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Vendégcsalogató Idelátogatott
a szlovák nagykövet A kommunizmus áldozatai

Tavaszi fesztivál

Békéscsaba harminc négy-
zetméteres területen, a

már jól ismert szlovák népi
podsztyenás (elôtornácos)
házzal jelent meg az Utazás
2008 kiállításon, melynek ke-
rítése – a látogatók legna-
gyobb örömére – az elôzô
évek hagyományait követve
most is méteres csabai vas-
tagkolbászokból állott a ren-
dezvény ideje alatt.

Az elsôdleges cél a csabai
kolbásznak, mint a város leg-
kedveltebb turisztikai termé-
kének, és az erre épülô Csa-
bai Kolbászfesztiválnak a to-

vábbi népszerûsítése volt.
Igazi vendégcsalogató prog-
ramok fogadták a látogatókat
nemcsak a standon, de a pa-
vilon színpadán is: volt kol-
bászgyúrás, kolbászkóstoló,
a már hagyományosnak szá-
mító kolbászárverés, játszó-
ház és kvízjáték. Utóbbi meg-
fejtôi között értékes nyeremé-
nyeket sorsoltak ki: vendégéj-
szakákat Békéscsabán, mú-
zeumi és fürdôbelépôket,
csabai kolbászt, Csabagyön-
gye borokat, helytörténeti
könyveket.

Abudapesti Utazás 2008
kiállítást megelôzôen a

Fiume nagytermében adott
ízelítôt kínálatából Békés me-
gye tizenegy gasztronómiai
fesztiválja. A kenyértôl a birka-
pörköltig, a szilvás gombóctól
az esküvôi tortáig, a túrós le-
pénytôl a dinnyéig, a kolbász-
tól a csülökig, a pálinkától a
különféle borokig rengeteg ha-
zai ízt vonultattak fel a külön-
bözô fesztiválok szervezôi.

A rendezvényen kidobolta-
tott, hogy Békés megye lakos-
sága készen áll a vendégeit
várni, errôl tanúskodtak a
megjelentek is. Láthattuk több
borlovagrend és a sajtlovag-
rend képviselôjét különleges
öltözetben, volt ott vôfély és ifjú
pár, akik a csorvási lakodal-
mas napokra invitálták a ven-
dégeket. Simon János, a me-
gye gasztronómiai fesztiváljait
összefogó társaság koordiná-
tora elmondta, újabb rendez-
vények kerülhetnek a társa-
ságba, amennyiben azok

megütik az elvárt színvonalat.
Ezt példázza a fesztiválokat fel-
vonultató közös kiadványuk-
ban idén elôször szereplô gyu-
lai Várkerti Vigasságok, ame-
lyen ôshonos magyar állatok
húsából készült ételeket kós-

tolhatnak és fôzhetnek. Dr. Al-
bel Andor a Dél-alföldi Regio-
nális Idegenforgalmi Bizottság
képviseletében elmondta: Bé-
kés megye a gasztronómiai
fesztiválok tekintetében kie-
melkedô teljesítményt nyújt.

Ennek is köszönhetô, hogy
múlt évben 13-15 százalékkal
nôtt Békésben a vendégéjsza-
kák száma, míg országos szin-
ten alig-alig emelkedett. A me-
gyei kereskedelmi és iparka-
mara részérôl Vozár Márton a
települési önkormányzatok-
nak mondott köszönetet.

Békéscsabáról két rendez-
vény került fel a palettára. Má-
jus 20. és 25. között kerül sor a
Csabai Sörfesztivál és Csülök-
parádéra – amelynek fô szer-
vezôi Bora Imre és Csanálosi
László –, és október 24–26.
között lesz a Csabai Kolbász-
fesztivál. Ez utóbbi szervezôje,
dr. Ambrus Zoltán olimpiai baj-
nok és Oscar-díjas mestersza-
kácsunk, Benke Laci bácsi
szavait idézve fogalmazta

meg a rendezvények lénye-
gét: vendégül látni annyi, mint
felelôsséget vállalni azért, aki
hozzánk érkezik, és gondos-
kodni arról, hogy jól érezze
magát.

M. E.

ABudapesti Tavasz Feszti-
válhoz és a vidéki nagy-

városok tavaszi fesztiváljaihoz
kapcsolódóan rendezik meg
Békéscsabán is az összmûvé-
szeti eseménysorozatot min-
den tavasszal – ebben az év-
ben március 14-tôl április 8-ig.

A Békéscsabai Tavaszi
Fesztivált arra kötelezik ha-
gyományai, hogy évrõl évre
megújulva, nagyszabású kul-
turális események, színvona-
las rendezvények befogadó-
jává váljék, mintegy üde szín-
foltként hirdetve a tavasz kö-
zeledtét.

A fesztivált szervezõ kollé-
gák az idén is arra törekedtek,
hogy a háromhetes, immár
negyedik alkalommal meg-
rendezésre kerülõ rendez-
vénysorozat gyönyörû, az év-
szakhoz méltó színes csokrát
képezze a kultúrának és
mûvészeteknek – színdara-
bokkal, önálló estekkel, ko-
molyzenei hangversennyel,
író-olvasó találkozóval, kon-
certekkel, bemutatókkal. (Bô-
vebben programismertetônk-
ben, a 3. oldalon.)

Két napot töltött megyénk-
ben Juraj Migas szlovák

nagykövet, s itt tartózkodása
során a békéscsabai Szlovák
Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium vendége volt.

A jó hangulatú látogatáson
a nagykövet elôször az intéz-
mény vezetôivel, pedagógu-
saival, a Csabai Szlovákok
Szervezetének képviselôjével
beszélgetett. Az eszmecserén
szóba került egyebek mellett
az iskola épületének egyre sür-
getôbb felújítása, ami immár öt
éve napirenden van.

Mint aztPecsenya Edit igaz-
gatónôtôl megtudtuk, a diákok
részvételével megtartott, rend-
hagyó iskolagyûlésen Juraj Mi-
gas a nyelvtanulás szükséges-
ségét, hasznát ecsetelte. Arra
hívta fel a figyelmet, hogy hi-
ány mutatkozik a szlovákul jól
beszélô szakembereket ille-
tôen Békés megyében épp
úgy, mint a fôvárosban. A
nagykövet örömét fejezte ki,
hogy szlovákul beszélgethetett
a Csabán tanuló diákokkal,
akik jól megértették szavait, sôt
még humoros mondatait is.

G. E.

AMagyar Országgyûlés
2000-ben hozott határo-

zatot arról, hogy február 25-e
legyen a kommunista diktatú-
rák áldozatainak emléknapja.
1947-ben ezen a napon tar-
tóztatták le Kovács Béla kis-
gazda fôtitkárt, politikust, s az
ô elhurcolásához kapcsolták
a magyar demokrácia meg-
szûnését.

A kommunista diktatúrák
áldozataira emlékeztek tehát

mindazok, akik február 25-én
délelôtt a Szabadság téren
gyûltek össze. A kora tavaszi
napsütésben a Széchenyi Ist-
ván Két Tanítási Nyelvû Köz-
gazdaságtani Szakközépis-
kola diákjai adtak mûsort. A
középiskolások Radnóti Mik-
lós, Faludy György és Szilágyi
Domokos verseivel, próza-
részleteivel, visszaemlékezé-
seivel idézték fel a múltat.
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Városi program
Békéscsaba önkormányzata

tisztelettel és szeretettel meghívja
a város minden polgárát
az 1848-as forradalom

és szabadságharc kitörésének
évfordulója alkalmából rendezett

városi ünnepségre
2008. március 15-én.

9.00 Ökumenikus ünnepi
istentisztelet
a Deák Ferenc utcai
református templomban

10.00–10.20
Térzene a Korzó téren

10.40–10.50
Felvonulás: huszárok,
Balassi Táncegyüttes,
Körösparti Vasutas
Fúvószenekar,
Kentaur Lovas Egylet

11.00 Zászlófelvonás
a városháza elôtt

Városi ünnepség
a Kossuth téren

Ünnepi beszéd

Szabadság!
– zenés
irodalmi
mûsor

12.00 Koszorúzás
Petôfi Sándor: Nemzeti dal (részlet)

Március üzenete

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idô, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ôsapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
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Békéscsabán, a Jókai-színházban
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Szegedi Szimfonikus Zenekar
Közremûködik: Young-Choon Park – zongora (Nagy-Britannia)

Vezényel: Gyüdi Sándor
Mûsor:
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Schubert: VII. szimfónia, C-dúr
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(5600 Békéscsaba, Andrássy út 24/28. Tel./fax: 66/442-120)

Tárgyalnak a piacról
Aváros 2005-ben nyilvá-

nos pályázatot írt ki a
piac és környéke fejlesztésé-
re, a pályázat azonban ered-
ménytelenül zárult. Az üze-
meltetô Agóra Csaba Zrt. ta-
valy pályázaton kívüli ajánla-
tot, majd egyeztetô tárgyalás
után újabb ajánlatot nyújtott
be a fejlesztéseket illetôen.
Ezzel kapcsolatban hét képvi-
selô fogalmazta meg írásban
aggályait, javaslatait. Idôköz-
ben ajánlattal jelentkezett a
Csaba Center Invest Kft. is.

Az elképzelések szerint a
piac a jelenlegi helyén marad-
na a környezet igényes kiala-
kításával és megfelelô parko-
lóhelyekkel, míg a nagybani
piac máshol kapna helyet.

A piacok fejlesztésére
megnyíló pályázati lehetôsé-

gek sürgetôvé tették, hogy to-
vábbi lépések történjenek az
ügyben. A közgyûlés felhatal-
mazta Vantara Gyula polgár-
mestert, folytasson tárgyalá-
sokat a piac és vásárcsarnok
hasznosításával megbízott
Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt. cégvezetôjének bevoná-
sával. Az önkormányzat állás-
pontja szerint célszerû számí-
tásba venni a jelenlegi szerzô-
déses rendszer megfelelô
módosítását – a jelenlegi szer-
zôdés felbontását, hasonló tí-
pusú, de megfelelô feltétele-
ket tartalmazó szerzôdés
megkötését más vállalkozás-
sal, esetleg egy önkormány-
zati tulajdonú vagy vegyes tu-
lajdonú vállalkozás által üze-
meltetett piac létrehozását.

m. e.

Ötszázmilliós pályázat
Hosszas vitát váltott ki a

legutóbbi közgyûlésen
egy elôterjesztés, amely arról
szólt, hogy az EuroRaptor Pá-
lyázati Tanácsadó Kft. pályá-
zati csomagot készít Békés-
csabának egy informatikai
infrastruktúra-fejlesztési prog-
ramra. A program célja, hogy
– az óvodák kivételével – egy-
séges alapinfrastruktúrát biz-
tosítson a közoktatási intéz-
ményeknek.
Miklós Attila aggályosnak

nevezte, hogy a nyíregyházi il-
letôségû céggel, kicsivel a
közbeszerzési határ alatt,
7 980 000 forint + áfa sikerdí-
jért kíván szerzôdni a város.
Takács Péter azt firtatta, miért

nem lehet a hivatal projektme-
nedzsment-csoportját felkérni
a feladatra, megfelelô egyéni
díjazás mellett. Baji Lajos
megjegyezte: ismét nem he-
lyieket bíznak meg egy mun-
kával,Mezei Zsolt (képünkön)
pedig arról beszélt, hogy az
EuroRaptor ügyvezetôje fide-
szes kötôdésû. Tóth Károly
megkérdezte, miért kért infor-
mációkat az említett kft. az in-
tézményektôl, és miért „keze-
li lelkesen az adatainkat”, ami-
kor még szerzôdéses kapcso-
latban sem áll a várossal.
Opauszki Zoltán kabinetfô-

nök elmondta, hogy amennyi-
ben a pályázat jó színvonalú,
esély van az ötszázmillió fo-

rint elnyerésére, s a sikerdíj
nyertes pályázat esetén 1,6
százalék. Az intézményektôl a
pályázat mielôbbi beadásá-
hoz kértek statisztikai és tech-
nikai jellegû adatokat. Vantara
Gyula felhívta a figyelmet arra,
hogy a pályázat beadásának

határideje február volt, ezt
csúsztatták március 10-ére.
Önrész nem kell, az elbírálás
pedig a beérkezés sorrendjé-
ben történik. Az EuroRaptor a
pályázatokban sikeres, és –
mint a polgármester mondta
– nem „nyomoztak” a cégve-
zetô kötôdése után. A polgár-
mester szerint a hivatal mun-
katársai olyan mértékben le-
terheltek, hogy a pályázati
csomag elkészítését már
nem lehetett rájuk bízni. A
közgyûlés végül 16 igen, 1
nem és 9 tartózkodás mellett
megbízta az EuroRaptort a
pályázati csomag elkészíté-
sével, benyújtásával.

M. E.

Utazás 2008
Programjai népszerûsítésére
Békéscsaba az idén újra
megjelentetett egy városi ren-
dezvénynaptárt. Az utazás ki-
állításra készült el az új, több-
nyelvû turisztikai kiadvány is,
széles körû tájékoztatást
nyújtva az idelátogató turis-
táknak.

A város mindezekbôl a
mostani kiállításon is kínált
egy kis ízelítôt a B pavilonban.
Az érdeklôdôk rendelkezésé-
re álltak Békéscsaba önkor-
mányzatának, valamint a Tour-

inform irodának a munkatár-
sai. Támogatók voltak: Árpád
Gyógy- és Strandfürdô, Bora-
Patrick Ital-nagykereskedelmi
Kft., Csabahús Kft., Csabai
Kolbász Klub Egyesület, Csa-
bai Rendezvényszervezés
Kft., Fiume Hotel és Étterem,
Garzon-Fenyves Hotel és Ét-
terem, Munkácsy Emlékház,
Munkácsy Mihály Múzeum,
Szlovák Hotel és Étterem,
Zwack József Kereskedelmi
és Vendéglátó-ipari Tagisko-
la. A csabai stand iránt rend-
kívül nagy volt az érdeklôdés.
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A kommunizmus áldozatai

A városvezetés nevébenKöles
István alpolgármester és Tímár
Ella képviselô helyezte el a
szobor talpazatánál az emlé-
kezés virágait, ôket Harmati
László és Ladó Balázs, a me-

gyei önkormányzat képviselôi
követték. Koszorút helyeztek el
a közgé diákságának és tan-
testületének képviselôi és a
Politikai Foglyok Országos
Szövetségének tagjai is.

G. E.
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Békéscsabán járt Rogán Antal budapesti kerületi polgár-
mester, akit Vantara Gyula fogadott

Fotó: Bali Gergô

Csabai SZDSZ: Tiszta viszonyokat!
Sajnálom, hogy a legutóbbi

közgyûlésen olyan stílus
uralkodott el, amely nem mél-
tó egy megyei jogú város tes-
tületéhez. Szeretnénk, ha ez a
jövôben megszûnne, hiszen
minden egyes képviselô, a lis-
tásokat is beleértve, békés-
csabai polgárok szavazatának
köszönhetôen jutott a közgyû-
lésbe. Nem a pártbéli ellenfe-
let kell látnunk a másikban,
hanem a mögötte lévô embe-
reket – kezdte Vámos József
az SZDSZ tájékoztatóját. A

képviselô úgy vélte, ha már
egyszer a város támogatja a
HPV vírus elleni oltást, nem
szabad különbséget tenni az
emberek között, fontos, hogy
minden érintett 12-13 éves
lány, és méltányos esetben
más is megkaphassa a három
vakcinából álló sorozatot. Vá-
mos József hangsúlyozta, az
elôzô városvezetés készített
egy olyan sportkoncepciót,
amely tiszta viszonyokat ered-
ményezett a sportéletben és
a finanszírozás tekintetében

is. Úgy gondolja, a mostani
koncepció súlypont-áthelye-
zései veszélyeztetik a kialakult
egyensúlyt.

Ahogy Velkey Gábor fogal-
mazott, az Elôre történetét ille-
tôen talán nem tájékozódott
elég alaposan a városvezetés,
és nincs egyértelmû jövôkép-
ük sem. Mint mondta, ahhoz,
hogy az országos szinten elis-
mert és nagyra értékelt után-
pótlás-nevelés erôs maradhas-
son, nélkülözhetetlen a nagy
csapat elindulása felfelé. Az

edzôcserével megbicsaklott
egy folyamat, óva intett attól,
hogy az évekkel ezelôtti tisztá-
zatlan helyzet ismét elôálljon.

– Örülünk neki, hogy a Csa-
bai Mérlegben nyilatkozhat az
SZDSZ, különös tekintettel
arra, hogy a Csaba Televízió
közgyûlés utáni vitáiból kizár-
tak bennünket. Ez összefüg-
gésben van azzal, hogy a tévé
tavaly és ebben az évben is a
korábbi önkormányzati támo-
gatások többszörösét kapta.

Mikóczy

Elfogadták a költségvetést
Középpontban a fejlesztés

Acsabai képviselôk több-
sége elfogadta a város

2008-as költségvetésérôl szó-
ló rendeletet a február 28-i
ülésen. Az elôzô közgyûlésen
már napirenden szerepelt a
költségvetés tervezete, most
pedig a végleges verzióról
döntöttek a testület tagjai.

A beterjesztett költség-
vetési rendeletben a hiány
1 696 073 000 Ft, ami az elô-
zô évinek a kétszerese. Mint
az az elôterjesztés összegzé-
sébôl kiderül, ez a hiányösz-
szeg alapvetôen az önkor-
mányzat által elhatározott, a
város fejlesztését, fejlôdését
szolgáló feladatok megvalósí-
tásához kapcsolható. A hiány
kezelésére – a közgyûlés
döntése alapján – négymilli-
árd forintnyi kötvény kibocsá-
tása szolgálhat.

A polgármester által elôter-
jesztett anyag szerint a 2008-
as költségvetés teljesítése és
betartása mindenkitôl fegyel-
mezett és pontos munka-
végzést követel, ugyanakkor

azon kell
dolgozni,
hogy pá-
l y á z a t o k
útján jelen-
tôs forrá-
sokkal bô-
vülhessenek az önkormány-
zat fejlesztési lehetôségei.

A költségvetés tárgyalása
kapcsán Miklós Attila (MSZP)
két módosító javaslatot tett.
Az egyik felvetés szerint a vá-
ros különítsen el tízmillió forint
összegben egy vállalkozókat
segítô alapot, a másik javaslat
arra vonatkozott, hogy a mé-
diakapcsolatokra fordított évi
huszonnégy millió forintot ne
kizárólag a Csaba Televízió
kapja, hanem annak egy ré-
szét pályáztassák meg más
városi médiumok között. Ez
utóbbi javaslatot a képvise-
lôk többsége elvetette, míg a
tízmilliós vállalkozói alapról
szóló javaslatot támogatták,
így az bekerült a költségve-
tésbe.

g. e.

CERAGEM JÁDEKÖVES MASSZÍROZÓÁGY

PIROSKA KOZMETIKA
…mert a szépség egészség.

Újdonság a Piroska kozmetikában!

Kezelés: 40 perc, 800 Ft/alkalom.

Az idô önnek is pénz, ne várakozzon
hiába, jelentkezzen be MOST!
Békéscsaba, Berthóthy udvar 5.

Tel.: 66/441-685. Mobil: 70/636-6487
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Bene-Doszpoly Melinda (Mezôberény) és Horváth Attila Gábor (Me-
zôberény), Labos Éva és d. Barta Dániel, Suba Rózsa és Pálinkás Ta-
más, Dávid Gréta és Kurilla Zsolt, Hajdu Veronika (Kondoros) és Pjle-
sovszky Mihály (Kondoros).

SZÜLETÉSEK
Béres András és Szrnka Edit fia Bence, Orosz Attila és Koszecz Zsófia
leánya Zsófia Anna, Mideczki Zoltán és Szarka Kitti leánya Noémi (Dé-
vaványa), Papp János és Kovács Szilvia leánya Fanni (Békés), Balikó
György és Nagy Ágnes leánya Ágnes (Békés), Voják Tibor és Kovács
Marianna fia Roland, Iványi Zoltán és Pusztai Anikó Anita leánya Lau-
ra Lili, Kutasi Sándor és Petri Andrea leánya Eliza, Sóvári Ferenc és Haj-
du Erika leányai Csenge és Kincsô, Fejérvári Zoltán és Sztojcseva Esz-
ter fia Ábel, Kondacs Tamás és Petrovszki Csilla leánya Dóra.

HALÁLESETEK
Tomanyicka Antal (1966, Mezôberény), Kállai Andrásné László Er-
zsébet (1933), Lédig Józsefné Weigert Mária (1915, Mezôberény),
Plavecz János (1921, Köröstarcsa).

ANYAKÖNYVIHÍREK

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Március 15., szombat, 15 óra: „Csak tiszta forrásból…” címû pályázat kiállítá-
sának megnyitója és díjátadó ünnepsége a közösségi ház nagytermében.

Köszöntôt mond dr. Ferenczi Attila. Adíjakat átadja Kiss Tibor, Békéscsaba okta-
tási, közmûvelôdési, Iifjúsági és sportbizottságának elnöke. Ünnepi mûsort ad
Nagy Szilvia, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatója és Bartus Gyula
színmûvész.Atárlat április 11-ig tekinthetômeg, hétköznapokon 8–18 óráig.

Március 17., hétfô, 14.30 óra: Márton János dísznövény termesztô, a „Nyújtsd
Segítô Kezed Alapítvány” munkatársa tart bemutatóval egybekötött elôadást
Húsvéti asztali díszek és virágok a lakásban címmel a nyugdíjasklubban.

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZAK:

Március 19., szerda, 16–18 óráig:Kádár Manni közremûködésével lehet mézes-
kalácsból készült tojásokat és nyuszikat díszíteni.

Március 22., szombat, 9–11 óráig: ismerkedés a húsvéti népszokásokkal és a
különféle tojásfestési technikákkal. Foglalkozásvezetô:Ujj Éva. Belépôdíj: 3 db
fôtt tojás.

MESEKUCKÓ – JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK: szerdánként 16–18 óráig.

Március 26.: papírforgók, papírsárkányok készítése.

ALAKFORMÁLÓ TORNA: minden héten hétfôn és szerdán 18.30–19.30-ig.
Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató. Részvételi díj: 350 Ft/fô/alkalom. NYUGDÍ-
JASTORNA minden kedden 8.15–9.15 óráig. Vezeti Abonyiné Cseke Éva
gyógytornász-testnevelô. Részvételi díj: 500 Ft/fô/hó. BABA-MAMATORNA –
minden kedden 10–11 óráig. Részvételi díj: 400 Ft/fô/alkalom. EGÉSZSÉG-
MEGÔRZÔTORNA 40 éven felülieknek –minden kedden és csütörtökön 14–15
óráig. Részvételi díj: 150 Ft/fô/alkalom. SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÔ TORNA –
a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16 órakor. KISMAMA-
TORNA – a várandósság 20. hetétôl minden kedden 17 órakor. Részvételi díj:
500 Ft/fô/alkalom. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

eMagyarország pont – internethasználati lehetôség hétköznapokon 10–18 óráig.
Díjtétele: 100 Ft/óra. Nyomtatás: 10 Ft/A4 oldal.

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

BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL – 2008. március 14-tôl április 8-ig

MÁRCIUS 14. (PÉNTEK), nagyterem
19.00 Békés megyei képzômûvészek vándorkiállítása (kiállításmegnyitó)
19.10 Fesztiválmegnyitó. 19.20 Cotton Club Singers-koncert
23.00 ELRITMÓ PARTY a Casinóban

MÁRCIUS 15. (SZOMBAT) 21.00, Casino, Supernem koncert
21.00, nagyterem, a HitRock – Pink Floyd tribute band koncertje

MÁRCIUS 17. (HÉTFÔ) 10.00, 14.00 és MÁRCIUS 18. (KEDD) 10.00
„Ernô és a kalózok” – a szentesi Pom-Pom együttes vidám zenés mûsora

a gyermekszínházi sorozat keretében
18.30–21.00 „Gazdálkodj okosan!” Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

MÁRCIUS 18. (KEDD) 21.00., Casino, Budapest Acoustic Band-koncert

MÁRCIUS 19. (SZERDA) 8.00–15.00 VÁROSI IFJÚSÁGI PARLAMENT

MÁRCIUS 20. (CSÜTÖRTÖK) 14.00, Munkácsy-emlékház
Beszélgetés Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászmûvésszel;
a mûvész kamarakiállításának megnyitója
20.30, Casino, a Hetedhét zenekar koncertje (A belépés ingyenes!)

MÁRCIUS 22. (SZOMBAT) 20.00, ifjúsági ház, elôtér
Táncház a Ludas és a Berbécs zenekarral

MÁRCIUS 24. (HÉTFÔ) 18.30–21.00 „Gazdálkodj okosan!”
Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

MÁRCIUS 27–28. (CSÜTÖRTÖK–PÉNTEK), Munkácsy-emlékház
Kisnemesi otthonok 7. országos találkozója

MÁRCIUS 28. (PÉNTEK) 21.00, nagyterem, 30Y és Dirty Slippers-koncert

MÁRCIUS 29. (SZOMBAT) 9.00, nagyterem
Weöres Sándor Diákszínjátszó Fesztivál

Elefánt
Sörözô

Nyitva tartás:
Naponta

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

dartsklub.
Kéthetente csütörtökön

a kultúra jegyében blues,
népzenei és egyéb koncertek.

NEM DOHÁNYZÓ
SZAFARI TEREM.

A mûsor kezdete: 21 óra.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

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

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

Klasszikus sörözô jelleg Hanyag elegancia

Mûsorajánló 2008. júniusig

Március 27.
Bricats + Sonny And HisWild Cows

Április 10. Zsola és a Vad Orchideák (Bp.)

Április 24.
Nemes Zoltán, Bacsa Gyula – HorváthMisi

Május 8. Lovas Gábor Jazz Trio + Route 44

Május 22. Borsodi Blue

Június 5. Záróbuli: Grandmother’s Jam

A megújult Phaedra programjai
Békéscsaba, Irányi u. 10.

2008. 03. 17. 19.00 Fábry Sándor önálló estje
17.00 Dedikálás a Media Marktban

2008. 03. 18. 18.00 A kisteremben Békéscsabai Irodalmi Estek
a Frankó Produkciós Iroda szervezésében

2008. 03. 27. 19.00Mississippi Grave Diggers fergeteges blues-hangulat

2008. 03. 28. 19.00 Kortárs balett elôadások – Budapest Táncszínház
„The Time” , VSG-Danszgrupp: „9” – PREMIER!
és a „Magyar História X”

2008. 04. 07. 18.00 Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar

2008. 04. 10. 19.00 Phaedra Dumaszínház,
fellépnek: Badár Sándor és Kiss Ádám

AMagyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület szervezésében:

2008. 04. 10. 21.00 A kisteremben jazzkoncert

2008. 04. 11. 18.00 A kisteremben felolvasóest, bemutatkoznak szlovák,
román, lengyel és magyar írók, költôk

Terembérleti lehetôség a +36 30 577 8759-es telefonszámon.

Telekcsere helyett árverés Problématérkép készül Napirend elôtt
Három földterületbôl áll a

Szarvasi úton, az úgyne-
vezett hadivágány mellett lévô
ingatlan, amelynek egyik része
feltöltött, a másik részén azon-
ban helyenként hatméteres
mélységet is elérô agyaggö-
dör található. Egy ügyvédi iro-
da azzal az ajánlattal kereste
meg az önkormányzatot, hogy
elcserélnék a területet a Hódút
Kft. Berényi út melletti telephe-
lyébôl leválasztásra kerülô te-
rületre, így 2,9 hektárért érték-
arányosan 4,6 hektárt kapna a
város.

Kiderült, hogy a Csaba
Center Invest Kft.-tôl szintén
ajánlat érkezett a területre. Dr.
Benedek Mária jegyzô megje-
gyezte: errôl a közgyûlésen
csak akkor lehetett volna tár-
gyalni, ha azt elôtte látják a bi-
zottságok.

Dr. Ferenczi Attila szerint
egy ipari park kialakítására al-
kalmas területet ajánlanak fel
a városnak egy szétszabdalt,
feltöltésre váró területért. Az
MSZP részérôl többen úgy vél-
ték, nem kellene tárgyalni a te-
lekcserérôl, mivel azt két szak-
bizottság nem támogatta. Fel-
merült, hogy jó lenne meghall-
gatni a befektetôket, és az is,
hogy inkább értékesíteni kelle-
ne, nem cserélni. Takács Péter
azt javasolta, nyilvános árveré-
sen értékesítsék a Szarvasi úti
területet, négyzetméterenként
tízezer forintos kikiáltási áron.
Láthatóan többen meglepôd-
tek, hogy a képviselô módo-
sító javaslatára tizenheten
mondtak igent, tehát a telek-
csere helyett az árverést fo-
gadták el.

M. E.

Az ivóvíz- és szennyvíz-
közmûvek üzemelteté-

sét a Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. végzi, a helyi szolgáltatá-
si díjak megállapítása azon-
ban a képviselô-testület fel-
adata. Február 28-án született
döntés arról, mennyit fizes-
sünk márciustól.

Az ár több részbôl tevôdik
össze, ezek közül az alapdíj
és a csatornadíj összege vál-
tozatlan marad, az ivóvíz díja
azonban nô. Az árképzés bo-
nyolult módjáról a zrt. fôköny-
velôje, Moskovits János szá-
molt be a közgyûlésen. Vanta-
ra Gyula polgármester leegy-
szerûsítve, egy családra vo-
natkoztatva mutatta be, mit je-
lent a változás: egy hat köb-
métert fogyasztó átlagos ház-
tartás, ha csak vizet használ,
nagyjából nyolcszázalékos
áremelést fog érzékelni, míg
ott, ahol a szennyvízcsatorna

is be van kötve, összességé-
ben öt százalék körüli eme-
léssel kell kalkulálni. Mezei
Zsolt elmondta: az MSZP-
frakció nem támogatja az elô-
terjesztést, mert az ivóvíz ára
az inflációnál nagyobb mér-
tékben emelkedik. Erre töb-
ben hevesen úgy reagáltak,
hogy nem tudni, 2008-ban
mennyi lesz az infláció. Szóba
került az is, hogy a víz mint-
egy harminc százaléka elszi-
várog a rendszerben. Vantara
Gyula szerint ez ügyben ti-
zenöt éve nem történt semmi,
idén „problématérképet” kap
Békéscsaba a vízmûtôl a kriti-
kus helyek megjelölésével.

A közgyûlés döntése alap-
ján a lakossági vízdíj köbmé-
terenként 131,50 forint + áfa,
a lakossági csatornadíj köb-
méterenként 141,20 forint +
áfa 2008. március 1-jétôl.

Mikóczy

M iklós Attila napirend elôtt
nehezményezte a köz-

gyûlésen, hogy a két ülés kö-
zött történtekrôl szóló tájé-
koztatóból nem derül ki, mi-
lyen szerzôdések megköté-
sére került sor az említett idô-
szakban. Vantara Gyula nem
értett egyet a képviselôvel, és
megjegyezte, hogy minden
szerzôdésrôl a legrészlete-
sebb információk alapján tá-
jékozódhat.
BokrosMátyás (képünkön)

arról beszélt, hogy a sarkadi
közútkezelô megbízásából
sorra vágják ki a fákat Gerlán,
a közútkezelôhöz tartozó te-
rületeken. Arra kérte a jegyzô
asszonyt, nézzék meg, mit le-
het tenni ez ellen. Baji Lajos
arról érdeklôdött, hogy Bé-
késcsabán egységes elvek
alapján kezelik-e a fatelepíté-
seket. Mint mondta, a Telep

utcában olyan fák cseréjére
kerül sor, amelyek allergének,
míg egy-két utcával arrébb
ugyanezek a fák megmarad-
nak, vagyis e tekintetben
nincs a szakma és a hatóság
által elfogadott irányvonal.
Szente Béla megerôsítette a
telepítések egységes irányvo-
nalának szükségességét. Je-
lezte, hogy az ôsz folyamán
az említett utcában lakó har-
mincnégy családból harminc
aláírta a fák cseréjét, a városi
kertész utcagyûlésen tájékoz-
tatta a lakókat minden körül-
ményrôl. Fodor Jánosné fel-
hívta a figyelmet arra, hogy

rövidesen hosszú távú fásítá-
si terv készül az ilyen és ha-
sonló gondok elkerülése ér-
dekében, és hogy Békéscsa-
bán szép fasorokban gyö-
nyörködhessünk.

m. e.

Március 15. alkalmából (szombat, 18 óra) újabb
ÜZLETEMBER-TALÁLKOZÓT ÉS FESZTIVÁLT szervez
a városi sportcsarnokban a Frankó Produkciós Iroda.
Az ünnepi mûsor fellépôi: Szkítia, Demjén Ferenc,

Irigy Hónaljmirigy.
VÉRADÓ NAP:március 14. (Vérellátó Központ, Gyulai út.)
Minden véradó egy belépôjegyet kap ajándékba.

A fôiskola elôtt a tandíj ellen emelte fel a szavát sajtótájé-
koztatóján Hirka Tamás önkormányzati képviselô

Közel és távol

A festô születésének 164.
évfordulója alkalmá-

ból megkoszorúztákBorsos
Miklós Munkácsy-mellszob-
rát a Munkácsy Mihály Mú-
zeumnál. A koszorúzási ün-
nepséget követôen a Mun-
kácsy-emlékházban Közel
és távol címmel kamarakiál-
lítás nyílt Szinyei-Merse Pál
mûveibôl.
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HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

Békéscsaba egész területén

albérletet
keresek.

Tel.: 70/523-4295.

Behozni a lemaradást
Felelôs, megalapozott, a

város mûködését biztosí-
tó, az intézmények fejlôdési
vonalát és a város fejlôdését
szem elôtt tartó költségvetése
van Békéscsabának, ezt az
érdekegyeztetô fórumok ál-
lásfoglalása is alátámasztja –
mondta dr. Ferenczi Attila a Fi-
desz közgyûlés utáni tájékoz-
tatóján.

A képviselô és Hanó Mik-
lós alpolgármester hangsú-
lyozta, az új városvezetés a
munkahelyteremtést és a va-
gyon hasznosítását tartja
szem elôtt. Lépni szeretnének
az ipari csarnokok, üzem-
csarnokok kialakítása ügyé-
ben, ezek új munkahelyeket
teremtenek, a bérleti díjak pe-
dig folyamatos bevételt jelen-
tenek Békéscsabának.

Örömmel vették, hogy a ci-
vil szervezetek számára egy
ötmilliós keretet nyit a város
az átmeneti gondok enyhíté-
sére. Szeretnék az elmúlt
évek lemaradásait behozni,
ezért az idén négyszázmilliót
szánnak kommunális fejlesz-
tésekre, ebbôl kétszázmilliót
járdákra.

Kiemelkedôen fontos dön-
tésnek tartják, hogy a méh-
nyakrák megelôzését szolgá-
ló vakcina támogatását közel
tízmillió forint értékben vállal-
ta fel az önkormányzat, és a
szociális alapú támogatás fel-
tételeit is kidolgozták. Sajná-
lattal vették tudomásul, hogy
a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség és az Európai Unió
képviselôje „nem találta meg
a közös hangot a szennyvíz-

csatornázás költséghatékony-
sági számításai tekintetében”,
de hangsúlyozták, ez nem ve-
szélyezteti lényegesen a pá-
lyázat beadását. Nehezmé-
nyezték, hogy a kormánypár-
ti képviselôk, akik tehetnének
valamit, inkább riogatnak. A
szociális ellátások térítési dí-
jainál például a kormányzati

döntések miatt csökken a
normatíva, ez többletkiadáso-
kat okoz, így nem tudják
csökkenteni a térítési díjakat.
Megítélésük szerint egyéb-
ként az utóbbi idôszak leg-
személyeskedôbb, legnívót-
lanabb közgyûlése zajlott feb-
ruár végén, amelyben unin-
telligens megnyilvánulások,
burkolt fenyegetések hang-
zottak el a polgármester és a
testület felé.

Hanó Miklós és dr. Feren-
czi Attila nagy elôrelépésnek
nevezte, hogy – hosszú évek
óta elôször – újból szociális
lakásprogramot indít az ön-
kormányzat. A program tíz la-
kással indul, és az anyagi le-
hetôségek függvényében foly-
tatódik.

M. E.

Segítség a helyi vállalkozóknak
Aválasztások után arról

hallottunk, hogy na-
gyobb lett a bizottságok ha-
tásköre és felelôssége. Ha ez
igaz, nem értjük, miért történ-
hetett meg, hogy a polgár-
mester több napirendi pontnál
figyelmen kívül hagyta a bi-
zottságok álláspontját, és
olyan dolgokról tárgyaltunk,
amelyek nem nyerték el a
szakbizottság támogatását –
kezdte Baji Lajos az MSZP
tájékoztatóját. Hrabovszki
György (képünkön) hangsú-
lyozta, a higgadt, szakmai ér-
velés volt a jellemzô a
közgyûlésen az MSZP képvi-
selôire, a pánikhangulat bizo-
nyos döntéseknél a jobboldal
soraiban volt tapasztalható,
országos politikáról pedig

csak a polgármester úr és né-
hány fideszes képviselô be-
szélt. Miklós Attila nehezmé-
nyezte, hogy akármilyen kér-
dést tettek fel, arra nem kaptak
érdemi választ. Érthetetlennek
nevezte, hogy – véleménye
szerint – szakmaiatlan, elôké-
szítetlen anyagokat támoga-

tott a polgármester, ami eddig
nem volt jellemzô rá.

Baji Lajos elmondta, a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásoknál a jogsza-
bály lehetôséget nyújt rá, hogy
a közgyûlés a maximumtól el-
térô módon határozza meg a
térítési díjakat. Több város élt a
pozitív diszkriminációval a sa-
ját nyugdíjasait illetôen, Bé-
késcsaba azonban ezt nem
tette meg. A képviselô úgy vél-
te, a csatornázás kapcsán van-
nak kívülrôl jövô gondok, ame-
lyek késleltetik a pályázat bea-
dását, de helyben is többet
kellene érdemben foglalkozni
az üggyel. A költségvetés szer-
kezetével kapcsolatban a szo-
cialisták megjegyezték, hogy
ugyanolyan, mint amit a Fi-

desz korábban erôsen kritizált.
Beszéltek arról, hogy a köt-
vénykibocsátás akár jó is le-
hetne, viszont nem látnak
olyan beruházásokat, amelyek
komoly bevételeket eredmé-
nyezhetnek és biztosan meg-
teremtik a visszafizetés feltéte-
leit. Örülnek, hogy az MSZP
kezdeményezésére tízmilliós
fejlesztési célelôirányzat ke-
rült a költségvetésbe, ami a
békéscsabai vállalkozóknak
nyújt segítséget. A sportkon-
cepciót jónak gondolják, vi-
szont veszélyesnek tartják azt
a részét, amely szerint külsô
tulajdonost vonnának be a lab-
darúgást és a nôi kézilabdát
most eredményesen és tisztán
mûködtetô kft.-be.

m. e.

Jó vagyongazdálkodás
– Népszavazás elôtti pánik
uralkodott el a túloldalon,
részben ennek tudható be,
hogy több esetben bizottsági
szintû munka folyt a közgyûlé-
sen, bár kértem ennek mellô-
zését – mondta Vantara Gyula
közgyûlés utáni tájékoztató-
ján. A polgármester említést
tett arról, hogy az SZDSZ két
országos vezetôje, or-
szággyûlési képviselôje a saj-
tóban dilettantizmussal vádol-
ta a város vezetését. Vezetô-
társai és a városvezetésben
szintén részt vevô képviselô-
testület nevében kikérte ma-
gának a sértô minôsítést.

Vantara Gyula beszámolt
arról, hogy a Körös Volánnal
közösen pályázatot nyújt be a
város, ennek sikere esetén
megújulhat a buszpályaudvar
és annak környéke. A három-
százmilliós pályázat önrésze
harmincmillió forint, amelynek
felét az önkormányzat, másik
felét a Körös Volán állja. A
2008-as költségvetést elfo-
gadta a közgyûlés. A polgár-
mester hangsúlyozta, a város
mûködése biztosított, a fej-
lesztések költségeit kötvény-
kibocsátással fedezik. A dél-
alföldi régió összefogásával
érdekképviseleti és informá-
ciós iroda nyílik Brüsszelben
tehetséges, nyelveket beszé-
lô, pályázatíró, fejlesztésekkel

foglalkozó munkatársakkal. A
város az iroda költségeihez
évi hatmillió forinttal járul hoz-
zá. A víz- és csatornadíjakkal
kapcsolatban a polgármester
megjegyezte: mivel az alapdíj
és a szennyvíz díja változatlan
marad és a víz mennyisége
után fizetendô díj nô, egy átla-
gos fogyasztású család 5-8
százalékos emelkedést érzé-
kelhet attól függôen, hogy
csatornázott vagy csak vizet
használ.

Vantara Gyula beszélt arról
is, hogy Békéscsabának ko-
rábban nem volt megalapo-
zott vagyongazdálkodása, a
vagyongazdálkodási rendelet
és a gazdasági program
azonban kijelöli az irányvona-
lakat. Kiemelte, hogy a város
gazdálkodik a vagyonnal,
nem eladni, hanem hasznosí-
tani kívánja azt, például ipari
csarnokok építését tervezik,
amelyek kiadásával hosszú
távon bérleti díjat szedhetnek
be. A vagyongazdálkodást a
jövôben úgy képzelik el, hogy
a vagyonelemek kezelôi
egyetlen szervvé tömörülné-
nek a város vagyonának egy-
séges, áttekinthetô kezelése
érdekében. Az önkormányzat
csak a nem vagy korlátozot-
tan forgalomképes vagyon, il-
letve a föld felett rendelkezne.

mikóczy

A szennyvízprogramról Visszafizetik a díjat
Legnagyobb, közel tizen-

nyolcmilliárd forintos be-
ruházásunk kapcsán elké-
szültek a csatornahálózat víz-
jogi létesítési engedélyezési
tervei. Az engedélyezés tavaly
októberben indult, de sajnos
a szûk utcák területének ren-
dezetlensége miatt még nem
fejezôdött be, így létesítési en-
gedély még nincs. November
végére rendelkezésre állt a
csatornázás és a szennyvíz-
tisztító telep fejlesztésére vo-
natkozó ajánlatkérési doku-
mentáció mûszaki elôírásokra
vonatkozó része s a tervezôi
költségbecslések is. A részle-
tes megvalósíthatósági tanul-
mány véglegesítése még nem
történt meg az uniós szakér-
tôk és a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség közötti nézetkü-
lönbség miatt.

Létesítési és környezetvé-
delmi engedély híján – a város
nem tudta összeállítani és be-
adni a pályázatot március 3-ra.
Ezzel kapcsolatosan Vantara
Gyula a képviselôi kritikákra
válaszolva azt hangsúlyozta,
hogy ez az idôbeli csúszás
nem róható fel sem a város-
nak, sem a hivatal munkatár-
sainak. Jó hír viszont, hogy a
közgyûlésen született határo-
zat szerint a város átvállalja az
OTP-nél a szerzôdésmódosítá-
si díjat (kétezer forint) minda-
zok esetében, akik mégsem
fértek be a programba, a pénz-
intézettel azonban korábban
szerzôdést kötöttek.

G. E.

Akiknek egy vagy több in-
gatlanjuk most nem kerül

a csatornázott területek közé,
és emiatt önhibájukon kívül la-
kás-takarékpénztári szerzôdé-
süket módosítaniuk kell, a mó-
dosítás díját, kétezer forintot
visszafizeti az önkormányzat –
tudtuk megMácsai Sándortól,
a Békéscsabai Víziközmû Tár-
sulat elnökétôl.

A társulat elnöke tiszteletre
méltónak tartja, hogy számos
kisnyugdíjas folyamatosan és
rendszeresen fizet, míg má-
sok ezzel nem törôdnek. Rö-
videsen felszólításra számít-
hatnak azok a cégek és ma-
gánszemélyek, akik a csator-
názáshoz kapcsolódóan ed-
dig még semmilyen befizetést
sem teljesítettek.
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Gazdikeresô

Ez a vemhes kutyus az ut-
cáról került a csabai állat-
védôkhöz, napjai voltak
csak hátra az ellésig. Nem
volt nagyon ápolatlan, va-
lószínûleg volt „otthona”,
csak így akart valaki meg-
szabadulni a nem kívánt
utódoktól ahelyett, hogy
ivartalanította volna a kis
szukát.

Mami napokon keresz-
tül csak a sarokban kuk-
solt, elutasított mindenfajta
emberi közeledést. A válto-
zás akkor következett be,
amikor megszülettek a ki-
csik. Ötbôl négy volt élet-
képes, majd még egy el-
pusztult. Innentôl Mami el-
fogadta az embereket,
még a kicsinyeit is enged-
te megnézni. Nagyon sze-
líd, szeretetre éhes kutyus,
és nagyon jó anya. Kis-
testû, barnás-szürke, hosz-
szabb szôrû. Gyerek mel-
lé, családba ajánlják, de
egyedülálló ember társa is
lehetne.

A kicsik gyönyörûek, és
már mind foglaltak. Tel:
30/3222-776.

g. e.

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség-

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

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

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

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

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

szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.

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

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

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

Jelzáloghitel-értékesítésre
és magán-nyugdíjpénztári

tagtoborzásra

MUNKATÁRSAKAT
KERESEK.

Jelentkezés: 30/538-8833.

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Képviselô-testülete által adományozható
„Békéscsaba egészségügyéért”

kitüntetés javaslattételére

A adományozás módját, feltételeit és a kitüntetés pontos leírását Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2005. (VII. 14.) számú
rendelete szabályozza és tartalmazza. Ezek szerint:

Kitüntetés adományozható Békéscsaba városában legalább tíz éve dolgo-
zó, az egészségügy területén magas színvonalú szakmai munkát végzô
személyeknek és közösségeknek. A kitüntetés további feltétele a szakmai,
emberi feddhetetlenség.

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható, amit évente július 1-jén,
a Semmelweis-nap alkalmával kell átadni.
Kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
• Békéscsaba város önkormányzati képviselôi,
• a közgyûlés egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottsága,
• a városi egészségügy területén mûködô intézmények

és azok közösségei,
• szakmai és érdek-képviseleti szervek,
• civil szervezetek,
• kisebbségi önkormányzatok.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
• az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait,
• az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes

ismertetését, méltatását.
A javaslatokat 2008. március 31-éig kell beküldeni a polgármesteri hiva-
tal szociálpolitikai osztályára (Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.).

A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának közgyûlése dönt.

Mûködik a bérbarométer

AMagyar Szakszervezetek
Országos Szövetségé-

nek Békés megyei szervezete
február 28-án tartotta megyei
képviseleti testületi fórumát.
Ezt követôen sajtótájékoztató
volt a BÁÉV Kazinczy utcai iro-
daházában, amelyen Hernád-
völgyi Andrea, az MSZOSZ al-
elnöke beszámolt a fórumon
elhangzottakról. Egyebek mel-
lett elmondta, hogy évindító
túrájuk tizenötödik állomása
Békés megye, s a mögöttük
álló rendezvényen elsôsor-
ban a szövetség elôzô évi
munkájának értékelése, illet-
ve a jövô céljainak meghatá-
rozása volt a téma.

A tájékoztató második ré-
szében Szabó Istvánné, a
„bérbarométer” szakértôje is-
mertette az általa vezetett
programot. Mint megtudtuk,
céljuk a férfi–nôi bérek közötti

rés csökkentése, az esély-
egyenlôség növelése a mun-
kaerôpiacon, emellett a hazai
bér- és munkakörülmények
felmérése és nemzetközi ösz-
szehasonlítása. A munkavál-
lalókat képviselô érdekvédel-
mi szervezetek olyan eszköz-
höz jutnak a bérbarométer ál-
tal, amely kollektív tárgyalá-
saik során erôsíti, érvekkel lát-
ja el ôket, ezáltal kedvezôbb
munka- és bérfeltételeket al-
kudhatnak ki.

A projekt holland minta
alapján készült, s az e-BérBa-
rométer internetes portálon
zajlik az adatgyûjtés. Ugyan-
csak ezen a honlapon (www.
berbarometer.hu) található az
a bérellenôrzô program, mely-
nek segítségével mindenki ké-
pet kaphat arról, mennyire reá-
lis jelenlegi fizetése.

G. E.

Acél elsôsorban a tehet-
séggondozás, a tehet-

ségnevelés, a népi kultúra, a
néphagyományok megismer-
tetése, a népdaléneklés elter-
jesztése, a kodályi hagyomá-
nyok ápolása, az önálló elô-
adásmód, a kreativitás fej-
lesztése. A versenyt olyan ál-
talános és középiskolás fiata-
loknak rendeztük, akik tanórai
keretekben sajátítják el a nép-
daléneklés hagyományait. A
megmérettetésre Békéscsa-
bán, a megyei könyvtár zene-
termében került sor február
végén. A rangos eseményen
körülbelül ötvenen vettek
részt, és igen szép népi öltö-
zetekben is láthattunk ver-
senyzôket. A felkészítô taná-
rok lelkiismeretes munkáját
dicséri a dalcsokrok megfele-
lô színvonalú összeállítása.
Minden résztvevô elismerô
oklevelet kapott, valamint kü-
lön oklevelet az I., II. és III. he-
lyezettek.

Az országos döntôbe ju-
tottak:
Scheirich Zita, Békéscsa-

ba, 2. Számú Általános Iskola,
szólóének (felkészítô tanár:
Galambosné Ivacska Hajnal-
ka),Battonyai Énekegyüttes,
Szent István Általános Iskola

(felkészítô tanár: Somogyvári
Istvánné), a 2. Számú Általá-
nos Iskola énekegyüttese
(felkészítô tanár: Galambosné
Ivacska Hajnalka), a „Kranz-
lein” énekegyüttes, gyulai
Implom J. általános iskola (fel-
készítô tanár: Garami Veroni-
ka), Kempf Márta, gyulai Er-
kel Ferenc gimnázium (felké-
szítô tanár: Garami Veronika),
Kempf Márta és Kertész
Réka énekegyüttes, gyulai
Erkel Ferenc gimnázium (fel-
készítô tanár: Garami Veroni-
ka), Trefort Ágoston fiú-
énekegyüttes, Békéscsabai
Központi Szakképzô Iskola és
Kollégium Trefort Ágoston
Székhelyiskola (felkészítô ta-
nár: Surinásné Tóth Olga).

A Rákoshegyi Bartók Ze-
neház Közalapítvány meghir-
dette a „Fehér Galamb” nép-
zenei versenyt, amelyen Sza-
bó Gina vehet részt (batto-
nyai Szent István általános is-
kola, felkészítô tanár: So-
mogyvári Istvánné).

A zsûri tagjai Majoros Tí-
mea népzenész és Gellért
Mária, a Békés megyei könyv-
tár zenei könyvtárának mun-
katársai voltak.

Surinásné Tóth Olga,
énekszaktanácsadó

Új elvek az oktatásban

„KOMP-ra szállás” (kompe-
tens szolgáltató, kompetens
intézmények és pedagógu-
sok) címet viselte az a két
éven át tartó program, mely-
nek február végén tartották
záró rendezvényét Békéscsa-
bán, a megyeháza nagyter-
mében.

A Humánerô Fejlesztési
Operatív Program részét ké-
pezô „A kompetenciaalapú
oktatás elterjesztése” címû
pályázat eredményeként a
Békés Megyei Humán Fej-
lesztési és Információs Köz-
pont vezette a huszonegy in-
tézmény közel négyszáz me-
gyénkbeli pedagógusát meg-
mozgató eseménysorozatot.
Összesen hatvan továbbkép-
zésen vehettek részt az óvo-
dákban, általános és középis-
kolákban dolgozó szakembe-
rek, akik végül beépíthették

pedagógiai programjukba a
kompetenciaalapú képzés el-
veit.

A pénteki záró konferen-
cián Farkas Zoltán, a Békés
megyei képviselô-testület al-
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, s azt hangsúlyozta,
hogy napjainkban használ-
ható, gyakorlati tudásra van
szükség, alkalmazható isme-
retekre, s nem mellesleg arra
is, hogy a gyerekek számára
élményt jelentsen a tanulás. A
konferencia elsô elôadója Ko-
vács Erika, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium fôtaná-
csosa volt, aki a módszer lé-
nyegérôl, az ehhez szüksé-
ges pedagógusi szemlélet-
váltásról, az ismeret–képes-
ség–attitûd egységérôl be-
szélt a csabai hallgatóság
elôtt.

-mse-

Ifjú kémikusok

Curie kémiai emlékverse-
nyen adhattak számot

tudásukról március elején a
város tehetséges hetedik és
nyolcadik osztályos tanulói. A
sikeres versenynek az Erzsé-
bethelyi Általános Iskola adott
otthont, s létrejöttében nagy
szerepe van Békéscsaba ön-
kormányzatának, a Curie ala-
pítványnak és a számos ön-
zetlen támogatónak.

A verseny legjobbjai:
8. osztályosok:
1. Lipták János, Mezôko-

vácsháza, Csanád Vezér Ált.
Isk. (felkészítô: Heszné Kiss
A.), 2.Murányi Anna, Erzsébet-
helyi Ált. Isk. (felkészítô:Barto-
lák Judit), 2.Orbán Péter, Gyu-
la, Dürer Albert Ált. Isk. (felké-
szítô:Molnár Sándorné), 2. Víg
Bernadett, József Attila Ált. Isk.
(felkészítô: Rúzsa Klára), 3.
Sztankó Dóra, Erzsébethelyi
Ált. Iskola (felkészítô: Bartolák
Judit).
7. osztályosok:
1.Gyôri Tibor, Jankay Tibor

Két Tanítási Nyelvû Ált. Isk. (fel-
készítô: Vargáné Nagy-György
Katalin), 2. Novák András, Jó-
zsef Attila Ált. Isk. (felkészítô:
Rúzsa Klára), 3. Kasoly Máté,
Petôfi Utcai Ált. Isk. (felkészítô:
Mahler Hajnalka).

Az újrapapír
világnapja

Március 1-je az újrapapír
világnapja. Ennek kap-

csán a Körösök Völgye Láto-
gatóközpont egész napos in-
gyenes rendezvénnyel várta
az érdeklôdôket a békéscsa-
bai Széchenyi ligetben.

Melyik a legtöbb vizet fel-
használó iparág a világon?
Mennyi vegyszert tartalmaz-
nak az újságok? Hány fát vág-
nak ki azért, hogy teletömhes-
sék reklámújságokkal a pos-
taládánkat? Mit tehetünk a
kéretlen küldemények ellen?
Hány öreg fát kímél meg egy
tonna papírhulladék újrahasz-
nosítása? Hol tudunk újrapa-
pírt venni, és sokkal többe ke-
rül-e, mint a normál papír?

Ilyen és ehhez hasonló kér-
désekre keresték a választ a
rendezvényen, melyen arra
hívták fel a figyelmet, hogy
a természetpusztítás helyett
kapjon szerepet a szelektív
hulladékgyûjtés, és nyerjen
teret széles körben a környe-
zettudatos gondolkodás. A
programok között szerepelt
újrapapír-készítés, kiállítás és
játszóház, ahol a középpont-
ban természetesen az újrapa-
pír állt.

Védjük, óvjuk együtt a ter-
mészetet!

Gajdács

A LENCSÉSI LAKÓTELEPI ÓVODA (JÓZSEF ATTILA ÓVODA)
FEBRUÁR KÖZEPÉN MEGTARTOTT NAGY SIKERÛ
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁNAK TÁMOGATÓI VOLTAK:

ATI Pizzéria, Kodak Fotócenter – Valdor Bt., Éva butik – Csaba
Center, Corner nôi-féri fodrászat (Betkó Lászlóné), Szultán Café,
Csaba College Kft. Békéscsaba, Primôr Duó Kft., Király József
vállalkozó, Hungária Biztosító, Hoványi Kft., Hergott Rt., Fitness
bolt, Lencsési gyógyszertár, Pietro ABC, Ollári István (Bringa
butik), Lencsési úti szolárium és internetszalon, Yukka virágbolt,
Mikromax Kft., Max üzletek, Tímár Ella, Tündi, Munkácsy Mihály
Borpatika.

Külön köszönet illeti a szülôket, Takács Pétert és Diószeginé
Farkas Viktóriát, valamint a Lencsési Közösségi Ház dolgozóit
a támogatásért.
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Teljes kínálatunkat megtekintheti awww.szucsikingatlan.hu internetes honlapon.

CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLóórráánnttffffyy  uuttccáábbaann 362 nm-es telken lévô 100 nm-es családi ház
tégla falazattal, három szobával, konyha + étkezôvel áron alul, sürgôsen eladó.
Az ár irányár: 12 800 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáánn 350 nm-es telken lévô 72 nm-es, 1 + 2 fél szobás,
konyha + étkezôs családi ház nagy elôszobával, fürdôszoba külön WC-vel, ra-
diátoros hôleadókkal, rendezett telekkel, félig fedett terasszal, garázzsal eladó.
Ár: 13 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáánn 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es + 54 nm beépít-
hetô tetôterû, 2004-ben épült családi ház nappali + amerikai konyhával, étkezô-
vel, két szobával eladó. Ár: 13 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann,, frekventált helyen, 700 nm telken 100 nm-es, két
és fél szobás családi ház rendezett telekkel, különválasztott 50 nm-es, jelenleg
italboltként mûködô helyiséggel (külön WC, fürdôszoba, öltözô) eladó.
Ár: 18 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 80 %-ban elkészült, 84 nm-es, kétszintes
ingatlan (lent nappali amerikai konyhával, WC, kamra, terasz, elôkert, a tetôtér-
ben két szoba, fürdôszoba, külön WC). Ár: 9 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház két
szobával áron alul eladó. Ár: 12 800 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  BBeetthhlleenn  uuttccáábbaann,, frekventált helyen, 460 nm telken 80 nm-es csa-
ládi ház rendezett telekkel, két szobával, garázzsal eladó. Ár: 12 800 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHáárrssffaa  uuttccáábbaann 600 nm-es telken 80 nm-es, kétszobás, szép csa-
ládi ház sürgôsen eladó. Az irányár: 13 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 90 %-ban elkészült, 80 nm-es, teljesen
kulcsrakész családi ház (nappali + 2 szoba, fürdôszoba, 2 WC) elôkerttel, hátsó
kis telekkel eladó. Ár: 14 500 000 Ft.

MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann 540 nm-es telken 190 nm-es, ötszobás családi
ház központi és vegyes fûtéssel eladó. Ár: 16 200 000 Ft.

SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann,, frekventált, csendes helyen 82 nm-es, polgári típusú, tég-
lablokkos ház (egy nagy szoba, konyha, étkezô) eladó. Ár: 16 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann, kis telken 82 nm-es, két szoba + nappalis
családi ház eladó (nincs kész, a burkolás és a festés hiányzik). Ár: 13 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóózzsseeff  uuttccáábbaann,, frekventált helyen, 1000 nm telken lévô, kétszin-
tes, 260 nm-es családi ház öt szobával, nappalival, szaunával, klímaberende-
zéssel eladó. Ár: 29 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáánn  700 nm-es telken 120 nm-es, szép családi ház négy
szobával, parkosított kerttel, csendes környezetben eladó. Ár: 26 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann 1180 nm-es telken 200 nm-es összterületû csa-
ládi ház parkosított kerttel eladó (két épület, száz-száz négyzetméter). 
Ár: 28 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDoobboozzii  úúttoonn 2001-ben épült, 120 nm-es, kétszintes, szép családi
ház 800 nm telken, fedett terasszal, lent nappalival, fent négy szobával, parkosí-
tott kerttel eladó. Ár: 30 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzóójjaa  uuttccáánn ((DDoobboozzii  úútt)),, frekventált környezetben, 807 nm telken
lévô, 2001-ben épült, 140 nm-es, kétszintes családi ház parkosított kerttel (lent
nappali + egy szoba, fent nappali + három szoba) eladó. Ár: 35 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann 500 nm-es telken 170 nm-es, kétszintes családi ház
szép, parkosított kerttel, hat szobával eladó. Ár: 35 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn,,  frekventált környezetben, 1400 nm-es telken lévô
310 nm-es, luxus családi ház 70 nm-es, nagy nappalival, klímával eladó.
Ár: 78 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,, 55660000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, kkéésszz  ssppoorrttcceennttrruumm  pprrooffii  tteenniisszz--,,  iilllleettvvee  ffaall--
llaabbddaappáállyyáákkkkaall,, bbôôvvííttééssii  lleehheettôôssééggggeell  eellaaddóó..  ÁÁrr::  8888 000000  000000 FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, közel a centerhez elsô emeleti, 54 nm-es, két szo-
ba, konyha + étkezôs lakás téglablokkos épületben, egyedi fûtéssel eladó. 
Ár: 9 500 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, a kanyar legelején 5. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2 fél
szobás, teljesen felújított lakás kis rezsivel sürgôsen, áron alul eladó. 
Ár: 6 500 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann  39 nm-es, 2. emeleti, egyedi fûtésû lakás beépí-
tett konyhabútorral eladó vagy elcserélhetô kétszobás belvárosi lakásra értéke-
gyeztetéssel. Ár: 6 700 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRáábbaayy  uuttccáánn 4. emeleti, 35 nm-es, 2007-ben felújított, egyszobás,
konyhás lakás egyedi fûtéssel, kombi kazánnal, eladó. Ár: 7 500 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti, 53 nm-es, tavaly teljesen felújított, egy
+ két fél szobás lakás központi fûtéssel eladó. Ár: 7 600 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáánn  3. emeleti, 50 nm-es, kétszobás, tégla, egyedis la-
kás galériás hálóval eladó. Ár: 7 800 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáánn 2. emeleti, 60 nm-es, egyediesített lakás két szobával,
nagy erkéllyel, konyha + étkezôvel eladó. Ár: 7 500 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáábbaann 4. emeleti, 52 nm-es, kétszobás lakás egyedi kon-
vektoros fûtéssel, konyhával, kamrahelyiséggel eladó. Ár: 7 700 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaann 60 nm-es, 2. emeleti, kétszobás lakás (fürdô-
szoba külön WC-vel) frissen festett állapotban eladó. Ár: 8 400 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 62 nm-es, 2007-ben felújított, 2. emeleti, két-
szobás, konyhás, egyedis, téglalakás eladó. Ár: 9 400 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabbóó  DDeezzssôô  uuttccáábbaann, téglablokkos épületben 4. emeleti, 2004-
ben felújított, 43 nm-es lakás két szobával, kombikazános, egyedi fûtéssel eladó.
Ár: 9 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 3. emeleti, 64 nm-es, egy + két fél szobás lakás
konyha + étkezôvel, külön kamrával, központi radiátoros fûtéssel, hidegburkola-
tos konyhával és közlekedôvel, szônyegpadlós szobákkal eladó. Ár: 9 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 1. emeleti, 57 nm-es, egyedi fûtésû lakás nagy er-
kéllyel, teljesen felújított állapotban eladó. Ár: 9 800 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann, téglablokkos épületben 58 nm-es, egy + két
fél szobás lakás (konyha + étkezôvel), 2007-ben felújítva, parkettás szobákkal el-
adó. Ár: 11 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn, a belvárosi iskolához közel, téglablokkos épü-
letben 3. emeleti, 75 nm-es, kétszintes lakás teljesen felújított állapotban, kony-
ha + étkezôvel, erkéllyel, nappali + két szobával, szép állapotban eladó. 
Ár: 13 900 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  WWllaassssiiccss  ssééttáánnyyoonn 2. emeleti, 73 nm-es, két szoba + nappalis la-
kás egyedi fûtéssel, fürdôszoba külön WC-vel, parkettás szobákkal, hidegburko-
latos konyha + étkezôvel frekventált helyen eladó. Ár: 13 900 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann 3. emeleti, 85 nm-es, négyszobás lakás tég-
lablokkos épületben szép, felújított állapotban eladó. Ár: 14 200 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn, 2003-ban épült társasházban 4. emeleti, egyedi
fûtésû lakás egy szobával, nagy nappalival eladó. Ár: 16 700 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccáábbaann, közel a centerhez, 3 éve épült társasház-
ban tetôtéri, 96 nm burkolt alapterületû lakás nappali + két szobával, fürdôszoba
külön WC-vel, klímaberendezéssel, beépített konyhabútorokkal, nagy terasszal
eladó. Ár: 17 200 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccaaii, téglablokkos társasházban 74 nm-es, két és fél
szobás lakás klímával eladó. Ár: 18 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann, a Csaba centerhez közel, téglablokkos épü-
letben 4. emeleti, 85 nm-es, két szoba + nappalis, külön gardrobszobás, kombi-
kazános lakás eladó. Ár: 19 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann földszinti, 116 nm-es, exkluzív lakás (két szoba,
klíma, sarokkádas fürdôszoba) eladó. Csere is lehetséges, belvárosi, kisebb la-
kásra értékegyeztetéssel. Ár: 26 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  LLáázzáárr  uuttccaaii  ttáárrssaasshháázzbbaann, frekventált környezetben 1. emeleti, 120
nm-es, luxus felszereltségû lakás három erkéllyel (két szoba + 30 nm-es nappa-
lival), sarokkáddal, hidromasszázskabinnal eladó. Ár: 29 500 000 Ft.

HÁZRÉSZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann 100 nm-es, két és fél szobás, nappalis házrész
galériás hálóval eladó. Ár: 11 900 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EEggrreessssyy  uuttccáábbaann 50 nm-es, egyszobás, konyhás, elôkertes, ut-
cafronti házrész eladó. Csere is lehetséges. Ár: 4 600 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es, utcafronti házrész (egy szoba konyha ét-
kezôvel) kis virágoskerttel eladó. Ár: 5 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss  TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 200 nm-es telken 51 nm-es, felújított udvari
házrész (két szoba, konyha + étkezô) elôkerttel eladó. Ár: 7 700 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáábbaann 112 nm-es, utcafronti házrész közepes méretû te-
lekkel, két szobával, nappalival eladó. Ár: 16 500 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann,, frekventált helyen polgári típu-
sú, utcai házrész egy nagy szobával, elôszobával, konyha + étkezôvel, külön kam-
rával, konvektoros hôleadókkal eladó. Ár: 7 800 000 Ft.

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  cceenntteerrhheezz  kköözzeell,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann, újonnan (március végi kezdés-
sel) épülô társasházban ingatlanok még leköthetôk 100–130 nm-es alapterüle-
tekkel, garázzsal, elôkerttel.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn, 500 nm-es telken 70 nm-es, másfél szobás csalá-
di ház radiátoros hôleadókkal, parkettás szobákkal eladó. Ár: 12 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn  hároméves társasházban 90 nm-es, kétszintes lakás
modern beépített bútorokkal, három szoba, konyha, étkezôvel eladó.
Ár: 26 500 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss--kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200 nm-es sorház hét szobával,
amerikai konyhával, parkosított kerttel eladó. Belvárosi lakást beszámítanak.
Ár: 38 000 000 Ft.

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn,, nagy forgalmú helyen 30, illetve 20 nm-es helyi-
ségek kiadók irodák, vállalkozások számára. Ár: 30 000/hó, 20 000/hó.
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCssaabbaa  cceenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó
cégek, illetve vállalkozások számára. Ár: 80 000 Ft/hó.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn 68 nm-es, kétszobás lakás téglablokkos épületben,
reális áron kiadó. Ár: 35 000 Ft/hó + rezsi.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 20 nm-es helyiség szépségápolási vállalko-
zásnak kiadó szép állapotban, vizesblokkal, klímával. Ár: 30 000 Ft/hó.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa úton, frekventált helyen 30 nm-es, három helyiségbôl
álló, teljes közmûvel ellátott komplexum hosszú távra kiadó. Ár: 50 000 Ft/hó.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn 1. emeleti, üvegkirakatos, kétszintes, 55 nm-es
helyiség, az Univerzállal szemben irodák számára eladó. Ár: 10 500 000 Ft.

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeeccsskkee  ssoorroonn, halastó közelében 882 nm-es, körbekerített építé-
si terület eladó. Víz, gáz a telken, villany az utcából bevezethetô. 
Ár: 1 500 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaajjttaa  uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany az
utcáról beköthetô. Ár: 1 500 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  úúttoonn 788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel,
gyümölcsfákkal, körbekerítve eladó. Gáz a szolgalmi úton, a másik utcáról bevihe-
tô, villany bevezetve, fúrott kút van, víz bevezetése folyamatban. 
Ár: 4 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOmmaasszzttaa  úúttoonn nyugodt, jó környezetben 1500 nm-es, körbekerí-
tett, gyümölcsfás építési telek eladó. Gázcsonk a telken belül, víz, villany az ut-
cában, szennyvíz bevezetése folyamatban. Lakáscsere is lehetséges, akár egy
az egyben is! Ár: 8 800 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssaabbaa  GGyyöönnggyyee  ssoorroonn 810 nm-es, körbekerített telek gyümölcs-
fákkal, szerszámtartó kis házzal eladó. Gáz a telken, víz az utcában.
Ár: 4 690 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  úúttoonn 1615 nm-es, társasház építésére is alkalmas építési
telek fúrott kúttal, villannyal eladó. A többi közmû a telek elôtt. 
Ár: 5 500 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáábbaann 2900 nm-es építési telek eladó (három egybe-
építve) halastóval, betonmedencével, horgászházzal Ár: 21 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbaa  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyéénn eladó egy 5971 nm építési telek a telek elôtt köz-
mûvekkel. Ár: 22 000 000 Ft.

TANYA:
BBéékkééssccssaabbáánn,, bbeekkööttôôúúttttóóll  5500  mm--rree, a centertôl 10 km-re, 1500 nm-es telken 65 nm-
es, 2005-ben felújított, vegyes falazatú, három helyiségbôl álló hétvégi ház eladó
földkábeles villannyal, rendezett kerttel, új csatornával, tetôvel, új vezetékekkel
és kapcsolókkal, riasztóval. Gáz nincs bekötve. Ár: 4 750 000 Ft.
BBéékkééssii  úúttoonn igényes kialakítású, panzióként mûködô tanya 10 000 nm területen el-
adó. A panzió Rosemarie farm néven üzemel, kialakított apartmannal, öt szobá-
val, gyönyörû, parkosított telekkel, befutott vendégkörrel, tizenkét ló számára ló-
istállóval, teljes gépesítéssel, minden meglévô felszereléssel.

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!

Csongor és Tünde

ABékés Megyei Jókai
Színház a „nyitott szín-

ház” elvének jegyében és új
közönséggeneráció építése
érdekében a 2007–2008-as
színházi évadban beavató
színházi programot, illetve
„beavatóbérletet” indított kö-
zépiskolás korú fiatalok és az
ôket segítô, szervezô peda-
gógusok számára.

A mintegy négyszáz „be -
ava tóbérletes” öt alkalommal
nézhetett, nézhet meg rende-
zôi magyarázattal, útbaigazí-
tással ellátott elôadásokat,
miközben megismerkedhet-
nek a színház, a színházi
munka rejtelmeivel.

A beavató színházi bérlet-
sorozaton belül, január–feb-
ruárban indítottak még egy
szûkebb körû sorozatot mint-
egy ötvenfôs közönséggel,
akik a beavatóbérletesek kö-
zül kerültek ki, és aktív módon
végigkísérhették, amint a szí-
niiskola másodéves hallgatói-
val Merô Béla rendezô szín-
padra állítja Vörösmarty Mi-
hály Csongor és Tünde címû
darabját.

Az ötvenfôs közönség a
sorozat végére közel százfôs-
re duzzadt, és elmélyülten
hallgatták Merô Bélának, a
színháztudományok doktorá-
nak magyarázatait, elemzé-
seit. Elérkezett hát a bemuta-
tó, melyet még elôadások kö-
vetnek.

Tavaszi fesztivál
2008-ban is lesz sok-
sok nagy találkozás
nagyszerû mûvészek-
kel, kiváló alkotások-
kal, irodalommal, ze-
nével, képzõmûvészettel
– de ki gyõzné fölsorolni?

Ha kis szerencsénk van,
ha jókor leszünk jó he-
lyen, az idén tavasszal
Fábry Sándor, Pálffy Ist-
ván, a Cotton Club Sin-
gers, Dunai Tamás

vagy Grecsó Krisztián
jön majd szembe velünk. 
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A rendezô jegyzete

Csongorral együtt keres-
sük Tündét, aki egyszer

– talán gyermekkorunk álmá-
ban – a miénk volt, mint
ahogy otthon, gyermekko-
runk álmában a mienk a bol-
dogság, hogy aztán örökre
eltûnjön. És egész életünk-
ben keressük. Ez a lázas,
öröklô, nyomtalan keresés
tölti meg az elôadást. S a
nagy romantikus színpompá-
ban egyetlen igazi „létezô” az
Éj, a „sötét és semmi”, amely-
ben minden feloldódik. A da-
rab az éjszakában virrasztó
szerelem képével fejezôdik
be – a szerelem nem fél az éj-
szakától; de a sötétség ott les
minden mögött, s elöntéssel
fenyegeti a „képzelmek édes
tartományát”.

Húszéves a Pierrot gyermekszínház
(Folytatás az elôzô számból)
Elôadásaikkal felléptek Békés-
csabán, a megye és az ország
számos településén, több al-
kalommal jártak Erdélyben,
Luxemburgban. Gál Zsuzsan-
na színháztörténeti és helytör-
téneti munkái mellett könyvet ír
a Pierrot Gyermek és Ifjúsági
Színházról, örömeikrôl, bána-
taikról, a régi és új tagokról, a
közösen megélt élményekrôl,
nehézségekrôl, sikerekrôl. A
könyvet úgy három év múlva
szeretné kiadni.

„A Pierrot-sok csak játszani
szerettek és szeretnek, akar-
tak és akarnak, mert szüksé-
gük volt és van ebben a gé-

pies világban a játék szépsé-
gére, bûvöletére, egy teljes-
ségvágyra. A kultúra pedig a
játékban születik meg” –

mondja Gál Zsuzsanna.
Ahogy ô fogalmaz, bemuta-
tóikat, mûsoraikat hátrányos
helyzetbôl, kényszer szülte

amatôr körülmények között,
ugyanakkor szinte profi elô -
adások formájában állították
színpadra, és ezeket meg is
örökítették. 

Az Országos Széchényi
Könyvtár Színháztörténeti tára
már 1997-ben kérte archivá-
lásra, megôrzésre a felvétele-
ket, a tanárnô akkor szeretné
átadni valamennyi anyagukat,
ha ez a szép történet egyszer
befejezôdik. Most azonban ün-
nepre készülnek: május 3-án
Hattyúdal címû gálamûsoruk-
kal, opera-, operett- és musi-
calrészletekkel emlékeznek a
húsz évre.  

Mikóczy Erika

A Békési Úti Közösségi Házak márciusi programjai

Március 14-én, pénteken 20 órától:
a Békési Úti Közösségi Házak jazzklubjának szervezésében fellép 
a NIGUN EGYÜTTES (Békéscsaba, Békési út 24.).
A belépés ingyenes.

Március 15-én, szombaton 19 órától:
1848–2008 – a BERBÉCS ZENEKAR ünnepi mûsora 
(Békéscsaba, Békési út 24.).
A belépés ingyenes.

Mindenkit szeretettel várunk!  

A Diáktanya programjai

2008. március 28-án 19.00 órától:
KÁRPÁTIA-KONCERT Békésen, a sportcsarnokban. 
Jegyek: 1800 Ft-os elôvételi áron a Diáktanyán válthatók, 

Békéscsabán.

Húsvétváró foglalkozások:
Március 18-án és 19-én 16.30–20.00 között gyimesi asszonyokkal
HÍMESTOJÁS-ÍRÁS ÉS HÚSVÉTI ASZTALI DÍSZEK KÉSZÍTÉSE. 
Belépô: 600 Ft/fô. Minden eszközt és anyagot biztosítunk.

Információ: 66/326-053, info@diaktanya.hu

Eugen Suchon a XX. szá-
zadi szlovák zene talán

legjelentôsebb képviselôje.
Születésének századik évfor-
dulóját, a 2008-as évet az
UNESCO Nemzetközi Zenei
Tanácsa hivatalosan is „Eu-
gen Suchon centenáriumá-
nak” nyilvánította.

Ez alkalomból adott emlék-
hangversenyt a gyönyörûen
felújított Phaedra teremben a
Filharmónia Kht. A csabai ka-
maraest a Szlovák Köztársa-
ság fôkonzulátusa támogatá-
sával jött létre.

A mai szlovák hangver-
senyélet prominens személyi-
ségei, valamint a szerzô nevét
viselô fúvósötös muzsikáltak
tiszteletadásként az alkotó em-
léke elôtt. Eugen Suchon – ze-
neszerzôként és az akkoriban
alapított pozsonyi zeneakadé-
mia professzoraként – mintegy
ötven éven át meghatározó
személyisége volt a szlovák
zenei életnek. A szlovák mo-
dern zene alapítójának tartják,
aki nemcsak szerzeményei,
hanem teoretikus munkássá-
ga révén is jelentôset alkotott.

Elsô mûsorszámként egyik
ifjúkori zongoramûvét, a Kis
szvitet hallhattuk Ladislav Fan-
zovitz érzékeny, színes tol má-
csolásában. Már ebben a mû -
ben is feltûnt egyfajta transz-
cendens hangzás, egy sajá-
tos, éteri lebegés, mely – bár
különbözô formában – tetten
érhetô volt a többi elôadott mû
legszuggesztívebb pillanatai-
ban is. Ide sorolnám úgy az
op. 11-es Szonatina hegedûre
és zongorára középsô, vala-
mint a Zongoranégyes imp-
resszionista hangulatú lassú

tételét is, melynek elôadói kö-
zött – Ewald Danel, Jozef Pod-
horansky és Zuzana Bourova
személyében – kiváló vonóso-
kat ismerhettünk meg.

A Suchon Fúvóskvintett az
op. 5. Szerenádot adta elô. Az
öttételes mû számos elemé-
ben túlmutat már a szerzôre
ható impresszionista vagy utó-
romantikus vonásokon. Egyé-
ni hangvételû, karakteres mû,
melyet bravúros elôadásban
hallhattunk. A 3. tétel, a Scher-
zo talán az est legátütôbb pil-
lanata volt. Farkas Pál

šFôhajtás muzsikával, Suchon-évforduló
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ÁLLÁS
Magyarország vezetõ pénzügyi cso-
portja pénzügyi tanácsadókat ke-
res. Minimális elvárások: érettségi, jó
kommunikációs készség. Jelentke-
zés: 30/53-888-33.

Könnyû munka fõ- és mellékállásban.
Tel.: 30/843-0496.

IN GAT LAN
Bartók–Erkel utca sarkán új építésû

garázsok és lakások zárt udvarban hi-
telre is eladók. Tel.: 70/361-5519,
30/410-8995.

Békéscsaba belvárosában, a Csaba
Center közelében eladó egy máso-
dik emeleti, egyszobás lakás. Ér-
deklôdni hétköznap 17 órától a 20/42-
60-392-es telefonszámon lehet.

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

Eladó ingatlanokat keresek. Telefon:
30/315-4592.

Békéscsabán a Tolnai utcai panelben,
2. emeleti, 2 szobás, egyedis, közép-
sõ lakás eladó! Érd.: 30/547-1645.

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

Békéscsabán a Bertóthy udvarban, 
2 szobás, jó állapotban levõ, 62 nm-
es, tetõtéri lakás eladó! Irányár: 
9,5 MFt. Érd.: 20/952-2338. 

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

Békéscsabán, Lencsési út elején sor-
házi lakás nagy garázzsal eladó! 
Pipacs köz 18. Tel.: 20/974-2005.

Eladó Újkígyóson a Hosszú utcában
egy 3 szobás, összkomfortos, gaz-
dálkodásra alkalmas családi ház.
Irányár: 7,5 M Ft. Békéscsabai   csere
is érdekel. Telefon: 30/415-4255.

Békéscsabán az „U”-alakúban eladó
egy 62 nm-es lakás. T.: 30/925-2236.

Békésen 1 szobás, összkomfortos,
szépen felújított ház eladó! 5,9 M Ft.
Érd.: 30/583-3656.

Békéscsaba belvárosában garázs el-
adó. Téliesített, árammal. 2,5 M Ft.
Tel.: 06-20/66-99-569.

OKTATÁS
Matematikából korrepetálás középis-

kolásoknak. Tel.: 30/855-7105.
„Új úton a régi cipôben” – személyi-
ségfejlesztés, önismeret pszichodrá-
ma csoportban. Telefon: 30/3700-881,
70/773-5690.

Angol nyelvvizsgára felkészítés. 
Tel.: 30/527-7078.

Angolnyelv-oktatás kezdõknek is. 
Tel.: 30/345-9237

Matematikából korrepetálás, felkészí-
tés. 70/228-6377.

SZOLGÁLTATÁS
Adósságrendezés, jelzáloghitelek kor-

rekt ügyintézése. Tel.: 70/940-1869.
Számítógépek javítása. Telefon:

70/228-6377.
Csempézést, hidegburkolást és lami-

nált parketta rakását vállalom! 
Tel.: 30/273-3191.

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

Lépcsõház, iroda takarítást vállalok!
30/290-8726.

Adósságrendezés adókedvezmény-
nyel! Telefon: 30/538-8833

Szobafestés, mázolás, tapétázás,
homlokzatfestés. Marik István, 
Tavasz u. 83. Tel.: 30/275-7263.

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

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

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

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfestést,
hõszigetelést, nemesvakolatok készí-
tését vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6.
T.: 436-226, 30/481-8071.

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

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

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

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

Automata mosógépek javítása. Elekt-
ron Bt. Tel.: 30/304-4622, 454-561.

EGYÉB
Az Otthon Segítünk Alapítvány bé-
késcsabai szolgálata ingyenes ön-
képzést indít. A szolgálat kisgyerme-
kes családoknak segít, ezért olyan
szülôk, nagyszülôk jelentkezését vár-
juk (kortól és képzettségtôl függetle-
nül), akik sok szabadidôvel rendel-
keznek, és azt önzetlenül felajánla-
nák a segítséget kérô családoknak. 
További információ: Szántó Anna, 
tel.: 06-30/606-2156 vagy szh_anna@
freemail.hu.

Döbrei Dénes
tanított

Fekete Péter igazgató fél
évvel ezelôtt azt ígérte,

komoly szakembereket hív
Csabára. Olyanokat, akiktôl
lehet tanulni, akik új szelet, új
hangulatot, új mûvészi utakat
mutatnak. Ígéretéhez híven
szakembereket hívott panto-
mim- és bohócmesterség-
kurzusokra a Jókai-színház
mellet mûködô színiiskola nö-
vendékeinek oktatására. A
vadkacsa címû darab bemu-
tatásához Anne Helgesen Ib-
senbôl doktorált rendezônôt

invitálta meg Norvégiából,
Howard Lloyd díszlettervezôt
pedig Angliából.

Utóbb francia rendszámú
gépkocsi gördült be a színház
udvarára. Döbrei Dénes (ké-
pünkön), a világhírû JEL Szín-
ház tagja érkezett meg. Dé-
nes mozgásmûvész, kore og -
ráfus, aki két hétig mozdult,
lélegzett, élt együtt a csabai-
akkal. Színitanodásoknak és
színészeknek tanította azt a
mozgáskultúrát, amelyet ko-
rábban csak Nagy József JEL
Színházában láthattunk. 

A Meseházban elsô alka-
lommal rendeztek irodalmi
vetélkedôt felsô tagozatos
diákok számára, melynek
témája Petôfi Sándor és
Arany János élete, költé-
szete volt. 

A benevezett hat csapat játé-
kos feladatok megoldása so-
rán adott számot tudásáról. A
kreativitást, bátorságot és tár-
gyi tudást is igénylô megmé-
rettetésen a zsûri (Popol Klára
magyar szakos tanár és Gyu -
cháné Veres Krisztina, a Béké-
si Úti Közösségi Házak igaz-
gatója) értékelése alapján he-
lyezést ért el a belvárosi álta-
lános iskola Toldi Miklós csa-
pata (felkészítô tanár: Dara-
bos Pálné), a Savio Szent Do-
monkos katolikus iskola Toldi
vitéz csapata (felkészítô tanár:
Németh Lajosné), az Erzsé-
bethelyi általános iskola Toldi
csapata (felkészítô tanár: Var-
ga Györgyné).

A szünetben a „Tükröm,
tükröm…” önismereti színkör
Csiribiri elôadása kacagtatta

meg a közönséget. A helyezett
csapatok könyvjutalomban ré-
szesültek, de minden vállalko-
zó kedvû kisdiák a Meseház
ajándékával térhetett haza a jó
hangulatú versenyrôl.

Az irodalmi vetélkedô ré-
szeként nyílt meg az alsó ta-
gozatosok számára meghir-
detett meseillusztrációs rajz-
pályázat kiállítása, és ezen a
napon volt a díjkiosztás is. A
kilenc általános iskolából be-
érkezett százhúsz pályamun-
ka legjobbjai március 20-ig ki-
állítás keretében láthatók a
Meseházban (Békéscsaba,
Békési út 17.). A beérkezett al-
kotásokat Novák Attila kép-
zômûvész rajztanár és Nógrá-
di Csilla rajz, vizuális kommu-
nikáció szakos tanár értékelte.
Elsô: Dér Dániel (Jankay Tibor
általános iskola), második: Kö-
les István (a 2. Számú Általá-
nos Iskola) harmadik: Szat mári
Diána (Kétsopronyi Általános
Iskola). A nap ötletgazdája és
szervezôje Zalai Erika, a Béké-
si Úti Közösségi Házak mun-
katársa volt. 

Te mit választanál?
M iben különbözik az idei

felsôoktatási tanév az
elôzôektôl? A pontszámítási
rendszerben? A tandíj beveze-
tésében? A róla szóló népsza-
vazásban?

Mi készteti a jelenleg vég-
zôs tanulókat, hogy a felsôok-
tatás mellett döntsenek, vagy
inkább szakmát tanuljanak és
a munkaerôpiac felé igyekez-
zenek?

A Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium kollégiumának
végzôs tanulói a város minden
középiskoláját képviselik. Ami
egységes bennük, az, hogy az
ország hátrányos helyzetû me-
gyéjébôl származnak…

Anélkül, hogy statisztikai
adatok elemzésébe mélyed-
nénk, elmondhatjuk: nem sze-
gi az idei végzôs tanulók ked-
vét az eléjük tornyosuló bi-

zonytalanság. Sokan gondol-
kodnak úgy, hogy a felsôfokú
szakképzés „egyenes út” a to-
vábbtanulás „bolognai lépcsô-
jén”. Mások a diploma nyújtot-
ta elônyben reménykednek,
és erre adták „voksukat” feb-
ruár 15-éig.

Kollégiumunk diavetítéssel
egybekötött prezentációt tar-

tott az idei felsôoktatási tájé-
koztatóról az érdeklôdôknek.
Eközben zajlanak a „keringôs”
szalagavatók, s lányaink büsz-
kén viselik világoskék kitûzôjü-
ket: 2004–2008. Ezek a közép-
iskolai évek, amelyek az érett-
ségivel zárulnak, s az érettség-
gel párosulnak.
Ananené Mária nevelôtanár

Sör és cigi
AJókai-színház február vé-

gén a fenti címmel mutat-
ta be felolvasó-színházi formá-
ban Bartus Gyula darabját. A
színész-szerzô így ír mûvérôl
ajánló soraiban:

– Mint a darab szerzôje-ren-
dezôje, figyelemfelkeltésnek
szántam a mûvemet. Úgy gon-
dolom, a darabomban bemu-
tatott társadalmi réteg még in-
kább kirekesztetté válik, és lét-

számbeli növekedése is egyre
felmérhetetlenebb. Nagyon
komoly probléma az elszegé-
nyedett, sorsukban magukra
maradt hajléktalan, kolduló
emberek jelenléte az egyre in-
kább szegényedô társadalom-
ban. Nem lehet tudni, ki lesz
közülünk a következô, aki szin-
tén az utcára kerülhet. Én, mint
szerzô, ennyit tudtam megten-
ni értük. Kérem, kövessenek!  

A közelmúltban ünnepelte 80. születésnapját Dariday Ró-
bert színmûvész. Ebbôl az alkalomból kis házi ünnepség
keretében köszöntötték ôt színészkollégái, és a városhá-
zán virággal gratulált neki Köles István alpolgármester

Farsang az idôseknek
Jó hangulatú elôkészületek

után vidám farsangi mulat-
ságok zajlottak a Békéscsabai
Kistérségi Egyesített Szociá-
lis Intézmény telephelyein az
elmúlt hetekben, melyeken
részt vettek az idôsek klubjai-
ba bejárók, az idôsek ottho-
naiban lakók és hozzátarto-
zóik, valamint az intézmény
dolgozói. Az ünnepi mûsor so-
rán felelevenítették a népszo-
kásokat, hagyományokat, a
gondozók közremûködésével

lehetôség nyílt közös farsangi
fánk sütésére is. A kóstolás
mellett a zenés-táncos össze-
jövetelen bemutatkoztak a jel-
mezesek, majd a tombolasor-
solás szerzett örömteli pillana-
tokat a résztvevôk számára.

A meglepetésekkel és vi-
dámsággal teli délutánok elte-
relték az idôs emberek figyel-
mét a hétköznapi gondokról
és sok nyugdíjasnak egy kel-
lemes, emlékezetes napot
tudtak varázsolni. 

„MÛEMLÉKSORSOK 
NYOMÁBAN”
Szeretettel várjuk

2008. március 27–28-án
a Munkácsy Mihály Emlékházba

(Békéscsaba, Gyulai út 5)
a Kisnemesi Otthonok 

7. Országos Találkozójára

Irodalom és rajz



Sport és más CSA BAI MÉR LEG8
Máday nagymester Atléták a dobogón Negyvennyolcas emlék

Máday Norbert nagymester
Békéscsabán járt. „Kettôs”
interjúnk vele s Széll Gábor-
ral készült.

– Máday nagymester, mi a bé-
késcsabai szeminárium fô
szakmai célja? Úgy tudom,
vizsgával zárul.

– A tizenkilenc éve kung-
fuzó Széll GáborSi-Hing meg-
hívására jöttem Csabára, ô ve-
zeti a Békés megyei iskolákat.
A szeminárium ideje alatt elsa-
játítjuk a wing-tsunnak egy ha-
ladó gyakorlatát, a chan-ciu-t,
illetve ennek harci alkalmazá-
sait. Sok a kezdô, sok a lelkes
fiatal. A tudásanyag nem elsô-
sorban az erôre, hanem a haj-
lékonyságra és a technikai
ügyességre épül, lévén, hogy
az irányzatot annak idején egy
hölgy alapította. Mivel ez nem
versenysportág, a fejlôdés le-
mérése nem az ob vagy Eb,
hanem a vizsgák.
– Mi várható ezen a vizs-

gán? Milyen szintet értek el a
megyei harcosok?

– Én azt hiszem, Széll Gá-
bor neve, ismertsége garancia
arra, hogy tanítványai felké-
szülten jönnek vizsgázni. Már
az edzésen láttam, s szerin-
tem így lesz a vizsgán is.
– Széll Gábort kérdezem:

hogyan várják a vizsgát a tanít-
ványok?

– Mindig óriási élmény szá-
mukra, amikor Si-Fu Máday
Norberttel személyesen talál-
kozhatnak. Többen, a kez-
dôk, életük elsô szemináriu-
mán vesznek részt. Izgulnak,
és mindent megtesznek azért,
hogy bizonyítsák felkészültsé-
güket.
– Ha valaki megérti a vizs-

gázók érzéseit, az Máday Nor-
bert, aki nemrégiben kapta
meg a nyolcadik mesterfoko-
zatot.

– Mivel Leung Ting vezetô
nagymester fiának fogadott,
ez egy személyes vizsga volt,
s természetesen zárt körben.
A hosszú bot és a kettôs kés
használatát kérte számon,
ami a wing-tsun két utolsó fe-
jezete. Még én is „elpilled-
tem” a négy óra alatt, de sike-
resen teljesítettem a követel-
ményeket.
– Emberileg nagyon közel

álltok egymáshoz. Mennyire ér-
zôdött ez a vizsga hangulatán?

– A mester mindig szigorú a
vizsgán, és megköveteli az
anyagot, de mivel családtag
vagyok, picit más szemmel
nézett. Bensôséges hangulat-
ban vizsgáztam, hiszen húsz
éve ismerjük egymást, de amit
számon kellett kérni, azt szá-
mon kérte, és a végén együtt

teáztunk. Ez megtiszteltetés,
mert az ázsiai ember nem
könnyen teázik és nem köny-
nyen oldódik fel.
– Ez a fokozatod hol jelent-

kezik a ranglétrán?
– A mester öccse most ké-

szül a kilencedik fokozatra,

Ázsiában és Európában van
egy-egy tízfokozatú mester, 
de másról nem tudok, akinek
ilyen magas lenne a fokozata.
– Ez a magas fokozat jár-e

pluszfeladatokkal?
– A mai világ nem egyszerû

világ, fôképpen gazdasági té-
ren nem az. Ha az iskolák és 
a létszám növekedési ütemét
meg tudjuk tartani, ha csak
egy kábítószerezô fiatalt a
wing-tsun nevel át, már ered-
ményes munkát végeztünk.
Leung Ting mester meghagy-
ta az eddigi feladatrendszert,
de még magasabb szinten.
Tegyük a wing-tsunt még nép-
szerûbbé, még ismertebbé.
– Széll mester, mint közeli

tanítványok, hogyan fogadtá-
tok Máday Norbert nagymester
sikeres vizsgájának hírét?

– Óriási öröm és nagy
büszkeség töltött el bennün-
ket, hiszen tizenkilenc éve lá-
tom ezt a töretlen elôrehala-
dást, s Leung Ting mester ezt
is értékelte. Nehezen nyílt meg
a magyarok felé, de amikor 
Si-Fu Máday Norbertet hat éve
ünnepélyes keretek között fiá-
vá fogadta, s ez a nyolcadik fo-
kozat, csodálatos dolog!
– S végezetül: milyen aktuá-

lis feladatok állnak a magyar
szövetség elôtt?

– Úgy érzem, ha azok a 
fiatal, lelkes mesterek, akik át-
érzik a felelôsségét annak,
hogy minden küzdôsportban,
harcmûvészetben, amelyet a
mi generációnk indított el,
iszonyatos mennyiségû mun-
ka van, és meg tudjuk értetni,
hogy értékként kezeljék, s
ugyanolyan szeretettel, lelke-
sedéssel és kötôdéssel vigyék
tovább, akkor eredményesek
vagyunk. Ma már csak tanulni
kell, a lehetôséget erre a mi
generációnk megteremtette.
Az erre ráhangolódás, a ke-
vésbé látványos fô feladatok
az év fontos céljai.

Ismét szép eredményeket
értek el a Békéscsabai At-

létikai Club versenyzôi. A ki-
váló mûhelymunka újra sikert
hozott, hiszen több számban
állhattak a dobogón a legran-
gosabb korosztály, a felnôttek
bajnokságán Budapesten, a
Syma csarnokban.
Márton Anita junior atléta, a

2007. évi Eb kétszeres döntô-
se nevéhez egyre több orszá-
gos csúcs fûzôdik. A junior ki-
válóság elmúlt hét végi orszá-
gos csúcsjavításáról már be-
számoltunk, akkor edzôje és
maga a versenyzô is úgy nyi-
latkozott, hogy további csúcs-
javítás várható. 

Anita ezt be is bizonyítot-
ta: egyenletesen kiváló telje -
sítménnyel, magabiztos ver-
senyzéssel, a felnôttek leisko-
lázásával súlylökésben 6,31
m-es új junior országos csú-
csot dobott. Ezzel természe-

tesen a felnôtt bajnoki cím is
az övé lett. Eredménye: 6,31
m – országos csúccsal orszá-
gos bajnok (edzôje: Eperjesi
László).
Baji Balázs junior atléta 60

m-es gátfutásban egyéni re-
korddal III. helyezést ért el fel-
nôtt gátmagasságon. Ered-
ménye: 8,14 – III. hely (edzô-
je: Medovarszki János).

Mindkét versenyzô számá-
ra kiváló felkészülési lehetô-
séget is jelentett az országos
bajnokság, hiszen folytatás
következik.
Varga Károlyt, a klub kö-

zéptávfutóját Izlandhoz köti a
munkája, de évi két-három or-
szágos bajnokságra hazaér-
kezik. A kiválóan felkészült fu-
tót 3000 m-en csupán szá-
zadnyi különbség választotta
el az ezüstéremtôl, harmadik
helyen ért célba. Eredménye:
8:24,66 – III. hely.

Csabáról 1848-ban, a
nemzetôri mozgósítás-

kor két csapatban 2558 csa-
bai férfi vasvillával és kiegye-
nesített kaszával indult a ma-
kói és nagybecskereki gyüle-
kezôtáborba. A harcokban
nem vettek részt, és három
hét elteltével, anélkül, hogy el-
lenséget láttak volna, sértetle-
nül hazatértek.

Ha csoportosan nem is, de
a szabadságharcnak voltak
csabai résztvevôi, akik a har-
cot hôsiesen küzdötték végig.
Közülük is kitûnt a legrégeb -
bi csabai családok egyikébôl
származó Rováci Omazta
Gusztáv, Omazta Zsigmond
elsô csabai postamester jogot
végzett fia. A huszonöt éves
végzett fiatal ügyvéd, Omazta
Gusztáv hatalmas termetében
óriási erô lakozott. Mindjárt a
veszedelem kezdetén felcsa-
pott honvédnek két testvérével
együtt és Dembinszky tábor-
nok oldalán vitézül végigküz-
dötte a szabadságharcot. Min-
den jelentôsebb ütközetben
részt vett, és bátorságával min-
denütt kitüntette magát, így
csakhamar századosi rangra
emelték. Világos után ôt is,
mint sok magyar, a szabad-
ságharcban részt vett katonát
besorozták a császári ezre-
dekhez. Ott kínlódott két test-
vérével együtt 1850 márciu-
sáig. Szabadulását öreg, bete-
ges apja, Omazta Zsigmond
postamester kérvényének kö-
szönhette. Visszakerült Csabá-
ra, és átvette az akkor a külsô
gyulai útnál, a vásártérnél lévô
postaház vezetését.

Itthon is kitört belôle a tü-
zes, pezsgô magyar vér. Nem
tudott félni senkitôl. Bátorsá-
gát példázza az alábbi kis tör-
ténet.

Az 1850-es években oszt-
rák vasas németek tartották

megszállva Csabát. Történt
egyszer, hogy Omazta Gusz-
táv a postaházból befelé igye-
kezett a központba. Az idôben
még járda nem lévén, lerakott,
keskeny fapallón lehetett köz-
lekedni. Amint haladt, látta,
hogy elôtte lépdel egy vasas
német tiszt. Szembe velük jött
egy úrileány. A német megállt,
és nem akart kitérni elôle. El-
várta, hogy a leány lépjen le a
pallóról a sárba. Omazta Gusz-
távnak sem kellett több. Hirte-
len ott termett, és a tisztet kar-
jánál fogva felemelte a levegô-
be, és szépen letette a sárba.
Azután maga is félreállt, és utat
engedett a hölgynek. Majd
dörgô hangon rákiáltott a
meglepôdött tisztre:

– Ebadta németje! Most leg-
alább tanultál egy kis magyar
udvariasságot! Mars!

A tiszt mukkanni sem mert.

A gáláns, nagy erejû Omaz-
ta Gusztáv is csendben megö-
regedett. Sorsát az 1891-ben
megbukott csabai népbank
pecsételte meg: elvesztette a
bankban elhelyezett vagyonát,
ami igen megtörte. Csendben,
búslakodva élte öreg napjait,
de soha nem volt beteg. Ebéd
közben, hirtelen, orozva lepte
meg a halál. A daliás termetû
Omazta Gusztáv, a hôs csabai
‘48-as százados 1910-ben,
életének 87. évében távozott a
földi világból.

Gécs Béla 

JELZÁLOGHITELEK
ADÓKEDVEZMÉNNYEL!

IDÔPONT-EGYEZTETÉS:
30/538-8833

Ajánlatunk:
• toll-pehely ágynemû speciális tisztítása, teljes felújítása 
a védôtok ízlésének megfelelô cseréjével
• hozott anyagból, illetve toll-pehely készletünkbôl egyedi igényeinek 
megfelelô párna-paplan elkészítése
• az üzlet profiljába tartozó lakástextília árusítása
• tollfelvásárlás
• gépi hímzés elkészítése törülközôbe, ágynemûbe (monogram, név, figurák)
• Novetex biomatracok – kókuszrost és latex összetételben

Tollmosásból 5% kedvezményt adunk!
5600 Békéscsaba, Illésházi u. 1/6. • Tel.: 66/324-763

5600 Békéscsaba, Csaba Center, III. emelet, Lakásvarázs • Tel.: 30/661-8126
5600 Békéscsaba, Csaba Center, I. emelet, Hímzôcenter • Tel.: 30/360-0808

Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel

Február végén tartotta év-
értékelô közgyûlését a

Békéscsabai Városi Polgárôr-
ség Egyesület. A hatvanegy
fôt számláló tagság megvitat-
ta és elfogadta a közhasznú-
sági jelentést, a gazdálkodá-
sáról és a tevékenységrôl
szóló beszámolókat. Az el-
múlt év során 517 alkalommal
15 644 órában teljesítettek jár-
ôr- és figyelôszolgálatot Bé-
késcsaba közrendjének, köz-
biztonságának megóvása és
javítása érdekében – társadal-
mi munkában.

Az egyesület 2007-ben 2,3
millió forint támogatásból
gazdálkodott, amelynek je-
lentôs részét, több mint egy-
millió forintot Békéscsaba
képviselô-testülete biztosítot-
ta. Hozzájárult az egyesület
mûködési feltételeinek javítá-
sához a József Attila-lakótele-
pi részönkormányzat, vala-
mint a képviselôk közül töb-
ben is, a fennmaradó részt
pedig a nyertes pályázatok, il-
letve a tagdíjak tették ki. Az
így rendelkezésre álló összeg

azonban kevésnek bizonyult,
hiszen – mint a beszámolóból
is kiderült – több mint négy -
ezer kilométer járôrözés költ-
ségeit saját zsebbôl finanszí-
rozták az egyesület tagjai,
akik napi rendszerességgel
ellenôrzik Békéscsaba teljes
közigazgatási területét. Az
egyesületen belül polgárôr-
csoport mûködik Mezôme-
gyeren és Fényesen. Az ô
munkájukat lelkesen segítik
és támogatják az illetékes he-
lyi önkormányzati képviselôk.

Az egyesület 2008. évi ter-
vei között szerepel a bûn -
meg elôzô célú közterületi jár-
ôrszolgálatok bôvítése és a
lopott gépkocsik kiszûrésére
alkalmas, már mûködô rend-
számfelismerô rendszer fej-
lesztése. Az egyesület kör-
nyezetvédelmi csoportja foly-
tatja a „Tiszta Békéscsabáért”
meghirdetett programját, s
ezen belül a takarítási és ve-
szélyeshulladék-begyûjtési
akciók végrehajtását.

Bugyinszki Tamás,
az egyesület elnöke 

Polgárôrök beszámolója

„VÁGY-ÁGY” ágynemû-szaküzlet

ABékés Megyei Baleset-
megelôzési Bizottság

idén tizenharmadik alkalom-
mal hirdette meg a megye va-
lamennyi általános iskolájá-
ban és óvodájában a „Közle-
kedésbiztonság gyermek-
szemmel” címû rajzpályáza-
tát. A pályamûveket február
22-éig három kategóriában
(óvodás, alsó és felsô tagoza-
tos) kellett megküldeni a terü-
letileg illetékes rendôrkapi-
tányságok címére. 

A pályázat témája a közle-
kedés és a közlekedôk: a ke-
rékpározás, a balesetek meg-
elôzésének lehetôségei, ve-
szélyhelyzetek a közlekedés-
ben. A rajz mérete A/4-es
vagy A/3-as lehetett, anyaga
és technikája pedig szaba-
don választható volt.  

Az idén százötvenkét okta-
tási intézménybôl több mint
négyezer rajz érkezett.

A rajzpályázat kiírói abban
bíztak, hogy azok a gyerme-
kek, akik egy közlekedési ve-
szélyhelyzetet képben is
megjelenítenek, sokkal átfo-
góbb módon dolgozzák fel
magukban az adott problé-
mát, mintha csak beszélnénk

nekik róla, száraz elméleti is-
mereteket sulykolva beléjük.
Alkotás közben, érzelmileg
telítôdve, mintegy átélve az
eseményeket sajátjukká vál-
nak a megtanult szabályok,
amelyekre közlekedés köz-
ben figyelniük kell. A jól kita-
lált címek pedig mások figyel-
mét is felhívhatják az alkotás
mondanivalójára. 

A helyi fordulókban meg-
történt a rajzok zsûrizése. A
legszebb pályamûvekbôl va-
lamennyi városi rend ôrkapi-
tányság díjátadó ünnepség-
gel egybekötött kiállítást ren-
dezett – a békéscsabai már-
cius 10-én, a megyei könyv-
tárban.   

Ezt követôen a kiállított raj-
zok továbbkerülnek a Békés
Megyei Baleset-megelôzési
Bizottsághoz, ahonnan a me-
gyei zsûri által kiválasztott
legszebb – kategóriánkénti
öt-öt – rajzot továbbítják az
Országos Baleset-megelôzé-
si Bizottsághoz, kétszáz rajz-
ból pedig május hónapban ki-
állítást rendeznek, melynek
anyagát az érdeklôdôk a Csa-
ba Centerben tekinthetik
majd meg.

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


