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INGYENES VÁROSI LAP

Több külsô
forrást!

1,2 milliárd
járdákra Értünk szól a harang Csabát is érinti

a MÁV fejlesztése
Közlekedési

folyosó
– Köszönjükmindenkinek, aki
március 9-én elfáradt a nép-
szavazásra és kifejtette véle-
ményét a kormányzat tevé-
kenységérôl. A polgárok sike-
rét, a kormány kudarcát mu-

tatja az eredmény, ide vezet,
ha az ország vezetése nem
veszi figyelembe az emberek
véleményét, a szakmai szer-
vezetek aggályait – kezdte dr.
Ferenczi Attila a Fidesz tájé-
koztatóját.
A képviselô és Hanó Mik-

lós alpolgármester szerint a
legutóbbi közgyûlésen fontos
fejlesztésekrôl tárgyaltak.

A MÁV Budapest–Cegléd–
Szolnok–Lökösháza vasút-
vonalát érintô fejlesztésnek
köszönhetôen városunkban
is több, a közlekedést re-
mélhetôen kedvezôen befo-
lyásoló változás történik a
jövôben. Ennek terveirôl a
legutóbbi közgyûlésen kap-
tak tájékoztatást a képvise-
lôk, s a Csaba Televízión ke-
resztül a városlakók is.

Mint ismeretes, a IV. Transz-
európai Közlekedési Folyosó
fejlesztése kapcsán a MÁV
európai uniós források révén
korszerûsítheti vonalait, s ez a
Békéscsaba közigazgatási te-
rületéhez tartozó vasútvonal-
szakaszt is tartalmazza.
A város és a MÁV egyezte-

téseinek eredményeként több
mint negyvenötmillió forint ér-
tékben született keretátadási
szerzôdés azzal a feltétellel,
hogy – az uniós projekt kere-
tében – az állami vasúttársa-
ság magára vállalja a megter-
vezett létesítmények kivitele-
zését.

ABékéscsabai Reformá-
tus Gyülekezet – ado-

mányba kapott – új harangját
szentelték fel, majd nyilváno-
san, ünnepélyesen felhúzták

a toronybamárcius 30-án, va-
sárnap délelôtt. A felszente-
lést dr. Bölcskei Gusztáv püs-
pök úr végezte. Az ünnepi al-
kalom keretében felállították
Koppányi Gyulának, a gyüle-
kezet elsô, templomépítô lel-
készének bronzmellszobrát a
templomkertben. Ezt köve-
tôen hálaadó istentisztelet
volt a templomban, melynek
végén már az új és a régi ha-
rang együtt szólalhatott meg
és hívott hálaadásra, Isten di-
csôítésére. Istentisztelet után
szeretetvendégség várta az
ünneplô közönséget a gyüle-
kezeti teremben, illetve az ud-
varon, a felállított sátrakban.

Vantara Gyula térdmûtét
utáni lábadozása miatt

Hanó Miklós alpolgármester
vezette le a legutóbbi közgyû-
lést, és másnap ô számolt be
a városvezetés által legfonto-
sabbnak tartott döntésekrôl.
Mint mondta, kormányren-

delet írja elô, hogy a közszol-
gáltatásoknál milyen díjpoliti-
kát kell alkalmazni, a Tappe
azonban nem tudja érvénye-
síteni a piaci alapú díjakat. Ár-
szakértôt kértek fel a díjkalku-
lációra, eszerint üzleti alapon
saját tulajdonú, 120 l-es ku-
kák esetén ürítésenként 322
forintot kellene fizetni az eddi-
gi 200 forinttal szemben.

O lyan járdafelújítási prog-
ramot indított útjára az

önkormányzat, amelynek so-
rán hat év alatt összesen 1,2
milliárd forintból újulnak meg
Békéscsaba balesetveszé-
lyes, elhasználódott járdái.
A legutóbbi közgyûlés jó-

váhagyta azt a beruházási ok-
iratot, amelyben szerepel a
programban részt vevô utcák
részletes felsorolása. Hirka
Tamás és dr. Fábián Ágnes ja-
minai képviselôk köszönetet
mondtak azért, hogy már eb-
ben az éven 90 millió forintot
szán a város a körzet elha-
nyagolt járdáira.
„Talán nincs is annyi pénz

a világon, amit ne lehetne jár-
dákra és a leromlott utakra
költeni” – mondta Szente
Béla, aki örül a programnak,
de attól tart, hogy hat év múl-
va, mire befejezôdik, kezdhet-
nek egy újat.

Hricsovinyi Tamás jelezte,
hogy a mezômegyeriek kéré-
seit figyelembe véve sok me-
gyeri utcán lesz végre rendes
járda.

Kastélyok, kúriák Gyermekszínjátszók Népdaléneklési verseny
T izenkettedik alkalommal

gyûlt össze az idei évben
több mint kétszáz, 6–18 éves
korú gyerek a Bartók Béla ze-
neiskolában, hogy magyar
népdalt énekeljen. A rendez-
vény állandó hátterét a békés-
csabai polgármesteri hivatal
oktatási, közmûvelôdési és
sportosztálya biztosítja, míg a
szervezést a József Attila álta-
lános iskola vállalta magára.
Amegmérettetésminôsíté-

ses rendszerben zajlott, ép-
pen azért, hogy ne a helyezés
domináljon, hanem a lényeg:
minél több gyerek minél több
magyar népdalt tudjon.
A verseny igen komoly fel-

készülést igényel. Tizenhat
dalt kell ismerniük a nevezôk-
nek, a rendezvényen hármat

adnak elô: egy kötelezôt, egy
megjelöltet, amit a versenyzô
hoz magával, s emellé a zsûri
a helyszínen jelöli ki a harma-
dikat. A tanulók egyre színvo-
nalasabb, egyre igényesebb
dalokkal lépnek dobogóra.
Sajnos ma már nem hoz-

nak otthonról népdalt az isko-
lába a gyerekek, éppen fordít-
va: onnan visznek haza – ezért
is óriási az énektanárok fele-
lôssége. A verseny évrôl évre
bizonyítja, hogy vannak ennek
az ügynek hûséges szolgálói.
Az alsósoknál Varga Tünde

szolfézs szakos zenetanár,
Majorosi Tímea népdaléne-
kes és Paulik László népze-
nész, pedagógus értékelte a
produkciókat.

Közösen rendezte meg
a Körös-vidék Dráma-

pedagógiájáért Alapítvány,
valamint a Békés Megyei
Könyvtár és Humán Szolgál-
tató Centrum kulturális irodá-

ja március 29-én az ifjúsági
házban a XVII. OrszágosWeö-
res Sándor Gyermekszínját-
szó-találkozó Békés megyei
döntôjét.

Jó estét, nyár

AJó estét nyár, jó estét sze-
relem regény fôhôse, a

„görögös fejû”, fiatal lakatos
kitûnôendolgozik, ám fizetését
egy-két nap alatt elkölti. Azon
az egy-két napon azonban a
görög nagykövetség diploma-

tájának adja kimagát, aki igen-
csak törve beszél magyarul,
csak a legelegánsabb étter-
mekben és bárokban forog,
szórja a pénzt, szép leányok-
nak-asszonyoknak udvarol.

Akúriák, kastélyok állapo-
tának és új funkcióinak

feltárása volt a témája a tava-
szi fesztivál keretében a Mun-
kácsy Mihály Emlékházban
megrendezett Kisnemesi Ott-
honok 7. Országos Találkozó-
jának március 27–28-án.
Az egykori kastélyok, kú-

riák kisebb része – új vagy régi
használóik révén és a mûem-
lékvédôk segítségével – vala-
milyen szinten megújult, vagy
legalább ma már nem romlik

tovább az állaga. Az egykor
szebb napokat látott épületek
nagyobbik része azonban to-
vábbra is pusztul. Egy-egy
kastély és a hozzá tartozó
park felújításának, fenntartá-
sának várható költségei és a
szigorú elôírások gyakran elri-
asztják a vállalkozókat. Üdí-
tôen hat, ha pályázati pénzek
bevonásával vagy más mó-
don sikerül megmenteni eze-
ket a kúriákat és kerteket.
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A felsôbb éveseknél János
Hajnalka népdalénekes, ze-
nepedagógus és Barbócz
Sándor népzenész, zenepe-
dagógus, valamint Szák Ko-
csis Péter énektanár állapítot-
ta meg a minôsítéseket.
Az énekesek ebben az

esztendôben is egy-egy szép
népi kerámiával,Barcsai And-
rea fazekasmester alkotásá-
val gazdagodtak.

MINÔSÍTÉSEK:
1–2. osztályos korcsoport

Arany+ különdíj:Guj Gré-
ta, Jankay ált. isk. (felk.: No-
vák Krisztina), arany: Szabó
Dóra, Jankay ált. isk. (Novák
Krisztina), Belvárosi Ált. Isk.
és Gimn. 1/A–B oszt. (Sípos-
né Matuska Klára), ezüst:
Barta Zsuzsanna, Petôfi U.
Ált. Isk. (Benedekné Fekete
Gabriella), Szántó Száva, Pe-
tôfi U. Ált. Isk. (Krett Attiláné),
Petôfi U. Ált. Isk. 1/C oszt.
(Bernátné Valastyán Sylvia),
bronz: Viszokai Kristóf, Belv.
Ált. Isk. és Gimn. (Síposné
Matuska Klára), Bakócz An-
namária, Belv. Ált. Isk. és
Gimn. (Tóthné Mucsi Margit),
Pétervári Zsanett–Lipták Pet-
ra duó, Szabó Pál T. Ált. Isk.
(Bondár Edit és Podaniné
Magát Katalin), Belvárosi Ált.
Isk. és Gimn. 2. oszt. csapata
(Tóthné Mucsi Margit).

3–4. osztályos korcsoport
Arany + különdíj: Szarka

Ida, 2. Sz. Ált. Isk. (Galam-
bosné Ivacska Hajnalka), Bel-
városi Ált. Isk. és Gimn. 4.
oszt. (Tóthné Mucsi Margit),
arany: Jevuczó Gábor, Jan-
kay ált. isk. (Velô Hajnalka),
Örkényi Virág, József A. ált.
isk. (Hajtman Ildikó), Belváro-
si Ált. Isk. és Gimn. 3/A–B
oszt. (Síposné Matuska Klá-
ra), ezüst:Molnár Attila, Belv.
Ált. Isk. és Gimn. (Síposné
Matuska Klára), Kondacs
Dina Belv. Ált. Isk. és Gimn.
(TóthnéMucsi Margit), Nyem-
csok Ágnes, Jankay ált. isk.
(Petényi Beáta), Hidvégi Ge-
novéva, József A. ált. isk.
(Molnár Lászlóné), Petôfi U.
Ált. Isk. 3/C oszt. (Krauszné
Simon Nóra), Szlovák Gimn.,
Ált. Isk., Óvoda és Koll. 3.
oszt. (Ocsovszki Ildikó), Szi-
kora Fruzsina, Petôfi U. Ált.
Isk., bronz: Szlovák Gimn.,
Ált. Isk., Óvoda és Koll. 4.

oszt. (Ocsovszki Ildikó). Taná-
ri különdíj: Síposné Matuska
Klára.

5–6. osztályos korcsoport
Arany + különdíj: Falusi

Balázs, Belvárosi Ált. Isk. és
Gimn. (Síposné Matuska Klá-
ra), arany: Petôfi U. Ált. Isk.
5/C oszt. (Greksza Attiláné),
ezüst: Scheirich Zita, 2. Sz.
Ált. Isk. (Galambosné Ivacska
Hajnalka), Krett Krisztina, Pe-
tôfi U. Ált. Isk. (Graksza Attilá-
né), Kacsán Dávid, Erzsébet-
helyi Ált. Isk. (Tóth Andrásné),
2. Sz. Ált. Isk. 8 fôs csop. (Ga-
lambosné Ivacska Hajnalka),
Belvárosi Ált. Isk. és Gimn.
5/A–B oszt. (SíposnéMatuska
Klára), Belvárosi Ált. Isk. és
Gimn. 6. oszt. (Tóthné Mucsi
Margit), Kiss Barbara–Binder
Adrienn duó, Szabó P. T. Ált.
Isk. (Kovácsné Dér Ildikó), Er-
zsébethelyi Ált. Isk. triója (Tóth
Andrásné), bronz+ különdíj:
Laurinyecz Mihály, Szabó P. T.
Ált. Isk. (Kovácsné Dér Ildikó),
bronz: Vida Zsanett, Szlovák
Gimn., Ált. Isk., Óvoda és Koll.
(Ocsovszki Ildikó), Szlovák
Gimn., Ált. Isk., Óvoda és Koll.
6. oszt. (Ocsovszki Ildikó).

7–8. osztályos korcsoport
Ezüst: Botyánszki Szilvia,

Petôfi U. Ált. Isk. (Greksza Atti-
láné), Binder Norbert, SzabóP.
T. Ált. Isk. (Kovácsné Dér Ildi-
kó), Gedó Gabriella, Jankay
ált. isk. (Rusznákné Tóth Er-
zsébet), Tóth Ticiána, József
A. ált. isk. (Hajtman Ildikó),
bronz: Papp Eszter, 2. Sz. Ált.
Isk. (Galambosné IvacskaHaj-
nalka), 2. Sz. Ált. Isk. 6 fôs csa-
pata (Galambosné Ivacska
Hajnalka), Petôfi U. Ált. Isk. 8/B
oszt. (Greksza Attiláné).

Középiskolai korcsoport
Arany + különdíj: Labos

Anikó, evangélikus gimn. (Já-
nos Hajnalka), ezüst: Bánfi
Gerda, Szent-Györgyi A.
gimn. (Bukvai Istvánné), Bal-
langó Szandra, Szent-Györgyi
A. gimn. (Tóth Andrásné),
bronz: Szlovák Gimn., Ált.
Isk., Óvoda és Koll. 9–10. oszt.
(Ocsovszki Ildikó).
Balogh Krisztina, Szlovák

Gimn., Ált. Isk., Óvoda és Koll.
(Ocsovszki Ildikó).
Tanári különdíj: Greksza

Attiláné.
Hajtman Ildikó,

a verseny szervezôje

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.
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A SZLOVÁKGIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA,
ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM

iskolatitkári álláshelyet
hirdet meg 1 fô részére 2008. május 5-tôl.
Alkalmazási feltételek: • azonosulás az intézmény értékrendjével

• középfokú iskolai végzettség • szakirányú OKJ-képesítés
• számítástechnikai ismeretek: szövegszerkesztô (Word)

táblázatkezelô (Excel), intenethasználatban jártasság
Az állás betöltéséhez a szlovák nyelv ismerete elônyt jelent. Bérezés: KJT szerint.
A pályázatokat írásban kérjük benyújtani az iskola igazgatójához.

Slovenské Gymnázium, Základná Škola, Materská Škola a Kolégium
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

Slovenské Gymnázium, Základná Škola, Materská Škola a Kolégium
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

5600 Békéscsaba, P. Jilemnicky u. 1.
Tel.: 66/453-577 (igazgató), 66/453-530 (tanári). Tel./fax: 66/453-530
E-mail cím: szlovak@szlovak-bcs.sulinet.hu • www.szlovak-bcs.sulinet.hu

A Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
pályázatot hirdet tanító, igazgatóhelyettesmunkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 25.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton (Békéscsaba, Haán Lajos u. 2–4.)

a 180/2008. azonosító szám feltüntetésével.
További információ: www.kszk.gov.hu (Közigállás menüpont alatt).

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A békéscsabai állampolgárok és mûvelôdô közösségeik
kulturális tevékenységének támogatása. (A békéscsabai
lakosságnak szóló programok prioritást élveznek.)

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Egyéni pályázók (alkotó-, elôadómûvészek); nyugdíjas-
klubok; egyesületek, alapítványok, szervezetek; rendez-
vényszervezôk; egyházak, gyülekezetek; Békéscsabán
mûködô közmûvelôdési intézmények (kivéve a külön dön-
tés alapján támogatott programok és rendezvények).

KATEGÓRIÁK:
A kategória:
Az alábbi területeken végzett egyéni vagy csoportosmûvé-
szeti tevékenység, mûvészeti alkotások létrehozása és/
vagy bemutatása, a szükséges feltételek megteremtése.

1. Irodalom
2. Színházmûvészet
3. Zenemûvészet
4. Tánc- és mozgásmûvészet
5. Képzômûvészet
6. Fotómûvészet
7. Film- és videomûvészet

B kategória:
Közmûvelôdési rendezvények és közmûvelôdési táborok
szervezése.

A CÉLTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉNEK MÓDJA
ÉS FELTÉTELEI:
Támogatást kaphatnak a közmûvelôdési és mûvészeti
szakterületek pályázói kizárólagosan 2008. március 1. és
2009. február 28. közöttmegvalósuló kulturális céljaikra.

Egy pályázó 2 kategóriában élhet a pályázati lehetôséggel,
egy kategóriában 2 pályázat benyújtására van mód.
Ugyanazzal a programmal csak egy kategóriában lehet
pályázni. Kérjük, a borítékra írják rá a kategóriát!

A pályázati úton elnyerhetô támogatás maximális összege:
150 000 Ft.

A közmûvelôdési intézmények külön elbírálás alá tartoznak.

APÁLYÁZATELBÍRÁLÁSÁNÁLELSÔBBSÉGETÉLVEZNEK:
– a már mûködô alkotók, kulturális közösségek,
– a városlakók körében nagyobb érdeklôdésre számot tar-
tó: mûvészeti, közmûvelôdési igényeiket nagyobb mér-
tékben kiszolgáló kulturális rendezvények, programok.

A pályázathoz pályázati ûrlapot szükséges kitölteni.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. április 28.

Elbírálás: 2008. május 22.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatá-
si és Sportbizottsága bírálja el. A döntésrôl a pályázók írás-
ban értesítést kapnak. A bizottság a pályázatot hibátlanul
és hiánytalanul kitöltött adatlap és kiegészítô információk
alapján tudja értékelni.

Támogatásban az részesülhet, aki az önkormányzattól a
bármikor kapott közmûvelôdési támogatással elszámolt.

A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni:
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási, Közmûvelôdési és Sportosztály Közmûvelôdési Cso-
portja, HudákRegina (5600Békéscsaba, Szent István tér 7.)

Pályázati ûrlapok is itt igényelhetôk, illetve letölthetôk a
www.bekescsaba.hu weboldalról.

Népdaléneklési verseny
–Többolyan
elôterjesz-
tést tárgyalt
a közgyûlés,
amely azért
került vissza
elénk, mert
a közigaz-

gatási hivatal sorban észrevé-
teleket tett, problémákat jel-
zett. Így volt ez a településren-
dezési terv, a köztemetôkrôl
vagy a parkolókról szóló ren-
delet és a kötvénykibocsátás
kapcsán is. Bízunk benne,
hogy a jövôben ilyen ritkáb-
ban fordul elô, ennek azon-
ban feltétele a pontosabb elô-
készítés, valamint a közgyûlés

és a hivatal gördülékenyebb
együttmûködése – mondta
Vámos József (képünkön) az
SZDSZ közgyûlés utáni tájé-
koztatóján.
A képviselô a karácsonyi

vásár pályázata kapcsán be-
szélt arról, hogy az elôzô vá-
sárok koncepciójában a ha-
gyományôrzés, a népmûvé-
szeti jelleg kapott fontos sze-
repet. A karácsony – Vámos
József megfogalmazásában
– a szeretet jegyében kap-
csolja össze a hívôket és a
nem hívôket, az ünneprôl és
az ajándékozás örömérôl kell
szóljon az ehhez kapcsolódó
rendezvény. Úgy vélte, a

népmûvészeti jelleg megtar-
tása, az értékteremtés a fon-
tos ebben az esetben is, hi-
szen bôséges az árukínálat a
boltokban és a piacon, nem
lenne jó, ha felhígulna a bel-
városi karácsonyi vásár. Ami
a járdafelújításokat illeti, a
képviselô szerint szükség van
rá, de figyelembe kell venni a
város teherbíró képességét
is, a hatéves program az ela-
dósodás felé vihet, és fejlesz-
tési forrásokat vonhat el más
területekrôl.
– A Tappe annak idején sa-

játos körülmények között vá-
sárolta meg a városüzemelte-
tési kft.-t, mert elônyösnek lát-

ta a hulladékszállításban rejlô
lehetôségeket Csabán. A cég
az általa elfogadott feltéte-
lekkel dolgozott, nem néz-
tük, hova viszi a nyereségét,
ugyanis vállalta, hogy meg-
építi a hulladékkezelô mû II.
depóniáját. Ezzel szemben a
közgyûlés rábólintott, hogy
most csak ennek a felét épít-
sék meg, a második felébe
pedigmár az önkormányzat is
beszáll – mondta Pap János.
A képviselô az új kukásautók
vásárlásával kapcsolatban
megjegyezte, kíváncsi, ho-
gyan jelentkezik ez majd a
szemétszállítás díjában.

M. E.

Fontos az értékteremtés

Húsz évvel ezelôtt, 1988-
ban nyitották meg ka-

puikat hazánkban az elsô, két
tanítási nyelvû oktatást végzô
intézmények. A jubileumról a
Széchenyi István Két Tanítási
NyelvûKözgazdasági Szakkö-
zépiskola házi ünnepség kere-
tében emlékezett meg.
Az iskola zsúfolásig telt au-

lájábanHrabovszki Klára tago-
zatvezetô köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Simon Tacey
anyanyelvi tanár szólt néhány
szót az idegen nyelvek meg-
ismerésének fontosságáról.
Mindezt természetesen angol
nyelven hallgathatták végig a
diákok, mint ahogyan Robert
Bolt A Man for All Seasons
címû reneszánsz színdarabjá-

nak elôadását is. A darabot –
melynek fôszereplôje a Sir
Thomas More-t alakító Pet-
rovszki Csaba, felkészítô taná-
rai pedig Pomázi Erika és Si-
mon Tacey voltak – a közgés
tanulók a Solymáron megren-
dezett, angol nyelvi dráma-

fesztiválon is nagy sikerrelmu-
tatták be. Ezt követôen zenés
percek következtek, hiszen a
diákok közül Pribojszki Luca,
Nagy Stefán, Sangola Felicie
ésNéveri Kittimusicalrészlete-
ket adtak elô – természetesen
angolul. G. E.

Angol nyelvi ünnep

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Közmûvelôdési, Ifjúsági,

Oktatási és Sportbizottsága pályázatot hirdet
a 2008. évi KÖZMÛVELÔDÉSI ÉS MÛVÉSZETI CÉLTÁMOGATÁS elnyerésére

Vállalkozó nôk
a középpontban

ABékéscsabai Civil Szer-
vezetek Szövetségemár-

cius 27-én tartotta a „Vállalko-
zó nôk piaci versenyképessé-
gének elôsegítése” címû pro-
jekt záró konferenciáját.
Az eseményre a Békéscsa-

bai Civil Szervezetek Szövet-
ségének Árpád sori székházá-
ban került sor.Gólya Pál elnök
nyitotta meg, majd egymást
követték a különbözô témájú
elôadások. Az érdeklôdôk pá-
lyázati információkról, támo-
gatási lehetôségekrôl, munka-
jogról hallhattak információ-
kat, és egy vállalkozónô sze-
mélyes tapasztalatait is meg-
osztotta a záró konferencia
résztvevôivel. A rendezvény
oklevelek átadásával zárult.

Múlt hónapban az ifjúsági
házban ülésezett a Vá-

rosi Ifjúsági Parlament, mely
az iskolai, kollégiumi diákön-
kormányzatok legnagyobb ér-
dekképviseleti fórumává nôtte
ki magát. A ’90-es években
még diákfórumként emleget-
ték a fiatalok összejövetelét,
2006 óta pedig Városi Ifjúsági
Parlament az elnevezése, de a
tartalom nem változott.
Az eddigi parlamenti ülése-

ken számos olyan javaslat
született, mely beépült az azó-
ta elkészült ifjúsági koncepció-
ba és cselekvési tervbe.
Az ifjúsági parlament az el-

múlt idôszak értékelésével vet-
te kezdetét, majd a békéscsa-
bai diákönkormányzat és a
Patent Diákiroda aktuális híreit
hallhatták a jelenlévôk. A szek-
cióüléseken mód volt a ta-
pasztalatcserére, a kortárs se-
gítôk és a diákmédia munka-
társainak bemutatkozására is.

Ifjúsági parlament

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

ÁPRILIS 13-ÁN, VASÁRNAP a Márvány Fotómûhely fotótúrát szervez a Kétegy-
házamelletti Szabadka tanyára. A túrára várják a fotózást kedvelô érdeklôdôket.
Találkozás és indulás 9 órakor, a Lencsési Közösségi Ház mögötti parkolóból.

ÁPRILIS 14-ÉN, HÉTFÔN 14.30-kor a nyugdíjasklub vendége Ján Süli, a Szlo-
vák Köztársaság fôkonzulja. Elôadásának címe „Amagyar–szlovák kapcsola-
tok, Kassa város múltja és jelene”.

ÁPRILIS 18-ÁN, PÉNTEKEN 17 órakor dr. Grin Igor „Képek Erdélybôl” címû fo-
tókiállításának megnyitójára kerül sor a közösségi ház nagytermében. Megnyit-
ja dr. Simon Mihály címzetes fôjegyzô. Megtekinthetô május 9-ig, hétköznapo-
kon 8–18 óráig.

ÁPRILIS 21-ÉN, HÉTFÔN a kertbarátkör látogatást szervez a Körös–Maros Nem-
zeti Parkba. Szakmai vezetô:Szelekovszky László környezetvédelmi fôtanácsos.

ÁPRILIS 24-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 16 órai kezdettel a „Család lettünk” sorozat
második elôadása. Témája: a kisgyermek élményei a családi konfliktushelyze-
tek következményeként. A baba-mama klub vendége dr. Kállai Klára klinikai
szakpszichológus.

MESEKUCKÓ – JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK minden szerdán 16–18
óráig. Április 16-án gyöngyfûzés, április 23-án anyák napi ajándékkészítés.

ALAKFORMÁLÓ TORNA – minden héten hétfôn és szerdán 18.30–19.30-ig.
Vezeti Kvasz Edit aerobikoktató. Részvételi díj: 350 Ft/fô/alkalom.

BABA-MAMATORNA –minden kedden 10–11 óráig. Részvételi díj: 400 Ft/fô/al-
kalom.

EGÉSZSÉGMEGÔRZÔ TORNA 40 éven felülieknek – minden kedden és csü-
törtökön 14–15 óráig. Részvételi díj: 150 Ft/fô/alkalom.

SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÔ TORNA – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden
kedden 16 órakor.

KISMAMATORNA – 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

2008. ÁPRILIS 11–13. (PÉNTEK–VASÁRNAP)
SCHERZO 2008. AMATÔR MUSICAL SZÍNPADOK XIII. FESZTIVÁLJA
ÉS MUSICAL SZÓLÓÉNEKES VERSENY

2008. ÁPRILIS 14. (HÉTFÔ) ÉS 15. (KEDD)
10.00 TAVASZI GYERMEKSZÍNHÁZI SOROZAT

„Hattyúk tava” – a Nektár Gyerekszínház elôadása. Belépôjegy: 600 Ft

2008. ÁPRILIS14. (HÉTFÔ) 18.30–21.00
„Gazdálkodj okosan!” – Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

2008. ÁPRILIS16-TÓL ÁPRILIS 23-IG
Vágréti János kamarakiállítása a nagyterem elôterében

2008. ÁPRILIS 18. (PÉNTEK)
19.00 AFTER CRYING-koncert a nagyteremben
20.00 ALTERNITES PARTY a Casinóban

2008. ÁPRILIS 19. (SZOMBAT)

10.00, sportcsarnok, 39. „A” ORSZÁGOS TÁRSASTÁNCBAJNOKSÁG
– Egységesen, egész napra szóló jegyek 1000 Ft-os áron, elôvételben
az ifjúsági házban és a helyszínen 9.00 órától válthatók.
– Egész napra szóló, táncparkett melletti asztalos jegy 1500 Ft-os
áron kizárólag az ifjúsági házban vásárolható.

15.00, sportcsarnok
„C” TÍZTÁNC ORSZÁGOS TÁRSASTÁNC BAJNOKSÁG

21.00 DEPRESSZIÓ-koncert a nagyteremben
JUVENTUS RÁDIÓ KLUB a Casinóban

2008. ÁPRILIS 21. (HÉTFÔ) 18.30–21.00
„Gazdálkodj okosan!” – Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

2008. ÁPRILIS 22. (KEDD) ÁLDOZATVÉDELMI KONFERENCIA

2008. ÁPRILIS 25. (PÉNTEK) 22.00 ELRITMÓ PARTY a Casinóban

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

A megújult Phaedra programjai
Békéscsaba, Irányi u. 10.

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.

Április 10. Póka Egon Experience

Április 24.
Nemes Zoltán, Bacsa Gyula – Horváth Misi

Május 8. Lovas Gábor Jazz Trio + Route 44

Május 22. Borsodi Blue

Június 5. Záróbuli: Grandmother’s Jam

Biztonságosabb a város Karácsonyi vásár Két ülés között

Megmentenék a parkot

Aközgyûlésen számolt be
Békéscsaba közrendjé-

nek, közbiztonságának múlt
évi helyzetérôl, a rendôrség
munkájáról dr. Hajdú Antal, a
csabai és dr. Gyurosovics Jó-
zsef, a megyei kapitányság
vezetôje.
Mint megtudtuk, a rendôr-

ség jelentôs létszámhiánnyal
küzd, ezért csak részben tud-
nak eleget tenni a kérések-
nek, hogy több járôr legyen az
utcákon, a játszóterek kör-
nyékén. Megtörtént az állo-
mány schengeni felkészítése
és a határôrség szervezetének
rendôrségbe integrálása. A
2007-es év Békéscsabán nem
hozott kiemelkedô bûncselek-
ményeket, nem voltak olyan
sorozatok, mint a korábban
jellemzô lakásbetörések és
gépkocsifeltörések. Az ismert-

té vált bûncselekmények szá-
ma az elôzô évihez képest
összességében kilenc száza-
lékkal csökkent. A közrend el-
leni bûncselekmények száma
27 százalékkal lett kevesebb,
a közlekedési bûncselekmé-
nyek tekintetében viszont 5,1
százalékos emelkedés volt ta-
pasztalható. Ittas vezetésmiatt
83 eljárást folytattak le.
A múlt évben a csabai

rendôrök kiemelt figyelmet
fordítottak az élet és testi ép-
ség elleni bûncselekmények,
a közterületen elkövetett erô-
szakos cselekmények, rablá-
sok, betöréses lopások, gép-
kocsilopások megelôzésére,
felderítési arányának növelé-
sére, valamint a bevásárló-
központok környékének köz-
biztonságára.

Mikóczy

Március
27-én

tárgyalt a
közgyûlés a
karácsonyi
vásárról szó-
ló pályázat

kiírásáról. A nyertes ajánlatte-
vô 2008, 2009, és 2010 de-
cemberében rendezhet olyan
karácsonyi vásárt, amely szí-
nes áruválasztékot nyújt és az
ünnep jellegének megfele-
lô külsôségekkel, kulturális
programokkal jelentkezik. Az
önkormányzat tizenöt faházat
biztosít, de az elképzelések
szerint nem csak ezekbôl le-
het majd árusítani.
A vásár nevét illetôen több

ötlet merült fel. Az adventi vá-
sár elnevezéssel kapcsolat-
ban Kutyej Pál megjegyezte,
hogy az eljövetelt megelôzô
vá rakozás
i d ô s z a k a
nem egy vá-
sárral össze-
köthetô do-
log. Kiss Ti-
bor úgy vél-
te, valami-

lyen módon jelezni kell, hogy
a rendezvény az ünnepvárás-
sal van kapcsolatban.

Hrabovszki György megje-
gyezte, hogy Békéscsaba ko-
moly kereskedôi állománnyal
rendelkezik, akik éves bevé-
telük harminc-negyven szá-

zalékát eb-
ben az idô-
szakban rea-
lizálják. Mint
mondta, az
eddigi ta-
pasztalatok
azt mutatják,

hogy kizárólag népmûvészeti
vásárra a városban nincs ke-
reslet, olyan vásárt kell tehát
rendezni, amely nagyobb tö-
megeket vonz. Elnevezésként
a korábban bevált Aranyka-
put javasolta. Dr. Ferenczi At-
tila hangsúlyozta, hogy igé-
nyes tömegrendezvénnyé
szeretnék tenni a karácsonyi
vásárt, amely a környezô tele-
püléseken élôket is vonzza.
Az ajánlatokat május végéig
várják, az eredményhirdetés
júliusra várható.

M. E.

Képviselôk kérésére a leg-
utóbbi közgyûlésre elô-

terjesztés készült, amely a két
ülés között lezajlott, Békés-

csaba ön-
kormányza-
tát érintô tár-
gyalásokról
és tanács-
kozásokról
számolt be.
Az elôter-

jesztésbôl kiderült például,
hogy Vantara Gyula találko-
zott Juraj Migas szlovák nagy-
követtel és fogadtaOrbán Vik-
tort, Köles István ünnepsége-
ken, megnyitókon, konzultá-
ción jelent meg, Hanó Miklós
egyeztetô tárgyaláson és
több protokolláris esemé-
nyen vett részt.

Baji Lajos kérte, hogy a be-
számolót vegyék le a köz-
gyûlés napirendjérôl, ugyanis
szerinte az a különbözô ese-
mények felsorolásáról szól, és
nem a két ülés között tett in-
tézkedésekrôl, benyújtott pá-
lyázatokról. Kérését a többség

elvetette. Takács Péter fontos-
nak nevezte a protokolláris
eseményeket, hiányolta azon-
ban, hogy az anyagban nincs
szó a gazdasági élet szerep-
lôivel való találkozókról.

Miklós Attila hangsúlyozta,
hogy a két ülés között kötött
szerzôdéseknek szerepelniük
kellene a beszámolóban. Dr.
BenedekMária jegyzô felhívta
a képviselôk figyelmét arra,
hogy errôl a napirendrôl vita
nélkül kell szavazniuk, és
hogy a polgármesteri hivatal
ajtaja valam-
ennyi képvi-
selô elôtt
nyitva áll, a
hivata lban
megtekint-
hetôk a szer-
zôdések.Ha-
nó Miklós alpolgármester je-
lezte, több gazdasági témájú
megbeszélés folyik, mint
mondta, továbbítja Takács Pé-
ter kérését, hogy ezekrôl is le-
gyen beszámoló.

m. e.

A legutóbbi közgyûlés több
pályázat beadásáról tár-

gyalt. A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Társadalmi Infra-
struktúra Operatív Program
keretében a kórház sürgôssé-
gi ellátásának fejlesztését cé-
lozzák meg. A beruházás
költsége 630 millió forint, a
szükséges önerô 35 millió.
Egy másik, a régió ismertsé-
gét növelô marketingeszkö-
zök támogatására kiírt pályá-
zat segítségével a várost átfo-
góan bemutató, szálláshelye-
ket és programajánlót is tar-
talmazó kiadványt készítené-
nek, ennek költsége hatmillió
forint, amelybôl hárommillió
az önrész.
A gyûjteményes növény-

kertek és védett történeti ker-
tek megôrzésére és helyreál-
lítására kiírt pályázat segítsé-

gével a Pósteleki Természeti
Emlékparkot szeretné rendbe
tenni a város, biztosítva a tér-
ség biológiailag kiemelkedô
növényeinek védelmét, a ki-
pusztulás határán álló fajok
megmentését. A beruházás
tervezett költsége 122 millió
forint, a megvalósítást száz
százalékban pályázati pénz-
bôl tervezik. Pályázatot nyújt
be a város a testvérvárosi ta-
lálkozók támogatására is. A
találkozót a Garabonciás Na-
pokhoz kapcsolódóan rende-
zik meg, a résztvevôk megis-
merhetik a különbözô nemze-
tek diákjainak mindennapi
életét, szokásait, értékeit. A
program tervezett költsége
hárommillió forint, ezt szintén
száz százalékban a pályázati
pénzbôl szeretnék fedezni.

-me-

Április 5-én (szombaton) 14 órától került sor az Apáról fiú-
ra címû hagyományôrzô családi programsorozatra a Me-

seházban (Békési u. 15.). A néprajzi érdekességek között a
Szent György-napi népszokásokat elevenítették fel. A népiétel-
kóstolók ezúttal a zöldfûszeres hajdinakását ízlelhették meg.
Mûhelymunka keretében textilsárkányt készítettek az érdeklô-
dôk. A rendezvény ezúttal is ingyenes volt.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Balogh Erika (Békéscsaba) és Popovics Péter (Budapest), Bobály
Erika (Mezôberény) és Mészáros János László (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Budiczki István és Szaszák Krisztina fia Márkó, Ördögh Zsolt Tamás
és Szluka Beáta leánya Flóra, Kurilla Tamás és Orvos Piroska fia Dá-
vid, Megyeri Zsolt András és Herczeg Aranka fia Zsombor Botond,
Duna Vilmos és Pocsaji Erika leánya Gréta, Veres Róbert és Liszkai
Brigitta leánya Lili, Kovács János és Végvári Rita leányai Réka és
Nóra, Meliska János Zsolt és Kiss Szilvia fia Zsolt, Majernik Zoltán és
Andó Katalin Rita fia Zoltán, Zsibrita János és Réda Róza leánya Edi-
na Róza, Bálint Gergely és Lachata Beáta leánya Kinga, Balázs István
és Verasztó Ágnes leánya Petra, Kiss Károly és Kalmár Anita leánya
Nóra, Nagy László és Bondár Judit leánya Tímea, Nagy Levente és
Hegedûs Hajnalka leánya Hajnalka, Tóth Csaba és Hrabovszki Csil-
la leánya Zsófia, Horváth Gábor és Gulyás Ágnes fia Gábor és leánya
Emma, Sánchez Hugo és Mohácsi Zita leánya Anabel Zita, Vodila
Zoltám és Halász Erika leánya Dorka, Csathó Csaba és Kesjár Beáta
fia Botond Csaba, Martincsek Zsolt és Vecsernyés Éva leánya Pan-
na, Petró János és Petô Szilvia leánya Nóra, Káli András és Andrási
Edit leánya Zoé, Barna Zoltán és Laurinyecz Bernadett leánya Réka
(Csorvás), Kelemen László és Balogh Dóra leánya Gréta (Békés),
Krubics János és Varga Krisztina leánya Brigitta (Mezôberény), Hu-
nya Mihály és Markóth Andrea leánya Dóra (Kondoros), Balog Péter
és Molnár Tímea fia Balázs (Békés), Darányi Sándor és Prorok An-
namária leánya Hanna Dorina (Békés).

HALÁLESETEK
Medvegy Mihályné Petrovszki Mária (1920), Éber Mihályné Szuro-
vecz Irma Terézia (1944, Mezôberény), Rau Józsefné Oláh Zsuzsan-
na (1906, Mezôberény), Pintér Jánosné Kis Ilona (1921, Mezôbe-
rény), Styaszni Jánosné Kis Anna (1924, Mezôberény), Szôke Sán-
dor (1957, Köröstarcsa), Aknai Mihály (1958, Mezôberény), Fazekas
Endréné Weigert Erzsébet (1924, Mezôberény).

ANYAKÖNYVIHÍREK

Eskütétel
Dr. Szabó Terézia osztályvezetô fôorvost választotta a köz-

gyûlés az egészségügyi bizottság kültagjává a nemrég
tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Hrabovszky Róbert helyére.
Dr. Szabó Terézia amárcius 27-én tartott közgyûlésen tett esküt.

Hajdinakása a Meseházban

www.tothprodukcio.hu
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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

FIAT
gépjármûvek javítása

A lakosság teherbíró képessé-
gét figyelembe véve a díjat áp-
rilis 1-jétôl 255 forintra emel-
ték. A szolgáltató öt új kukás-
autót szerez be, és két hektá-
ron megépíti a hulladékkezelô
mû II. depóniájának felét. A
beruházás második feléhez a
költségek csökkentése érde-
kében a város és a szolgáltató
közösen szeretne pályázni.
Készült egy összefoglaló a

város által 2007 szeptembere
óta benyújtott pályázatokról.
Ezzel kapcsolatban Hanó
Miklós hangsúlyozta, hogy
Békéscsaba komolyan veszi
a fejlesztéseket, és ezekhez

minél több külsô forrást pró-
bálnak találni. Elismeréssel
szólt a hivatal pályázatokkal
foglalkozó munkatársairól,
akik szinte azonnal lépnek.
Kiemelte a belváros rehabili-
tációjára, a kórházi fejleszté-
sekre és különösen a csator-
názásra, a munkahelyterem-
tésre, inkubációs fejlesztésre
és ipari csarnokok építésére
irányuló törekvéseket. Mint
mondta, bár a 44-es út nem
lett autóút, azonban ha ipari
csarnokok épülnek, különbö-
zô gazdasági csoportok he-
lyezhetik ide tevékenységü-
ket. A megyével közösen sze-
retne a város egy turisztikai

parkot létrehozni, amely lega-
lább 100-150 kilométeres kör-
zetbôl vonzaná ide a látoga-
tókat, a gasztronómiai turiz-
mus fejlesztésétôl pedig a
mezôgazdaság és a feldolgo-
zóipar élénkülését is várják.
Hanó Miklós végül beszélt

a lakossági igényre megvaló-
suló hatéves járdafelújítási
programról, amelynek révén
évente 200 millió forintot köl-
tenek erre a célra. Mint mond-
ta, ha lenne országosan kiírt
járdafelújítási program, akkor
még több járda épülhetne.
Tóth Károlynak jelezték, járjon
el ennek érdekében.

M. E.

Az MSZP egyes képviselôi ré-
szérôl azonban kötözködô
hozzáállás volt tapasztalható.
Örömmel nyugtázták, hogy el-
indul az a hatéves járdafelújí-
tási program, amelynek kere-
tében – a lakossági igények-
nek eleget téve – éves szinten
200 millió forintot fordít a város
önerôbôl a járdák rendbetéte-
lére. Felhívták a figyelmet arra,
hogy egy szintén hat évre
meghatározott program men-
tén idén 200 millió forint kom-
munális elôirányzatot is fel-
osztottak, ezt a pénzt többek
közt kerékpárutakra, ároktisz-
tításra, parkosításra, útalapok

készítésére fordítják. Nehez-
ményezték, hogy bár a kerék-
párútra vonatkozó pályázata-
inkat indokoltnak tartotta és
befogadta a kiíró, forráshiány
miatt pénzt nem kapott rá a vá-
ros. Említést tettek arról a két –
a közgyûlésen zajlott – tájé-
koztatóról, amelybôl megis-
merhették a MÁV transzeuró-
pai közlekedési folyosójának
rekonstrukciója során Békés-
csabát érintô beruházásokat,
és informálódhattak a fürjesi
átkötôúttal kapcsolatos elkép-
zelésekrôl. A karácsonyi vá-
sárral kapcsolatos pályázatról
elmondták, azt szeretnék elér-
ni, hogy igazi ünnepi hangula-

tú, színes rendezvényekkel és
gyermekprogramokkal tarkí-
tott, tömegeket vonzó vásári
forgatag legyen december-
ben Békéscsabán.
Dr. Ferenczi Attila beszélt

arról, hogy a város pályázik a
kórház sürgôsségi ellátásának
további fejlesztésére; súlyos
kérdésnek nevezte a helikop-
ter-leszállópálya kiépítését,
megyénk ugyanis ezen a té-
ren hiányt szenved. A rendôr-
ség beszámolója kapcsán el-
ismeréssel szólt az elôzô és 
az új rendôrkapitány munká-
járól, a rendôrök és a ve -
lük együttmûködô polgárôrök
eredményeirôl. m. e.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Több külsô forrást!

Közel a megvalósuláshoz 1,2 milliárd járdákra Fejlesztik a vasutat

Drágább a szemétszállítás

– Akár sikeresnek is tekinthet-
nénk a legutóbbi köz gyûlést,
ugyanis többéves elôkészítés
után fontos fejlesztési progra-
mok kerültek közel a megvaló-
suláshoz. Azért „akár”, mert
nem tudtuk rábírni a többsé-
get, hogy mondjanak három
igent: ne csak a programokra
és arra, hogy támogatjuk eze-
ket, hanem arra is, hogy mind-
ezt maximálisan a szabályok

betartásával
tesszük –
kezdte Tóth
Károly az
MSZP köz -
gyûlés utáni
tájékoztató-
ját. Példa-

ként említette a gyûjteményes
növénykertek helyreállítására
vonatkozó pályázatot, ezzel a
Pósteleki Természeti Emlék-
parkot szeretné rendbe tenni a
város. 
A pályázatíró itt egy buda-

pesti cég, amely – mint a kép-
viselô mondta – „látszólag in-
gyért” írta meg a pályázatot,
ráadásul az már el is készült,
mire a közgyûlés március 27-
én jóváhagyta (a beadási ha-
táridô április 1-je volt). A pályá-
zatíró a képviselô szerint ezzel
az „ingyenes” munkával a be-
ruházás menedzselésében
minden jogkört megszerzett.

Tóth Károly említést tett arról,
hogy az elôzô közgyûlésen is
volt egy pályázat, amelynél a
pályázati csomag elkészítését
kicsivel a közbeszerzési érték
alatti sikerdíjért kapta meg egy
nyíregyházi cég. Baji Lajos
hozzátette, hogy a megyében
huszonhét, Békéscsabán több
mint tíz pályázatíró cég van. 
Tóth Károly beszélt arról,

hogy hosszú idôszak tudatos
utánpótlás-nevelése után ma
olyan sportolói, csapatai van-
nak a városnak, akik magyar
viszonylatban komoly értéket
képviselnek. Mint mondta,
könnyel mûség lenne össze-
vonni az utánpótlást a nagy
csapatokkal, hogy aztán együtt
adják el. Kiemelte, hogy min-
den támogató fontos, de az is
fontos, hogy a sport körül ne
legyen zavar. 
Baji Lajos egy éve szóvá tet-

te az elôterjesztések helyesírá-
si hibáit, úgy látja, ez sokat ja-
vult, azonban tömegesen ta-
pasztalható a rossz törvény-
hely-idézés, a pontatlanság.
Véleménye szerint az átszer-
vezés során a hivatal finom irá-
nyítási szövetét szétrombolták,
és ma nem megfelelô az infor-
mációáramlás a polgármester,
a jegyzô, a kabinetfônök és az
osztályvezetôk között.

Mikóczy

A megyeszékhelyen áthaladó
vasútvonalon több változás is
történik. Az elkerülô út miatt
megszüntetett mezômegyeri
közúti keresztezôdés helyén
aluljáró létesül gyalogosok,
kerékpárosok számára, míg a
Szerdahelyit a Franklin utcá-
val összekötô aluljáró (nép-
szerû nevén a „luk”) személy-
gépkocsik, kerékpárosok és
gyalogosok által egyaránt
használható aluljáróvá alakul.
A vasútállomás elôtt átvezetik
a föld alatti közlekedést a Lud-
vigh utca és a buszpályaud-
var felé. Átépül az Orosházi
úti felüljáró, a Gyár utcán ke-
resztül összekötik a Kétegy-

házi és az Orosházi utat, vala-
mint kibôvítik és korszerûsítik
a Kereki utcai, szintbeli köz-
úti átjárót. Ugyanakkor meg -
szûnik a Kétegyházi úti, a
Makkosháti szintbeli közúti
keresztezôdés, s ez utóbbi ki-
váltására a kutyamenhelytôl
egy új bekötôút létesül.
A felsorolt fejlesztések Bé-

késcsaba településrendezési
tervében természetesen még
nem szerepelhettek, ezért en-
nek módosítására szükség
van. A létesítmények engedé-
lyezési tervdokumentációja
elkészült, ám a kivitelezésre
elôreláthatóan 2010 környé-
kéig várnunk kell.

(gajdács)

Békéscsabán április 1-jétôl
a piaci ár alatt drágul a

szemétszállítás – tekintettel a
lakosság teherviselô képes-
ségére. Saját tulajdonú, 120 li-
teres kukák esetén a díj – üz-
leti alapon – több mint 320 fo-
rint lenne ürítésenként, nálunk
ezt 255 forintra emelték az ed-
digi 200 helyett. A Tappe Hul-
ladékgazdálkodási, Köztiszta-
sági és Szolgáltató Kft. öt da-
rab új hulladékgyûjtô autót
szerez be, az eddigi 14–15

tonnások mellé tíztonnásokat,
amelyek kevésbé rongálják az
utakat. A közgyûlés hozzájá-
rult, hogy a hulladékkezelô-
mû második depóniájának
megépítése két ütemben tör-
ténjen. Az elsô ütemet húsz -
ezer négyzetméteren a szol-
gáltató építi meg, a második
ütem ugyanekkora területen
történô kialakítását az önkor-
mányzat a pályázati lehetôsé-
gek igénybevételével segíti.

m. e.

Közlekedési folyosó
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
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Dr. Ferenczi
Attila bizott-
sági elnök
felhívta a fi-
gyelmet arra,
hogy az el-
múlt négy

évben összesen 84 milliót köl-
töttek erre, mostantól pedig
hat éven át, önerôbôl évi 200
millió forintot fordít a város a
járdák rendbetételére. Hang-

súlyozta, hogy a lakossági fó-
rumokon leggyakrabban fel-
merülô igényt teljesítik ezzel,
és kérte Tóth Károly or-
szággyûlési képviselôt, tegyen

javaslatot a
parlament-
ben, hogy or-
szágosan ír-
janak ki pá-
lyázatot a jár-
dák felújítá-
sára is.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Önrész a csatornázáshoz
Döntöttek a társulat küldöttei

ABékéscsabai Víziközmû
Társulat a közelmúltban

tartotta küldöttgyûlését a vá-
rosházán. A gyûlésrôl, ame-
lyen 9386 érdekeltségi egy-
ség képviseletében a küldöt-
tek több mint hetven százalé-
ka vett részt, Mácsai Sándor,
a társulat elnöke számolt be.
A jelenlevôk tájékozódhat-

tak a társulat 2007. évi mun-
kájáról, és tárgyaltak az ez évi
tervekrôl is. Mácsai Sándor ki-
emelte, hogy az elôzô idô-
szak eredményei nagyrészt a
korábbi vezetéshez fûzôdnek
– külön hangsúlyozta elôdje,
Erdei József érdemeit. A tár-
sulat nagy forgalmat bonyolí-
tott le az elmúlt évben, sokan
fordultak hozzájuk kéréseik-
kel, kérdéseikkel, panaszaik-
kal, és ôk igyekeztek minden-
ben segíteni. Bevételeik het-
ven százalékban teljesültek, a
jogi és magánérdekeltek ol-
dalán tapasztalható nagyobb

lemaradás, míg a lakás-taka-
rékpénztári szerzôdéssel ren-
delkezôk fizetési fegyelme jó-
nak mondható. 2008-ban – 12
százalékos kiadásnövekedés
mellett – a bevételeket 28 szá-
zalékkal kívánják növelni.
A küldöttgyûlés módosítot-

ta az alapszabályt, tekintettel a
szennyvízcsatornázásból ki-
maradó mintegy ezer ingatlan-
ra. Az önkormányzat szenny-
víztisztítási és csatornázási 
pályázatának egyik feltétele,
hogy csatolják hozzá a társu-
lattal kötött együttmûködési
megállapodást, amely szintén
most került a küldöttek elé. A
megállapodásban szerepel,
hogy a társulat az általa besze-
dett érdekeltségi hozzájáru-
lást, összesen 1,3 milliárd fo-
rintot, 2011 decemberében
adja át a városnak. Részben ez
képezi majd a beruházáshoz
szükséges saját forrást.

M. E. 
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Gazdikeresô

Húsvét hétfôn kapták a hírt
a csabai állatvédôk, hogy
két kutyus a Munkácsy
múzeum környékén az
Élôvíz-csatornában rekedt.
Jó lelkû emberek segítet-
ték ki ôket a vízbôl, ám az
ázott ebek azonnal kereket
oldottak. Az állatvédôk
csak másnap akadtak a
nyomukra a Kinizsi utcá-
ban, ahol a két árva egy ci-
cáknak készített házikóba
költözött be. Eddig senki
sem kereste a kóborló ku-
tyákat, most átmeneti be-
fogadónál vannak.
Puncs, a tacsikeverék

egy-két éves, fiatal, hízelgô
kis szuka, barátnôje, a szür-
ke Wolfi idôsebb, legalább
négy-öt éves, és láthatóan
ô a fônök. Mindkettô igen
barátságos, igénylik a sze-
retetet, a simogatást. Jól
megvannak együtt, bár ki-
sebb súrlódásokkal – már
ahogy ez a lányoknál szo-
kás. Kifejezetten jó házôr-
zôk, ugatósak. Érdeklôdni
utánuk a 30/420-3404-es
számon lehet – leendô gaz-
dijelölteknek éjjel-nappal!

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)

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

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. 

SZEGEDEN BÚTOROZOTT 

ALBÉRLETEK
KIADÓK.

TEL.: 30/326-8630.

ABékéscsabai Városvédô
és Városszépítô Egyesü-

let a közelmúltban tartotta évi
rendes közgyûlését, ahol dr.
Simon Mihály elnök és dr.
Cserei Pál ügyvezetô alelnök
számoltak be az elmúlt év si-
keres egyesületi munkájáról.
Ezt követôen az ellenôrzô bi-
zottság elnöke, dr. Kollár Lász-
lóné szólt az egyesület jog-
szerû tevékenységérôl, majd
– vendégként – Uhrin Nándor,
a város pénzügyi, gazdasági
osztályvezetôje tartott tájé-
koztatást a békéscsabai  ön-
kormányzat ez évi költségve-
tésérôl. 
A városvédôk elnöksége

gazdag munkaprogramot állí-
tott össze 2008-ra is. Tervezik

például lakossági fórumok
megrendezését a város épí-
tett és természeti környezeté-
nek fejlesztési kérdéseirôl, de
nagy érdeklôdésre tarthat
számot mind az egyesület
tagjai, mind a város lakói ré-
szérôl a Városvédô Esték in-
duló programsorozata is. Itt a
város hajdani jeles esemé-
nyeit és személyiségeit mutat-
ják be – évente több alkalom-
mal. Megemlékezéseket szer-
veznek Kvasz András repülô-
gép-tervezô, pilóta és Vi-
dovszky Béla festômûvész
születésének 125., valamint
dr. Zsilinszky Mihály tanár, ál-
lamtitkár, Csaba országgyûlé-
si képviselôje születésének
170. évfordulója tiszteletére.

Az egyesület tagjai ünnep-
séget szerveznek a Szajol–
Csaba–Arad vasútvonal meg-
nyitásának 150. jubileuma em-
lékére, valamint – Békéscsaba
város önkormányzata és a
Csabai Szlovákok Szervezeté-

vel közösen – Csaba újjátele-
pítésének 290. és várossá nyil-
vánításának 90. évfordulója al-
kalmából.
Az eseményhez kapcsolód-

va városi vetélkedôkre kerül
sor általános iskolás fiatalok
részvételével, a középiskolá -
soknak pedig a Garabonciás
Napokhoz kapcsolódóan vá-
rosismereti programokat ter-
veznek.
A közgyûlés záró esemé-

nyeként az egyesület munká-
ját segítô, ott kiemelkedô tevé-
kenységet végzett Galisz Gé-
zának, Gécs Bélának és a
Csabai Szlovákok Szervezeté-
nek elismerô okleveleket ad-
tak át.

G. B.   

Városvédôk idei gazdag programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

10. § (1) bekezdése alapján PÁLYÁZATOT HIRDET
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Városüzemeltetési Osztályán
VÁROSÜZEMELTETÔ MUNKAKÖR betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.

A munkavégzés helye:Békés megye, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

A köztisztviselôk képesítési elôírásairól szóló 9/1995. (II. 3) kormány-
rendelet alapján a munkakör betöltôje által ellátandó feladatkör:
az 1. sz. melléklet 19. pontjában foglaltak szerint településfejlesztési és
-rendezési, valamint településüzemeltetési feladatkör.

Ellátandó feladatok: városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzé-
se – mûszaki, gazdasági beruházási statisztikai jelentések készítése, va-
lamint az ezzel összefüggô nyilvántartások vezetése.

Munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi körök: városüzemeltetési fel-
adatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. XXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvôképesség, büntet-
len elôélet, felsôfokú mûszaki iskolai végzettség (útépítô mérnök), fel-
használói szintû számítógépes ismeret, szakmai és/vagy közigazgatás-
ban szerzett tapasztalat. A munkakör betöltése 6 hónap próbaidô kikö-
tésével történik.

A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: legalább 3 éves kivitelezésben
és/vagy közigazgatásban és/vagy tervezésben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget, ké-
pesítést igazoló okiratok, részletes szakmai önéletrajz, elérhetôség, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör legkorábban
2008. május 1. napjától tölthetô be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csiaki Tamás, a vá-
rosüzemeltetési osztály vezetôje nyújt a 66/523-818- as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Békés-
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történô megkül-
désével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni az azonosító számot: XII. 974/2008. valamint a munkakör meg-
nevezését: városüzemeltetô.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. április 28.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: A jegyzô értékeli a
pályázatot, szükség esetén a pályázókat személyesen meghallgatja. A
pályázatról a polgármester egyetértésével a jegyzô dönt. A pályázók a
pályázat eredményérôl az elbírálást követôen értesítést kapnak. Az ered-
ménytelen pályázók anyagát visszaküldjük.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu, 2008. április 7.

Szenvedélyük az egészség
Márciusban rendezte meg

az Egyensúly Szabadi-
dô Klub a már hagyományos-
nak nevezhetô szenvedély-
mentes napot a Szabó Pál Téri
Általános Iskolában. A szerve-
zésben sokat segítettek a Tö-
rökné Lukács Beatrix vezette
Nagycsaládosok Egyesületé-
nek tagjai, számos cégtôl,
szervezettôl és képviselôtôl
pedig anyagi támogatást ka-
pott a klub.
A házi statisztika adatai

szerint a negyvenhét önkén-
tes által koordinált progra-
mokra több mint háromszá-
zan voltak kíváncsiak. A részt-
vevôket megtornáztatták, s az
egészséges életmód jegyé-
ben még ételbemutatókra is

sor került. Kortárs segítôk, ci-
vil szervezetek mutatkoztak
be, az aulában pedig a Szen-
vedélyünk az egészség címû
rajzpályázat kiállítását tekint-
hették meg. Volt kézmûves-
foglalkozás, ahol a szalvéta-
technika, só- és lisztgyurma,
hôre keményedô gyurma, de-
korgumi és még számos tech-
nika és anyag felhasználásá-
val alkothattak a jelenlévôk.
Az általános iskolások számá-
ra vidám vetélkedôt szervez-
tek; több helyszínen zajlottak
az események, összesen ti-
zenöt állomáson kellett teljesí-
teniük az indulóknak. 
A Pro Arte Tánciskola, vala-

mint Gregor László és tanítvá-
nyai bemutatókat tartottak, a

nézôk láthattak mentéstechni-
kai bemutatót, és érdekes
színfoltként a polgármesteri hi-
vatal dolgozói gyógyult szen-
vedélybetegekkel teremfociz-
tak. Egészséges szenvedé-
lyek címmel Vaszkán Erzsébet,
Az evés mint szenvedélybe-
tegség címmel a Sorsfonó
Mûhely elôadásán vehettek
részt az érdeklôdôk. 
A Mi-Értünk Egyesület

„Flash” Élmény Színháza a
kortárs segítôkkel szintén si-
kert aratott. A programban
szerepeltek szûrôvizsgálatok
is, ahol mindenki hasznos
életmódbeli tanácsokat kapott
az egészséges és „szenve-
délymentes” életvitellel kap-
csolatban.     

AModell & Hobby Kft. a vi-
rágültetés mellett még

országosan 100 óvoda részé-
re küldött márciusban virágo-
kat, amiket az óvodások saját
maguk – az óvónôk felügyele-
tével – ültethettek el. A békés-
csabai Kölcsey Utcai Óvodá-
ban a Békéscsabai Önkéntes
Központ és önkéntese köz-
remûködésével került sor erre.
A program célja a gyerme-

kek környezettudatos nevelé-
se, az óvodások ösztönzése 
a természetbarát gondolko-
dásra kedvenc mesefilmhô-
sük, Nefelejcs Fifi példamuta-

tó magatartásán keresztül.
Nefelejcs Fifi baba egy meg-
személyesített kis nefelejcs vi-
rág, aki kis virágoskertjében él
a barátaival. Az egyik rajzfilm-
csatornán rendszeresen vetí-
tenek róla mesefilmet, amely-
nek üzenete a gyermekekhez:
a növények szeretete, az ösz-
szetartozás fontossága. A me-
sefilm kapcsán szeretnék fel-
hívni az óvodások figyelmét a
környezeti nevelés fontossá-
gára, környezetük védelmére
és a globális felmelegedés el-
leni küzdelemre.  Az elültetett
virágokat az óvodások öntö-

zik és ápolják, majd az elké-
szített kertecskékrôl fotót kül-
denek Fifinek. A legszebb 30
óvodát április 22-e körül Fifi
meglátogatja, és a föld napja
alkalmából ajándékokkal ju-
talmazza meg a „szorgos kis
kertészeket”. A kert mellé egy
„Fifi virágoskertje” táblácskát
is kihelyez a „kis virág”.
A Modell & Hobby Kft. több

mint egy évtizedes múlttal ren-
delkezô magyarországi ter-
mékforgalmazó cég. Kiemel-
kedô jelentôséggel bír a ma-
gyarországi modell- és játék-
piacon. Többek között a Fifi 

virágoskertje, a Thomas & 
Friends és Bob mestertermé-
kek egyedi forgalmazási jogá-
val rendelkezik.  Az elsô virág-
ültetés 2008. március 17-én
volt egy budapesti óvodában,
amelyrôl felvételt készített az
MTV. A híranyagot ugyanaz-
nap 17.15-kor sugározták.
További információ kérhetô

Szilágyi Katalintól, a Békés-
csabai Önkéntes Központ
kommunikációs munkatársá-
tól a 66/443-030-as és a
70/392-9279-es telefonszá-
mon,  valamint a tykata@
strobeth.hu e-mail címen.

Virágültetés a Kölcseyben

IRATKEZELÉSI TANFOLYAM 
A CSABAI INNOPED Bt.

a Békés Megyei Levéltár szakmai felügyelete mellett 
30 órás iratkezelôi tanfolyamot szervez

(F. e. ny. sz.: 00335-2008)
2008. május 5-tôl kezdôdôen.

Érdeklôdni és jelentkezni lehet a 70/408-1797-es 
és a 70/408-1799-es telefonszámokon.

FILHARMÓNIA KHT. 
HANGVERSENYE BÉKÉSCSABÁN
A megyei könyvtár és humán szolgáltató centrum elôadótermében
2008. ÁPRILIS 21-ÉN (HÉTFÔN) 19.00 ÓRAKOR
Somogyvári Tímea (ének) és Farkas Pál (zongora) kamaraestje

Dvorak: Szerelmes dalok 
(op. 83. nr. 1,2,3,5)

Brahms: Intermezzo
(op. 118. esz-moll)
A te kék szemed …, 
Régi szerelem, Szerenád
Keringôk op. 39. nr. 3,4,9,10
Titok az örök szerelemrôl

Mendelssohn: Velencei gondoladal
Verdi:Három románc
Debussy: Csendben, Bábúk, Holdfény,

Álmodozás
R. Strauss: Reggel, Mindszentek, 

A szívem néma
Sinding: Tavaszi zsongás
R. Strauss: Piros rózsák, A rózsaszalag

Jegyek 500 (diák) és 800 Ft-os áron válthatók a Filharmónia Kht. Békés Megyei Irodájában
(5600 Békéscsaba, Andrássy út 24–28., tel./fax: 66/442-120) és a megyei könyvtár 

és humán szolgáltató centrumban (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1., tel.: 66/454-354)
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn  (a Debreceni út közelében, buszmegállótól két perc-
re), 1500 nm-es telken lévô 80 nm-es családi ház (fsz. + tetôtér, nappali + két szo-
ba, konyha, étkezô) szép állapotban, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  77  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFööllddvváárrii  uuttccáánn,, 460 nm-es telken lévô 86 nm-es, kétszobás csa-
ládi ház rendezett telekkel, vegyes falazattal, konvektoros hôleadókkal eladó. 
ÁÁrr::  99  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLóórráánnttffffyy uuttccáábbaann 362 nm-es telken lévô 100 nm-es családi ház
téglafalazattal, három szobával, konyha + étkezôvel áron alul, sürgôsen eladó.
AAzz áárr iirráánnyyáárr::  1122  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  JJaammiinnaa  ffrreekkvveennttáálltt  rréésszzéénn,,  aa  VVeerreess  PPááll  uuttccáánn  1200 nm-es telken
lévô, 100 nm-es, két szoba + konyha + étkezôs családi ház szép állapotban, ve-
teményes, füvesített kerttel, melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  1122  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz IIbboollyyaa uuttccáánn 350 nm-es telken lévô 72 nm-es, 1 + 2 fél szobás,
konyha + étkezôs családi ház nagy elôszobával, fürdôszoba külön WC-vel, ra-
diátoros hôleadókkal, rendezett telekkel, félig fedett terasszal, garázzsal eladó.
ÁÁrr:: 1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa CCssééppllôô uuttccáánn 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es + 54 nm beépít-
hetô tetôterû, 2004-ben épült családi ház nappali + amerikai konyhával, étkezô-
vel, két szobával eladó. ÁÁrr:: 1133  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáábbaann,,  kisméretû telken lévô 100 nm-es, háromszobás
társasház parkettás szobákkal, konyha + étkezôvel, parkosított kerttel, új ga-
rázzsal eladó. Ár: 15 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa HHáárrssffaa uuttccáábbaann 600 nm-es telken 80 nm-es, kétszobás, szép csa-
ládi ház sürgôsen eladó. AAzz iirráánnyyáárr::  1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa TThhuurrzzóó uuttccáábbaann 1180 nm-es telken 200 nm-es összterületû csa-
ládi ház parkosított kerttel eladó (két épület, száz-száz négyzetméter). 
ÁÁrr:: 2288  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa DDoobboozzii úúttoonn 2001-ben épült, 120 nm-es, kétszintes, szép családi
ház 800 nm telken, fedett terasszal, lent nappalival, fent négy szobával, parkosí-
tott kerttel eladó. ÁÁrr:: 3300  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  ffeessttôôii  rréésszzéénn,,  aa  KKaannáálliissii  uuttccáánn  ((ÁÁrrppáádd  ssoorr)) 350 nm-es telken lévô, 170
nm-es kétszintes családi ház egylégterû nappali + konyha + étkezôvel, egy háló-
szobával, fent plusz két szobával, minden helyiségben klímaberendezéssel, süly-
lyesztett radiátoros hôleadókkal, nagy terasszal eladó. ÁÁrr::  3300  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa SSzzóójjaa uuttccáánn ((DDoobboozzii úútt)),, frekventált környezetben, 807 nm telken
lévô, 2001-ben épült, 140 nm-es, kétszintes családi ház parkosított kerttel (lent
nappali + egy szoba, fent nappali + három szoba) eladó. ÁÁrr:: 3355  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann, szép környezetben, 1400 nm-es telken lévô,
146 nm-es, földszintes családi ház (nappali + három szoba), minden helyiség pad-

lófûtéses, a szobákban radiátoros hôleadókkal, beépített konyhabútorokkal, par-
kosított kerttel, két terasszal eladó. ÁÁrr::  4422  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,,  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 pprrooffii tteenniisszz--,,  iilllleettvvee ffaall--
llaabbddaappáállyyáákkkkaall,, bbôôvvííttééssii lleehheettôôssééggggeell eellaaddóó..  ÁÁrr:: 8888  000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llaakkóótteelleeppeenn,,  téglablokkos épületben magasföldszinti, 51
nm-es, kétszobás lakás egyedi konvektoros fûtéssel, teljesen körbejárható szo-
bákkal (fürdôszoba külön WC-vel) eladó. Ár: 7 900 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz AAnnddrráássssyy úúttoonn,, közel a centerhez elsô emeleti, 54 nm-es, két szo-
ba, konyha + étkezôs lakás téglablokkos épületben, egyedi fûtéssel eladó.
ÁÁrr:: 99  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLeennccssééssii úúttoonn,, a kanyar legelején 5. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2 fél
szobás, teljesen felújított lakás kis rezsivel sürgôsen, áron alul eladó.
ÁÁrr:: 66  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn  8. emeleti, másfél szobás, felújított lakás központi
fûtéssel, fûtésmérôvel szerelve, erkéllyel, fürdôszoba külön WC-vel, alacsony áron
eladó. ÁÁrr::  66  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa VVééccsseeyy uuttccáábbaann 39 nm-es, 2. emeleti, egyedi fûtésû lakás beépí-
tett konyhabútorral eladó vagy elcserélhetô kétszobás belvárosi lakásra értéke-
gyeztetéssel. ÁÁrr:: 66  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáánn  3. emeleti, 48 nm-es, kétszobás lakás egyedi fûtés-
sel, kombi kazánnal, francia kilépôvel, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  77  660000  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,,  aazz IIhháásszz uuttccáábbaann 4. emeleti, 52 nm-es, kétszobás lakás egyedi kon-
vektoros fûtéssel, konyhával, kamrahelyiséggel eladó. ÁÁrr:: 77  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTiinnóóddii  uuttccáábbaann  2007-ben teljesen felújított, 52 nm-es panellakás
(fürdôszoba külön WC-vel, kamrával, hidegburkolatos konyha + közlekedôvel,
parkettás szobákkal) eladó. Ár: 99  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérreenn, téglablokkos épületben 4.
emeleti, 43 nm-es, másfélszobás lakás egyedi konvektoros fûtéssel, nagy te-
rasszal, konyhabútorokkal, fürdôszoba külön WC-vel eladó. Ár: 8 300 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa PPáásszzttoorr uuttccáábbaann 60 nm-es, 2. emeleti, kétszobás lakás (fürdô-
szoba külön WC-vel) frissen festett állapotban eladó. ÁÁrr:: 88  440000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,, aa BBaarrttóókk BBééllaa úúttoonn,,  közel a centerhez 2007-ben felújított, magas-
földszinti, 57 nm-es, kétszobás, nagy erkélyes lakás egyedi konvektoros fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  99  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLeennccssééssii úúttoonn 3. emeleti, 64 nm-es, egy + két fél szobás lakás
konyha + étkezôvel, külön kamrával, központi radiátoros fûtéssel, hidegburkola-
tos konyhával és közlekedôvel, szônyegpadlós szobákkal eladó. ÁÁrr:: 99  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz ÔÔrr uuttccáábbaann 1. emeleti, 57 nm-es, egyedi fûtésû lakás nagy er-
kéllyel, teljesen felújított állapotban eladó. ÁÁrr:: 99  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,,  csendes, nyugodt környezetben, téglablokkos épü-
letben 4. emeleti, 83 nm-es, három szoba + konyha + étkezôs lakás hidegburko-
lattal, illetve parkettás szobákkal, nagy erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1100  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa GGyyóónnii GGéézzaa uuttccáábbaann, téglablokkos épületben 58 nm-es, egy + két
fél szobás lakás (konyha + étkezôvel), 2007-ben felújítva, parkettás szobákkal el-
adó. ÁÁrr:: 1111  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa WWllaassssiiccss ssééttáánnyyoonn 2. emeleti, 73 nm-es, két szoba + nappalis la-
kás egyedi fûtéssel, fürdôszoba külön WC-vel, parkettás szobákkal, hidegburko-
latos konyha + étkezôvel frekventált helyen eladó. ÁÁrr:: 1133  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa MMeeddnnyyáánnsszzkkii uuttccáábbaann, közel a centerhez, 3 éve épült társasház-
ban tetôtéri, 96 nm burkolt alapterületû lakás nappali + két szobával, fürdôszoba
külön WC-vel, klímaberendezéssel, beépített konyhabútorokkal, nagy terasszal
eladó. ÁÁrr:: 1177  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn MMeeddnnyyáánnsszzkkii uuttccaaii, 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 lakás (két szoba,
klíma, sarokkádas fürdôszoba) eladó. Csere is lehetséges, belvárosi, kisebb la-
kásra értékegyeztetéssel. ÁÁrr:: 2266  550000  000000  FFtt..

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRiiggóó  uuttccáábbaann, nyugodt környzetben, 250 nnm-es telken lévô 90
nm-es, kétszintes, felújított lakás nappali + két parkettás szobával, hidegburkola-
tos konyha + közlekedôvel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1188  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa cceenntteerrhheezz kköözzeell,, aa JJóókkaaii uuttccáábbaann, újonnan (március végi kezdés-
sel) épülô társasházban ingatlanok még leköthetôk 100–130 nm-es alapterüle-
tekkel, garázzsal, elôkerttel.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz EErrddééllyyii ssoorroonn, 500 nm-es telken 70 nm-es, másfél szobás csalá-
di ház radiátoros hôleadókkal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr:: 1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa RRéévvaaii úúttoonn hároméves társasházban 90 nm-es, kétszintes lakás
modern beépített bútorokkal, három szoba, konyha, étkezôvel 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 uuttccáábbaann 100 nm-es, két és fél szobás, nappalis házrész
galériás hálóval eladó. ÁÁrr:: 1111  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz EEggrreessssyy uuttccáábbaann 50 nm-es, egyszobás, konyhás, elôkertes, ut-
cafronti házrész eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr:: 44  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa BBéékkééssii úúttoonn 40 nm-es, utcafronti házrész (egy szoba konyha ét-
kezôvel) kis virágoskerttel eladó. ÁÁrr:: 55  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn,,  1200 nm-es telken lévô, 97 nm-es, két szoba nap-
palis, utcafronti házrész melléképületekkel áron alul, sürgôsen eladó. 
ÁÁrr::  66  440000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa CCoorrvviinn uuttccáábbaann 112 nm-es, utcafronti házrész közepes méretû te-
lekkel, két szobával, nappalival eladó. ÁÁrr:: 1166  550000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbaa kköözzppoonnttjjáábbaann,, aa GGuutteennbbeerrgg uuttccáábbaann,, frekventált helyen polgári típu-
sú, utcai házrész egy nagy szobával, elôszobával, konyha + étkezôvel, külön kam-
rával, konvektoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr:: 77  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn,,  egy percre a Pennytôl és a buszállomástól, 400
nm-es telken lévô, 85 nm-es utcafronti házrész két szobával, konyha + étkezôvel
eladó. ÁÁrr::  1100  000000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz OOrroosshháázzii úúttoonn,, nagy forgalmú helyen 30, illetve 20 nm-es helyi-
ségek kiadók irodák, vállalkozások számára. ÁÁrr:: 3300  000000 FFtt//hhóó,, 2200  000000FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa CCssaabbaa cceenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó
cégek, illetve vállalkozások számára. ÁÁrr:: 8800  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa JJóókkaaii uuttccáánn 68 nm-es, kétszobás lakás téglablokkos épületben,
reális áron kiadó. ÁÁrr:: 3355  000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa GGyyóónnii GGéézzaa uuttccáábbaann 20 nm-es helyiség szépségápolási vállalko-
zásnak kiadó szép állapotban, vizesblokkal, klímával. ÁÁrr:: 3300  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa BBaarrttóókk BBééllaa úton, frekventált helyen 30 nm-es, három helyiségbôl
álló, teljes közmûvel ellátott komplexum hosszú távra kiadó. ÁÁrr:: 5500  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz AAnnddrráássssyy úúttoonn 1. emeleti, üvegkirakatos, kétszintes, 55 nm-es
helyiség, az Univerzállal szemben irodák számára eladó. ÁÁrr:: 1100  550000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuuhháásszz  uuttccáábbaann  800 nm-es építési telek eladó (közmûvek a telek
elôtt). ÁÁrr::  11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa FFeeccsskkee ssoorroonn, halastó közelében 882 nm-es, körbekerített építési
terület eladó. Víz, gáz a telken, villany az utcából bevezethetô. ÁÁrr:: 11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLaajjttaa uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany az
utcáról beköthetô. ÁÁrr:: 11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa MMeesstteerr úúttoonn 788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel,
gyümölcsfákkal, körbekerítve eladó. Gáz a szolgalmi úton, a másik utcáról bevihe-
tô, villany bevezetve, fúrott kút van, víz bevezetése folyamatban. ÁÁrr:: 44  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz OOmmaasszzttaa úúttoonn nyugodt, jó környezetben 1500 nm-es, körbekerí-
tett, gyümölcsfás építési telek eladó. Gázcsonk a telken belül, víz, villany az ut-
cában, szennyvíz bevezetése folyamatban. Lakáscsere is lehetséges, akár egy
az egyben is! ÁÁrr:: 88  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa CCssaabbaa GGyyöönnggyyee ssoorroonn 810 nm-es, körbekerített telek gyümölcs-
fákkal, szerszámtartó kis házzal eladó. Gáz a telken, víz az utcában.
ÁÁrr:: 44  669900  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa GGuullyyááss úúttoonn 1615 nm-es, társasház építésére is alkalmas építési
telek fúrott kúttal, villannyal eladó. A többi közmû a telek elôtt. ÁÁrr:: 55  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa GGeerreebbllyyee uuttccáábbaann 2900 nm-es építési telek eladó (három egybe-
építve) halastóval, betonmedencével, horgászházzal ÁÁrr:: 2211  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa ffrreekkvveennttáálltt hheellyyéénn eladó egy 5971 nm építési telek a telek elôtt köz-
mûvekkel. ÁÁrr:: 2222  000000  000000  FFtt..

TANYA:
BBéékkééssccssaabbáánn,, bbeekkööttôôúúttttóóll 5500  mm--rree, a centertôl 10 km-re, 1500 nm-es telken 65 nm-
es, 2005-ben felújított, vegyes falazatú, három helyiségbôl álló hétvégi ház föld-
kábeles villannyal, rendezett kerttel, új csatornával, tetôvel, új vezetékekkel és
kapcsolókkal, riasztóval eladó. A gáz nincs bekötve. ÁÁrr:: 44  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssii úúttoonn igényes kialakítású, panzióként mûködô tanya 10 000 nm területen el-
adó. A panzió Rosemarie farm néven üzemel, kialakított apartmannal, öt szobá-
val, gyönyörû, parkosított telekkel, befutott vendégkörrel, tizenkét ló számára ló-
istállóval, teljes gépesítéssel, minden meglévô felszereléssel.

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

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

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

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

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

A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!

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

AZ ÁRUSÍTÁS ZAVARTALAN.

Kastélyok, kúriák

Lipták Pál-emlékkiállítás

A Békéscsabára érkezô szak-
emberek idén több épület fel-
újításáról hallhattak, elôadás
keretében követhették végig a
gyöngyösi Mátra Múzeum,
Orczy-kastély és kert, a csa-
bai Munkácsy Mihály Mú-
zeum és a gyulavári Wenck-
heim–Almássy-kastély újjá-
születését. Szó volt a meg-
mentésre váró geszti Tisza-
kastélyról, és megtudhatták
azt is, hogyan jelentek meg a
különbözô társadalmi rétegek

a XIX. századi kúriákban. Az
emlékház pincéjében úri ét-
kekbôl kaptak ízelítôt Pap Pé-
ter konyhájának jóvoltából, de
természetesen csabai finom-
ságokat és borokat is kóstol-
hattak. A találkozó során láto-
gatást tettek a Munkácsy Mi-
hály Múzeumban, megnézték
a dobozi Wenckheim-kastély
parkjában álló templomot és
kápolnát, a geszti Tisza-kas-
télyt, Arany János emlékszo-
báját és a gyulavári kastélyt.

m. e.

Még tavaly rendezték vol-
na meg a Jankay Gyûj -

temény és Kortárs Galériában
Lipták Pál nyolcvanötödik szü-
letésnapi jubileumi kiállítását,
ám a festô halála miatt ez saj-
nos elmaradt. Most, március
28-án, a Tavaszi Fesztivál ré-
szeként adódott lehetôség az
immár emlékkiállítás összeál-
lítására.
Lipták Pál Kossuth-díjas

festômûvész, könyvtárigazga-
tó a békéscsabai képzômûvé-
szeti szabadiskolában tanult,
helyi mesterek irányítása mel-
lett, de csak huszonéves ko-
rában kezdte tanulni a festé-
szetet. A kiállítás a mûvész ti-
zenkilenc festményén keresz-
tül mutatja be az alkotót,

emellett egy korai önarckép
és korábbi kiállításaihoz ké-
szült meghívók teszik szemé-
lyesebbé a tárlat anyagát. Ez
alkalomból egy igényes kata-
lógus is elkészült. A tárlat már-
cius 28-tól április 24-éig te-
kinthetô meg.

G. E.

Gyermekszínjátszók
A Békés Megyei Képviselô-
testület és a Nemzeti Kulturá-
lis Alap által támogatott ese-

ményen tíz megyénkbeli szín-
játszókör fiataljai mutathatták
be tudásukat a szakavatott
zsûri elôtt. A délutáni ered-
ményhirdetés elôtt a Békés
Megyei Jókai Színház fiatal
színházmûvészeti szakiskolá-
jának diákjai szórakoztatták a
közönséget, majd lehetôség
nyílott a konzultációra is. A ta-
lálkozó ideje alatt az ifiház au-
lájában a Fiatal Színházmûvé-
szeti Szakközépiskola díszlet-
és jelmeztervezô szakos hall-
gatóinak mûveit tekinthették
meg az érdeklôdôk.

G. E. 
Fotó: Bali Gergô

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Programajánló
2008. április 11.
Költészet napi emlékmûsor 
a Munkácsy-emlékházban

2008. április 11–13.
Olimpici Vívó Grand Prix 
a városi sportcsarnokban

2008. április 19.
39. A Osztályos Országos 
Társastánc-bajnokság é
s C Tíztánc Országos Bajnokság 
a városi sportcsarnokban

2008. április 24.
Szent György-napi sárkányerege-
tés az Arany János Mûvelôdési
Házban, Mezômegyeren

2008. április 24-én 17 órakor
Jól tanul? Rosszabbul tanul? Mi-
ért? – elôadás a pályaválasztásról
a TIT-ben (Damjanich utca 1/3.)

2008. április 25.
Gazdasági innovációs fórum 
és kiállítás a megyeházán

2008. április 25-tôl május 29-ig
Fiatal békéscsabai iparmûvészek
kiállítása a Jankay Galériában

2008. április 26-án 9–16 óráig
Anyák napi virágvásár 
a Korzó téren 

2008. április 26.
Az Illyés Gyula vers- és próza-
mondó verseny regionális döntô-
je a Munkácsy-emlékházban

2008. április 26.
„Reneszánsz daloskönyv” – vers-,
próza és énekmondó verseny 
a Munkácsy-emlékházban

2008. április 26–27-én 9–18-ig
Autó-Motor Show 
a városi sportcsarnokban

2008. április 28-án 17 órától
Piramisok Boszniában – elôadás
a TIT-ben (Damjanich utca 1/3.)

2008. április 30-án 17 órától
A sors mint döntés – elôadás 
(1. rész) a TIT-ben 
(Damjanich u. 1/3.)

A rendezvényszervezôk a változ-
tatás jogát fenntartják!

Mozgásfejlesztési prog-
ramon belül bemutatót

tartottunk a Trefort óvodában
a város óvodapedagógusai
részére a gyógytestnevelés
elemeinek gyakorlati alkalma-
zásával. 
A Közlekedés gyermek-

szemmel városi rajzverse-
nyen óvodás kategóriában
elsô helyezést ért el Salamon
Anita, a Kazinczy óvoda Pil-
langó csoportos óvodása.
Nagy sikerû óvodai bált

szerveztek márciusban a Tre-
fort utcai óvoda közössége és
a szülôk. A jó hangulat, a
szép bemutatótáncok, a tom-
bolák sokasága szép bevételt
eredményezett, melyet elsô-
sorban udvari fejlesztô játé-
kok, eszközök vásárlására
fordítottunk.
A hagyományoknak meg-

felelôen játszóházat is szerve-
zett a Kazinczy óvoda, ahol
sok ötletes tárgy készült.
Terveink a közeljövôben:

Április 12-én jótékonysági ba-
tyus bált szervez a Kazinczy
óvoda, ahová szeretettel vá-
runk minden ismerôst, volt és
leendô szülôt. A jó hangulat-
ról a Dominó együttes gon-
doskodik. Április 23–24-én
óvodai nyílt napot tartunk a
Trefort óvodában „óvodanyi-
togató” bábelôadással, moz-
gással, alkotó-, játszóházzal.
Szeretettel várjuk azokat a
kisgyermekeket és anyuká-
kat, akik ebben a hónapban
jelentkeznek óvodai felvételre
– ismerjék meg környezetün-
ket, mindennapi életünket,
szervezôdô tevékenységein-
ket. A nyílt napokon fél 10-tôl
várjuk az érdeklôdôket, hogy
a 10 órakor kezdôdô bábelô-
adáson mindenki részt tudjon
venni!

Kállai Ágnes 
óvodavezetô  

Óvodanyitogató

Jandó Jenô zongoraestje
Számos kiemelkedô elôadó-
val büszkélkedhet a ma-

gyar zenei élet, közöttük nem
egy kitûnô zongoramûvésszel.
Egyiküket, az amszterdami
hangversenykörútjáról a na-
pokban hazatért Jandó Jenô
zongoramûvészt hallhattuk a
Filharmónia Kht. legutóbbi
bérleti hangversenyén itt, Bé-
késcsabán, a Vigadóban.
Mûsorának elsô felében

két zongoraszonátát adott elô
a bécsi klasszicizmus korsza-
kából. Elôször Haydn a tôle
megszokottnál jóval szemé-
lyesebb hangvételû, talán ki-
csit „romantikus” c-moll szo-
nátáját hallottuk. Talán nem
tekinthetô esetlegesnek, hogy
ezután éppen Beethoven „Ap-
passionata” szonátájára esett
az elôadó választása. Szünet
után elôször Liszt Ferenc két
legendájának zenekari hatású

effektusai kápráztatták el a
hallgatóságot, majd Bartók
Béla op. 14-es Szvitje követ-
kezett. Az eszköztárában min-
den fölösleges sallangtól le-
meztelenített zene Jandó
Jenô férfiasan puritán elôadá-
sában döbbenetes hatású
volt. Befejezô mûsorszámként
Kodály ZoltánMarosszéki tán-
cok címû mûve csendült fel,
amelynek ugyan ismertebb a
zenekari változata, eredeti for-
májában azonban zongora-
darab. A virtuózan robusztus
elôadásban úgy szólt a hang-
szer, mint egy egész szimfoni-
kus zenekar.
A termet zsúfolásig meg-

töltô közönség vastapsát a
mûvész Bartók Allegro barba-
ro és Este a székelyeknél
címû remekmûveinek elôadá-
sával köszönte meg.

Farkas Pál

A Szlovák Kultúra Házában, 
a tavaszi fesztivál keretében, 
április 25-ig tekinthetô meg 

Bácsfalvi Zoltán békéscsabai festô
ÉRZÉSEK, SZÍNEK, SZERETET 

címû kiállítása.

Az alkotó – akinek Magyarország
és Szlovákia több városában volt
már kiállítása – elsôsorban a csabai
táj szépségét jeleníti meg melegsé-
get sugárzó képein. 

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
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ÁLLÁS
Magyarország vezetõ pénzügyi cso-
portja pénzügyi tanácsadókat keres.
Minimális elvárások: érettségi, jó kom-
munikációs készség. Jelentkezés:
30/53-888-33.

MUNKÁT KERES
Takarítást, vasalást, ház körüli mun-
kát vállalok heti 4-6 órában. Telefon:
30/286-6463.

OKTATÁS
Általános, középiskolások korrepetá-
lásaminden tárgyból. Tel.: 20/933-6828.

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

Matematikakorrepetálás középiskolás-
oknak. Tel.: 30/855-7105.

Angol nyelvvizsgára intenzív felké-
szítés. Tel.: 30/527-7078.

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

IN GAT LAN
Békéscsabán, a Nyugati kertváros-
ban 103 + 77 m2-es lakóház (2 + 3 szo-
ba, 2 fürdô) 62 m2-es, garázsos mellék-
épülettel eladó 25,5 M Ft-ért. Telefon:
30/417-53-21.

A Lencsésin földszintes, 58 m2-es,
téglablokkos, 2 szobás, parkettás, er-
kélyes lakás eladó. Irányár: 8 M Ft. Érd.
egész nap, tel.: 30/569-6495.

Békéscsabán kétgenerációs családi
ház a IV. kerületben 7,5 M Ft-ért eladó.
Tel.: 20/4741-848.

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

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

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 második
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 anél-
kül eladó. Tel.: 30/205-9741.

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

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

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

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

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Szakdolgozat kötését soron kívül vál-
lalom. Tel.: 20/7700-494.

Hitelkiváltás, életjáradék, jelzálogjá-
radék. 70/629-3885.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OKJ felnôtt fodrász- és kozmetikus-
képzés indul Békéscsabán és Oroshá-
zán. Tel.: 20/423-2721.

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

Pedikûr, manikûr, talpmasszázs, test-
masszázs. Békéscsaba, Luther u. 18.
Ágica várja vendégeit. Tel.: 70/298-7344.

EGYÉB
Különbusz indul a csíksomlyói pün-
kösdi búcsúra. Jelentkezni: 
70/334-0841.

Március 20-án a Békés-
csabai Tavaszi Fesztivál

részeként rendeztek kiállítást
a Munkácsy Mihály Emlék-

házban Mihály Gábor szob-
rászmûvész alkotásaiból. 
A Munkácsy-díjas mûvész

Székelyhídon született 1942.
szeptember 9-én. Gyermekko-
rát a Békés megyei Csanád -
apácán töltötte, a gimnáziumot
Orosházán kezdte, majd Rá-

kospalotán fejezte be 1962-
ben. Rajzolni, mintázni tanult –
a Dési Huber-körben Laborcz
Ferenc volt a mestere –, majd
1969 és 1974 között a kép-
zômûvészeti fôiskolán Mikus
Sándortól és Somogyi József-
tôl tanult. 1975–79-ig Derko-
vits-ösztöndíjas, 1977-ben Ál-
lami Ifjúsági Nívódíjat kapott,
majd 1978-ban Kiskunhalas
ösztöndíját ítélték neki. 1979-
ben nyerte el a Munkácsy-dí-
jat, 1985-ben a Gyermekekért
érdemérmet, 1991-ben a NOB
mûvészeti díját kapta.
A térségünk kortárs kép-

zômûvészeit bemutató soro-
zat keretében a Munkácsy-
emlékház kistermében Mihály
Gábor Békés megyében felál-
lított szobraihoz készült vázla-
tait tekinthetik meg az érdek-
lôdôk egy hónapon át. 

G. E.

– A gyermekrajzoknál kedve-
sebb, meghatóbb, tisztább al-
kotások aligha léteznek, a kis
mûvészek munkáit nemcsak
a szemünkkel, a szívünkkel is
nézzük. A gyerekek nem
akarnak megfelelni különbö-
zô stílusoknak, rajzaikon
gyakran a cselekedeteink,
szavaink, gesztusaink, félel-
meink, szorongásaink kö-
szönnek vissza. Köszönet
mindazoknak, akik segítik ki-
bontani a gyerekekben lako-
zó mûvészt – mondta Köles
István alpolgármester már-
cius 29-én, a XXX. Városi
Gyermekrajz-kiállítás megnyi-
tóján a zsúfolásig telt Munká-
csy Mihály Múzeumban. 

Dr. Szatmári Imre, a mú-
zeum igazgatója elmondta: 
a gyermekrajz-kiállítás hosszú
évek óta a múzeum legnép-
szerûbb rendezvénye. A rene-
szánsz jegyében kiírt pályázat-
ra idén tizenhárom iskola hét-
száz diákja küldte el összesen
ezernyolcszáz pályamunkáját,
amelyekbôl a zsûri választotta
ki a kiállításra kerülôket és a dí-
jazottakat. A gyerekek a tömeg
ellenére is igyekeztek megta-
lálni saját alkotásaikat, hogy el-
büszkélkedjenek szüleiknek,
nagyszüleiknek…
A gyermekrajz-kiállítás áp-

rilis 20-ig tekinthetô meg, hét-
fô kivételével naponta 10–18
óráig. m. e.

Fejes Endre kisregénye sajá-
tos groteszk kritikáját adja a
hatvanas évek végi magyar
valóságnak, ahol nincs be-
csülete a munkának, nincs ér-
telme a józan törekvéseknek.
Így viszont, diplomataként,
külföldiként, pénzes ember-
ként meghajolnak elôtte, ma-
gasan, fölényesen mindenki
felett állhat. A történet persze
törvényszerûen tragédiába
torkollik. Az a gyönyörû lány,
akibe Viktor végzetesen sze-
relmes lesz, rájön a csalás-
ra, féktelen elkeseredésében
szinte kihívja a sorsot, csak-

nem kényszeríti a fiút, hogy
végezzen vele. 
Fejes Endre regényébôl

nagy sikerû tévéfilm született,
a zenés dráma színházi ôs -
bemutatója pedig 1977-ben,
a Vígszínházban volt. Azóta
Pres ser Gábor zenéjével a
színházak sikerdarabjává vált.
Miért aktuális ma is a feltö-

rekvô fiú története? Mert nap-
jainkban is egyre többen
akarnak másnak, többnek lát-
szani. Lassan már csak a kül-
sôségek alapján ítélünk és
ítéltetünk, a már megint csak
egy jó parti jelenthet kitörést a
romos bérházak világából.

A szívünkkel nézzük Jó estét, nyár
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

AFiatal Színházmûvészeti
Tanház – az országban

egyedülálló módon – biztosít-
ja a gyakorlati oktatás lehetô-
ségét a Jókai-színház, vala-
mint a Napsugár Bábszínház
színfalai között. Tanulóik nagy-
színpadi produkcióknál rende-
zôk, színészek, tervezôk mellé
vannak beosztva, mellettük ta-
nulhatják, gyakorolhatják a
szakma minden fortélyát.
A tavalyi évhez hasonlóan

idén is két napra invitálták a
végzôs gimnazistákat, akik
helyüket, iskolájukat, hivatá-
sukat keresik. Március 30–31-
én nyílt napot tartottak, s az
érdeklôdôk a kétnapos

workshop keretében tizen-
négy tanár segítségével meg-
ismerkedhettek az iskola által
kínált színész-, design- és
színháztechnikai szakok lehe-
tôségeivel.
Színészek, rendezôk, dísz-

let- és jelmeztervezôk, hang-
és fénytechnikusok dolgoztak
két napon keresztül a Békés-
csabára érkezôk csoportjai-
val. Vasárnap este beszélge-
tés, buli a színészklubban,
hétfôn délután 15 órától pe-
dig nyilvános performance
volt a nyílt nap résztvevôinek
fellépésével. 
További információk: www.

szinitanhaz.hu.

Színházmûvészeti tanház 

Sajtóközlemény
A Békés Megyei Jókai Színház értesíti tisztelt bérletes nézôit,
hogy a nézôszám növekedése miatt a jövôben kénytelen szi-
gorúbban venni azt a szabályt, miszerint bérletet csak abban az
esetben van mód más napra érvényesíteni, ha a hely a bérlet ér-
vényességi napján 17.00 óráig elôzetesen lemondásra került.

Kérjük, amennyiben akadályoztatása miatt nem tud eljönni az
elôadásra, szíveskedjék a helyét telefonon vagy e-mailben, eset-
leg személyesen lemondani, hiszen mi azt a helyet aznapra ér-
tékesíteni kívánjuk. Csak így tudjuk Önnek a színházlátogatás le-
hetôségét egy másik alkalomra díjmentesen biztosítani. 

Köszönettel:
Békés Megyei Jókai Színház

Mihály Gábor szobrai

Várad a színházban
Anagyváradi Várad folyói-

rat mutatkozott be a Bé-
kés Megyei Jókai Színház 
színészklubjában. Vendégek
voltak: Gittai István költô, ala-
pító szerkesztô, Kinde Anna-

mária költô és szerkesztô,
Szilágyi Andor író és szer-
kesztô, Szûcs László író és fô-
szerkesztô. A házigazda sze-
repét Elek Tibor irodalomtör-
ténész töltötte be. 
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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

Kézis múlt, jelen és jövô

– Hosszú évek óta tapasztal-
juk, hogy a régió nagyon jó
táptalaja a kézilabdának, iga-
zi tehetségek bontakoznak ki
nálunk – kezdi mondandóját.
– Az ötvenes-hatvanas évek-
ben még két nagypályás NB
I-es nôi és két nagypályás NB
I-es férficsapatunk volt. Az
„újkori kispályás korszak-
ban”, a nyolcvanas évek ele-
jén, a nôi kézilabdacsapat az
irányításommal jutott fel az
NB I-be, attól kezdve két ki-
sebb megszakítással mindig
volt NB I-es csapata a város-
nak. A feljutás utáni második
évben a BEK-gyôztes Vasas
mögött a másodikok lettünk,
az évek során számos válo-
gatott kerettagot adtunk.
2002-ben, amikor kiestünk, ti-
zenkét játékos távozott tô-
lünk. A mai csapatot a helyi
fiatalokra építettük, a 2004-
ben országos serdülôbajnok-
ságot nyert gárda magja azó-
ta is együtt játszik.

– Milyen feltételek mellett
készülhetnek a mostani és le-
endô NB I-es játékosok?
– Ma Békéscsabán négy

kézilabdára alkalmas szab-

vány méretû létesítményünk
van: a sportcsarnok, a fôisko-
la tornacsarnoka, a Szabó Pál
téri iskola és a Mester Klub. A
magyar mezônyben a mi ke-

retünkben van a legtöbb saját
nevelésû játékos, pedig a kö-
rülményeink nem a legjob-
bak. A gyermek- és diákbaj-
nokságokon induló csapatok
a kettes iskolában készülnek,
jó lenne, ha a Mester Klub
csarnokát is bevonhatnánk az
utánpótlás-nevelésbe. 2000-
ben száz százalékban önkor-
mányzati tulajdonú kft. alakult
a nôi kézilabda mûködtetésé-
re, 2006-ban egyesületté vál-
tunk, s most a Békéscsabai

Elôre 1912 Kft. a mûködtetô.
Az önkormányzat támogatá-
sának és a szponzoroknak
köszönhetôen nincsenek fize-
tési gondjaink, nincs köztar-
tozásunk. Nem ígérünk túl
sok juttatást, de azt biztosan
megkapják a játékosaink.

– Hogyan értékeli a lányok
jelenlegi teljesítményét?
– A magyar nôi kézilabda a

világ élvonalába tartozik, a
bajnokság színvonala a dá-
nokéval vetekszik. A világ má-
sodik legerôsebb bajnoksá-
gában a tizedik helyen állni el-
ismerésre méltó teljesítmény.
A tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy nem elég a fiatalos
lendület, megfelelô rutin is
kell az elôrelépéshez. Szeret-
nénk néhány rutinosabb játé-
kost leigazolni, hogy éles
helyzetben segítséget, önbi-
zalmat adjanak a fiataloknak.
Ehhez persze támogatást kell
szereznünk. A lányok hihetet-
len akarattal és szorgalommal
dolgoznak Mátéfi Eszter diri-
gálása mellett. Megérdemel-
nék, hogy elôrébb kerüljenek.
Régen oroszlánbarlangként
emlegették a csabai sport-
csarnokot, sokszor élvonal-
beli klubok is remegô lábak-
kal jöttek ide. Szeretném, ha
ezt a maiak is átélhetnék.

Mikóczy Erika
Fotó: Bali Gergô

Szabó Károly 1957 óta a kézilabda elkötelezettje, akkor
ment le elôször a MÁV edzésére. Késôbb testnevelôként,
majd edzôként és klubvezetôként szolgálta a sportágat, je-
lenleg a Békéscsabai Elôre NKSE elnöke. Munkájáért meg-
kapta a Békéscsaba Sportjáért kitüntetést. 

A takaros, tágas, sarki ház-
ban egy különálló dolgozó-
szobát mutat meg Bandi bá-
csi, ahol a sok könyv mellett
rögtön szemet szúr az aszta-
lon a láthatóan használatban
lévô számítógép. 
– Bizony, jól látja, én szá-

mítógépen írok. Képzelje
csak: 79 éves fejjel tanultam
meg a használatát, azóta él-
vezem minden elônyét. És
persze a kiadó is megdicsér,
hisz nem kell sokat bajlódni a
kéziratokkal – mondja nem
kis büszkeséggel, majd így
folytatja életrôl alkotott hitval-
lását:
– Én azt vallom, hogy az

embereknek mindig tanulni,
tevékenykedni kell, ez ad erôt.
Ha egyszer megszûnök dol-
gozni, megszûnök élni is. 83
évesen elmondhatom: soha-
sem szabad feladni, mindig új
és új feladatokat kell keresni.

Zelenyánszki András pedig
mindig is dolgozott, egész
életében. Beszélgetésünk so-
rán visszaidézte azokat az
éveket, amikor a békéscsabai
erômûben kereste a kenye-
rét, de szívesen emlékezett a
konzervgyári, húskombináti,
téglagyári esztendôkre is.
Géplakatosként inkább két-
kezi munkával foglalkozott,
otthon mûvelte a földet, de az
olvasás szeretete végigkísér-
te az életét. Közel ezerkétszáz

kötetes házi könyvtárának da-
rabjait most is gyakran forgat-
ja, s nem kevés idôt tölt
könyvtárban és levéltárban
kutatva is.
– Most éppen a Zele-

nyánszki család történetét

dolgozom fel, ahhoz próbá-
lok forrásokat keresni. Sok
dokumentum csak tótul talál-
ható meg, de ez sem baj, hisz
tudom a nyelvet – meséli lel-
kesen, és már mondja is fej-
bôl az adatokat: – Eddig
1697-ig sikerült „visszamen-
nem”, akkor készült írásos fel-
jegyzést találtam, de renge-
teg szálon fut a kutatás, hi-
szen csupán a telefonkönyv-
ben 103 Zelenyánszki család
szerepel…
Érzem, Bandi bácsi órákig

tudna beszélni a családtörté-
netrôl, de vissza kell terel-
nünk a beszélgetést az eddig
megjelent könyvekhez. Arról

kérdezem: miért írta a 2005-
ben kiadott Jamina regényét,
s mirôl szólnak új kötetei?
– Ugyan nem Jaminában

születtem, hanem a Békés-
csaba melletti tanyavilágban,
de életem javát itt éltem le. Is-
merem az embereket, az épü-
leteket, a városrész történetét,
ezért döntöttem úgy, hogy fo-
tókkal illusztrálva mindezt pa-
pírra vetem. Utólag mondha-
tom, nagy sikere volt a könyv-
nek, sokan keresik még ma is.
A két, most megjelent kötet
egyike az Életképek (Terike
szerelme és más csabai törté-
netek) címet viseli, ez egy no-
vellagyûjtemény. A témák szí-
nesek: írok ’56-ról, a villanyte-
leprôl, a cséplômunkások éle-
térôl, de még egy gömbvillám-
ról is, amellyel nekem volt
„szerencsém” találkozni. A
másik kiadvány, a Teremtés
vagy evolúció egy filozofikus
mû. Hitem szerint a Földön
kétféle ember létezik: az egyik
csak addig gondolkodik, hogy
az életét fenntartsa, a másik vi-
szont elvont fogalmakról el-
mélkedik, keresi a válaszokat,
a megoldást… – magyarázza
még mindig hatalmas lelkese-
déssel Zelenyánszki András,
akirôl immár mindenki számá-
ra kiderül: ô maga melyik em-
bertípust példázza.

***
Zelenyánszki András mû -

vei a Magyar Téka Erkel Sán-
dor Könyvesháznál, illetve a
szerzônél szerezhetôk be
(Békéscsaba, Povázsai u. 6.,
telefon: 635-778).

Gajdács Emese
Fotó: Bali Gergô

Sohasem szabad feladni
Zelenyánszki András tôsgyökeres csabainak vallja magát,
aki világéletében vonzódott a könyvekhez, s az utóbbi,
nyugdíjas éveiben maga is alkotásra adta a fejét. Két új kö-
tete is megjelent a napokban – a Magyar Téka Erkel Sándor
Könyvesház kiadásában –, ennek kapcsán kerestük fel ja-
minai otthonában.

Társadalmi vitára bocsátot-
ta az Oktatási és Kulturális

Minisztérium az Új tudás –
Mûveltség mindenkinek prog-
ramot, amely a magyar közok-
tatás megújítását célzó intéz-
kedéseket tartalmazza. A vá-
ros és a megye oktatási szak-
embereinek Arató Gergely, a
tárca államtitkára nyújtott bete-
kintést a programba a Tesse-
dik fôiskolán március 26-án.
Az Új tudás – Mûveltség

mindenkinek program törek-
vései között szerepel, hogy a
leszakadó rétegek gyerme-
keinek már kora gyermekkor-
ban biztosítsák a készségfej-
lesztés komplex szolgáltatá-
sait, ezt a bölcsôdék, óvodák
és a védônôi szolgálat fejlesz-
tésével kívánják elérni. Integ-
rációs programokat hirdetnek
az iskolai és települési szeg-

regáció visszaszorítására, a
pályázatoknál megkövetelik
az esélyegyenlôségi terv vég-
rehajtását. Az iskolákban a
pedagógiai tartalom és forma
megújítását tervezik. Na-
gyobb szerepet kapnak a te-
hetséggondozásban a kollé-
giumok, a hálózatot szakmai-
lag és infrastrukturálisan fej-
leszteni szeretnék. Mindeh-
hez szükség van a pedagó-
gusok megfelelô ösztönzésé-
re, különös tekintettel a hal-
mozottan hátrányos helyzetû
gyerekekkel foglalkozókra. 
Az oktatás mellett a köz -

mûvelôdés megújítását is ter-
vezik, elindítják a mûvelôdési
házak átfogó felújítási prog-
ramját, és növelni kívánják a
közmûvelôdés költségvetési
támogatását.

m. e.

Mûveltség mindenkinek

A SZLOVÁK GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM
értesíti a kedves szülôket, hogy a 2008/2009-es nevelési évben 
az óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilvántartásba vétele 
az alábbi helyszínen történik: Békéscsaba, Jilemnicky u. 1. 

(a kórház mentôbejáratával szemben)

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

Óvodánk szeretettel várja a szülôket és a gyermekeket, hogy megismerked-
hessenek intézményünk óvodapedagógusaival, az óvodában folyó nyelvi
programmal, a nevelômunkával és körülményeinkkel.

A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
valamint a szülô (gondviselô) személyi igazolványa, lakcímiga-
zolványa szükséges.

A szlovák óvoda a férôhelyek függvényében Békéscsaba egész területérôl
várja az óvodába jelentkezôket.

Április 15-én (kedden) 10.00 órától „Tavaszi zsongás” címmel 
játszóházat rendezünk, melyre szeretettel várjuk az érdeklôdô
szülôket gyermekeikkel.

JELENTKEZÉS A SZLOVÁK ÓVODÁBA

KRESZ-teszt
ABékéscsabai Városi Bal-

eset-megelôzési Bizott-
ság márciusban tartotta a Kö-
zépiskolás Közlekedésbizton-
sági Kupa közlekedési ver-
seny városi fordulóját – tudtuk
meg Vargáné Szombati And-
reától, aki elmondta:
– A kapitányság épületé-

ben megtartott vetélkedôn 53
diák vett részt. Kerékpáros ka-

tegóriában Házi Milán, a Vá-
sárhelyi Pál szakközépiskola
diákja lett az elsô. A segéd-
motorosok versenyét a Rózsa
Ferenc Gimnázium tanulója,
Bielik Zsolt nyerte, míg a sze-
mélygépkocsi-vezetôk vetél-
kedôjén Szarvas Mátyás, a Ke-
mény Gábor szakközépiskola
képviselôje szerepelt a leg-
jobban. 

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

Az AUT-PONT Alapítvány
szervezésében, a buda-

pesti Autizmus Alapítvány 
és Kutatócsoport szakembe-
reinek vezetésével március
26. és 28. között tanfolyamot
szerveztek védônôk számára
a Szlovák Kultúra Házában.
Az INTERREG IIIA közössé-

gi kezdeményezés program
keretében megvalósuló elô -
adás-sorozat „A védônô szere-
pe az autizmussal élô gyerme-
kek gondozásában, az érintett
családok támogatásában” cí-
met viselte. A 18 órás tanfo-
lyam célja az volt, hogy az au-
tistákkal találkozó védônôk új
ismereteket szerezzenek.

Az autistákért

NYÍLT HÉT: 2008. ÁPRILIS 14–18.

Rendezô: Békéscsabai Atlétikai Club
Versenypálya: Jókai u.–Petôfi u.

29. Nemzetközi Gyaloglóverseny
Felnôtt 20 km-es országos egyéni és csapatbajnokság
20 km-es térfi távon Havasi István Emlékverseny
Fiatalkorúak Hosszútávú Országos Bajnoksága

9.00 20 km férfi, 15 km férfi-nôi és 10 km férfi
9.15 10 km nôi
10.30 8 km fiú és 8 km leány
11.00 5 km leány és 5 km fiú

14. Utcai Futóverseny
Radnai József Emlékverseny

11.30 2000 m-es futás – meghívott általános iskolákkal
11.40 6000 m-es futóverseny férfi-nôi
A futószámokra nevezés a helyszínen 9.30 órától

A Csaba Center aulájában 9.30 órától
• Sakkszimultán Emôdi Gyula nagymesterrel
• AVON sminktanácsadás és termékbemutató
• MEDELLA gyógyászati és egészségmegôrzô termékek bemutatója
• Állapotfelmérés, vérnyomásmérés a ZEPTER támogatásával
• Békés Megyei Hírlap játék nyerteseinek díjátadása

A Csaba Center ajándékmûsora
• Lakótelepi SE Kik-Box és Sporttánc-csoport bemutatói

11.30 órától Ünnepi díjkiosztás


