszapot, amelynek
gyógyerôt tulajdonít a nép.
Több bejelentés érkezett a
rendôrségre, hogy a közsze-
mérem érdekében vagy tiltsák
be a fürdôzést, vagy pedig
közköltségen öltöztessék fel a
modern Ádámokat és Évákat.

Szerkeszti: Gécs Béla

„Szavak, szóbeszéd, varázsszavak”
Segítôfoglalkozásúak XVI. Nyári Egyeteme

2008. június 23–27. Békéscsaba
Információ:

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTÔ TÁRSULAT
Körösök Vidéke Egyesület Békéscsaba

5600 Békéscsaba, Damjanich u.1/3.
Telefon: 06-66/441 326 • Telefon    /fax: 06-66/323 413

E-mail: postmaster@titbcs.hu

KIPAKOLÁS. A Fiatal Színházmûvészeti Tanház design-
szakos hallgatóinak munkáiból (díszletek, kellékek, jelme-
zek) nyílt kiállítás a Békés Megyei Jókai Színház Vigadójá-
ban, amely csak egy napig volt látható. 

Június elején érkezett Bé-
késcsabára az a közleke-

dési roadshow, amelynek fô
célja a baleset-megelôzés. A
motoros csapat délután kop-
jafát állított a balesetekben el-
hunytak emlékére a Kazinczy
és Tinódi utca sarkán, majd a
közelben zebrafestésen vet-
tek részt, végezetül pedig öt-
száz meghívott általános is-
kolás vehetett részt érdekes
programokon, baleset-mege-
lôzési filmvetítésen, elôadá-
sokon és játékos vetélkedô-
kön a sportcsarnokban. 

A fôvárosból startoló és hat
vidéki nagyvárost érintô mo-
toros csapat szakemberek
köz remûködésével hívta fel a

lakosság, elsôsorban a 10–14
éves korosztály figyelmét a
szabályok betartására, a köz-
lekedés résztvevôire leselke-
dô veszélyekre.

G. E.

Közlekedési roadshow

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

CSALÁDI NAP
Kiss Ulrich jezsuita atya lesz a vendégelôadó a békéscsabai

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIAKÖZÖSSÉG CSALÁDI NAPJÁN,
június 21-én, szombaton. 

Központi téma: Biblia a családban, avagy hogyan szerettessük
meg a Bibliát a gyerekekkel?


