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INGYENES VÁROSI LAP

E lkészült a csatornaháló-
zat vízjogi létesítési enge-

délyezési terve a teljes belte-
rületbe vont területre. A létesí-
tési engedélyt két ütemre
bontva kérték meg, az elsô
ütem az Európai Unió támo-
gatásával megvalósítható lé-
tesítményekre, a második
ütem a késôbbi fejlesztésekre
vonatkozik.
A szennyvíztisztító telep és

a csatornázásmegvalósításá-
hoz készített környezetvédel-
mi hatásvizsgálattal kapcso-
latban lezajlott a közmeghall-
gatás, rövidesen a környezet-
védelmi engedély kiadására
is sor kerül. A jelenlegi számí-
tások szerint a projekt önré-
sze mintegy 2,8 milliárd forint
lesz, ezt az összeget három
forrásból kívánják finanszíroz-
ni: 1,3 milliárd forintot a Bé-
késcsabai Víziközmû Társulat
hozzájárulásából, 800 millió
forintot az önkormányzat költ-
ségvetésébôl, a fennmaradó
részt pedig kötvények kibo-
csátásával fedezi a város. A
közelmúltban Budapesten át-
tekintették a projekt pénzügyi
elemzését az Európai Unió
szakértôjével, aki a bemuta-
tott számításokkal egyetértett.

A csatornahálózat
terve

Akikre büszkék
lehetünk Tavaszi fesztivál

ABudapesti Tavaszi Fesz-
tiválhoz kapcsolódóan

rendezik meg számos vidéki
városban azt az összmûvé-
szeti programsorozatot, amely
Békéscsabán immár hat esz-
tendeje várja az igényes kultu-
rális rendezvényeket kedvelô
publikumot.
A tavasz a felüdülést, a tisz-

ta, üde szelet hozza el, és a hi-
deg, nagykabátos téli napok
után, reméljük, jól fog esni né-
hány friss, pezsdítô kulturális
csemege.
A Békéscsabai Tavaszi

Fesztivált hagyományai arra
kötelezik, hogy évrôl évre
megújulva remek kulturális
események sorát kínálja ven-

dégeinek. Számos kiállítás,
színdarab, önálló est, komoly-
zenei hangverseny, könyvbe-
mutató, jazz- és rockkoncert,
táncház, táncszínház ad lehe-
tôséget találkozásra nagy-
szerû mûvészekkel, kiváló al-
kotásokkal.
Valamennyi szervezô nevé-

ben kívánom, hogyminél több
programra jussanak el, és
érezzék jól magukat a Békés-
csabai Tavaszi Fesztiválon.

Herczeg Tamás,
a fesztivál
igazgatója

(Beszámolók
a belsô

oldalakon)

Március 15-én a városhá-
za dísztermében Köles

István alpolgármester, dr.
Szvercsák Szilvia aljegyzô, dr.
Fábián Ágnes és Herczeg Ta-
más tanácsnok fogadták a
Békéscsabáért, a Békéscsa-
ba Sportjáért és a Békéscsa-
ba Kultúrájáért kitüntetés áta-
dására érkezô vendégeket. A
Szalon Trió produkciója után
Köles István köszöntötte a
megjelenteket, és átadta a ki-
tüntetéseket.
Békéscsabáért kitüntetést

kapott Kutyej Pál Albert evan-
gélikus lelkész, aki idén ün-
nepli 70. születésnapját, bé-
késcsabai lelkészi szolgálatá-
nak 35. évfordulóját, és ebben
az évben vonul nyugdíjba 44
évi lelkészi szolgálat után. Ku-
tyej Pált az Evangélikus Teoló-
giai Akadémia elvégzése után
1964-ben avatták lelkésszé,
1973. március 1-jétôl szolgál
Jaminában, ahol szlovák és
magyar nyelven hirdeti az
igét. Szolgálata idején újult
meg az Orosházi úti evangéli-
kus templom, épült fel a jami-
nai gyülekezeti ház, és igaz-
gató lelkészsége alatt nyerte
el mai formáját a Berényi úti
Evangélikus Szeretetotthon.
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Így ünnepeltünkmárcius 15-én
Békéscsabán sokan jöttek
ünnepelni március 15-én.
Elmondhatjuk, hogy nálunk
ismét méltóságteljesen, bé-
kében emlékeztek a város
lakói, és nem arra kellett fi-
gyelni, hogy kit milyen mó-
don lehet védeni, esetleg tá-
vol tartani az eseményektôl.

A református templomban
ökumenikus ünnepi istentisz-
telet zajlott az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc
160. évfordulóján, a városhá-
zán kitüntetési díszünnepség,
a Korzó téren térzene, a Szent
István téren díszfelvonulás, a
Kossuth téren ünnepi prog-
ram várta az érdeklôdôket.
A gyerekek legnagyobb

örömére a városháza elôtt fel-
vonultak a Kentaur Lovasegy-
let huszárai, láthattunk gyalo-

gos huszárokat is, majd a Ba-
lassi Táncegyüttes és a Hét-
próbás Néptánciskola növen-
dékei varázsolták el a közön-
séget. Az ünnepélyes zászló-
felvonás után a nézôsereg a
Körös-parti Vasutas Fúvósok
felvezetésével a Kossuth La-
jos szobra mellé felállított
színpadhoz vonult át. Vantara
Gyula polgármester térdmû-
tétje miatt nem tudott eljönni
az ünnepségre, de ott volt vá-
rosunk díszpolgára, Fekete
Pál, ott voltak az alpolgár-
mesterek, országgyûlési és
önkormányzati képviselôk, a
kitüntetettek és sok-sok bé-
késcsabai polgár.
„Március a tavasz, az újjá-

születés, a megújulás, a re-
mény idôszaka, eljövünk hát
március idusán, hogy emlé-
kezzünk ôseinkre, és átéljük a

nemzeti összetartozás csodá-
latos élményét” – kezdte ün-
nepi beszédétKöles István. Az
alpolgármester felidézte 1848
tavaszát, az elsô független fe-

lelôsmagyar kormányt, amely
a következôképpen állt fel:
gróf Batthyány Lajosminiszter-
elnök, Szemere Bertalan bel-
ügyminiszter, Deák Ferenc
igazságügy-miniszter,Mészá-
ros Lázár hadügyminiszter,
báró Eötvös József vallás- és
közoktatásügyiminiszter,Kos-
suth Lajos pénzügyminiszter,
Klauzál Gábor földmûvelés-,
ipar- és kereskedelemügyimi-
niszter, gróf Széchenyi István
közlekedési és közmunkaügyi
miniszter, valamint Eszterházy
Pál herceg, külügyminiszter.
Mint mondta, e nevek hallatán
akaratlanul is felmerül, vajon
mikor lesz Magyarországnak
újból ilyen kormánya.
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Kulturális korridor
ABékéscsabai Tavaszi

Fesztivál keretében lát-
hattunk kiállítást a Kortárs
Szlovák Galéria anyagából a
Szlovák Kultúra Házában. A
megnyitón Andó György, a

szlovák kisebbségi önkor-
mányzat elnöke elmondta,
hogy a Szlovák Mûvészeti
Társaság 1921-ben alakult
Pozsonyban.
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Túrmezei Erzsébet:

Húsvét után
HÚSVÉT ELÔTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét elôtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét elôtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét elôtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét elôtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét elôtt… kihamvadott remények.
Húsvét elôtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erô, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét elôtt élnek.

Hajrá, lányok!

Hat fordulóval a bajnok-
ság vége elôtt a tabella

tizedik helyén állnak a Békés-
csabai Elôre Nôi Kézilabda SE
lányai. A csapat edzôjeMátéfi
Eszter, aki Marosvásárhelyrôl
indult, román bajnok, kétsze-
res kupagyôztes és csapatka-
pitány. 1992-ben Debrecenbe
került, rövidesen magyar ál-
lampolgár lett, 1993–1997-ig a
Gyôri ETO csapatkapitánya,
majd 2007-ig a Dunaferr játé-
kosa, emellett a nôi junior vá-
logatott szövetségi kapitánya.
Tagja volt a világbajnoki ezüst-
érmes és az olimpiai bronzér-
mes magyar válogatottnak,
két bajnoki cím, két Magyar
Kupa-gyôzelem, EHF-kupa-
gyôzelem és BEK-gyôzelem is
gazdagítja eredményeit. 1998-
ban edzôi, 2007-ben szak-
edzôi oklevelet szerzett, tavaly
nyár óta van Békéscsabán.
Mátéfi Eszterrel egy edzés

után beszélgettünk.
– Tavaly többen megkeres-

tek, a csabaiak egy részét is-
mertem már juniorként; szíve-
sen jöttem, és jól érzem itt ma-
gam.Sok saját nevelésû, fiatal,
tehetséges játékossal dolgo-
zom együtt. Elmondhatjuk,
hogy védekezésben nagyon
jók vagyunk, aGyôr után amá-
sodik legkevesebb gólt kap-
tuk. Két lövônk sajnos kiesett,
a támadójátékunk meggyen-
gült, ezen vanmit javítanunk.
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Önkormányzat, közélet, politika CSABAI MÉRLEG2

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József.Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János
cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
I/28. Telefon: 66/523-855. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu.Hirdetésszervezés:Bayer Bt.

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

FILHARMÓNIA KHT.
„B” KAMARABÉRLETI HANGVERSENYE
Békéscsabán, a Jókai-színház Vigadójában
2008. március 31. 19.30 óra

Jandó Jenô zongoraestje
MÛSOR: Haydn: c-moll szonáta

Beethoven: f-moll Appassionata szonáta
Liszt: Két legenda I. Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak

II. Paulai Szent Ferenc a hullámokon jár
Bartók: Szvit op. 14
Kodály: Marosszéki táncok

Jegyek 1200 Ft-os áron válthatók a Filharmónia Kht. irodájában
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 24/28. Tel./fax: 66/442-120)

Köles István alpolgármester
úgy fogalmazott, hogy né-
pünk ma anyagilag szegény,
lelkileg beteg, a beteg lélek
pedig kihat az egészségi álla-
potunkra. Legjobbjaink kül-
földön keresnek munkát,
gyermekeink követik ôket –
mindebbôl kitörni csak össze-

fogással, közös akarattal,
méltó vezetôkkel lehet.
A Kossuth téren ezután a

Jókai-színházmûvészei adták
elô Szabadság címû összeál-
lításukat, majd a város, a kü-
lönbözô pártok és civil szer-
vezetek helyezték el koszorúi-
kat Kossuth Lajos szobránál.

M. E.

Március idusán
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Kutyej Pál 16 éven át képvi-
selte a békéscsabai lakoso-
kat és a szlovák nemzetiséget
a közgyûlésben, 12 évig bi-
zottsági elnökként.
Békéscsaba Sportjáért ki-

tüntetést kapott Botyánszki
András és Szabó Károly. Bo-
tyánszki András csaknem
négy évtizede asztalitenisz-
nevelôedzô, 2004-tôl a Bé-
késcsabai Asztalitenisz SE
edzôje és elnöke, valamint a
Békés Megyei Asztalitenisz
Szövetség elnöke. Korosztá-
lyos bajnokok, világverse-
nyen elinduló válogatottak és
felnôtt korukra a nemzeti baj-
nokság felsôbb osztályaiban
játszó sportolók nevelkedtek
a keze alatt. 1980–2004-ig a

Békéscsabai Konzerv SE-nél
edzôsködött, ebben az idô-
szakban elsô osztályú kor-
osztályos viadalokon 26
aranyérmet, 34 ezüstérmet és
33 bronzérmet nyertek tanít-
ványai. Szabó Károly 1969-
ben szerzett orosz–testneve-
lés szakos tanári diplomát,
amit 1986-ban kézilabda-
szakedzôi képesítéssel egé-
szített ki. 1975 óta testnevelô
a Széchenyi István középis-
kolában, s az iskola 1998-ban
elnyerte a Középiskolai
Sportmûhely kitüntetô címet,
2003-ban pedig az intézmény
és Szabó Károly elismerô
díszoklevelet kapott a Gyer-
mek-, Ifjúsági- és Sportmi-
nisztériumtól és a Magyar
Diáksport Szövetségtôl. Sza-

bó Károly a Békéscsabai Elô-
re NKSE elnöke, szakmai irá-
nyításával éveken át kima-
gaslóan szerepeltek a csabai
lányok, tanítványai közül töb-
ben olimpiák, világ- és Euró-
pa-bajnokságok résztvevôi.
A Békéscsaba Kultúrájáért

kitüntetést 2008-ban a Sigma
zenekar kapta. Az együttes
1963-ban alakult, rendkívül
népszerû volt a megyében,
de fellépett az ország számos
pontján és külföldön is. Olyan
hírességek szerepeltek a Sig-
ma Békés Megyei Mûvelô-
dési Központban tartott ren-
dezvényein, mint Szécsi Pál,
Máté Péter vagy Zalatnay Sa-
rolta. A hatvanas évek végén
tánczene kategóriában több-
ször aranydiplomát szerez-

tek, 1969-ben elnyerték a Ma-
gyar Rádió különdíját, a Ma-
gyar Televízió különdíjaként
pedig a Szovjetunió Fekete-
tenger melletti üdülôvárosai-
ban jártak hangversenykör-
úton. A hetvenes–nyolcvanas
években a Sigma Békéscsa-
ba könnyûzenei életének
meghatározó zenekara volt,
kezdeti ötórai tea rendezvé-
nyeiket a Sigma klub váltotta
fel. A zenekar vezetôje Váczi
Gábor, tagjai Bartos György,
Bíró Tamás, Feigl Miklós,
Leszkó Pál, Tomka Attila, Vár-
falvi Géza, Zsilák Tibor, Veress
Erzsi, és akik már nem lehet-
tek jelen a kitüntetés átvéte-
lekor: Nagy Lajos és Kapos-
vári Jenô.

m. e.

Akikre büszkék lehetünk
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Támogatják a HPV-oltást
Abékéscsabai közgyûlés

még az elmúlt év no-
vemberében határozott arról,
hogy 2008-tól támogatja a vá-
rosban élô tizenkét éves lá-
nyok HPV (humán papilloma
vírus) elleni védôoltásának
harmadik, utolsó vakcináció-
ját, és erre a célra az idei költ-
ségvetésbôl elkülönít 9 millió
200 ezer Ft-ot.
Ezzel együtt a közgyûlés

felkérte a jegyzôt arra, hogy
dolgozza ki a hozzáférés le-
hetôségét mindazon érintet-
tek számára, akik szociális
helyzetük miatt nem tudják a
védôoltás elsô két adagját

igénybe venni. Ennek ered-
ményeként a testület arról ha-
tározott, hogy azon családok
juthatnak támogatáshoz, ahol
az egy fôre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének két-
szeresét (jelenleg 57 000 Ft).
Ezen családok esetében az
önkormányzat átvállalja az
érintettek védôoltásának má-
sodik, harmadik vakcinációjá-
nak árát.
Az oltás elsô adagját – a

legelsôt – mindenképpen a
szülôknek kell kifizetniük.

Gajdács

Új sportkoncepció
Aközgyûlés legutóbbi ülé-

sén elfogadta a város
2008–2011 közötti idôszakra
szóló sportkoncepcióját és
sporttámogatási rendszerét.
Az elôterjesztés szerint az

eddig hatályban lévô sport-
koncepció struktúrája, felépí-
tése alapvetôen nem válto-
zott, az ugyanis egy széles
konszenzuson alapuló, a
sportszervezetek számára is
elfogadott rendszert foglal
magában. A vitatott elemmin-
dig is az egyesületi támogatás
volt. Jelenleg nem ismert an-
nál jobb, objektívebb mutató,

mint hogy az egyesületben
zajló szakmai munka (ered-
ményesség) és a sportolói lét-
szám alapján határozzákmeg
a támogatást, így ez a megol-
dás továbbra is megmarad.
Az új koncepció olyan új

fejezetekkel bôvül, mint az EU
és a sport kapcsolata, az óvo-
dai sport, a sportiskolai rend-
szer vagy a sportturizmus. A
tervek szerint bôvül a szabad-
idôsport-rendezvények köre,
és a sportrendezvények tá-
mogatása a jövôben pályáz-
tatással történik.

G. E.

Költészet napi költôverseny
Nemzetközi irodalmi találkozó Békéscsabán
Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata és a
Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület minden kedves érdeklôdôt
sok szeretettel meghív a rendezvényre.
PROGRAM:
2008. április 10. (csütörtök) 21.00

A lengyelországi Arsenau zenekar koncertje
Helyszín: a megújult Phaedra közéleti központ
2008. április 11. (péntek) 10.00

Elôadás-sorozat a magyar, román, szlovák és lengyel irodalom
kölcsönhatásairól
Helyszín: Balassi Bálint Magyar Mûvészetek Háza
2008. április 11. (péntek) 17.30

Felolvasóest (utána kötetlen beszélgetés a szerzôkkel),
majd költészet napi költôverseny
Helyszín: Phaedra közéleti központ

A találkozó hivatalos programja után a közönség soraiban helyet foglaló
versíró alkotók felolvassák egy-egy mûvüket. A közönségszavazat alapján
kiválasztott legjobb alkotások szerzôi értékes jutalomban részesülnek.
Kérjük a verseny résztvevôit, hogy a rendezvény kezdése elôtt tíz perc-
cel jelezzék részvételi szándékukat a szervezôkkel!

Civil keret
a pályázatokhoz

Egy közgyûlési határozat
szerint Békéscsaba vá-

rosa ötmillió forintos civil likvi-
ditási keretet biztosít a külön-
féle szervezetek sikeres pá-
lyázásának elôsegítése érde-
kében.
Mint köztudott, ma jellem-

zô a civil szférára, hogy a
szervezetek anyagi gondok-
kal küzdenek, amit pályáza-
tok elnyerésével igyekeznek
orvosolni. Ugyanakkor gya-
korta gondot okozhat, hogy a
pályázatot kiíró nem utalja
idôben az elnyert összeget,
az utófinanszírozással zajló
pályáztatás pedig szinte meg-
oldhatatlan feladatok elé állít-
ja a szervezeteket.
A békéscsabai civil szerve-

zetek ezen problémákmegol-
dásához kérték a város segít-
ségét egy olyan likviditási ke-
ret létrehozásával, mely nyer-
tes pályázat esetén átmeneti
kölcsönt nyújtana a megvaló-
sításhoz. A közgyûlés ennek
alapján ötmillió forintos civil
keretet hozott létre.

g. e.

Tagjai között amai napigmeg-
találhatók képzômûvészek,
írók, zenészek és a mûvésze-
tek egyéb ágainak mûvelôi. A
társaságot a nemzeti kultúra
iránti tisztelet, a népek közötti
megértés, az európai kultúrá-
val való kapcsolattartás hozta
és tartja össze generációk óta.
A társaság elsô elnöke Dušan
Jurkovič építész volt, deMartin
Benka, Janko Alexy, Gustav
Mallý, Mikuláš Galanda, Lu-
dovít Fulla festômûvészek és

az irodalom olyan jeles képvi-
selôi, mint Jozef Gregor Ta-
jovský, Hana Gregorová, Ján
Smrek, Ján Poničan vagy Emil
Boleslav Lukač is a tagok kö-
zött voltak.

Andó György (képünkön)
emlékeztetett arra, hogy
évekkel ezelôtt a társaság Bé-
késcsabának adományozott
hatvan kortárs képzômûvé-
szeti alkotást azzal a céllal,
hogy majdan létrejön a Meg-
értés Galériája. A kollekciót
bemutatták a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban és több kul-
turális intézményben. Mint
mondta, Dunaszerdahelyen a
Kortárs Magyar Galéria támo-
gatja a Szlovákiában élô ma-
gyar kisebbség kultúrájának
megôrzését és nyújt bemutat-
kozási lehetôséget Magyaror-
szág képzômûvészeinek; a
kiállítások, a galériák a kultu-
rális korridor szerepét töltik
be a két ország között.

Mikóczy

Kulturális korridor

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

AKörösök völgye a festô szemével
„Elsôsorban tájképfestô vagyok, amihez a mindig megú-
juló természet nyújt ihletet” – vallja Hegedûs Zsolt, az újkí-
gyósi származású, de jelenleg Békéscsabán élô amatôr
festômûvész, akinek április 1-jén 4 órai kezdettel nyílik ki-
állítása a Körösök Völgye Látogatóközpontban.
A kezdetben olajfestékkel dolgozó, majd a pasztell-

technika lehetôségeit kihasználó mûvész egyéni színvi-
lággal mutatja be az erdôk-mezôk természetvilágát, ábrá-
zol falusi életképeket.
Kiállítása április 1–11. között hétköznap 9-tôl 17 óráig,

szombaton 9-tôl 12-ig tekinthetô meg a Körösök Völgye
Látogatóközpontban, a Széchenyi ligetben.

Fotó: Bali Gergô

– Egyedül érzi magát, és elege
van már a bezártságból?
– Társaságra vágyik?
– Néha pánikba esik?
– Nem tudja feldolgozni család-

tagja önkárosító döntéseit?
– Szeretné megosztani

valakivel gondjait?
– Tanácsot szeretne kapni?

Örömmel értesítjük
a tisztelt lakosságot, hogy
április hónapban az alábbi

ÚJ ÖNSEGÍTÔ CSOPORTOK
INDULNAK BÉKÉSCSABÁN,

a Dr. Becsey O. u. 2. sz. alatt
mûködô Gadara házban,

ahová minden érdeklôdôt
szeretettel várunk!

• Egyedülálló nôk és férfiak
klubja

• Pánikbetegek önsegítô
csoportja

• Túlélô önsegítô csoport
(öngyilkosságot elkövetôk
hozzátartozóinak)

• Depresszióval küzdôk
önsegítô csoportja

A csoportokra személyesen
a Gadara házban (Békéscsaba,

Dr. Becsey Oszkár u. 2.)
vagy az alábbi e-mail címeken,

telefonszámokon lehet
jelentkezni:

kurucz.ida@strobeth.hu,
robert.szilagyi@strobeth.hu,
66/443-030, 06-70/773-2244

FELHÍVÁS

�

’
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Marjai Éva és Méhes Bence, Pataki Piroska és Balog Csaba Zoltán,
Kocsis Klára és Schiller Viktor, Lakatos Natasa és Ásós Tibor, Labos
Éva és dr. Barta Dániel, Suba Rózsa és Pálinkás Tamás, Dávid Gréta
és Kurilla Zsolt, Hajdu Veronika (Kondoros) és Pjlesovszky Mihály
(Kondoros).

SZÜLETÉSEK
Lovász János és Melis Brigitta leánya Hanna, Kindli János és Ökrös
Éva fia János, Gyurkó Dániel Tamás és Halmágyi Helga leánya
Emma, Balogh István és Kiss Ilona Karolina leánya Szilvia Karolina,
Zsótér Csaba és Bíró Alexandra leánya Lola, Máté Zoltán Zsolt és
Pásztor Szilvia fia Bence Zoltán, Surim János és Sipiczki Marianna fia
Balázs Kende, Aradszki Zsolt és Kotroczó Erika fia Martin Milán, Pus-
kás László és Aradszki Tünde leánya Petra (Köröstarcsa), Juhász
Béla és Ragályi Andrea fia Béla (Szabadkígyós), Voják Tibor és Ko-
vács Marianna fia Roland, Iványi Zoltán és Pusztai Anikó Anita leánya
Laura Lili, Kutasi Sándor és Petri Andrea leánya Eliza, Sóvári Ferenc
és Hajdu Erika leányai Csenge és Kincsô, Fejérvári Zoltán és Sztoj-
cseva Eszter fia Ábel, Kondacs Tamás és Petrovszki Csilla leánya
Dóra.

HALÁLESETEK
Kállai Andrásné László Erzsébet (1933), Lédig JózsefnéWeigert Má-
ria (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

AVI. „Csak tiszta forrásból…” címû, a Kárpát-medencében élô és alkotómagyar fo-
tósok számára kiírt pályázat zsûrizett alkotásaiból összeállított kiállítás április 11-
ig tekinthetô meg, hétköznapokon 8–18 óráig a közösségi ház nagytermében.

Március 31-én, hétfôn 14.30 órakor a nyugdíjasklubban az „Alkotó nôk” sorozat
vendége Feigl Miklósné. Elôadásának címe: Agobelin története. Az elôadást ki-
állítás megnyitása követi, melynek keretében a Feigl Miklósné által készített
gobelinek kerülnek bemutatásra.

Március 31-én, hétfôn 17 órakor A családi ház kertje címmel Várkonyi Adrienn
kerttervezô mérnök elôadása a kertbarátkörben.

Április 5-én, szombaton 17 órai kezdettel Egri Ferenc, a Czárán Gyula Alapít-
vány elnöke tart vetített képes elôadást ABihar-hegység turisztikai feltárása cím-
mel, majd bemutatásra kerül a „Czárán Gyula háza, naplója – Biharfüred 1902-
1905” címû könyv, mely a helyszínen megvásárolható.

Április 6-án, vasárnap a természetjáró kör a dánfoki duzzasztóhoz szervez ki-
rándulást. Indulás: 8.40-kor a buszpályaudvar 14-es kocsiállásáról, a dobozi
busszal (a dobozi hídtól gyalogtúra).

Április 7-én, hétfôn ôszibarack-metszési bemutatót rendez a kertbarátkör. Vezeti:
dr. SiczGyörgy kertészmérnök. Találkozó 16 órakor a Lencsési Közösségi Háznál.

Mesekuckó – játszóházi foglalkozásokminden szerdán 16-tól 18 óráig. Április
2-án üvegfestés, április 9-én tavaszi virágok készítése papírhajtogatással.

Április 10-én, csütörtökön 16 órai kezdettel a „Család lettünk” címû sorozat
elsô elôadása. A baba-mama klub vendége: dr. Kállai Klára klinikai szakpszi-
chológus. Abeszélgetés és tanácsadás témája: a szülôvé válás pszichológiája,
az anyaszerep küzdelmei, a párkapcsolat változásai a kibôvült családban.

BABA-MAMATORNA –minden kedden 10–11 óráig. Részvételi díj: 400 Ft/fô/alka-
lom.EGÉSZSÉGMEGÔRZÔTORNA40éven felülieknek–minden keddenés csü-
törtökön 14–15 óráig. Részvételi díj: 150Ft/fô/alkalom.SZÜLÉSREFELKÉSZÍTÔ
TORNA – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16 órakor. KIS-
MAMATORNA – a várandósság 20. hetétôl minden kedden 17 órakor. Részvételi
díj: 500 Ft/fô/alkalom. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógytornász vezeti.

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

BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL
keretében:

MÁRCIUS 27–28. (CSÜTÖRTÖK–PÉNTEK), Munkácsy-emlékház
Kisnemesi Otthonok 7. Országos Találkozója

MÁRCIUS 28. (PÉNTEK) 21.00, ifiház, nagyterem
30Y és DIRTY SLIPPERS-koncert

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

ÁPRILIS 2. (SZERDA) 19.00, ifjúsági ház, nagyterem
„Kodály estek” – a MUZSIKÁS EGYÜTTES
és a békéscsabai BARTÓK KÓRUS közös mûsora

ÁPRILIS 3. (CSÜTÖRTÖK) 19.00, ifiház, nagyterem
DUNAI TAMÁS „Szavakat fúvok” címû önálló estje

ÁPRILIS 4. (PÉNTEK) 17.00, ifiház, Art Caffé
Vendégünk a szomszéd város, vendégünk Békés
Képzômûvészeti tárlat megnyitója

ÁPRILIS 4. (PÉNTEK), Munkácsy-emlékház
Közönségtalálkozó PÁLFFY ISTVÁNNAL, közben Munkácsy Divatszínház

ÁPRILIS 4–5. (PÉNTEK–SZOMBAT), ifiház, Casino
BÉKÉSCSABAI JAZZHÉTVÉGE
Április 4-én 21.00 órától: Szakcsi Jr. Trio, Köles István és Barátai
Április 5-én 21.00 órától: Trió Infúzió, Magyar Jazz Kvartet

2008. MÁRCIUS 31. ÉS ÁPRILIS 7.(HÉTFÔ) 18.30–21.00
„Gazdálkodj okosan!”
Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

ÁPRILIS 5. (SZOMBAT), ifiház, nagyterem
Senior táncfesztivál – regionális nyugdíjas-táncfesztivál

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. 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.

Akik együtt ünnepelnek,
akik egy asztalhoz ülnek,

azokban mindig van valami-
lyen rokon vonás. Önöknek,
újságíróknak és nekünk, vá-
rosvezetõknek, demokrata
politikusoknak hasonló a
munkánk: bár más eszközök-
kel, de mindannyian a közt
szolgáljuk – legyünk bárme-
lyik oldalán a kamerának, a
mikrofonnak vagy az íróasztal-
nak. A közösséghez szólni, a
közösség érdekében tenni pe-
dig csakis felelõsséggel, lelki-
ismerettel lehet és szabad.
Önök segítenek nekünk

abban, hogy szándékaink,
gondolataink eljussanak a vá-
ros lakóihoz, akiktõl a mun-
kánkra felhatalmazást kap-
tunk. Ha segítséget, informá-
ciót kérnek, mi minden tõlünk
telhetõt megteszünk azért,
hogy önök hitelesen, gyorsan
és pontosan tájékoztathassák
olvasóikat, nézõiket, hallga-
tóikat. Ígérem, így lesz ez a jö-
võben is.

Békéscsaba polgármeste-
reként megköszönöm felelõs-
ségteljes és lelkiismeretes
munkájukat, amelyet az olva-
sók, nézõik, hallgatók érde-
kében végeznek nap mint
nap. Köszönöm, hogy segí-
tettek és segítenek minket,
politikusokat a köz szolgála-
tában végzett munkánk so-
rán. A jövõben is számítunk
önökre, önök pedig számít-
hatnak ránk.
Tisztelettel:

Vantara Gyula
polgármester

A szabad sajtó napja

Szerkesztôi kisasztal
ASzabad Város címû köz-

életi lap (a kiadó az
SZDSZ békéscsabai szerve-
zete) márciusi számában
megszólították az „Új Mérle-
get” – helyesen: Csabai Mér-
leg. „Miért mondott le Velkey
Gábor önkormányzati képvi-
selô mandátumáról?” címmel
(alcím: „Amit az Új Mérleg
nem közölt le”) írtak cikket,
amelyben azt állították, hogy
a jelzett anyagot elhallgattuk.
Nos, ezzel szemben a való-
ság az, hogy a Csabai Mérleg
2007. december 20-án meg-
jelent számában foglalkoz-
tunk a témával, csak kb. fele
akkora terjedelemben, mint a
Szabad Város. Felelôs szer-
kesztôként jogom és köteles-

ségem, hogy az anyagokat
úgy tegyem közzé, ahogy az
szakmailag indokolt. Tartalmi
és formai követelmények az
SZDSZ-re éppen úgy vonat-
koznak, mint bármi, bárki
másra – sokszor a helyhiány
a legnagyobb úr, különös te-
kintettel az ünnepi számokra.
Egyébként Velkey Gábor

mondandójának tucatnyi al-
kalommal adtunk már helyet,
s ezen a jövôben sem kívá-
nunk változtatni. Több ízben
meghívó nélkül tudósítottunk
eseményeikrôl. Legutóbb ép-
pen elismerésüket fejezték ki
a Csabai Mérlegnek, ezért is
érthetetlen számunkra a fenti
kifogásuk.

Fehér József

JELZÁLOGHITELEK ADÓKEDVEZMÉNNYEL!
IDÔPONT-EGYEZTETÉS: 30/538-8833

„Csak tiszta forrásból…”

Immár hatodik alkalommalhirdette meg a Lencsési
Közösségi Ház, a József Atti-
la-lakótelepi részönkormány-
zat és a Márvány Fotómûhely
a „Csak tiszta forrásból….” cí-
met viselô fotópályázatot.
A Kárpát-medencében élô

alkotók közül ezúttal 147-en
összesen 467 fekete-fehér ké-
pet küldtek be, a zsûri ezek-
bôl válogatta ki a legjobb öt-
venhármat.
A magyarországi, erdélyi

és délvidéki pályázók alkotá-
saiból – a tavaszi fesztivál ke-
retében –március 15-én délu-
tán nyílt kiállítás a Féja Géza
téri közösségi házban. Az

esemény résztvevôit dr. Fe-
renczi Attila, a József Attila-la-
kótelepi részönkormányzat
vezetôje köszöntötte, majd
Kiss Tibor, a város oktatási,
közmûvelôdési, ifjúsági és
sportbizottságának elnöke
adta át a díjakat. A kiállítás-
megnyitó részeként Nagy
Szilvia, a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem hallga-
tója és Bartus Gyula színmû-
vész ünnepi mûsorral szóra-
koztatta a jelenlévôket. A fo-
tók április 11-éig, hétközna-
pokon 8-tól 18 óráig tekinthe-
tôk meg a Lencsési Közössé-
gi Házban.

G. E.

Brüsszeli iroda
Békéscsaba városa a köz-

gyûlés döntése értelmé-
ben 6 500 000 forinttal támo-
gatja a dél-alföldi régió Brüsz-
szelben létrehozandó érdek-
képviseleti és információs iro-
dájának induló költségeit, és
vállalja, hogy a mûködéshez
2009-tôl éves szinten 6 millió
Ft-ot biztosít saját költségve-
tésébôl.

Becsey Zsolt európai par-
lamenti képviselô kezdemé-

nyezésére a dél-alföldi régió
három megyei közgyûlése
(Bács-Kiskun, Csongrád, Bé-
kés) döntött arról, hogy 2008-
ban, Brüsszelben irodát hoz-
nak létre. Az érintett megyei
önkormányzatok csatlako-
zásra hívták a régió megyei
jogú városait is.
Az iroda hivatalos megnyi-

tását ez év szeptemberére
tervezik. Egy fôállású irodave-
zetô irányítja majd a munkát.

Abékéscsabai Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvû

Közgazdasági Szakközépis-
kolában regionális gépírás- és
levelezésversenyt rendeztek a
közelmúltban. Az eseményre
az OKM által kiírt pályázat el-
nyerésével, illetve a szponzo-
rok támogatásával kerülhetett
sor, akiket köszönet illet.
Szeged, Szentes, Hódme-

zôvásárhely, Szarvas, Hajdú-
böszörmény és Békéscsaba
szakképzô- és szakközépis-
koláiból érkeztek a részt vevô
tanulók. Huszonnégyen mér-
ték össze tudásukat, és bebi-
zonyították, hogy kiváló tudás-
ra tettek szert a versenyszférá-
ban is jól hasznosítható tárgy-
ból. A versenyen szakmai ta-
lálkozó is volt, ahol tapasztala-
tok, módszerek kicserélésére
adódott lehetôség a tanárok

körében. Reményeik szerint
ezzel hagyományteremtés in-
dult el iskolánkban.

Eredmények:
I. kategória
1. Lengyel Tímea, Szeged,
2. Farkas János,
Békéscsaba (közgé),

3. Stefkovics Kata, Szeged.
II. kategória
(itt a tantárgyat magasabb
heti óraszámban tanulók
indultak)
1. Gergely Csilla, Szarvas.
Különdíj:

Tóth Veronika, Szarvas,
Éder Tamás, Szeged,
Palatinus Noémi
és Hornyik Anna, Szentes.

A zsûri elnöke Brachna Judit
volt (orosházi Ügyviteli Szak-
képzô Iskola).

Gépírás- és levelezésverseny

KÖSZÖNET
A szociális népszavazás széles körû összefogást hozott lét-
reMagyarországon. Az emberek Békéscsabán ismegtették
az elsô lépést a változás, a sikeres jövô felé. Köszönöm,
hogy részvételével megtisztelte a népszavazást.

Vantara Gyula választókerületi elnök
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LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

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

Az Újkígyósi Falemezüzem Bt.
faipari lap-lemez termékek széles választékával, fûrész-
áruval és egyéb bútoripari kiegészítõkkel várja kedves
vásárlóit!

Szolgáltatásaink: egyedi igény szerinti gyártás, lapszabászat, élzárás,
csiszolás, bérszárítás, bérvágás, házhoz szállítás.

ÚFA BT. BELKERESKEDELMI CENTRUM
Újkígyós, Tormási út 15. • Telefon: 66/256-111/123

Fax: 66/554-112 • E-mail: belker@ufa.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 7.30–16.30,
szombaton 7–12 óráig.

Természetesen fából - természetesen jót!

®®

AU TÓ ÜVEG
CENT RUM

Szar va si út 9.,
Hat ház u. sa rok

Te le fon: 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

Bérlakások épülhetnek

Acsabai képviselô-testület
legutóbbi ülésén arról

határozott, hogy idei költség-
vetésében negyvenmillió fo-
rintot különít el új, rászorultság
alapján bérbe adható önkor-
mányzati lakások építésére.
Békéscsabán jelenleg 530

önkormányzati tulajdonú bér-
lakás található, melyekbôl
164 szociális rászorultság
alapján utalható ki. Ezek kö-
zött van szükséglakás (17),
komfort nélküli (20), félkom-
fortos (27), komfortos (126)
és összkomfortos (340) is.
Városunkban utoljára 1992-
ben épült negyven szociális
bérlakás, bár az igény folya-
matosan nagy az ilyen jellegû
lakhatási lehetôségekre. A fel-
mérések szerint jelenleg hu-
szonhárom lakás bontásra
szorulna rossz mûszaki álla-
pota és gazdaságtalan mû -

köd tetése miatt. A Jókai, Ká-
polna, Peter Jilemniczky és
Kis-Tabán utcákban lévô laká-
sok bontása elôtt az ott élôket
az önkormányzatnak másik
bérlakásba kell elhelyeznie.
Ilyen módon tizenhét család-
ról kell gondoskodni.
A tervek szerint a Franklin

utca végén lévô, a már álló
önkormányzati sorházzal pár-
huzamos telek alkalmas len-
ne az új lakások felépítésére.
A beruházás fedezetét a most
elkülönített negyvenmillióból,
illetve a leromlott mûszaki ál-
lapotú lakások értékesítésé-
bôl befolyt összegbôl (kb. öt-
venhatmillió) biztosítaná a vá-
ros. Így a következô hat év-
ben – évi húsz lakással szá-
molva – százhúsz önkor-
mányzati bérlakás épülhet
Békéscsabán.

mse

Békéscsaba csatlakozott a
Békés Megyei Képviselô-

testület azon tiltakozásához,
mely a környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi, vízügyi ható-
sági feladat- és hatáskörök át-
szervezésével kapcsolatos.
Mint ismeretes, az új sza-

bályozás értelmében Békés
megye déli részének telepü-
léseit az Alsó-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelô-
ség (Szeged), a Csorvás–Új-
kígyós–Lökösháza vonaltól
északra a megye közel há-
romnegyed részének telepü-
léseit pedig a tiszántúli felü-
gyelôség (Debrecen) illeté-
kessége alá rendelik.
A közelmúltban Békés me-

gye képviselô-testülete felhí-
vással fordult az érintett tele-
pülésekhez, hogy azok fejez-

zék ki tiltakozásukat a fenti vál-
toztatásokkal kapcsolatban,
és kezdeményezzék a (2006-
ban megszüntetett) gyulai
székhelyû felügyelôség visz-
szaállítását.
A csabai közgyûlés februá-

ri ülésén napirendre tûzte a
felhívást, s a többség döntése
értelmében csatlakozott a
megyei közgyûlés tiltakozá-
sához. Tette mindezt azért,
mert „a rendelet intézkedései
indokolatlanok és célszerûtle-
nek, ellentétesek az ügyfélba-
rát hatóság elméletével, mivel
egyes ügyfelek tekintetében
más-más régióba telepíti az il-
letékességet, növelve a tér-
ség lakosságának és vállalko-
zásainak terheit azzal, hogy a
hatóság lényegesen távolabb
került”.

Gajdács

Gyógyászati központ
Egy békéscsabai székhe -

lyû cég azzal a szándék-
kal kereste meg a békéscsabai
önkormányzatot, hogy a tulaj-
donában lévô (Árpád sori) tel-
ken egy emelt szintû gyógyá-
szati központot alakítana ki. A
komplex, szállodaszerûen mû -
ködô, száz férôhelyes gyógyá-
szati centrumban orvosi ren-
delôket, fürdôházat, konyhát,
éttermet kívánnak üzemeltetni.
A kezeléseket holt-tengeri ere-
detû, természetes anyagok fel-
használásával végzik majd.

Békéscsaba közgyûlése
februári testületi ülésén tár-
gyalta az ügyet, s a képvise-
lôk többsége úgy határozott,
hogy az elképzeléshez elviek-
ben hozzájárul, azzal együtt,
hogy a tervezett centrum kör-
nyezetében élôk véleményét
ki kell kérni. Emellett a köz -
gyûlés elfogadta a gyógyköz-
pont létrehozásának terveit, s
településrendezési szerzô-
dést köt a tervezett fejlesztési
cél megvalósítójával.

G. E.

Helikoptert kérnek

Támogatott alapítványok

Domokos László javasla-
tára kezdeményezéssel

fordul az Országos Mentô-
szolgálathoz a Békés Megyei
Közgyûlés, hogy Békés me-
gye egészségügyi ellátási ér-
dekeit figyelembe véve gon-
doskodjon mentôhelikopter-
légibázis mûködtetésérôl a
békéscsabai repülôtéren.
A megyei közgyûlés elnö-

ke szerint nem az a kérdés,

hogy hol épül meg a bázis,
hanem az a fontos, hogy mi-
nél hamarabb rendelkezésre
álljon a bázis a légi mentésre,
a kormánynak tehát intézked-
nie kellene a mûködtetésrôl.
Domokos László azt is el-
mondta, hogy elfogadhatatlan
a betegszállítás magánosítá-
sa és az is, hogy idôs, beteg
emberek 10-12 óra alatt jut-
nak el a kórházba és vissza.

Egy munkahelyteremtés-
sel kapcsolatos döntés

kapcsán az önkormányzat és
a Csaba Center Invest Kft. kö-
zött olyan megállapodás van
érvényben, miszerint a cég
2006., 2007. és 2008. évben
összesen huszonötmillió fo-
rinttal, 2009-ben pedig kilenc-
millióval támogatja a csabai

közalapítványokat.  Az önkor-
mányzat idén a Balassi Köz -
alapítványt és a Diáktanya
Közalapítványt javasolta tá-
mogatásra. 
Ennek alapján a Balassi

6,5 milliót, míg a Diáktanya
2,5 milliót kap 2008-ban a
Csaba Center Invest Kft.-tôl.

g. e.

A megye és a város
Megállapodás született a

Békés Megyei Önkor-
mányzat és Békéscsaba vá-
rosa között.
Elôzményként a fenti ön-

kormányzatok által közösen
létrehozott egyeztetô bizott-
ság készítette elô a mûvésze-
ti, közmûvelôdési, közgyûjte-
ményi intézmények mûködé-
si kiadásainak, illetve a kultu-
rális nagyrendezvények tá-
mogatásának feltételeit. A
megállapodás értelmében a
város anyagilag támogatja
például a megyei fenntartású
Jókai-színházat, a Napsugár
Bábszínházat, a megyei

könyvtár városi feladatellátá-
sát, a Bárka címû folyóiratot. 
A két önkormányzat közös

munkacsoportot hoz létre Sík
Ferenc mellszobrának állítá-
sával kapcsolatosan és tizen-
egymillió forintot különítenek
el költségvetéseikbôl a bé-
késcsabai pályaudvaron lét-
rehozandó éjjeli ifjúsági váró
kialakítására. A megye és a
megyeszékhely sok más mel-
lett megegyezett abban, hogy
folytatják a nagy nemzetkö-
zi rendezvények kapcsán ki -
alakult eddigi eredményes
együtt mûködést.

-MSE-

A csatornahálózat terve
Bizonyos részek vonatkozá-
sában kérte a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség egységes
álláspontjának kialakítását. A
részletes megvalósíthatósági
tanulmány véglegesítése, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igaz-
gatósága által történô jóváha-
gyása még várat magára, mi-
vel a pénzügyi elemzések el-
húzódnak. Ezen okok miatt, il-
letve mivel a létesítési és kör-

nyezetvédelmi engedély még
nem áll rendelkezésre, a
szennyvíztisztításra és csator-
názásra vonatkozó pályázatot
a tervezett márciusi határidôig
nem lehetett beadni.
Jelenleg folyik a támogatá-

si kérelemhez még szüksé-
ges dokumentumok összeál-
lítása. A pályázatot a részle-
ges megvalósíthatósági ta-
nulmány minisztérium által
történt jóváhagyását köve-
tôen nyújtja be a város.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Idén márciusban jött el az azidôszak, amikor a vadász-
társaságok kifizetik a haszon-
bérleti díjat az érintett földtulaj-
donosok számára. Ezzel kap-
csolatosan a napokban dr. Vé-
csey Lászlóval, a Békéscsabai
Gazdakör elnökhelyettesével
beszélgettünk.
Mint azt a gazdálkodással is

foglalkozó szakembertôl meg-
tudtuk, ebben az idôszakban a
földtulajdonosoknak érdemes
figyelmesen követni a hirdet-
ményeket, esetleg utánaér-
deklôdni, melyik vadásztársa-
ság mikor milyen módon fizeti
ki a haszonbérleti díjakat. Bé-
késcsabán és környékén több
társaság is érdekelt. Ezek kö-
zül például a Nimród Vadász-
társaság a 2007. évi haszon-
bérleti díjat, mely bruttó 80
Ft/ha, ez év márciusában fize-
ti, mégpedig keddi és csütör-
töki napokon, 15–17 óra között
Békéscsabán, a Bajza utca 11.
szám alatt. 
Dr. Vécsey László arra is fi-

gyelmeztetett, hogy a gazdák-
nak amiatt is hasznos lehet

elôre érdeklôdni a társaságok-
nál, mert így megtudhatják,
hogy vajon milyen okiratok bir-
tokában kaphatják meg járan-
dóságukat. A legtöbb helyen a
fizetés feltétele például a föld-
tulajdont igazoló okmány (tu-
lajdoni lap), személyi igazol-
vány, adókártya. Megfelelô in-
formációkat az önkormányza -
tok hirdetôtábláin, illetve az
érintett vadásztársaságoknál
lehet találni. Mint megtudtuk:
azt az összeget, amelyért a
gazdák nem jelentkeztek, a
helyi önkormányzatnak kell át-
utalják a társaságok.
A csabai gazdakör elnökhe-

lyettese arra is felhívta a figyel-
met, hogy a vadásztársasá -
gok sokat könnyíthetnének a
földtulajdonosok helyzetén, ha
az általuk használt területekrôl
aktualizált nyilvántartást vezet -
nének. Így a gazdák mente-
sülhetnének a kötelezettség
alól, mely szerint kisebb-na-
gyobb földdarabjaikról egyen-
ként szerezzék be a tulajdonvi-
szonyt igazoló okmányokat.

(gajdács)

PÁLYÁZAT
vissza nem térítendô támogatásra 
az építészeti értékek helyi védelméhez

Az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújtható támogatás:

– lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek eseté-
ben: védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát
ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó fôhomlok-
zatra és oldalkert felôli homlokzat felújítására;

– lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében:
védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô
építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó közterületrôl lát-
ható homlokzatok felújítására;

– közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgál-
tató épület stb.): védelemre érdemes, a város hagyományos
arculatát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó
homlokzatok felújítására, a belsô terek rehabilitációt igénylô,
„eredeti” állapotot tükrözô (belsôépítészeti terv alapján törté-
nô) helyreállítására.

A pályázat további részleteit illetôen információ 
a www.bekescsaba.hu internetes honlapon, illetve 

munkaidôben személyesen Békéscsaba Megyei Jogú Város
városépítészeti csoportjánál, Kis Béla városrendezônél, 

a 66/452-252/3081-es telefonszámon kapható. 

Oda a zöldhatóságFizetnek a vadászok

Fotó: Bali Gergô



5CSA BAI MÉR LEG Pályázati felhívások, rendeletek, hirdetmények

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése pályázati felhívást ír ki az alábbi oktatási-nevelési intézmények vezetôi állására a megjelölt feltételekkel: 

A pályázatot meghirdetô szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások, pótlék, egyéb  

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyûlése
Békéscsaba, Szent István tér 7.
5600 

Békéscsabai Központi Szakképzô
Iskola és Kollégium 
Békéscsaba, Puskin tér 1. sz.
Iskolaigazgató

Egyetemi szintû tanári végzettség 
és szakképzettség
5 év szakmai gyakorlat 

ÁEI 2008. augusztus 1.
A megbízás 5 évre szól
Elôny: pedagógus szakvizsga, vagy azzal

egyenértékû szakképzettség

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyûlése
Békéscsaba, Szent István tér 7.
5600

Kazinczy Lakótelepi 
és Trefort Utcai Óvoda
Békéscsaba, Tábor u. 4. sz.
Óvodavezetô

Felsôfokú óvodapedagógusi 
végzettség, 
5 év szakmai gyakorlat 

ÁEI 2008. augusztus 1.
A megbízás 5 évre szól.
Elôny: pedagógus szakvizsga, vagy azzal

egyenértékû szakképzettség 
és szlovák nyelvismeret  

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyûlése
Békéscsaba, Szent István tér 7.
5600

Mackó-Kuckó Óvoda
Békéscsaba, Orosházi út 2. sz.
Óvodavezetô

Felsôfokú óvodapedagógusi 
végzettség, 
5 év szakmai gyakorlat 

ÁEI 2008. augusztus 1.
A megbízás 5 évre szól.
Elôny: pedagógus szakvizsga, vagy azzal

egyenértékû szakképzettség 
és szlovák nyelvismeret  

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése
Békéscsaba, Szent István tér 7.
5600

Százszorszép Óvoda
Békéscsaba, Wlassics st. 4. sz.
Óvodavezetô

Felsôfokú óvodapedagógusi 
végzettség, 
5 év szakmai gyakorlat 

ÁEI 2008. augusztus 1.
A megbízás 5 évre szól.
Elôny: pedagógus szakvizsga, vagy azzal

egyenértékû szakképzettség  

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése
Békéscsaba, Szent István tér 7.
5600

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvû 
Általános Iskola és Diákotthon
Békéscsaba, Thurzó u. 33. sz.
Iskolaigazgató

Felsôfokú szakirányú iskolai végzettség 
és szakképzettség,
5 év szakmai gyakorlat 

ÁEI 2008. augusztus 1.
A megbízás 5 évre szól.
Elôny: pedagógus szakvizsga, vagy azzal

egyenértékû szakképzettség  

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyûlése
Békéscsaba, Szent István tér 7.
5600

Szent László Utcai Általános Iskola 
és Óvoda
Békéscsaba, Szent László u. 17. sz.
Iskolaigazgató

Felsôfokú szakirányú iskolai végzettség 
és szakképzettség,
5 év szakmai gyakorlat 

ÁEI 2008. augusztus 1.
A megbízás 5 évre szól.
Elôny: pedagógus szakvizsga, vagy azzal

egyenértékû szakképzettség

A pályázat benyújtási határideje: 2008. április 7. napja. 
A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Közmûvelôdési és Sportosztályára (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) kérjük címezni.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

ÁRVERÉSEN
kívánja értékesíteni 

Békéscsaba, Franklin utca, 
Báthori utcák mögött 

található 3 db építési telkét.

Helyrajzi számok:
20552/34 – építési telek, 

terület 774 m2

20552/49 – építési telek, 
terület 606 m2

20552/80 – építési telek, 
terület 647 m2

A telkek kikiáltási ára:
bruttó 3700 Ft/m2.
A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlapján

megtekinthetô 
az információk/ajánlati 

felhívások menüpont alatt.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

ÁRVERÉSEN
kívánja értékesíteni 

Békéscsaba, Szarvasi úton 
található telkeit.

Helyrajzi számok: 
6249/1, 6250, 6251

Összterület: 28621 m2

Kikiáltási ár: 
10 000 Ft/m2 + áfa

A hirdetés részletes szövege 
a város internetes honlapján

megtekinthetô, 
az információk/ajánlati 

felhívások menüpont alatt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyûlésének Kisebbségi, 

Érdekegyeztetô és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

pályázatot hirdet
Békéscsaba közigazgatási területén 

tevékenykedô önszervezôdô közösségek 
pénzügyi támogatására

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése
elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a városban
élô vagy dolgozó polgárok önszervezôdô közösségei végez-
nek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok
közéletbe való bevonása, a település fejlesztése, szépítése, 
a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra,
a hagyományok ápolása, a lakosság mûvelôdése, oktatása,
egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlôség megte-
remtése érdekében.

Pályázhat minden civil szervezet, amely tevékenységét a vá-
rosban fejti ki, a lakosságot közvetlenül érintô programot való-
sít meg, és eleget tett a 2007. évi elszámolás kötelezettségé-
nek. (Nem minôsül civil szervezetnek politikai párt és helyi szer-
vezete, szakszervezet, munkástanács, biztosítótársaság.)

Pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

A) Civil szervezetek 
Pályázható összeg: 2 900 000 Ft

B) Nemzetiségi szervezetek 
Pályázható összeg: 1 600 000 Ft

C) Nyugdíjasszervezetek 
Pályázható összeg: 1 200 000 Ft

D) Polgárôrcsoportok 
Pályázható összeg: 1 000 000 Ft

A pályázathoz pályázati adatlapot kell kitölteni!

A pályázatok benyújtási határideje: 2008. április 14.

Elbírálás: a Kisebbségi, Érdekegyeztetô és Külkapcsolati 
Bizottság 2008. májusi ülésén, az alapítványok
esetében a 2008. májusi közgyûlésen.

A bizottság a pályázatokat a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött
adatlap és kiegészítô információ alapján tudja értékelni. A
2008. évi támogatás felhasználásáról 2009. március 30-ig kell
elszámolni számlával, egyszerûsített számla, hitelesített kivo-
nat másolatával. Az eredeti számlán fel kell tüntetni a követ-
kezô szöveget: „A rendezvény a KÉK Bizottság által nyúj-
tott támogatásból valósult meg.” Az elszámolásnál az 1998.
évi LXVI. törvény, az 1997. évi LXXX. törvény és az 1995. évi
CXVII. törvény elôírásait kell figyelembe venni.

A KÉK Bizottság fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályá-
zati keretösszeg egészét megfelelô pályázat hiányában nem
osztja ki.

A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlésének Kisebbségi,
Érdekegyeztetô és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága, 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A pályázati ûrlapok letölthetôk 
a http://www.bekescsaba.hu honlapról.

TAVASZI VÁROSI NAGYTAKARÍTÁS 2008
VESZÉLYES HULLADÉKOK SZERVEZETT BEGYÛJTÉSE Békéscsaba közigazgatási területén

2008. április 5., szombat
– Erzsébethely (Jamina) teljes területe

2008. április 6., vasárnap
– A Szarvasi, a Berényi és az Ôszi u. által határolt terület (Mokry)
– A Berényi, a Békési, a Bezerédj, a Pulszky és a Rövid u. által
határolt terület
– A Békési, a Május 1., a Móricz Zs., a Vandháti, a Kórház és a
Kiss Ernô u. által határolt terület

2008. április 12., szombat
– A Baross, a Luther, az Illésházi, a Kazinczy utcák és a Szarva-
si út által határolt terület

– Az I. kerület a Bartók Béla útig
– A VI. kerület

2008. április 13., vasárnap
– Mezômegyer, Fényes, Gerla
– Béke-kertek, Oncsa-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, 
Kastélyszôlôk, Kenderföldek

2008. április 19., szombat
– A belváros (a Bartók B. u., Szabadság tér, Szent István tér, 
Luther u., Jókai u., Andrássy u., Temetô sor által határolt 
terület) és a Penza-ltp., a Kazinczy-ltp., a Millennium-ltp., 
a Lencsési ltp.

A városi takarítással kapcsolatban a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályán, a 66/523-800/2131-es telefonszámon kér-
hetô felvilágosítás.
Lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a TAPPE Kft. ügyfélszolgálati irodáján, a 66/447-150-es telefonszámon kérhetô.
A veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem veszélyes hulladékok begyûjtésével kapcsolatban a FECO-
FERR-FÉM Bt. telephelyén, a 66/435-266-os vagy a 20/942-8392-es telefonszámon kérhetô további felvilágosítás.

Begyûjtés idôpontja Helyszín Átvételre kerülô hulladékok  

2008. április 5.
8.00–12.00

1. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
2. Jamina – az orvosi rendelôk elôtti parkoló
(Bacsányi u.)

3. Lencsési ltp.
(Lencsési Közösségi Ház)

4. OBI-parkoló 

A lakosság mennyiségi korlátozás és átvételi díj nélkül
adhatja le a felsorolt hulladékokat:

• Gépjármû-, kerékpár-gumiabroncsok
• Hûtôszekrények
• Ólom akkumulátorok, telefonakkumulátorok
• Fénycsövek, izzók és egyéb higanytartalmú hulladékok
• Szárazelem
• Számítógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók,
nyomtatók, szkennerek, telefonok stb.

• TV, rádió, mikró, mosógép, centrifuga, kávéfôzô, teafôzô,
elektromos/kombi tûzhely, rezsó stb.

2008. április 12.
8.00–12.00 

1. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye, Gerla 
2. A belvárosi óvoda melletti parkolóban, 
a szelektív hulladékgyûjtô sziget mellett

3. Fényesen, a fatornyos iskola elôtt
4. Gerla   

2008. április 19.
8.00–12.00 

1. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye 
2. Víztorony 
3. Mezômegyer (Október 23. tér)   

2008. április 26.
8.00–12.00 

1. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye
2. Malom tér
3. OBI-parkoló   

2008. április 5.
2008. április 12.
2008. április 19.
2008. április 26.
8.00–12.00 

FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye, 
Békéscsaba, Gyár u. 2. 

A lakosság az alábbi hulladékokat háztartásonként
összesen max. 10 kg mennyiségig díjmentesen 
adhatja le a megadott idôpontokban:

• Festék-, lakkhulladék
• Szerves oldószerek, melyek festékek eltávolításából 
keletkeznek

• Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
• Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók
• Növényvédô szerek
• Olaj és zsír  

LOMTALANÍTÁS Békéscsaba közigazgatási területén

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô, rendszeres hulladékszállítás keretében elszállításra nem kerülô nem 
veszélyes hulladékokat – pl. lom – szállítják el. 

A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük, hogy a hulladékot legkorábban a szállításra megjelölt napon
reggel 7 óráig helyezzék ki. 



Pályázati felhívások, rendeletek, hirdetmények CSA BAI MÉR LEG6

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének 5/2008. (III. 3.) rendelete 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési 
szolgáltatás díjainak megállapításáról 

és a szolgáltatások egyes kérdéseirôl szóló 
30/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlé-
se a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény 44/A § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében biztosított jogkörében eljárva, az árak megállapítá-
sáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-el-
vezetési szolgáltatás díjak megállapításáról és a szolgálta-
tások egyes kérdéseirôl szóló 30/2002. (XII. 19.) önkor-
mányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 2. §. (1) bekezdésében szabályozott díjak helyé-
be az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A szolgáltatás díjai mint legmagasabb hatósági díjak
2008. március 1-jétôl  a következôk: 

a) Vízmérôk üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatási 
díjak (alapdíjak) a vízszolgáltatásban, áfa nélkül 

b) Fogyasztás mennyiségétôl függô víz- és szennyvíz-
díjak, áfa nélkül:

Vízdíj: 237,90 Ft/m3

Csatornadíj: 225,50 Ft/m3

c) Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási)
díja, amely a mindenkori érvényes csatornadíj másfél-
szerese (áfa nélkül):

a szippantott szennyvíz 
fogadási díja: 338,30 Ft/m3

d) Vízszolgáltatás díja: vízmérô méretétôl függô alapdíj és
a fogyasztott víz díjának összege.”

2. §
Ez a rendelet 2008. március hó 1. napján lép hatályba.

Vantara Gyula Dr. Benedek Mária 
polgármester jegyzô

LAKOSSÁGI ÉS ÖNKORMÁNYZATI 
VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK:
„A hatósági díjtól eltérô vízdíj és csatornadíj alkalmazása”
tárgyú 112/2008. (II. 28.) sz. közgyûlési határozat értelmé-
ben 2008. március 1-jétôl

a lakossági vízdíj: 131,50 Ft/m3 + áfa
a lakossági csatornadíj: 141,20 Ft/m3 + áfa

az önkormányzati vízdíj: 184,30 Ft/m3 + áfa
az önkormányzati csatornadíj: 202,00 Ft/m3 + áfa

Támogatás iránti kérelmet azon Békéscsaba közigazgatási te-
rületén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendel-
kezô magyar állampolgárok, vagy érvényes tartózkodási, be-
vándorlási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkezô külföldi
állampolgárok, vagy menekültként elismert személyek nyújt-
hatnak be, akik Békéscsaba közigazgatási területén kívánják
elsô otthonukat felépíteni vagy megvásárolni.

A támogatást igényelhetik: házaspárok, élettársak, kiskorú
gyermeke(ke)t nevelô egyedülálló személyek.

Az önkormányzati támogatás saját erônek minôsülô pénz-
támogatás, amely nyújtható:

1. LAKÁS (ÚJ VAGY HASZNÁLT) VÁSÁRLÁSÁHOZ a végle-
ges (ügyvédileg ellenjegyzett) adásvételi szerzôdés megköté-
sét követô 120 napon belül az alábbi jogcímeken:

– vételárhátralék csökkentésére vagy kiegyenlítésére, amennyi-
ben az önkormányzati támogatás folyósításáig a vételárból (az
adásvételi szerzôdés szerint) legalább az önkormányzati tá-
mogatásnak megfelelô összegû tartozás áll fenn; ebben az
esetben a támogatás összege az eladót illeti;

– pénzintézeti hitel csökkentésére, amennyiben az önkor-
mányzati támogatás folyósításáig a vételár (az adásvételi
szerzôdés szerint) kiegyenlítésre került, azonban a lakás
megvásárlásához – pénzintézeti szerzôdéssel igazoltan – leg-
alább az önkormányzati támogatásnak megfelelô összegû la-
káshitel-tartozás áll fenn, és a pénzintézet elfogad elôtörlesz-
tést, valamint hozzájárulását adja az önkormányzati jelzálog-
bejegyzéshez az ingatlan-nyilvántartásba; ekkor a támogatás
összege a hitelt folyósító pénzintézethez kerül átutalásra.

Lakásvásárlás esetén önkormányzati támogatás akkor igé-
nyelhetô, ha az eladó az igénylônek nem közeli hozzátartozó-
ja (házastársa, gyermeke, szülôje, testvére, egyenes ágbeli ro-
kona) és nem élettársa.

Magánkölcsön, illetve nem pénzintézeti kölcsön kiegyenlítésé-
re támogatás nem nyújtható.

2. LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ a használatbavételi engedély kiadá-
sáig, amennyiben az igénylôk rendelkeznek hatósági építési
engedéllyel, és igazolják (a benyújtást megelôzô 30 napnál
nem régebbi tulajdonilap-másolattal), hogy az építési telek tu-
lajdonukat képezi.

A kamatmentes kölcsön összege – rászorultságtól és szociá-
lis helyzettôl függô differenciált támogatás keretében – mini-
mum 100 000 Ft, maximum 800 000 Ft lehet.

A támogatás visszafizetését havi egyenlô – minimum 5000 Ft,
maximum 14 000 Ft összegû – részletekben és legfeljebb 5 év
alatt kell teljesíteni.

Az önkormányzati kamatmentes kölcsön visszafizetése a szer-
zôdés megkötését követô maximum 12. hónap elsô napjától
esedékes.

Az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba a kölcsönösszeg
erejéig jelzálogjogot, a kölcsön visszafizetésének idôtartamá-
ra elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be.

Elsô lakástulajdon megszerzésének kell tekinteni azt az esetet
is, amikor az igénylônek, házastársának, élettársának, kiskorú
gyermekének

a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van olyan
lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy
öröklés útján került a tulajdonukba, vagy

b) a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcí-
mén, haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a ha-
szonélvezô bent lakik, vagy

c) önkormányzati tulajdonban lévô, illetôleg szolgálati jogvi-
szonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszo-
nya van, azonban arról – támogatás iránti kérelme számára
kedvezô elbírálása esetén – érvényesen írásban lemond és
a bérbeadó azt írásban elfogadja.

A lakás építéséhez, illetve új vagy használt lakás vásárlásához
nyújtható kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálásakor
elônyben részesíthetô, aki

a) legalább 2 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezik;

b) gyermeke(ke)t nevel;

c) önkormányzati bérlakás bérlôje, különös tekintettel az Erzsé-
bet lakópark I–II. ütem lakóegységeiben, az ifjúsági garzon-
házban, valamint az Irányi u. 4–6. szám alatt átmeneti elhe-
lyezést nyert bérlôk.

A kamatmentes kölcsön támogatás iránti kérelmet forma-
nyomtatványon kell benyújtani.

A formanyomtatvány igénylésének, a kérelem benyújtásá-
nak helye: polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztály, 
Békéscsaba, Szabadság tér 11–17., földszint 21-es iroda, 
telefon: 452-252/4019-es mellék.

A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölt-
hetô.

A kérelem benyújtásának határideje: 2008. április 30.

A kérelmek elbírálása az egészségügyi, szociális és lakásügyi
bizottság hatásköre.

A kérelem elbírálásának várható idôpontja: 2008. május.

A támogatás várható kifizetése (átutalása): 2008. június hó
folyamán.

Közérdekû közlemény
az ÓVODÁBA történô jelentkezésrôl

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatala értesíti az érintett szülôket, hogy a 2008/2009-es
nevelési évben az óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilván-
tartásba vétele az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör nagyter-
mének elôterében (Békéscsaba, Derkovits sor 1.), Mezôme-
gyeren és Gerlán az óvodában történik.

A jelentkezés ideje:
2008. április 28. (hétfô) 8.00–18.00 óra
2008. április 29. (kedd) 8.00–18.00 óra
2008. április 30. (szerda) 8.00–18.00 óra

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint békés-
csabai lakóhelyû és tartózkodási helyû kisgyermek, aki 3. élet-
évét 2008. december 31. napjáig betölti. 

A közoktatásról szóló törvény értelmében köteles óvodába
beíratni gyermekét a szülô abban az évben, amelyben az 
5. életévét betölti.

Amennyiben a szülô a fenti idôpontban nem él az óvodába je-
lentkezés lehetôségével, úgy választási lehetôsége a szabad
férôhellyel rendelkezô óvodákra korlátozódik.

Az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvo-
dákról szóló ismertetô a város honlapján, www.bekescsaba.hu
címen, valamint az óvodákban megtalálható.

A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta, lakcímigazoló igazolványa, valamint a szülô (gondvi -
selô) személyi igazolványa, lakcímigazoló igazolványa
szükséges.

Vízmérô 
mérete 
(mm)

Értékesítési irány

Alapdíj
Vízóra bérlet, 
karbantartás
(Ft/db/hó)

13–20
Lakossági 520

Nem lakossági 787

25–40
Lakossági 

és nem lakossági

5 560

50–80 16 210

100–200 26 400

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyûlésének Kisebbségi, 

Érdekegyeztetô és Külkapcsolati (KÉK) Bizottsága

pályázatot hirdet
Békéscsabán mûködô egyházi ingatlanok 

felújításának támogatására.

Támogatásban részesülhetnek:

• azok az egyházi közösségek, amelyek tulajdonában 
vagy kezelésében egyházi ingatlanok vannak,

• akik városképi szempontból védelemre érdemes épület 
fel újí tását, illetve idegenforgalmi látványosságot nyújtható 
belsô tér „eredeti” állapotára való visszaállítását, 
megôrzését tervezik.

Az igényelt támogatás összege mellett kérjük megjelölni a sa-
ját erôbôl elvégzendô munka értékét.

Pályázati keretösszeg: 3 000 000 Ft.

A pályázathoz pályázati ûrlapot kell kitölteni.

Benyújtási határidô: 2008. április 14.

Elszámolási határidô: 2009. március 31.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyûlésének 

Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
2008. évi közmûvelôdési és mûvészeti pályázat címmel.

A pályázati keretösszeg: 6 000 000 Ft.

Pályázat benyújtási határideje: 2008. április 28.

A részletes pályázati kiírás és ûrlap Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közmûvelôdési és Sport-
osztály közmûvelôdési csoportjánál (5600 Békéscsaba, Szent
István tér 7.) kérhetô, vagy a www.bekescsaba.hu weboldalról
letölthetô.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
ÁRVERÉSEN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI 

a Békéscsaba-Gerla, Hámán Kató utcában 
található 9 db építési telkét

Helyrajzi számok: 
18525 – terület 1038 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 038 000 Ft
18526 – terület 1047 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 047 000 Ft
18528 – terület 1061 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 061 000 Ft
18529 – terület 1076 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 076 000 Ft
18530 – terület 1085 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 085 000 Ft
18531 – terület 1094 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 094 000 Ft
18532 – terület 1104 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 104 000 Ft
18533 – terület 1113 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 113 000 Ft
18535 – terület 1132 m2, kikiáltási ár: bruttó 1 132 000 Ft

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján
megtekinthetô az információk/ajánlati felhívások 

menüpont alatt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a „BÉKÉSCSABAI TEHETSÉGEKÉRT” címû 

önkormányzati támogatásra
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz mû -
velôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága pályázatot ír ki a
békéscsabai állandó lakhelyû, felsôoktatási intézmények nap-
pali tagozatán tanuló tehetséges diákok – tanulmányokhoz
kapcsolódó – külföldi képzésének, tanulmányútjának támoga-
tására.

A pályázat teljes szövege és a jelentkezési ûrlap letölthetô 
a www.bekescsaba.hu honlapról.

Beadási határidô: 2008. április 30.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyûlésének 

Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
ifjúsági feladatok ellátására.

Pályázati keretösszeg: 1 800 000 Ft.

A részletes pályázati felhívás és ûrlap letölthetô a www.bekes-
csaba.hu honlapról. A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Közmûvelôdési és Sport Osztályán (Békéscsaba, Szent István
tér 7.), vagy a 66/523-819-es telefonszámon kérhetô.. 

FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

elsô lakástulajdon megszerzéséhez nyújtható kamatmentes kölcsön 
támogatás igénylésére
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Gazdikeresô

Szomorú története van Tal-
pas kutyának, aki a Két-
egyházi úti menhelyen vár-
ja sorsa jobbra fordulását.
Mint azt a csabai állatvé-
dôktôl megtudtuk, gazdája
meghalt, s a kutya árván
maradt. A Corvin utca kör-
nyékén jól ismerik, hisz ott
kóborolt, szeretetre vágyva
mindig hozzácsapódott va-
lakihez. Az utcán nem ma-
radhatott, így került a men-
helyre. Lassan egy éve itt
lakik, és eddig nem akadt
gazdája a már nem túl fia-
tal, kb. hatéves, jó kondí-
cióban lévô, ivartalanított,
középtermetû kannak.
Jó jelzôkutya lenne be-

lôle, szeret ugatni. Kan ku-
tyákkal nem, de a szukák-
kal nagyon jól kijön. Em-
berrel szemben barátsá-
gos. Tel: 30/32-22-776.

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)

HIRDESSEN
LAPUNKBAN!

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

kulcsrakész lakások eladók 30 m2-tôl 90 m2 alapterületig. 

Érdeklôdni: 06-66/524-679, 06-70/523-4295. 

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

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

szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.

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

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

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

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

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

A Békéscsabai JAMINA SE
szakosztálya

labdarúgó-toborzót  tart
1993-ban, 1994-ben, 1995-ben, 
1996-ban született  gyermekek  

számára.
Toborzó helye és idôpontja:
Bessenyei úti sporttelep
2008. márc. 22., szombat, 10 óra
2008. márc. 25., kedd, 10 óra
(Fölszerelést mindenki hozzon!)

GYERTEK  FOCIZNI 
A JAMINA SE 
csapatába!

LABDARÚGÓ-TOBORZÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör pályázatot hirdet

közmûvelôdési szakember II. 
munkakör betöltésére

Munkáltató: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör 
(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.).

Betöltendô munkakör: közmûvelôdési szakember II. 
Ellátandó fôbb munkaköri feladatok: koncertek, rendezvények szervezése. 
Pályázati feltételek:
• büntetlen elôélet, magyar állampolgárság, cselekvôképesség, 
• fôiskolai szakirányú végzettség (mûvelôdésszervezô), illetve nem szakirányú fôis-
kolai végzettség mellett szakirányú felsôfokú szakképesítés,

• szakmai gyakorlat. 
Benyújtandó iratok, igazolások: 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló bizonyítványok fénymásolata, 
• részletes szakmai önéletrajz.

A pályázat benyújtásának feltételei, elbírálása: 
• A pályázati anyag beadási határideje: 2008. április 1.
• Az elbírásra 2008. április 4-ig kerül sor, melynek eredményérôl írásban tájékozta-
tást küldünk, és az eredménytelen pályázók anyagait visszaküldjük.

• Az állás betölthetô az elbírálás után azonnal.
A kinevezés helyettesítésre és határozott idôre szól, 2010. július 21-ig. 
Az illetmény és egyéb juttatások meghatározása a KJT ide vonatkozó rendelkezései
és az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör belsô szabályzatai alapján történik. 
Beadási cím: Ifjúsági Ház és Általános Társaskör, 

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1., Pf. 60.
További információk: Kovács Anikó, 66/449-222.

Jelzáloghitel-értékesítésre
és magán-nyugdíjpénztári

tagtoborzásra

MUNKATÁRSAKAT
KERESEK.

Jelentkezés: 30/538-8833.

SZEGEDEN BÚTOROZOTT 

ALBÉRLETEK
KIADÓK.

TEL.: 30/326-8630.

Abékéscsabai Szent-
Györgyi Albert Gimná-

zium, Szakközépiskola és
Kollégium „leányarcú” kollé-
giuma – hagyományainak
megfelelôen – az idén márci-
usban is megrendezte a Kos-
suth Zsuzsanna-napokat.
Az ünnepséget Tálas Csa-

ba, iskolánk igazgatója nyitot-
ta meg. Köszöntôjében a kol-
légium hagyományôrzô tevé-
kenységének tisztelgett, nyo-
matékot adva a hagyomány-
ôrzés közösségformáló, ösz-
szetartó erejének.
Mint minden tanévben, az

idén is sor került a Kossuth
Zsuzsanna-díj átadására,
amelyet közösségi munkájá-
ért és kiváló tanulmányi ered-
ményéért Katona Emese, a
Széchényi István Két Tanítási
Nyelvû Szakközépiskola vég-
zôs növendéke, a Radnóti
csoport tagja nyert el. A díjat
Kalászné Gelencsér Ilona, a
kollégium vezetôje adta át.
A megnyitót a Bartók Béla

Zenemûvészeti Szakközépis-
kola Varga Tünde zenetanár
által vezényelt vegyes karának
hangversenye, valamint az au-
lában elhelyezett képzômûvé-

szeti tárlat megnyitása tette
színessé és hangulatossá.
Az 1848-as forradalom em-

lékének, valamint a kollégium
névadójának tisztelegtünk
egy vetélkedô keretén belül,
ahol lányaink elszavalhatták
Petôfi mélyen szántó szavait:
„Talpra magyar, hí a haza!…”
A Kossuth Zsuzsanna-na-

pok egyik „fénypontja” a szer-
da délután megrendezett
szépségverseny volt, ahol
kollégiumunk szépét és ud-
varhölgyeit választotta meg
az erre felkért zsûri. Az idei
tanév nyertese Balatoni Szi-
monetta (Jankay csoport), két
udvarhölgye Cseh Anikó (Keri
csoport) és Táncos Ramóna

(Barátok közt csoport) lett. A
közönség is szavazhatott, és
az általa felkínált díjat Ivanov
Vivien, a Radnóti csoport tag-
ja nyerte.
Hagyományunkhoz híven

az idén is megszerveztük a
„Szivárvány” mûvészeti talál-

kozót. Józsa Mihály elô adó -
mûvész ünnepélyes megnyi-
tója után a diákok különbözô
mûvészeti szekciókban mér-
hették össze alkotói tevé-
kenységük eredményességét
meghívott mûvésztanárok ér-
tékelô jelenlétében.
A versírás segítô tanára

Csepelényi Attila, az ének
szekció mûvésztanára Perlaki
Attila, a rajz- és képzômûvé-
szeti tárlat értékelôje Varga
Jánosmûvésztanár, a vers- és
prózamondás segítô elô adó -
mûvésze Józsa Mihály volt.
A Kossuth Zsuzsanna-he-

tet a diákönkormányzat prog-
ramjai is gazdagították az es-
ték folyamán szervezett kü-

lönbözô vetélkedôk (aktivity,
„széf”-vetélkedô stb.) és kon-
cert formájában.
Programjaink nyitottak vol-

tak a város iskolái és kollégiu-
mai számára.

Ananené Mária 
nevelôtanár 

Kossuth Zsuzsanna-napok
Színészi jubileum. A festett deszkák világában ünnepélyes
esemény számba megy a jubiláris évforduló. A csabai Mezey
Kálmán színtársulatának egyik kiváló és sokoldalú tagja, F.
Papp Erzsébet színészkedésének 30. évköréhez érkezett. Az
esti Falu rossza címû elôadáson a legkiválóbb szerepet a jubi-
láns játssza. A színtársulat elôadás elôtt fogja ünnepelni a ju-
bilánst, akinek a nap emlékére aranyláncot fognak átnyújtani.

Március 15. Az ébredés, a szabadság nagy ünnepét, március
15-ét Csabán impozáns keretek közt ünnepelték. A felsôbb le-
ányiskolában Donner Lajos igazgató magas szárnyalású be-
szédben méltatta a nemzeti ünnepet. A diákság színvonalas
mûsort adott. Délután a Kossuth-szobor elôtt a Rudolf fôgim-
názium rendezésében ünnepelt a csabai diákság és a város la-
kossága.

Sírkoszorúzás. A gyászos emlékû segesvári csatában halá-
losan megsebesült Fábry Pál csabai honvéd. Fábryt megse-
besülten hozták Csabára, ahol belehalt súlyos sebeibe. A ha-
zafias érzelmû Hilló Mátyás gyûjtést indított azon célból, hogy
a hôsi halott sírját méltó tisztelettel megkoszorúzzák. A koszo-
rúzásra a menet délután indult a városháza elôl.

Tervezik a polgári iskolát. A csabai polgári iskola hajlékának
felépítésével már néhány éve foglalkoznak az illetékes ténye-
zôk. Békéscsabára érkezett Sárkány Ervin Ottó mûépítész a
kultuszminisztérium megbízásából, és megnézte az épülô is-
kolának kijelölt helyszínt, hogy a tervezést elkezdhesse.

Szerkeszti: Gécs Béla  

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

Békéscsabai 
Irodalmi Estek

Az aradi Irodalmi Jelen
munkatársai mutatkoz-

tak be a legutóbbi, a Frankó
Produkciós Iroda jóvoltából
immár hagyományossá vált
Békéscsabai Irodalmi Este-
ken. Képünkön Tege Antal
színmûvész felolvas a mû -
vekbôl.

Fotó: Bali Gergô

Tel./fax: 06-66/640-757, mobil: 06-30/869-3351; info@hoopla.hu

Békéscsabán, az Andrássy út 50. sz. alatt megnyitottuk

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
ÜZLETÜNKET (Ételbár mellett)

Számítástechnikai alkatrészek, 
kiegészítôk, számítógépek, 
monitorok, nyomtatók 
és nyomtatási kellékanyagok 
nagy választékban.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaajjddaa  uuttccáábbaann, nyugodt környezetben 735 nm-es telken lévô 100 nm-
es, földszintes családi ház (két szoba, konyha + étkezô) tégla falazattal, egyedi, kon-
vektoros fûtéssel, teljes közmûvel, rendezett telekkel, kétállásos garázzsal eladó. 
ÁÁrr::  1122 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann, 350 nm-es telken lévô 72 nm-es (1 + 2 fél szoba, kony-
ha, étkezôs) családi ház nagy elôszobával, fürdôszoba külön WC-vel, radiátoros hô-
leadókkal, rendezett telekkel, félig fedett terasszal, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1133 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann,, 1200 nm-es telken lévô 100 nm-es, vegyes falazatú csa-
ládi ház (három szoba, konyha + étkezô) rendezett telekkel eladó. Ár: 13 000 000 Ft.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáábbaann, 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es (plusz 54 nm beé-
píthetô tetôterû), 2004-ben épült családi ház nappali + amerikai konyhával, étkezô-
vel, két szobával eladó. ÁÁrr::  1133 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann, frekventált helyen, 700 nm-es telken lévô 100 nm-es,
két és fél szobás családi ház rendezett telekkel, különválasztott, 50 nm-es, jelenleg
italboltként mûködô helyiségel, külön WC-vel, fürdôszobával, öltözôvel eladó. 
ÁÁrr::  1188 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 84 nm-es, kétszintes, 80 %-ban elkészült in-
gatlan (lent nappali amerikai konyhával, WC-vel, kamrahelyiséggel), terasz + elôkert,
a tetôtérben két szobával, fürdôszoba külön WC-vel eladó. ÁÁrr::  99 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann 1000 nm-es telken lévô 100 nm-es, polgári jellegû
ház három szobával, két garázzsal eladó. ÁÁrr:: 99  990000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn 1500nm-es telken 100 nm-es, háromszobás, tégla, félkom-
fortos, csempekályhás családi ház eladó. ÁÁrr::  1100 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház két szo-
bával áron alul eladó. ÁÁrr:: 1122  880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeetthhlleenn  uuttccáábbaann, frekventált helyen, 460 nm-es telken lévô 80 nm-es
családi ház rendezett telekkel, két szobával, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1122 880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHáárrssffaa  uuttccáábbaann 600 nm-es telken 80 nm-es, kétszobás családi ház
szép állapotban, sürgôsen eladó. AAzz  áárr  iirráánnyyáárr::  1133  000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 90 %-ban elkészült, 80 nm-es családi ház elô-
kerttel, hátsó kis méretû telekkel, nappali + két szobával, fürdôszobával, két WC-vel
eladó. Teljesen kulcsrakész állapotban kerül átadásra. ÁÁrr::  1144 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaammiillllaa  uuttccáábbaann, 310 nm-es telken 110 nm-es családi ház teljesen fel-
újítva, garázzsal, öt szobával eladó. ÁÁrr::  1155 550000  000000  FFtt..

MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann 540 nm-es telken 190 nm-es, ötszobás, központi és
vegyes fûtésû családi ház eladó. ÁÁrr:: 1166  220000  000000  FFtt..

SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann, frekventált, csendes helyen 82 nm-es, polgári típusú, tégla-
blokkos ház egy nagy szobával, konyhával, étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1166 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann kis telken 82 nm-es, két szoba + nappalis csa-
ládi ház eladó. Nincs kész, a burkolás és a festés hiányzik. ÁÁrr::  1133 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, csendes környezetben, 700 nm-es telken 120 nm-
es, szép családi ház négy szobával, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  2266 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm összterületû családi ház
parkosított kerttel eladó (két épület, 100 + 100 nm). ÁÁrr::  2288 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzíívv  uuttccáábbaann, 500 nm-es telken 170 nm-es, kétszintes családi ház
szép, parkosított kerttel, hat szobával eladó. ÁÁrr::  3355 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGaarraayy  uuttccáábbaann, 1200 nm-es telken 360 nm-es, szép kivitelezésû csa-
ládi ház öt szobával, fûthetô garázzsal eladó. ÁÁrr::  5533 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁrrppáádd  ssoorroonn, frekventált környezetben, 1400 nm-es telken lévô 310
nm-es, luxus családi ház 70 nm-es, nagy nappalival, klímával eladó. ÁÁrr::  7788 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, 55660000  nnmm--eess  tteellkkeenn  lléévvôô,, kkéésszz  ssppoorrttcceennttrruumm profi tenisz-, illetve fallab-
dapályákkal, bôvítési lehetôséggel eladó. ÁÁrr::  8888 000000  000000 FFtt..

LLaajjoossmmiizzssee  kköözzppoonnttjjáábbaann,, frekventált helyen három generáció számára is alkalmas, 1500
nm-es telken lévô 417 nm-es luxus családi ház három kialakított apartmannal, úszó-
medencével, négyállásos garázzsal, szép, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  113355 000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, közel a centerhez, téglablokkos épületben elsô emele-
ti, 54 nm-es lakás (két szoba, konyha + étkezô) egyedi fûtéssel eladó. Ár: 99  550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaannmagasföldszinti, 52 nm-es, két szoba konyhás lakás
egyedi fûtéssel, parkettás szobákkal, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  88 110000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, tízemeletes tömbben 8. emeleti, 47 nm-es, egy + fél
szobás lakás központi radiátoros fûtéssel, szônyegpadlós, illetve parkettás szobák-
kal, ablakain reluxával, erkéllyel, beépített konyhabútorokkal eladó. Ár: 66  220000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 2. emeleti, 39 nm-es lakás egyedi fûtéssel, beépített
konyhabútorral eladó vagy elcserélhetô kétszobás belvárosi lakásra értékegyezte-
téssel. ÁÁrr::  66 770000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp--eenn 4. emeleti, egyedis, másfél szobás tégla lakás nagy
konyhával eladó. ÁÁrr::  77 330000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 7. emeleti, 54 nm-es, kétszobás, központis lakás er-
kéllyel eladó. ÁÁrr::  77 220000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti, 53 nm-es, tavaly teljesen felújított egy + két
fél szobás lakás központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  77 660000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann 3. emeleti, 48 nm-es, kétszobás, felújított lakás egye-
di fûtéssel, kombi kazánnal, kis rezsivel eladó. ÁÁrr::  77 660000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, nyugodt környezetben 8. emeleti, kétszobás lakás ala-
csony rezsiköltségekkel, felújított állapotban, teljesen berendezett konyhával eladó.
ÁÁrr::  77 220000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáábbaann 3. emeleti, 50 nm-es, kétszobás, egyedis tégla lakás
galériás hálóval eladó. ÁÁrr::  77 880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 4. emeleti, 39 nm-es, egyszobás, egyedi gázos lakás
radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  66 220000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 1. emeleti, 60 nm-es, egyediesített lakás két szobával,
nagy erkéllyel, konyha + étkezôvel eladó. ÁÁrr::  77 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 57 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, egyedis lakás jó álla-
potban, áron alul, sürgôsen eladó. ÁÁrr::  77 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  ssoorroonn 1. emeleti, 55 nm-es, kétszobás lakás (für-
dôszoba külön WC-vel), központi radiátoros fûtéssel eladó.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, négyszintes épületben 4. emeleti, 56 nm-es, egy + két
fél szobás, egyedis lakás felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  88 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáábbaann, frekventált helyen 4. emeleti, 52 nm-es, kétszobás la-
kás egyedi konvektoros fûtéssel, konyhával, kamrával, parkettás szobákkal, hideg-
burkolatos konyha-elôtérrel, beépített konyhabútorokkal eladó. ÁÁrr::  77 770000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 62 nm-es, 2. emeleti, 2007-ben felújított, kétszobás,
konyhás, egyedis, tégla lakás eladó. ÁÁrr::  99 440000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 1. emeleti, 57 nm-es, egyedi fûtésû lakás nagy erkéllyel,
teljesen felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  99 880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 58 nm-es, kétszobás, 3. emeleti, 2006-ban szépen
felújított, egyedis lakás eladó. ÁÁrr::  88 775500  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabboollccss  uuttccáánn 69 nm-es, felújított, három szoba, konyha, étkezôs,
központis, fûtésmérôs, negyedik emeleti lakás tárolóval eladó. ÁÁrr::  1100 660000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, három szoba, konyha, étkezôs
lakás erkéllyel, kis rezsivel eladó. ÁÁrr::  1111 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  WWllaassssiicchh  ssééttáánnyyoonn, frekventált helyen 2. emeleti, 73 nm-es, két szo-
ba + nappalis lakás egyedi fûtéssel, fürdôszoba külön WC-vel, parkettás szobákkal,
hidegburkolatos konyha + étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1133 990000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann, téglablokkos épületben, a 3. emeleten 85 nm-es,
négyszobás lakás szép, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  1144 220000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáánn 70 nm-es, 2005-ben épített lakás két és fél szobával,
egyedi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1155 220000  000000 FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMuunnkkááccssyy  úúttoonn, 2003-ban épült társasházban 4. emeleti, egyedi fû-
tésû lakás egy szobával, nagy nappalival eladó. ÁÁrr::  1166 770000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkii utcán, közel a centerhez, három éve épült társasház-
ban tetôtéri, 96 nm-es, burkolt alapterületû lakás (nappali, két szoba, fürdôszoba kü-
lön WC-vel, klímaberendezéssel, beépített konyhabútorokkal, nagy terasszal eladó.
ÁÁrr::  1177 220000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeeddnnyyáánnsszzkkii  uuttccáánn, téglablokkos társasházban 74 nm-es, két és fél
szobás lakás klímával eladó. ÁÁrr::  1188 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáábbaann földszinti, 116 nm-es, exkluzív, klímás lakás (két szo-
ba, sarokkádas fürdôszoba) eladó. Csere is lehetséges, belvárosi, kisebb lakásra ér-
tékegyeztetéssel. ÁÁrr::  2266 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa,,  aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann, frekventált környezetben, társasházban 1. emeleti, 120
nm-es, luxus felszereltségû lakás három erkéllyel eladó (két szoba + 30 nm-es nap-
pali, sarokkád, hidromasszázskabin). Ár: 29 500 000 Ft.

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann, a centerhez közel, március végi kezdéssel újonnan
épülô társasházban 100–130 nm-es ingatlanok garázzsal, elôkerttel még leköthetôk.

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn, 500 nm-es telken 70 nm-es, másfél szobás családi ház
radiátoros hôleadókkal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr::  1122 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn, hároméves társasházban 90 nm-es, három szoba, kony-
ha, étkezôs, kétszintes lakás modern, beépített bútorokkal eladó. ÁÁrr::  2266 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss--kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200 nm-es sorház hét szobával, amerikai
konyhával, parkosított kerttel eladó. Belvárosi lakást beszámítanak ÁÁrr::  3388 000000  000000  FFtt..

HÁZRÉSZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn 100 nm-es, két és fél szobás, nappalis házrész ga-
lériás háló-kialakítással eladó. ÁÁrr::  1111 990000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann, frekventált helyen polgári típusú, ut-
cai házrész egy nagy szobával, elôszobával, konyha + étkezôvel, külön kamrahelyi-
séggel, konvektoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr::  77 880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EEggrreessssyy  uuttccáábbaann 50 nm-es, szoba-konyhás, elôkertes, utcafronti,
házrész eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr::  44 660000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es utcafronti házrész (egy szoba, konyha, étkezô)
kis virágos kerttel eladó. ÁÁrr::  55 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 200 nm-es telken 51 nm-es, felújított udvari ház-
rész (két szoba, konyha, étkezô) elôkerttel eladó. ÁÁrr::  77 770000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn 112 nm-es, utcafronti házrész közepes méretû telekkel,
két szobával, nappalival eladó. ÁÁrr::  1166 550000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn, nagy forgalmú helyen 30, illetve 20 nm-es helyiségek
kiadók irodák, vállalkozások számára. ÁÁrr:: 3300  000000//hhóó,,  2200 000000//hhóó..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCssaabbaa  CCeenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó cé-
gek, illetve vállalkozások számára. ÁÁrr::  8800 000000  FFtt//hhóó..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn, téglablokkos épületben 68 nm-es, kétszobás lakás reá-
lis áron kiadó. ÁÁrr::  3355 000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 20 nm-es helyiség szép állapotban, vizesblok-
kal, klímával szépségápolási vállalkozásnak kiadó. ÁÁrr::  3300 000000  FFtt//hhóó..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn, frekventált helyen 30 nm-es, háromhelyiséges, tel-
jes közmûvel ellátott ingatlan hosszú távra kiadó. ÁÁrr::  5500 000000  FFtt//hhóó..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn, az Univerzállal szemben 1. emeleti, üvegkirakatos,
kétszintes, 55 nm-es helyiség irodák számára eladó. ÁÁrr::  1100 550000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeeccsskkee  ssoorroonn882 nm-es, körbekerített építési terület halastó közelében
eladó. A víz, gáz lekötve a telken, a villany az utcából bevezethetô. ÁÁrr::  11 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaajjttaa  uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany az ut-
cáról beköthetô. ÁÁrr::  11 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  úúttoonn 788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel, gyü-
mölcsfákkal, fúrott kúttal, körbekerítve eladó. A gáz a szolgalmi úton, a másik utcáról
bevihetô, a villany bevezetve, a víz bevezetése folyamatban van. ÁÁrr::  44 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn, csendes zöldövezetben, a városközponthoz közel 1500
nm-es, körbekerített telek a szennyvíz kivételével teljes közmûvel, szerszámostartó
kis házzal, fúrott kúttal, szivattyúval eladó. ÁÁrr::  88 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOmmaasszzttaa  úúttoonn,, nyugodt, jó környezetben 1500 nm-es, körbekerített,
gyümölcsfás építési telek eladó. Gázcsonk a telken belül, víz, villany az utcában, a
szennyvízcsatornázás folyamatban. Lakáscsere is lehetséges, akár egy az egyben
is! ÁÁrr::  88 880000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssaabbaa  GGyyöönnggyyee  ssoorroonn 810 nm-es telek körbekerítve, gyümölcsfákkal,
szerszámtartó kis házzal eladó. A gáz a telken, a víz az utcában. ÁÁrr::  44 669900  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  úúttoonn 1615 nm-es, társasház építésére is alkalmas építési te-
lek fúrott kúttal, villannyal eladó. A többi közmû a telek elôtt van. ÁÁrr::  55 550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáánn három egybeépített építési telek halastóval, beton-
medencével, horgászházzal, összesen 2900 nm-en eladó. ÁÁrr::  2211 000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyéénn eladó egy 5971 nm-es építési telek, a telek elôtt köz-
mûvekkel. ÁÁrr::  2222 000000  000000  FFtt..

TANYA:

BBéékkééssccssaabbáánn,,  TTaannyyaa  úúttoonn,, aa  bbeekkööttôôúúttttóóll  5500  mm--rree,,  aa  CCeenntteerrttôôll  1100  kkmm--rree,,  1500 nm-es
telken 65 nm-es, 2005-ben felújított, vegyes falazatú, három helyiségbôl álló hétvégi
ház földkábeles villannyal, rendezett kerttel, új csatornával, tetôvel, új vezetékekkel
és kapcsolókkal, riasztóval eladó. A víz és a gáz nincs bekötve. ÁÁrr::  44 775500  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn,, 10 000 nm területen eladó a Rosemarie farm néven mû-
ködô, igényes kialakítású, panzióként mûködô tanya kialakított apartmannal, öt pan-
zió szobával, gyönyörû, parkosított telekkel, befutott vendégkörrel, 12 ló számára is-
tállóval, 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!

Aranypor száll a tájra

A könyv elsô fejezete ez utób-
bi csoportba tartozó alkotókat
veszi sorra – jelesül azokat a
nemzeti klasszikusokat, akik
életük során megfordultak Bé-
kés megyében és „…ennek
valamilyen nyoma is maradt
mûveikben”. Felemelô érzés
olvasni a Petôfi Sándorról,
Arany Jánosról, Jókai Mórról,
Mikszáth Kálmánról, Justh
Zsigmondról, Móricz Zsig-
mondról, Szabó Lôrincrôl, Ily-
lyés Gyuláról, József Attiláról
és Szabó Magdáról írt életrajz-
villanásokat és azokat a jó
magyartanári érzékkel váloga-
tott szövegrészeket, verseket,
melyeket e tájék ihletett.
A második fejezet címe: A

népi írók és örököseik. Somi
Éva ebben a fejezetben azok-
ról az alkotókról ír, akik a népi
írók több szempontból is hete-
rogén irodalmi táborába tar-
toznak; a nemzeti önismeret
és történelemalakítás felelôs-
ségével alkottak és írói hivatá-
sukat küldetésnek tartották.
Szabó Pál, Sinka István, Féja
Géza, Darvas József, Csizma-
dia Imre, Simonyi Imre, Ladá-
nyi Mihály és Sarusi Mihály iro-
dalmi értékeit ôrzi ez a fejezet.
A Kortársak címû zárófeje-

zetben a megye „irodalmi je-
lenének” képviselôi közül mu-

tat be néhányat a szerzô. Azo-
kat, akik vitathatatlanul „a ma-
gyar irodalom élvonalában
helyezkednek el”. A nemrég
elhunyt Határ Gyôzô, Gergely
Ágnes, Krasznahorkai László,
Závada Pál, az újonnan „befu-
tott” Grecsó Krisztián és a je-
lenleg is itt élô Kiss Ottómun-
kásságát ismerteti a fejezet – a
teljesség igénye nélkül. 
Somi Éva abban a remény-

ben indítja útjára Aranypor
címû könyvét, hogy az elsô-
sorban a középiskolai ma-
gyartanítást fogja szolgálni.
Hite szerint: ha a könyvet a
diákok kezébe adjuk, jobban
megismerik általa a megye iro-
dalmi hagyományait, ezáltal
erôsebb érzelmi szálak fûzik
majd ôket Békés megyéhez.
Az Aranypor azonban nem-

csak az iskola világában lehet
hasznos irodalmi kalauz. Azok
számára is értékes kincseket
tartogat, akiket a megye ter-
mészeti szépségei mellett an-
nak szellemi értékei, irodalmi
hagyományai is vonzanak.
Somi Éva könyvének tudatosí-
tó, eszméltetô varázslatára –
Illyés Gyula szavaival – az ol-
vasó úgy érezheti: szebben
kezd ragyogni a békési táj –
aranypor szállt rá.

Szemenyei Sándor

MEZÔMEGYERI VÁGÓHÍD ELADÓ!
Érdeklôdni a 06-70/523-4295-ös telefonszámon.

Textiles konferencia
Március második hétvé-

géjén zajlott Békéscsa-
bán a XI. Országos Textiles
Konferencia, amelyre az or-
szág minden pontjáról érkez-
tek érdeklôdôk. A Békés Me-
gyei Népmûvészeti Egyesü-
let, a Hagyományok Háza és
a Népmûvészetek Szövetsé-
ge két pályázatot hirdetett
meg erre az alkalomra: eskü-
vôk és lakodalmak textíliáit,
valamint erdélyi festékes szôt-
teseket vártak. A pályázatokra
943 alkotás érkezett, ezekbôl
584-et állítottak ki a Balassi-
ban és az evangélikus egyház
Luther utcai tanácstermében,
míg a Szlovák Kultúra Házá-
ban Szlovák hagyományok a
szövésben és a fazekasság-
ban címmel nyílt kiállítás.
A konferencia megnyitójá-

ra érkezôk teljesen megtöltöt-
ték az ifjúsági ház nagyter-
mét. Mint megtudtuk, 140

ember szorgoskodott azon,
hogy a „textilesek” a három
nap során jól érezzék magu-
kat. Pál Miklósné, a rendez-
vény háziasszonya nagy sze-
retettel vette körül a látogató-
kat, akik közül sokan már
nem elôször jártak a csabai
konferencián. A vendégeket

dr. Szurmainé Silkó Mária, az
Oktatási és Kulturális Minisz-
térium közmûvelôdési fôosz-
tályának vezetôje köszöntöt-
te, aki örömmel jegyezte
meg, hogy az idôsebb kor-
osztály mellett ma már a fiata-
loknak is fontos a hagyomá-
nyok ôrzése, átörökítése. 

A megnyitón közremûkö-
dô Dûvô zenekar és a Balassi
Táncegyüttes mûsora köz-
ben Mlinár Pál megemléke-
zett a március 2-án elhunyt
Pesovár Ernôrôl, aki Európa-
hírû tánctörténész és nép-
tánckutató, a zenetudomá -
nyok kandidátusa, a Magyar
Tudományos Akadémia Ze-
netudományi Intézet néptánc  -
osztályának nyugalmazott ve-
zetôje volt.
A konferencián elôadáso-

kat hallgathattak meg az ér-
deklôdôk többek közt a ha-
gyományos festékes szônye-
gekrôl, a lakodalmi szokások-
ról és a hagyományos eskü-
vôi viseletekrôl, sôt ez utóbbi-
ról a gyakorlatban is tapaszta-
latokat szerezhettek, ugyanis
a szervezôk jóvoltából egy
ízig-vérig csabai lakodalom
aktív részesei lehettek.

M. E.

A Jókai-
s z í n h á z
folytatja a
„Van egy
s z a b a d
esté je?”
címû kon-
certsoro-

zatát, mellyel a komolyzene
szerelmeseinek kíván ked-
veskedni. A legutóbbi kama-
razenei est során, március
elsô hétfôjén Vozár M. Krisz-
tián volt a házigazda. Fellé-
pett: Hadobásné Bálint Zsu-
zsa – ének, Farkas Pál – zon-
gora. Az elôadók az elmúlt
száz év dalaiból válogattak.
Elhangzottak Mendelssohn,
Schumann, Brahms, Liszt Fe-
renc, Dvorak, Debussy, Hugo
Wolf és Kodály Zoltánmûvei.

Komolyzenei koncert Kárpátalja irodalma
AKörös Irodalmi Társaság

és a Békés Megyei
Könyvtár meghívására a tava-
szi fesztivál vendége volt a
Beregszászi Magyar Fôiskola
tanára, Vári Fábián László Jó-
zsef Attila-díjas költô, mûfor-
dító, balladagyûjtô. A könyv-
tárban dr. Elek Tibor iroda-
lomtörténész beszélgetett
vele.
A határon túli magyar iro-

dalomból legkevésbé a kár-
pátaljait ismerjük, ahogy dr.
Elek Tibor fogalmazott, ôk él-
tek a legkeményebb politikai
prés alatt, ôk szenvedtek a
legtöbbet, és ma már csak
százötvenezerre tehetô az ot-
tani magyar kisebbség lélek-
száma. Vári Fábián László az
Ugocsa megyei Tiszaújlakon

született 1951-ben. Ungváron
járt egyetemre, és tagja volt a
Kovács Vilmos (a Holnap is
élünk címû regény szerzôje)
vezette Forrás Stúdiónak. A
hatvanas években szamiz -
datként megjelent Együtt iro-
dalmi folyóiratuk a nyolcva-
nas évek végén éledt újra Ha-
todik síp, majd Pánsíp cím-
mel; 2002 óta ismét a régi név 
alatt adják ki. Vári Fábián
László elnökségi tagja a Ma-
gyar Írószövetségnek, írásai-
ban megjelenik a magyarság
legôsibb élményvilága, ver-
seire jellemzô a népköltészeti
ihletettség, a kisebbség meg-
jelenítése. Mûveivel a Bárka
irodalmi folyóiratban is talál-
kozhatunk.

m. e.

Gazdagabb lett a Békés megye irodalmi hagyományait
ápoló könyvvilág: Aranypor címmel megjelent Somi Éva
legújabb irodalmi kötete. A Békéscsabán élô és alkotó ta-
nárnô szenvedélyes magyartanári hivatástudattal állít em-
léket könyvében azoknak az íróknak, költôknek, akik Bé-
kés megyében születtek, illetve azoknak, akiknek nem szü-
lôföldjük e táj, de sorsuk hosszabb-rövidebb idôre erre a
vidékre vezette ôket alkotni.
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ÁLLÁS
Kimagasló jövedelem fô- vagy mel-
lékállásban. Tel.: 30/843-0496.

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

IN GAT LAN
Békéscsabán belvárosi, 2 szobás,
egyedi gázos, IV. emeleti lakás eladó.
Érd.: 70/206-8271, 66/640-730.

Békéscsaba belvárosában, a Csaba
Center közelében eladó egy máso-
dik emeleti, egyszobás lakás. 
Érdeklôdni 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.

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Számítógépek javítása. T.: 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. Tel.: 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.

Zöld Sas Lovagrend 
AFerencváros Békés Me-

gyei és Békéscsabai Ba-
ráti Köre, az FTC-vel történt
történelmi változások „hatá-
sára”, 2008. február végén
tisztújító közgyûlést tartott. A
közgyûlés a baráti kör elnö-
kének újból Botyánszki Györ-
gyöt, a Zöld Sas Lovagrend
nagymesterét, alelnöknek So-
mogyi Imrét, titkárnak Németh
Erikát, az önvédelmi légió pa-
rancsnokának Szegedi Sán-
dort választotta meg.
A baráti körbôl sokan Fi-

desz-, Jobbik-, MIÉP-, KDNP-,
kisgazda párttagok, illetve
szimpatizánsok. Mindannyian
ragaszkodnak az FTC-hez az-

zal az igaz hittel, hogy az FTC
mindig csak a honszeretôk
ôserejébôl merít, amely néki
örök éltet fog biztosítani.
Meggyôzôdésük, hogy a ha-
talom a Ferencvárost „halál-
ra” akarta ítélni. Nem sikerült
neki, fogalmaztak a fradisták.
Üzenik a bolsevik-liberális ha-
talomnak: Fradi volt, Fradi
lesz, míg ember a földön lesz!
Elegük van abból, hogy Bé-
késcsabán a sztálinista dikta-
túra kegyeltjeirôl utcák, terek,
gimnázium van elnevezve.
Ezt a szégyent nem tudják el-
viselni. Amennyiben nem
tûnnek el a városból a bolse-
vik elnevezések, akkor tiltako-

zásul nemzetközi kommunis-
ta ellenállásba kezdenek (ola-
szokkal együtt).
Az olasz Lazio testvércsa-

patuk ultráival, Paolo di Ca-
nióval továbbra is fenn kíván-
ják tartani a baráti kapcsola-
tot. A Ferencváros a Békés-
csaba jobboldali szurkolói kö-
rével a jó kapcsolat ápolására
fog törekedni.
A baráti kör internetes

címe: www.ftcbmbk.mlap.hu
Botyánszki György,

az FTC Békés Megyei 
és Békéscsabai Baráti

Köre elnöke, 
a Zöld Sas Lovagrend

nagymestere

OLVASÓI LEVÉL OLVASÓI LEVÉL OLVASÓI LEVÉL

Ú j létesítmény, megújult
vezetés munkájáról

adott számot Szilvási Ferenc
elnök. A rugalmas vezetés, az
agilis tagság közremûködésé-
vel mozgalmas élet alakult ki.
A megszépült, elegáns épület-
ben és környezetében min-
denki jól érzi magát, hát nem
véletlen, hogy a beszámoló
hangvétele is humoros, köz-
vetlen volt a szakosztályok ér-
tékelése kapcsán.
Mûködik a biliárd- és kár-

tyaszakosztály hétfôtôl szom-
batig. Kedden délután egész-
ségmegôrzô torna van – itt
egy óra alatt többet mozog-
nak, mint a biliárdosok és a
zsugázók egész héten. Igen
gazdag programja volt a lét-
számában egyre növekvô
énekkarnak, akik megyén kí-
vül is hallatják hangjukat. Az
életmódklub hangulatos kirán-
dulásokat szervez, mára ha-
gyományossá vált a Balázs
Imre által vezetett, békési
nyugdíjasokkal közös, dánfo-
ki egész napos találkozó.
Nagy sikere volt az alapító

tagok részére megrendezett
ünnepségnek is. A pályázato-
kon elnyert pénzbôl tovább
szépül a székház és környéke.
Korszerû hangosítóberende-

zés készült. Telt a pénzbôl
még elektromos zongorára,
videofelvevôre, digitális fény-
képezôgépre és az ehhez
kapcsolódó szerelvényekre is.
Az elnök a továbbiakban is-

mertette a legutóbbi aktívaér-
tekezlet döntését, miszerint az
éves tagdíj 2008. január 1-jétôl
1500 forint lesz. A beszámolót
az ellenôrzô bizottság jelenté-
se követte, eszerint a bizony-
lati és pénzügyi elôírásoknak
megfelelôen történnek az el-
számolások. Ezt követôen az
alapszabályunk kisebb módo-
sításait hagyta jóvá a köz -
gyûlés. A hozzászólók hang-
vételébôl is kitûnt, hogy az el-
múlt év munkája alapján egy
kiegyensúlyozott, harmoniku-
san egymás mellett élô kollek-
tíva alakult ki az egyesületen
belül.
A közgyûlés záró akkordja

a jutalmazás volt. Az egész
közgyûlés szellemének meg-
felelôen, ahogy azt a „törzs-
kultúra” megköveteli, a jutal-
mat egy szál virág kíséretében
adta át az elnökünk.
Hát, nagyon szép napunk

lett volna, ha kint nem fogadott
volna hideg és havas esô – de
errôl a vezetôség nem tehet.

K. J. 

Tisztelt Szerkesztôség!

Pár hete olvastam az egyik
Békés megyei napilap-

ban, hogy a Magyar Gárda
Budapesten megemlékezett
Horthy Miklós halálának év-
fordulójáról. A beszámolóban
a volt kormányzót ellenten-
gernagyként említették, holott
ennél magasabb volt a rangja
– mint ahogy az a hadtörté-
nelmi intézet dombormûvén
is olvasható, altengernagy
volt. Levélben hívtam fel e té-
vedésre az újság szerkesztô-
ségét, egyúttal utaltam arra,
hogy korábban már volt sú-
lyosabb tévedésük is, amikor
a katolikus papot egyházfi-
ként szerepeltették. Alig ér-
kezhetett meg a levelem, ami-
kor nagy elképedésemre a
vastagon szedett címben a
kép fölött ismét egyházfiként
jelölték meg lapjukban a ta-
nulmányát kiadó tudós plébá-
nost. Nem tudom, ki olvasta
el reklamáló soraimat, de
eredménye nem volt, nem
vették figyelembe. Így itt köz-
löm a lap valamennyi illetéke-
sével, szerkesztôkkel és „új-
ságírókkal”, hogy az egyházfi
jelentése templomszolga, ha-
rangozó, sekrestyés, de sem-
mi köze a lelkészi hivatáshoz.
Ilyenben tévedni súlyos hiba,
annál inkább, mert a cikk író-
ja még fáradságot sem vett
hézagos ismereteinek bôvíté-
sére. Nagyon nem szeretném
harmadszor is olvasni ezt a
„szakszerû” meghatározást!

Köszönettel:
dr. Budur Lajos

Békéscsaba
5601 Békéscsaba, 

Pf. 499. 

Ceragem: az egészséget adó cég
Békéscsabán, az Illésházi utca
5. szám Trefort utcai bejárata
elôtt mostanában számos ke-
rékpár és gépkocsi parkol. Aki
belép az épületbe, ágyakon
fekvô, betakart emberek kö-
zött találja magát.

A Ceragem békéscsabai be-
mutatótermében vagyunk, ahol
a különleges masszázságya-
kon megállás nélkül folynak a
kezelések. S hogy mi is ez tu-
lajdonképpen, arra a kérdésre
Kovács István, a dél-koreai cég
békéscsabai igazgatója adja
meg a választ.

– Megismertetné olvasóinkkal ezt a különleges ágyat forgalmazó céget?

– A Ceragem mostanra a világ hatvan országában van jelen, mintegy háromezer központtal. Békés-
csabán 2007 februárja óta mûködik bemutatótermünk, ahol folyamatosan húsz ágyon kezeljük a je-
lentkezôket. A jádeköves, termoakupresszúrás masszázságy egyesíti a modern technológiát és a tá-
vol-keleti gyógyászati elveket. Rendszeres használatával javulnak, sôt megszûnnek a legkülönbözôbb,
így a mozgásszervi, ízületi, reumatikus, vérnyomás-, pajzsmirigyproblémák és számos más betegség
okozta panaszok. Vendégeink örömmel számolnak be arról, hogy a kezelések hatására csökkenthe-
tik az elôzôleg megállapított gyógyszeradagokat, végleg elmaradhatnak betervezett mûtétek, és nem
utolsósorban jelentôsen növekszik vitalitásuk, életerejük, javul életminôségük. A Ceragem-ágy az Or-
vos és Kórháztechnikai Intézet (ORKI) tanúsítványa szerint megfelel a gyártó által megjelölt egész-
ségügyi alkalmazási célnak.

– Úgy látom, az önök számára a meggyôzés a fontos, ezért is próbálhatják ki az ágyat az érdeklôdôk.
Magyarországon még ritka ez a fajta marketing.

– Cégünk, a Ceragem a dél-koreai filozófia szerint mûködik: aki ide betér, az ingyen kipróbálhatja, akár
folyamatosan használhatja a különleges masszázságyakat. Egy-egy kezelés negyven percig tart, de
hangsúlyozom: a kedvezô hatás elérése érdekében fontos a rendszeres használat. Egyedi marke-
tingtevékenységünk abban tér el a szokványostól, hogy mi nemcsak beszélünk a masszázságy ked-
vezô élettani hatásairól, hanem lehetôséget biztosítunk az érdeklôdôk számára a személyes tapasz-
talat szerzésére, vagyis az ágy kipróbálására. Aki pedig meggyôzôdik az ágy egyedülálló hatásáról,
az megvásárolhatja a családja számára.

Lakásvásárlási +
szocpol. hitelkiváltás

Szabad 
felhasználású hitel

Felújítási hitel

06-30/363-0781

Nyugdíjasok írják

KREATÍV ÁPRILIS
Itt van a tavasz, mindenki 
a szabadba vágyik.
A Körösök Völgye Látogató-
központmunkatársai viszont
arra ösztönöznek mindenkit,
hogy a ligetben tett séta elôtt 
vagy után térjenek be 
a látogatóközpontba egy kis 
„kreatívkodásra”. 
A színes áprilisi „kreatív 
kavalkád” keretében április 
második hetében a következô 
programok indulnak:
• Kézmûves Meseház, 
• Dióhéj Kézmûves Mûhely, 
• Ligeti Kézmûves Terasz, 
• kézmûves foglalkozás
iskolásoknak, 

• „zöldköznapi” foglalkozások
ovisoknak, iskolásoknak, 

• fôzôsuli gyerekeknek,
• fôzôiskola nôknek, avagy 
legyünk háziasszonyok
mûvészi szinten. 
Bôvebb felvilágosítás 

és jelentkezés a 66/445-885-ös 
telefonszámon a Körösök 
Völgye Látogatóközpontban.

www.
tothprodukcio.

hu
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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

Az érem a cél
Sokan azt gondolják, hogy

a versenyek a tízes, hú-
szas, harmincas éveikben já-
róknak szólnak, azon túl ké-
nyelmesebb egy fotelbôl fi-

gyelni mások küzdelmeit.
Persze hallunk emberekrôl,
akik negyvenes-ötvenes éve-
ikben vagy nyugdíjasként is
megmérettetik magukat, és
talán ösztönzôleg hatnak
ránk is, arra, hogy kimozdul-
junk, esetleg egy új területen
próbáljuk ki magunkat.

Hankó András három évvel
ezelôtt, úgy negyvenéves
kora körül, hobbiból kezdett

munka után lövészettel foglal-
kozni. Eleinte koronglövé-
szettel próbálkozott, aztán
kedvet kapott a pisztolyok-
hoz. Múlt év májusában har-
madik helyezett lett egy, a
Magyar Dinamikus Lövész-
sport Szövetség szervezésé-
ben zajlott nyílt, országos ver-
senyen, a Bocskai-kupán, a
közelmúltban pedig Berettyó-
újfaluban vívta ki egyéniben
az elsô helyet az országos
gyors pontlövészversenyen. 
Eleinte a 4-es Honvéd utcai

lôtérre járt gyakorolni, ma a
Zsigmond utcai lôtéren tartja
edzéseit. Békéscsabán él és
dolgozik, a Debreceni Honvéd
Lövészklub békéscsabai ver-
senyzôje. Nagyon jó hobbinak
tartja a lövészetet, folyamato-
san gyôzködi is a környezeté-
ben élôket, próbálják ki ezt a
sportot, vagy legalább nézô-
ként járjanak versenyekre.
Amikor a terveirôl kérdezem, a
kupán készült fotókat mutatja,
és csak annyit tesz hozzá: mi-
nél több versenyen szeretne
részt venni, és ha sikerül, ér-
mekkel akar hazajönni.

M. E.

Az atlétikai klub bravúrjai
Nyolc aranyérem, két

ezüst, egy bronz és sok
pontszerzô helyezés a Békés-
csabai Atlétikai Club mérlege
a közelmúltban megrende-
zett fedett pályás országos
bajnokságon. 
Az idényt eddig is a

„csúcshalmozás” és a kitûnô
helyezések jellemezték, de ez
alkalommal az edzôk legme-
részebb álmait is valóra vál-

tották az at-
léták.

Baji Ba-
lázs, Gregor
László és a
bravúros ju-
nior váltó,
de minden-
ki más is a

legjobb teljesítményével ruk-
kolt elô. A sokszínûséget jel-
lemzi, hogy míg 800 m-en az
ifjúsági korú Szikszai Johanna
az egyéni csúcsával IV. helyet

szerzett, a juniorok közötti
megmérettetésben ugyanez
az eredmény bajnoki gyôzel-
met hozott volna számára. 
A bajnoki címek részesei az

edzôk is: Medovarszki Já-
nos, Tóth Sándormesteredzô,
Eperjesi László, Urbanikné
Rosza Mária, Erdôs Péter,
Adorján László.

Békéscsaba Megyei Jogú
Város, valamint a 2. Szá-

mú Általános Iskola szerve -
zésében március elején im-
már harmadik alkalommal
rendezték meg a városi ke-
resztrejtvényfejtô verseny,
melyet Szegedi Balázs, a
közmûvelôdési, ifjúsági, okta-
tási és sportbizottság tagja
nyitott meg.
A versenyen a város min-

den iskolája képviseltette ma-
gát, így összesen 154 rejt-
vényfejtést kedvelô tanuló
versenyzett három korcso-
portban. A feladványokat
Schmidt János „Aranyceruza-

díjas” újságíró, a Füles mun-
katársa készítette, akinek rejt-
vényei mindig ékezethelye-
sek. A rejtvények javítását 
a Békéscsabai Rejtvényklub
tagjai és a 2. Számú Általános
Iskola tanárai végezték a Rejt-
vényfejtôk Országos Egyesü-
letének versenyszabályzata
alapján. 
A verseny színvonalát jelzi,

hogy a 154 versenyzôbôl 48-
an adtak be hibátlan megfej-
tést. Örvendetes, hogy egyre
több tanuló kedveli a szóra-
kozásnak, a játszva tanulás-
nak és a szellemi gyarapo-
dásnak ezt a módját.

Ifjú keresztrejtvényfejtôk versengése
EREDMÉNYEK:
4. osztályosok:
1. Vántus Boglárka
(Szabó Pál Téri Ált. Iskola),

2. Máté Vivien
(Szabó Pál Téri Ált. Iskola),

3. Major Gyula (2. Sz. Ált. Iskola).
5. osztályosok:
1. Krizsán Attila (Savio Szent Do-
monkos Katolikus Ált. Isk.),

2. Barna Ferenc
(Belvárosi Ált. Iskola és Gimn.),

3. Knyihár Gábor 
(Belvárosi Ált. Iskola és Gimn.).

6. osztályosok:
1. Szlancsik Nóra
(József Attila Ált. Iskola),

2. Seben Nikolett
(Evangélikus Gimnázium),

3. Néma Péter (10. Sz. Ált. Iskola).

7. osztályosok:
1. Bjelik Blanka
(Jankay Tibor Ált. Iskola),

2. Egri Krisztina
(Erzsébethelyi Ált. Iskola),

3. Gáspár Anikó Edina
(Erzsébethelyi Ált. Iskola).

8. osztályosok:
1. Nagy Bianka (2. Sz. Ált. Iskola),
2. Murányi Anna
(Erzsébethelyi Ált. Iskola).

3. Czene Zita (2. Sz. Ált. Iskola ).

A versenyen meghívott versenyzô-
ként jelentek meg a Békés Megyei
Hírlap által szervezett  Hírlap-ku-
pán eredményesen szerepelt csor-
vási tanulók.
Közülük Maglóczky Renáta 7. osz-
tályos tanuló hibátlan megfejtésé-
ért különdíjban részesült.

BAJNOKI PONTSZERZÔK:
Baji Balázs junior országos bajnok, 60 m. 
Eredmény: 7,09.

Baji Balázs junior országos bajnok, 60 m gát. 
Eredmény: 7,95.  

Baji Balázs junior országos bajnok, 200 m. 
Eredmény: 22,19.

Márton Anita junior országos bajnok, súlylökés. 
Eredmény: 15,77 m.

Baji Balázs, Tóth István, Szabó Ádám, Szegedi Attila
junior országos bajnok, 4 x 200 m. 
Eredmény: 1:31,91.

Gregor László ifjúsági országos bajnok, 1500 m. 
Eredmény: 4:02,56.

Gregor László ifjúsági országos bajnok, 3000 m. 
Eredmény: 8:53,24.

Mészáros Benjamin ifjúsági országos bajnok, 
5 km gyaloglás. Eredmény: 24:13,36.

László Dániel ifjúsági ezüstérmes, 5 km gyaloglás. 
Eredmény: 24:13,55.

Rácz Eszter ifjúsági ezüstérmes, súlylökés. 
Eredmény: 11,17 m.

Szivos Mihály, Bagi Ákos, Gregor László, 
Lengyel Attila ifjúsági bronzérmes, 4x200 m. 
Eredmény: 1:50,64.

Szikszai Johanna, ifi IV., 800 m. Eredm.: 2:20,46.
Szikszai Johanna, ifi IV., 1500 m. Eredm.: 4:53,94.
Petrovszki Tibor junior V., súlylökés. 
Eredmény: 14,40 m.

Méhes Áron junior VI., 60 m gát. Eredm.: 8:88.
Farkasinszki Zita, ifi VI., súlylökés.
Eredmény: 10,80 m.

Most elsôdleges célunk az
NB I-ben maradás, jövôre pe-
dig egy-két játékossal meg -
erôsítve szeretnénk a közép-
mezônybe kerülni. A csapat
fejlôdik, a lányok szépen ját-
szanak, szépen küzdenek, jó
lenne, ha ez most már a pon-
tokban is realizálódna. Békés-
csabán nagy hagyománya
van a kézilabdának, szeret-
nénk, ha egyre többen láto-
gatnának ki a meccsekre, és
azon vagyunk, hogy örömet
szerezzünk a közönségnek.
A csapat a hátralevô mecs-

csekbôl négyet Békéscsabán
játszik, április 5-én 18 órától

Gyôr, 23-án Debrecen, május
9-én Hódmezôvásárhely, 23-
án pedig Vác ellen. 
A játékosok – Ancsin Tí-

mea, Forczek Eszter, Haj-
duch Csenge, Herr Anita, Ke-
lemen Éva, Mészáros Melin-
da, Nagy Zsanett, Petrovszki
Kata, Such Tamara, Szekeres
Klára, Szögi Tímea, Takács
Bernadett, Tóth Katalin, Tóth-
Kovácsné Valyuch Éva, Ve-
ress Zsuzsanna, Zsilák Katalin
és Baross Zsuzsa – kemé-
nyen dolgoznak, megérdem-
lik, hogy minél többen biztas-
suk ôket a sportcsarnokban.
Hajrá, lányok!

Mikóczy Erika

Hajrá, lányok!

Nem tudja még, hol nyaraljon?
Olcsó és színvonalas szolgálta-
tást keres? Megismerné tágabb
lakhelyét, a Körösök völgyét?
Gyermekének tartalmas és hasz-
nos programot szeretne találni?

A Körösök Völgye 
Natúrpark Egyesület

a „Vendégfogadás 
a Körösök lágy ölén – nôk 
a turizmusban” elnevezésû 
HEFOP-1.3.1 projekt 

keretében az Európai Unió
társfinanszírozásával 

TURISZTIKAI 
BÖRZÉT

szervez.
A börzén kiállít és bemutatko-
zik számos olyan falusi, agro-
vagy aktív turizmussal foglalko-
zó turisztikai szolgáltató (egyé-
ni vállalkozó, gazdasági társaság,
civil szervezet stb.), akik a Kö-
rösök völgyében szolgáltatnak.
Helyszín:Körösök Völgye 

Látogatóközpont, Békéscsaba,
Széchenyi liget

Idôpont: 2008. március 29–30.,
szombat és vasárnap 10–17-ig.
A részletekrôl érdeklôdni 
a 06-70/ 37-96-322-es 
telefonszámon lehet.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�


