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Szép számú érdeklôdô
elôtt vette kezdetét április

elején a mezômegyeri mûve-
lôdési ház nagytermében a
városvezetés által összehívott
lakossági fórum.
A jelenlévôket a városrész

képviselôje, Hricsovinyi Ta-
más üdvözölte, aki röviden
szólt a járdafelújítási prog-
ramról, mely a Duna utcában
kezdôdik. Hanó Miklós alpol-
gármester ugyancsak a járda-
építés és -felújítás jelentôsé-
gét emelte ki, hiszen mint
mondta: ez a téma a tavalyi
lakossági fórumokmindegyé-

kén központi kérdés volt.
Ezért a városvezetés egy hat-
éves programot dolgozott ki,
s már az idei évben összesen
200 millió forintot költenek
ilyen jellegû munkálatokra. Itt
említette meg az alpolgár-
mester, hogy a város elôzô
vezetése négy év alatt mind-
össze 84 millió forintot költött
a járdákra. A szennyvízbe-
ruházással kapcsolatosan
Hanó Miklós arról tájékozta-
tott, hogy a pályázat – mely
Mezômegyert is érinti – bea-
dás elôtt áll.

Fennállása óta számos
emelkedett pillanatnak

volt tanúja a városháza dísz-
terme, de talán ezek közül is
kiemelkedik 2008. április 10-e,
amikor Ónodi Henriettát dísz-
polgárrá avatták. Ezen a na-
pon megható, gyönyörû ün-
nepség keretében újra átél-
hettük Heni 1992-es barcelo-
nai gyôzelmét, miközben ve-
lünk volt, és ugyanolyan ked-
vesen mosolygott mindenki-
re, mint tizenhat évvel ezelôtt.
Olimpiai bajnokunk büszke
csabaiságára, állandó lakcí-
me Békéscsabán van, deMia-
miban él férjével, az egykori

olimpikon öttusázó Jimbo
Haleyvel és gyermekeivel, a
kétéves Annabellával és az
egyéves Sebastiannal. Együtt
érkeztek az ünnepségre.
A díszterem közepén Óno-

di Henrietta sportrelikviáit lát-
hattuk a tréningruháktól a ka-
balafigurákig, valamint a kü-
lönbözô versenyeken, köztük
az olimpián és a világbajnok-
ságon szerzett érmekig. Az
ünnepelt mellett foglalt helyet
édesanyja és testvére, ott volt
nevelôedzôje,Unyatyinszkiné
Karakas Júlia és Unyatyinszki
Mihály is.

ADél-Alföldön továbbra
sincs légibázis, ahol a

mentôhelikopterek leszállhat-
nának, pedig a Gyurcsány-
kormány már 2007-ra meg-
ígérte programjában. A Vihar-
sarokban megunták a tehe-
tetlenséget, s a békéscsabai
repülôtéren burkolatfestéssel
kijelölték az objektum helyét.
– Mire várunk még, mikor

oldódik meg térségünkben a
helikopteres légi mentés
ügye? – tette fel nem költôinek

szánt kérdését a békéscsabai
repülôtéren Domokos László,
a BékésMegyei Közgyûlés el-
nöke. – Már tavalyra ígérték a
bázis átadását, ehhez képest
2008-at írunk, és sehol semmi.
A jelek szerint a Körösök vi-

dékén nem várnak tovább, a
tettekmezejére léptek. Amíg a
megyei közgyûlés elnöke a
sajtótájékoztatóját tartotta, egy
cégmunkásai szorgosan dol-
goztak.
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Beadják a pályázatot

Köszönjük, Heni!

Burkolatfestés a reptéren

BÉKÉSCSABA ANNO...
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Mobilos ügyintézés az önkormányzatnál

Vigyázzunk jobban közös értékeinkre!

Az országban elsôként ve-
zették beBékéscsabán a

WAP alapú, mobiltelefonos
önkormányzati ügyintézést,
melyet április 15-tôl vehetnek
igénybe a városlakók.
A rendszer mûködését il-

lusztráló és bemutató sajtótá-
jékoztatón, a városháza dísz-
termében dr. Benedek Mária,
megyeszékhelyünk jegyzôje
elôrebocsátotta:
– A városvezetés igyekszik

megfelelni az ügyfélbarát köz-
igazgatás követelményeinek
úgy az elôkészítés, mint a hi-
vatali döntéshozatal terén. A
lakosság gyorsabb, színvo-
nalasabb kiszolgálása érde-
kében tartottuk fontosnak a

mobiltelefonra épülô új szol-
gáltatás bevezetését.
– Békéscsaba városvezeté-

se célul tûzte ki a lakosságba-
rát önkormányzat megvalósí-

tását, továbbá azt, hogymeg-
teremti a XXI. századi, aka-
dálymentes és többcsatornás
ügyintézés feltételeit. A WAP
alapú ügyintézéssel a felhasz-

náló idôt, energiát takaríthat
meg. Egyszerû SMS üzenet-
ben tájékoztatást kérhetnek,
idôpontot foglalhatnak, és
megtehetik az elôkészülete-
ket az ügyintézéshez. A hét
minden napján, a napminden
órájában elérhetô szolgálta-
tásnak köszönhetôen otthon-
ról, út közben vagy akár a sza-
badság ideje alatt is meg-
kezdhetik ügyeik intézését
mobiltelefonjukról. A polgár-
mesteri hivatal új szolgáltatá-
sa bármelyik mobilhálózatról
elérhetô egy SMS és a szol-
gáltató adatforgalmi díjának
költségéért – tájékoztatott dr.
Benedek Mária.
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Musical, játszóház, kéz-
mûves foglalkozások,

arcfestés, készségfejlesztô-
és logikai játékok, a tûzoltó-
ság és a rendôrség bemutat-
kozása, kajakozás, kenuzás,
íjászok, tornászok, ugrálóvár,

lovaglás, fúvósok, a zeneis-
kolások, fellépése, tánczene,
karate, koncert, nosztalgia-
diszkó, egészségügyi szûré-
sek, vérnyomásmérés, söri-
vó- és virslievô verseny.

Itt a tavasz, amikor szívesen
gyönyörködünk amegújuló,
színes természetben, ami-
kor zöldellnek a fák, és jó
végigsétálni a virágba bo-
rult csabai utcákon. Ám –
sajnos – idôrôl idôre eltûnik
néhány virág, és lába kél a
cserjéknek is.

Aki a virágot szereti, rossz
ember nem lehet – tartja a
mondás. Talán éppen ez ve-
zérli a virágtolvajokat is, akik
néha az éjszaka leple alatt
„dolgoznak”, máskor fényes
nappal emelik ki az ágyásból
a nekik tetszô palántát, aztán
lerázzák róla a földet, és az új-

ságpapírba csomagolt zsák-
mánnyal továbbállnak. Hogy
Békéscsaba közterületeit mi-
lyen virágok díszítik és a tol-
vajok hol garázdálkodnak

leginkább, arról Szabó Anikó
városi kertészt kérdeztük.
– A városban 1100 négy-

zetméteren van virágágy,
ezek fenntartását, gondozá-

sát egy ötéves, 2010-ig tartó
szerzôdés keretében az Ext-
reme-Park Kft. végzi. Tavasz-
szal egynyári virágpalántákat
ültetnek, ilyen a bársonyvirág,
a paprikavirág, a begónia és a
petúnia, ôsszel kétnyári palán-
tákat, például árvácskát, és
ekkor kerül a földbe a nárcisz
vagy a tulipán hagymája. A
legtöbb virágot és cserjét a
Szabadság téren viszik el ille-
téktelenek, de sajnos a Kos-
suth téren és azAndrássy úton
is vannak ilyen tapasztalata-
ink. A vasútállomás környéke
rendkívül forgalmas, ott még-
ismegmaradnak a palántáink.
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Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,

mint az idô.
Újra születnek

minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal – harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörûség,
szerelmükért örökös hûség,

s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyûjtött kínját.

Ratkó József Zsoltár

Városi majális
a Széchenyi ligetben

Április 30-án és május 1-jén

Fotó: Bali Gergô
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Köszönjük, Heni! Polgárôrök sikerei
Eljöttek a város vezetôi, eljöt-
tek az apró tornászlányok,
Heni egykori versenyzôtársai,
jó ismerôsei – köztük Varga
Adrienn, Csisztu Zsuzsa – és a
Magyar Torna Szövetség fôtit-
kára, Altorjai Sándor. 1990 óta
– Fekete Pál és Schéner Mi-
hály után – Heni a harmadik

díszpolgára városunknak. Az
ünnepségen tiszteletét tette
Fekete Pál is, hogy személye-
sen gratuláljon.
Az esemény Szák-Kocsis

Péter ésHajtman Ildikó szívhez
szóló énekével kezdôdött,
majd Heni középiskolai osz-
tályfônöke,Szabó Ilaolvasta fel
tanítványának írt versét. Archív
anyagokból készült egy film,
amelynek segítségével nyo-
mon követhettük, hogyan ju-
tott a csabai lány a világ csú-
csára. Amikor a film a barce-
lonai olimpiához ért, láttuk,
ahogy Ónodi Henrietta talajon
második lett, lóugrásban pe-
dig felállt a dobogó legfelsô fo-
kára. Megszólalt a Himnusz. A
díszteremben mindenki felállt;

néhány percre ismét 1992-ben
voltunk, és az aprócskabékés-
csabai tornászlánnyal együtt
örültünk az olimpián elhangzó
magyar Himnusznak…
– Minden tiszteletem a

sportolóké, akik évtizedekig
dolgoznak megfeszítve, sok-
szor nélkülözve, de mindig
alázattal. A sportolóké, akik
hajnalban kelnek, késôn fek-
szenek, és soha nemadják fel.
A sportolóé, vagyis a tiéd, ked-
ves Heni, aki sikereiddel öreg-
bítetted szülô- és nevelôváro-
sod, Békéscsaba hírnevét, di-
csôséget és örömöt hoztál az
országnak... –mondta Vantara
Gyula polgármester, majd át-
adta Ónodi Henriettának a
díszpolgári láncot, gyûrût és
oklevelet, edzôinek pedig az
Angyalos kút kicsinyített má-
sát. Heni megilletôdve mo-
solygott, aztán megszólalt: –
Ugyan az én nyakamba
akasztották az érmet, de ilyen
eredményeket nem érhettem
volna el egyedül.
Köszönetet mondott min-

denkinek, aki bármilyen úton
hozzájárult a sikeréhez, és
maga mellé szólította édes-
anyját, nôvérét, edzôit, majd
megemlékezett elhunyt édes-
apjáról.
Olyan megindító délután

volt ez! Köszönjük neked,
Heni! Büszkék vagyunk rád,
és ahogy Vantara Gyula pol-
gármester is mondta, ne fe-
ledd: mi szeretünk téged, és
visszavárunk!

Mikóczy Erika
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BékéscsabaMegyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érin-
tett szülôket, hogy a 2008/2009-es tanévre az általános iskolai beí-
ratás idôpontja: 2008. április 29–30.

Az általános iskolák levélben értesítik a szülôket a felvételrôl és a be-
iratkozás részleteirôl. A 2008/2009-es tanévre történô beiskolázás
ütemterve megtalálható a www.bekescsaba.hu honlapon, illetve az
óvodákban és az általános iskolákban.

Kérjük, hogy a beíratáskor az alábbi okmányokat szíveskedjenek
magukkal hozni:
– a szülô személyi igazolványa,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek tb-kártyája,
– az óvoda, a nevelési tanácsadó vagy a tanulási képességet vizsgáló
és rehabilitációs bizottság iskolaérettséget igazoló szakvéleménye.

Hegyi Gyula irodája
Anapokban nyitotta meg

irodáját Békéscsabán,
az Irányi utca 4–6. szám alatt
Hegyi Gyula szocialista euró-
pai parlamenti képviselô.
AzMSZP városi székhelyén

megtartott sajtótájékoztatón
Hegyi Gyula elmondta: „Szo-
ros a kötôdésem a városhoz,
hiszen itt születtem, s nagy-
szüleim is itt éltek, Jaminában.
Tudomásul kell vennünk, hogy
az Európai Unió mi magunk
vagyunk, ezért tartottam fon-
tosnak a helyi iroda, képviselet
létrehozását.”

A szocialista politikus emlé-
keztetett arra, hogy hamaro-
san megnyitják Brüsszelben a
dél-alföldi régiót képviselô iro-
dát, így a kapcsolatmég inten-
zívebb lehet a térség és az
unió között. Hegyi Gyula azt
ígérte, hogy legalább kétha-
vonta igyekszik személyesen
eljutni Békéscsabára, de itteni
munkatársai folyamatosan fo-
gadják a civil kezdeményezé-
seket.
Mint aztBaji Lajos (MSZP) a

sajtótájékoztatón elmondta,
szûkebb hazánk politikusai ez
idáig olyan ügyekben kérték
Hegyi Gyula segítségét,mint a
Békéscsabát is érintô csator-
názási, hulladékkezelési, illet-
ve ivóvízminôség-javító prog-
ramok.
Az iroda megnyitását levél-

ben üdvözölte dr. Becsey
Zsolt, a térség fideszes EP-
képviselôje, akinek sorait a saj-
tótájékoztatón jelen lévô titká-
ra, Tóth Miklós olvasta fel.

(gajdács)

FELHÍVÁS
BékéscsabaMegyei Jogú Város Önkormányzata ebben az évben is lehetôséget
biztosít arra, hogy a NYÁRI GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁST
BIZTOSÍTÓ TÁBOROK, KÖZÖSSÉGI ALKALMAK kínálata egy közös kiad-
ványban jelenhessen meg.

Az ilyen típusú programot szervezôk (közmûvelôdési, közgyûjteményi intézmé-
nyek, civil szervezetek, gazdasági vállalkozások, magánszemélyek) a követke-
zô információk továbbításával 2008. április 28-ig jelentkezhetnek a tervezett ki-
adványba:

a tábor/foglalkoztatás címe, ideje, helye, jellege, célközönsége, részvételi díja,
kapcsolattartójának neve, elérhetôsége, a program rövid (max. 300 karakter-
nyi) bemutatása.

Azoknak a táboroknak, foglalkozásoknak a jelentkezését várjuk a kiad-
ványba, amelyeket Békéscsabán vagy a város környékén rendeznek a bé-
késcsabai gyermekek, fiatalok számára.

A tábor bemutatása elküldhetô az info@diaktanya.hu és kinizsi20@ gmail.com
e-mail címekre, de személyesen is benyújtható a Diáktanya Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Irodán (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 20.).

További információ Ujj Évától kérhetô a 06-30/938-37-29 vagy
a 66/326-053-as telefonszámokon.

Kaposváron tartották márciusban a rendészeti szervek,
rendészeti tanintézetek, katasztrófavédelmi szervek, a

tûzoltóság, a honvédség és a polgárôrség részvételével az or-
szágos meghívásos fekvenyomó- és felhúzóbajnokságot. A
versenyen, a senior korosztály 110 kg-os súlycsoportjában
elsô lett a békéscsabai polgárôrség színeiben indult Kis János,
Vendrinszki Márk pedig a felnôtt korosztály 125 kg-os súlycso-
portjában második helyezést ért el.

Bugyinszki Tamás elnök

A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium
és Kollégium pályázatot hirdet az alábbi
álláshelyre:

A Fábriak nemesi címere. A Felsôalmásról származó Fábry
Károlyt és Fábry Sándor doktort ôfelsége a közügyek szolgála-
tában hosszú évek alatt eltöltött tevékenységükért felsôalmási
elônévvel nemesi rangra emelt. Az adományozott címer két
részre osztott mezô, felsô részén egy arany csillag és egy re-
pülô sas, az alsómezôben egy corpus-juris keresztbe fektetett
karddal.

Elmaradt mozielôadás. A csak nem régen indult Balla-féle
csabai mozi hétfôi és keddi elôadását üzemzavar hiúsította
meg. Elromlott a vetítôgép, s emiatt az elôadást egy óra eltel-
tével lehetett újból folytatni. Másnap ugyanilyen okból be kel-
lett szüntetni az elôadást. Balla Sándor tulajdonos még hétfôn
éjjel Budapestre utazott egymásodik vetítôgépmegrendelése
céljából. Néhány nap múlva az új vetítôgéppel folytatódtak a
vetítések a Balla-moziban.

Új ipartelep épül. Erzsébethelyen BohnMihály zsombolyai és
kikindai téglagyáros ipartelep céljára megvásárolta a volt Be-
liczey-féle Kis tanyát 70 holdnyi földdel. Hamarosan elkezdô-
dik a mintegy hétszáz munkást foglalkoztató tégla- és cserép-
gyár építése. Szó van az állomás szomszédságában fekvô Uh-
rin-féle 58 holdas terület megvételérôl is. A hatalmas ipartelep
és a vasút között iparvasút is épül majd.

Egy csabai ifjú gyôzelme. A Nemzeti Torna Egylet által meg-
tartott országos nyílt tornaversenyen a Rudolf-fôgimnázium
eminens tanulója, Christian Jenô tornatanárjelölt a juniorok
korlátversenyén az elsô díjat szerezte meg.

Szerkeszti: Gécs Béla

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

A Körös Irodalmi Társaság és a BékésMegyei Jókai Színház
szeretettel meghívja Önt és kedves ismerôseit

az IRODALOM – POLITIKA – KULTÚRA címû találkozójára,
melyen bemutatkozik aMagyar Írószövetség,

és bemutatjuk L. Simon László: Versenyhátrány. A (kultúr)politika
fogságában címû tanulmánykötetét.

Vendégeink: Vasy Géza irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség
elnöke, valamint L. Simon László költô, a Magyar Írószövetség titkára

Házigazda: dr. Elek Tibor irodalomtörténész
Idôpont: április 28. (hétfô) 18.00 óra

Helyszín: a Jókai-színház I. számú próbaterme

A pályázatot meghirdetô szerv:
Rózsa Ferenc Gimnázium és
Kollégium, 5600 Békéscsaba,
Andrássy út 56.

Meghirdetett munkahely:
biológia–kémia szakos tanár

Lényeges feladatok: szakmai
tanórák ellátása a 9–13. évfo-
lyamon; osztályfônökség

Kiemelt feladatok:
emelt szintû érettségire való
felkészítés, versenyeztetés

Képesítési és egyéb feltételek:
• Egyetemi szakmai és pedagó-
giai végzettség

• Minimum 10 éves gimnáziumi
tanári gyakorlat

• Mindezeket igazoló iratok,
szakmai önéletrajz, három
hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
Juttatás: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló módosított
1992. évi XXXIII. tv. szerint

A pályázat beadási határideje:
a közlönyben való megjelenés
napjától számított 30. munka-
nap

Az elbírálás határideje:
a beadási határidô letelte utáni
15. munkanap

Az állás betölthetô:
2008. augusztus 1-jétôl.

Komáromi István igazgató

HIRDETMÉNY
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA TÖRTÉNÔ

BEÍRATÁSRÓL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévô,
Békéscsaba, Erzsébet lakópark 3. és 49. szám alatti lakóházakban

történô elhelyezésre
A lakóházak 60 m2 alapterületû, összkomfortos, egyedi fogyasztásmérôkkel fel-
szerelt lakóegységek, amelyek a következô helyiségekbôl állnak: kettô szoba,
elôszoba, nappali étkezôvel, konyha, kamra, fürdôszoba, WC, valamint fedett
tornác. A lakóházat – kerítéssel határolt – kert övezi.

A részletes pályázati feltételek a www.bekescsaba.hu honlapon olvashatók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 7. 12 óra.

A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztály
(Békéscsaba, Szabadság tér 11–17. fsz. 21.).

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány is a fenti címen igényel-
hetô, illetve a www.bekescsaba.hu honlapról letölthetô.

A pályázat elbírálásának várható idôpontja: 2008. május.

A pályázókat az elbírálás eredményérôl írásban értesítjük.

Bôvebb felvilágosítás: 66/452-252/4022-es mellék.
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Lencsési Közösségi Ház
5600 Békéscsaba, Féja Géza tér 1. Tel./fax: 66/456-177

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Dr. Grin Igormuzeológus „Képek Erdélybôl” címû fotókiállítása tekinthetô meg a
közösségi ház nagytermében május 9-ig, hétköznapokon 8-tól 18 óráig.

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

ÁPRILIS 25-ÉN, PÉNTEKEN 17 órakor a jógaklub vendége Kecskeméti Sándor
gyógyszerész. Az elôadás és beszélgetés témája a homeopátia.

ÁPRILIS 28-ÁN, HÉTFÔN 14.30 órakor „Délkelet-alföldi szerbek népszokásai,
hagyományai, költészete” címmel dr. Grin Igormuzeológus elôadása a nyug-
díjasklubban.

ÁPRILIS 27-ÉN városismereti séta a kisliget – Széchenyi liget – bemutatóköz-
pont – Zsidó temetô – Ligeti temetô – Szlovák Tájház útvonalon a természetjá-
ró kör szervezésében. Indulás 9.30 órakor a megyei könyvtár elôtti Aradi vérta-
núk ligetébôl.

MESEKUCKÓ – JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOK minden szerdán 16-tól 18
óráig. Április 30-án anyák napi ajándékkészítés, május 7-én anyák napi üdvöz-
lôlapok szalvétatechnikával.

NYUGDÍJASTORNA – MINDEN KEDDEN 8.15-tôl 9.15 óráig. Vezeti Abonyiné
Cseke Éva gyógytornász-testnevelô. Részvételi díj: 500 Ft/fô/hó.

ALAKFORMÁLÓ TORNA –minden héten hétfôn és szerdán 18.30–19.30-ig. Ve-
zeti 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 csütörtökön 14–15 óráig. Részvételi díj: 150 Ft/fô/alkalom. SZÜLÉSRE FEL-
KÉSZÍTÔ TORNA – a várandósság 32. hetétôl ajánlott – minden kedden 16 óra-
kor. KISMAMATORNA – a várandósság 20. hetétôl – minden kedden 17 óra-
kor. Részvételi díj: 500 Ft/fô/alkalom. A tornákat dr. Vitaszek Lászlóné gyógy-
tornász vezeti.

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

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

2008. ÁPRILIS 26. (SZERDA) 21.00
BABY BONE-koncert a Casinóban

2008. ÁPRILIS 28. (HÉTFÔ) 18.30
„Gazdálkodj okosan!” – Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

2008. ÁPRILIS 29. (KEDD) 18. 00
DÉVAI E. ATTILA asztrológus-tanár elôadása:
A horoszkóp elôrejelzései a magyarság szempontjából.
Múltunk és jövônk, a napút történelmi jelzései címmel,
a Viharsarok a Nemzetért Egyesület szervezésében.
Belépôjegy: 500 Ft

2008. MÁJUS 2. (PÉNTEK) 21.00
PERFORÁLT VAKBÉLGYULLADÁS-koncert a Casinóban

2008. MÁJUS 3. (SZOMBAT) 20.00
Guzsalyas táncház

2008. MÁJUS 3. (SZOMBAT) 20.00
Worning-koncert a Casinóban

2008. MÁJUS 5. (HÉTFÔ) 18.30
„Gazdálkodj okosan!” – Internetes kereskedelmi és üzleti találkozó

2008. MÁJUS 10. (SZOMBAT) 17.00
„Szellôk szárnyán” – Operettgála

2008. MÁJUS 10. (SZOMBAT) 21.00
Baby Bone-, Kontrollzé- és Angertea-koncert 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

Április 24.
Nemes Zoltán, Bacsa Gyula – HorváthMisi

Május 8. Lovas Gábor Jazz Trio + Route 44

Május 22. Borsodi Blue

Június 5. Záróbuli: Grandmother’s Jam

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kajári Gyöngyi és Farkas Péter, Restye Tünde és Szász István, Boda
Estilla (Békéscsaba) és Simon István (Orosháza), Mészáros Tímea
(Mezôberény) és Lakatos Gábor (Mezôberény), Juhász Adél (Mezô-
berény) és Csávás István (Mezôberény).

SZÜLETÉSEK
Krajcsovicz Zoltán és Szamosi Rita fia Kristóf Zoltán, Bánfi Attila Lász-
ló és Hudák Ágnes leánya Amira Maja, Ujvárosi Sándor és Varga
Magdolna Mária fia Áron Sándor, Kiss László és Mári Petra leánya
Panna Petra (Doboz), Dobra Adorján és Botta Katalin leánya Nikolett
Laura (Csabaszabadi), Brezonski Péter és Csóka Éva fia Benedek
(Békés), Dajka Imre és Fekete Adrienn leánya Eszter (Körösladány).

ANYAKÖNYVI HÍREK

Phaedra
Békéscsaba, Irányi u. 10.

TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG
Impozáns, elegáns, minden igényt kielégítô nagyterem

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

családi eseményekre, kiállításokra, konferenciákra.

Érdeklôdni a 30/577-8759-es telefonszámon.

Az ENSZ határozata sze-
rint 2008 a víz és a föld

éve, s mivel mindkettô foko-
zott védelemre, figyelemre
szorul, ezért néhány elkötele-
zett csabai úgy döntött, hogy
a tettek mezejére lép. Márci-
usban, a víz napján kitakarí-
tották az Élôvíz-csatorna
medrének belvárosi szaka-
szát a Békési úti zsiliptôl a
Lencsési lakótelepi zsilipig.
Munkájukat Boros Zoltán, a
Körös Környezetbarát Közös-
ség vezetôje szervezte, aki a
Békéscsabai Városvédô és
Városszépítô Egyesület tagja
és a megyei természetbarát
közösség elnökségi tagja is
egyben.
A munkában tevékeny

részt vállaltak az Alsó-Körös

sori lakók, barátaik és ismerô-
seik. Az eszközöket – egy la-
dikot a teli szemeteszsákok-
nak, két kenut, amelyek a
csatorna két szélén haladtak,
valamint a gereblyéket, zsá-
kokat, kesztyûket – a támoga-
tók bocsátották a lelkes csa-
baiak rendelkezésére. Végül
elképzelhetetlen mennyiségû
szemét gyûlt össze.
Következô akciójukat a

föld napjára tervezik. Ekkor
Gyula irányába haladnak to-
vább, ameddig gyôzik kitar-
tással.
Támogatók voltak: a pol-

gármesteri hivatal városüze-
meltetési osztálya, az Árpád
fürdô, a Trefort Ágoston, illet-
ve a Vásárhelyi Pál Szakkö-
zépiskola.

Kitakarították a csatornát

FELHÍVÁS
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség helyi szervezetének munkás-
tagozata FELAJÁNLÁSOKAT GYÛJT a békéscsabai munkanélküliek
megsegítésére.
Adományvonal: 06-30/983-9123 (ide várjuk a felajánlásokat).
AZ ADOMÁNY BÁRMI LEHET: RUHANEMÛ, ÉLELMISZER, PÉNZ STB.

Akciónknak két célja van: fel szeretnénk hívni a figyelmet a 2002 óta tar-
tó (magyarok ellen irányuló) vállalkozás- és munkaellenes politikára, vala-
mint segíteni azokon, akik dolgozni szeretnének.
Az összegyûlt javak kiosztására 2008. május 1-jén kerül sor.
A tervezett helyszín és idôpont: az ifjúsági ház (Békéscsaba, Derkovits
sor 2.) elôtti zöld terület, délelôtt 10 órakor.
Amennyiben ön nincs foglalkoztatva, szeretettel várjuk! Szükség lehet a
munkanélküliség igazolására (pl. a munkaügyi központ által kiállított irat).

– Mennyibe kerülnek a vi-
rágok, és mit tudnak tenni a
tolvajok ellen?
– A virágágyások beülteté-

sének éves költsége két és fél
millió forint, emellé jön még a
gondozás, öntözés, kapálás.
Ha kiszárad vagy más ok mi-
att nem marad meg egy-egy
virág, ahelyett másikat ülte-
tünk, és természetesen pótol-
nunk kell azokat is, amelyeket
ellopnak – ez jelentôs plusz-
költséggel jár. Elszomorító lát-

vány, amikor az elôzôleg be-
ültetett ágyásban lyuk tátong.
Ma egy cserje pótlása 5–6000
forint, a virágoké kevesebb,
de abból többet visznek el.
Szóltunk a közterület-felügye-
lôknek és a polgárôröknek,
hogy fokozottan figyeljenek
oda az ágyásokra, fôleg az
említett helyeken. Igyekszünk
szebbé tenni a környezetün-
ket, hogy mindenki jól érezze
itt magát, ebben számítunk a
város polgárainak a segítsé-
gére is. M. E.

Vigyázzunk értékeinkre!
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Városi szemétszedési akció
Néhány éve tavaszonként

rendezik meg Békés-
csabán a hulladékgyûjtô na-
pot.Majernyik László, a város-
fejlesztési bizottság tagja több
városi iskola diákjainak bevo-
násával indította útjára ezt az
akciót, melynek sikeressége
nem vitatható.
Amikor évekkel ezelôtt el-

kezdték a szemétgyûjtést,
többplatónyi hulladékot vittek
a szeméttelepre. Idén ez „csu-
pán” egyplatónyira zsugoro-
dott, ami azt mutatja, tisztul a
környezet. A hulladék össze-

tétele mégmindig nagyon ve-
gyes, a veszélyes hulladék-
nak számító elektromos be-
rendezésektôl a nejlonzsák-
ba csomagolt sörösüvegekig
minden fellelhetô. Az akció-
ban fôként fiatalok vettek részt
– közöttük a József Attila álta-
lános iskola tanulói egy pályá-
zat keretében. A közel ötven
diákot a Békéscsabai Nimród
Vadásztársaság felnôtt tagjai
irányították, s természetesen
ôk is kivették részüket a mun-
kából.

Hrabovszki Rita

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
meghívására 2008. április 30-án, szerdán

Békéscsabára látogat A NÔK LAPJAMAGAZIN
két munkatársa, Vadas Zsuzsa és V. Kulcsár Ildikó.

A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrumban
délután 17 órától ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓT tartanak,

ahol a legújabb könyveit mutatja be a két népszerû újságírónô.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Városi majális
a Széchenyi ligetben

2008. április 30-án este a Csabai Színistúdió musicalest-
je tekinthetô meg ingyenesen.

2008. május 1-jén 10 órától egész napos, ingyenes szó-
rakoztató programok gyermekek és felnôttek részére.

Gyermekprogramok a játszótéren:
– játszóház, kézmûves foglalkozások, arcfestés, kész-
ségfejlesztôés logikai játékok,

– a tûzoltóság, a rendôrség bemutatkozása,
– kajakozás, kenuzás az Élôvíz-csatornán,
– íjász- és tornabemutatók,
– ugrálóvár,
– lovaglási lehetôség.

Családi programok a látogatóközpontnál felállított
színpadon:
– Körösparti Vasutas Fúvószenekar,
– a Bartók Béla zeneiskola programja,
– a Csabai Színistúdió tánczenei összeállítása,
– karatebemutatók,
– este a Mediterrán együttes koncertje,
– nosztalgiadiszkó.

Réthy-egészségpont:
– a Réthy Pál-kórház munkatársai ingyenes egészségü-
gyi szûréseket végeznek a ligetben felállított sátorban
(vérnyomásmérés, véroxigén-, vércukorszintmérés,
szív- és érrendszeri szûrés, EKG, légzésterápiás esz-
közök bemutatása, testsúly-meghatározás klinikai
mérleggel.

Egész napos vendéglátás, sörivó- és virslievô verseny.

A rendezvény szervezôi szeretettel várnak minden érdek-
lôdôt!

Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fotó: Bali Gergô
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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 amég 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.

Mindenfajta keleti-nyugati
személygépkocsi és haszonjármû

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR
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

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

SZEGEDEN BÚTOROZOTT 

ALBÉRLETEK
KIADÓK.

TEL.: 30/326-8630.

FIAT
gépjármûvek javítása

A leszállópálya burkolati jeleit
festették fel szórópisztoly se-
gítségével. Éppen a nagy „H”
betûnél tartottak, mikor a tu-
dósítók odaértek. 
A helyszínen megtudtuk,

hogy Békés megye vezetése
a végleges megoldás meg-
születéséig az ideiglenes he-
likopter-leszállóhely és a légi-
mentôbázis feltételeit a gyulai
székhelyû megyei, illetve a
békéscsabai városi kórház
között félúton található repü-
lôtéren teremti meg. Itt
ugyanis minden feltétel adott
hozzá.

– Távoli ködbe vész, ami-
kor nagyrégiós szinten ez a
beruházás elindulhat – foly-
tatta mondandóját Domokos

László. – Ha ideiglenes is, de
nekünk azonnal kell a leszál-
lópálya! Pécstôl Zaláig van,
akkor a Dél-Alföldön miért

nincs? A fôút itt fut el, az irá-
nyítótorony és a központi
épület adott, az üzemanyag-
tartályokból tankolni lehet –
akkor hát? Ide amúgy is ér-
keznek repülôgépek, ame-
lyek aztán innen szállnak fel,
tehát a mentôhelikopterek fo-
gadása sem okozhat gondot. 
A megyei közgyûlés irányí-

tása az Országos Mentôszol-
gálatnál is kezdeményezte a
bázis mûködtetését a rendel-
kezésre álló infrastruktúrán.
Döntéseikrôl tájékoztatták az
egészségügyi minisztert és
az OEP fôigazgatóját. 

Fehér József

Burkolatfestô akció a repülôtéren
A kormány továbbra is Szentesnek ígérget

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Várhatóan május elején adják
át az anyagokat az illetékes
szakminisztériumnak. Mivel
ez a projekt jókora felfordu-
lást jelent majd az utcákban,
azon utak kijavítása, amelyek
már most rossz állapotúak,
csak ezután következhet.
A fórumon jelen volt a vá-

rosfejlesztési bizottság elnö-
ke, dr. Ferenczi Attila is, aki el-
sôként megköszönte a mezô-
megyerieknek a népszavazá-
son való nagy számú részvé-
telt és azt, hogy – mint fogal-
mazott – a lakosság gyôzött.
Az egészségügy témakörén
belül maradva Ferenczi dok-
tor tájékoztatott a Réthy Pál-
kórházban várható fejleszté-

sekrôl, s azt is elmondta,
hogy az önkormányzat évi
240 ezer forinttal támogatja a
helyi háziorvosokat.
A következôkben a me-

gyeri fórum résztvevôi Cser-
nus Istvánnak köszönhetôen
vetítéssel illusztrált elôadás
keretében ismerhették meg a
MÁV-beruházás részleteit és
a városközpont revitalizáció-
jának fontos elemeit.
A hozzászólók közül leg-

többen azt kifogásolták, hogy
az elkerülô út építését köve-
tôen sok kamion téved be
Mezômegyerre, a teherautók
gyorsan, az itt élôk nyugalmát
megzavarva közlekednek.
Ezen a problémán vélhetô -
en a csomópontok egyértel -
mûbb kitáblázásával lehetne
segíteni. Azt is többen észre-
vételezték, hogy az utóbbi
idôben gyakrabban látni Me-
gyeren rendôröket, amit a
hozzászólók örömmel nyug-
táztak. A körzet egyéni képvi-
selôjérôl, Hricsovinyi Tamás-
ról egyöntetûen elismerôen
nyilatkoztak a lakosok, s a fó-
rumra meghívott városveze-
tôk is.

(gajdács)

Beadják a pályázatot
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

A pályázat célja: A Békéscsaba vá-
rosában mûködô gyermek- és ifjúsá-
gi közösségek tevékenységének se-
gítése, azok erôsítése érdekében a
fiatalok kezdeményezésére és/vagy
aktív szerepvállalásával megvalósu-
ló egyszeri vagy folyamatos progra-
mok, események, rendezvények tá-
mogatása, melyek lehetôséget ad-
nak a fiatalok kreativitásának meg-
mutatására, illetve a településeken
felmerülô igények szerinti közösségi
programok megvalósítására.

Pályázati témakörök:
A KATEGÓRIA
Keretösszeg: 600 000 Ft.
Pályázók köre: Békéscsabán mûkö-
dô általános, középiskolai és kollé-
giumi diákönkormányzatok.
Támogatható tevékenység: tanítási
órán kívül esô szabadidôs tevékeny-
ségekre (közösségfejlesztô progra-
mok, programsorozatok, képzések
megvalósítása, diákrendezvények),
iskolaújság, iskolarádió mûködésére.
Az elbírálásnál elônyben részesül-
nek a következô tevékenységek:
képzés, szervezetfejlesztés, érdek-
képviselet.

B KATEGÓRIA
Keretösszeg: 1 100 000 Ft.
Pályázók köre: Békéscsaba Megyei
Jogú Város területén mûködô gyer-
mek- és ifjúsági szervezetek, ifjúsági
korosztállyal foglalkozó önszervezô-
dô közösségek, civil szervezetek, in-
tézmények. 
Támogatható tevékenység: a gyer-
mek- és ifjúsági korosztály önmeg-
valósítását biztosító, a közösséghez
tartozás élményét erôsítô – tanítási
idôn kívüli (hétvégi, szabadidôs, szü-
nidei stb.) – gyermek- és ifjúsági
programok, képzések, rendezvény-
sorozatok megvalósítása.
Az elbírálásnál elônyben részesül-
nek a következô szempontok:
– a programok megvalósításában a
fiatalok aktív szerepet játszanak,

– benyújtói öntevékeny, önszervezô-
dô ifjúsági közösségek, 

C KATEGÓRIA
Keretösszeg: 100 000 Ft.
Támogatható tevékenység:
új ifjúsági közösségek létrehozása,
közösségformáló kezdeményezé-
sek megvalósítása. 

Ifjúsági közösség: az a jogi személyi-
séggel nem rendelkezô csoport,
amelynek legalább kétharmada fiatal,
és tevékenységét a közösen megálla-
pított célok érdekében, a fiatalok ön-
kéntes és aktív részvételével végzi.

A pályázathoz pályázati ûrlapot kell ki-
tölteni, mely a polgármesteri hivatal
oktatási, közmûvelôdési és sport-
osztályán (Békéscsaba, Szent István
tér 7.) igényelhetô, illetve a www.
bekescsaba.hu honlapon letölthetô.

Pályázati keretösszeg: 1 800 000 Ft.

A pályázat megvalósulásának határ-
ideje:
2008. április 1.–2009. március 31.
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. április 28.
A pályázatok elbírálásának határ -
ideje: 2008. május 22.

A bizottság csak a hiánytalanul kitöltött
és a kiegészítô információkat tartal-
mazó pályázatokat tudja értékelni.

Nem támogatható azon pályázók ké-
relme, akik az elôzô évben kapott
összeggel nem számoltak el! 

A pályázatokat az alábbi címre kell
beküldeni: Békéscsaba Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelôdési és Sport-
osztály (Békéscsaba, Szent István
tér 7.). A pályázatokkal kapcsolato-
san Varga Tamás ifjúsági referenstôl
kérhetô tájékoztatás (telefon: 66/
452-252/2482 mellék, e-mail: vargat
@ bekescsaba.hu).  

Amennyiben a pályázó a támogatási
szerzôdést a támogatásról szóló érte-
sítésben megjelölt határidôn belül
nem köti meg, úgy elveszíti támogatá-
si jogosultságát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének

Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága
pályázatot hirdet ifjúsági feladatok ellátására

Fotó: Bali Gergô

Nagy sikerû rendezvé-
nyen vehettek részt áp-

rilis elején a kis- és középvál-
lalkozók Békéscsabán, a Ho-
tel Fiumében. A Világgazda-
ság címû napilap által szerve-
zett és a Budapest Bank (GE
Money Bank) által támogatott
eseményen a kis- és közép-
vállalati szektorban mûködô
vállalkozások vezetôi, mun-
katársai kaptak részletes tájé-
koztatást és hasznos taná-
csokat az Európai Unió finan-
szírozási lehetôségeirôl és a
sikeres projektmenedzsment
mérföldköveirôl.
A rendezvénysorozat má-

sodik állomásán, Békéscsa-
bán a találkozó résztvevôi elô-
adásokat hallgathattak meg
az aktuális pályázatokról, vala-
mint arról, hogyan lehet egy jó
ötletbôl uniós támogatást el-
nyerô tervet kovácsolni. 

Lévay Erika, a Budapest
Bank vállalati üzletágának
szenior termékmenedzsere
elôadásában kiemelte, hogy
az Európai Unió pályázati
programjaiban bekövetkezett
kedvezô változások új lehetô-
ségeket teremthetnek. Az Új
Magyarország Fejlesztési
Terv keretében lehívható tá-
mogatásokhoz szükséges
saját forrás teljesítéséhez a
Budapest Bank speciálisan
erre a célra összeállított finan-
szírozási csomagjaival, a
Start hitellel és az Új Magyar -
országért Vállalkozásfejlesz-
tési hitellel nyújt segítséget. 
Az esemény további elô -

adói közül Barta E. Gyula, a
Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány igazgatóhelyettese
az Új Magyarország Fejleszté-
si Tervhez kapcsolódó mikro-
hitelre hívta fel a figyemet.

Vállalkozókat segítô elôadás

A békéscsabai sajtótájékozta-
tón jelen lévô Majoros Emese,
a Pannon sajtó- és informá-
cióigazgatója elmondta:
– A hazánkban forgalom-

ban lévô mobiltelefonok 80–
90 százaléka alkalmas a WAP
alapú szolgáltatás igénybevé-
telére, így az új típusú ügyin-
tézési forma könnyen hozzá-
férhetô. A Pannon a közeljö-
vôben Budapesten is beve -
zeti a most Békéscsabán be-
mutatott és munkába állított
rendszert.

A WAP alapú ügyintézést a
csabaiak egyelôre az ok-
mányiroda, az adó-, illetve a
szociálpolitikai osztályhoz
kapcsolódó ügyek intézésé-
nél vehetik igénybe, de a jö-
vôben további szakterületek,
ügytípusok is hozzáférhetôvé
válhatnak telefonon keresztül.
A szolgáltatás igénybevé-

teléhez egy „WAP” szövegû
üzenetet kell elküldeni a 06-
20/40-30-000 telefonszámra,
majd a visszaérkezô felületet
megnyitva választhatunk a
menüpontok közül. A megfe-

lelô szakterület kiválasztását
követôen léphetünk be a „Tá-
jékoztatás” menüpontba, és
azon belül megtaláljuk a konk-

rét ügyet és az ügyre vonatko-
zó információkat, továbbá
megtekinthetjük a szükséges
iratok, a felmerülô költségek
listáját. Idôpontfoglalás esetén
választhatunk a rendszer által
felajánlott napok és órák kö-
zül, a sikeres idôpontfoglalás-
ról pedig megerôsítô értesítést
kapunk. Lehetôség van for-
manyomtatvány igénylésére
is, melyet a megadott e-mail
címre továbbít a rendszer, ahol
aztán az kinyomtatható s már
kitöltve vihetô be a hivatalba.

Gajdács Emese

Mobilos ügyintézés az önkormányzatnál
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

INGATLAN – HITEL – BIZTOSÍTÁS
Egy helyen, precízen, KÖZEL 20 BANKmindenkori akciós kínálatából 
választhat. Megkeressük az ön számára a legkedvezôbb megoldást. 

KÉRJEN IDÔPONTOT! 
Uhrin Ildikó. Tel.: 20/482-99-00. E-mail: ildiko.hitel@freemail.hu
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(a Ví dia-ud var ban)

Gazdikeresô

Van még esélyem? – kér-
dezhetné joggal a képen
látható kuvasz keverék ku-
tya, aki néhány napja ke-
rült a békéscsabai men-
helyre.
A hófehér szuka száján

komoly sérülés maradvá-
nyai láthatók, melyek talán
soha nem múló elváltozást
okoztak a pofiján. Való-
színûleg a lelke is sérült,
mert még nagyon fél az
emberektôl, de csak idô és
jó gazdi kérdése, hogy a
belsô „sebek” is begyó -
gyul janak, és ô is teljes éle-
tet élhessen. 
A csabai menhelyen

sok szép, barátságos, fia-
tal kutyus él hosszabb-rö-
videbb ideig, de elôbb-
utóbb gazdira találnak.
Persze vannak problémá-
sabb esetek is, ilyenek az
idôsebb kutyák, és az eh-
hez hasonló testi vagy lelki
sérültek, akiknek nagyon
nehezen akad örökbefo-
gadó gazdijuk. Pedig ôk is
várják megmentôjüket. Tel:
06-30/32-22-776.

G. E.

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

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

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

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

szalonna- és flekkensütésre, csoportosan megrendelt disznóvágásra.

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

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

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

Wass Albert Nyugdíjas-
klub alakult Erzsébet-

helyen. A klub elnöke Juhász
József, alelnöke Légrádi István
lett. A tagok száma ma már
hatvanhoz közelít, klubnapjai-
kat hétfôn, szerdán és pénte-
ken 13–20 óráig tartják a Ma-
dách utca 38. szám alatt (a
Ferro Kft. székhelyén). A nyug-
díjasklub mellett a fiatalok szá-
mára Turul Baráti Kört hoznak
létre, amelynek alakuló ren-
dezvénye május 1-jén lesz.
Mint azt Légrádi Istvántól

megtudtuk, úgy látják, hogy a
Békéscsabán jelenleg mûkö-
dô, általuk ismert nyugdíjas-
klubok inkább baloldali beállí-
tottságúak. Szerettek volna
egy jobboldali polgári értéke-
ket valló, nemzeti alapokon
mûködô szervezetet – így jött
létre a Wass Albert Nyugdíjas-
klub, frissen nyugdíjba vonuló
baráti társaságukból kiindulva. 
A tagság zöme rendkívül

aktív, mindennapi teendôik
mellett együtt biliárdoznak,
beszélgetnek, tévéznek, inter-
neteznek, és terveik szerint
havonta egy alkalommal na-
gyobb összejöveteleket is
szerveznek. A klub nyitott, a
csatlakozni kívánók klubna -
po kon regisztráltathatják ma-
gukat. M. E.

Wass Albert 
Nyugdíjasklub

Igazán megható író-olvasótalálkozón vehettek részt
nemrégiben a békéscsabaiak
és az újkígyósiak a nagyköz-
ség mûvelôdési házában,
ahol Rostás-Farkas György
Budapesten élô József Attila-
díjas költô, író, mûfordító, új-
ságíró várta az érdeklôdôket.
A Cigány Tudományos és
Mûvészeti Társaság Újkígyó-
son 1949. február 28-án tizen-
egy gyermekes, hihetetlenül
szegény cigány családban
született elnökével dr. Dányi
László békéscsabai újságíró
beszélgetett a Békés Megyei
Jókai Színház színmûvészei,
Fehér Tímea és Tege Antal fel-
lépése után. Az irodalmi es-
ten Tolnai Péter, a megyei
közgyûlés nemzeti és etnikai,
kisebbségi, vallásügyi, ifjúsá-
gi bizottságának elnöke, Sze-
bellédi Zoltán polgármester,
dr. Karsai József ország gyû -
lési képviselô és Farkas Csa-

ba László megyei cigány vaj-
da mondott köszöntôt.
Rostás-Farkas György el-

mondta: imádott édesanyja,
Lakatos Mária adta a kezébe
Petôfi Sándor összes költe-
ményeit az Öreg utcai ottho-
nukban, s máig büszke arra,
hogy a patinás Rózsa Ferenc
Gimnáziumba is járhatott.
Szociológusnak tanult öccsé-
vel, Ruva-Farkas Pállal együtt
lakott albérletben a Gagarin
(ma Gálik János) u. 5. számú
házban – szenet kellett la -
pátolnia a vasútállomáson 
a megélhetése érdekében.
Egykori, Hajas Ilona tévébe-
mondónôre hasonlított osz-
tályfônöke, Lázár Imréné Mé-
száros Ilona bizony elpitye-
regte magát kedvenc tanítvá-
nya láttán-hallatán, és diák-
társa, Pozsár József is felidéz-
te a régi szép idôket.

D. L.
Fotó: Dóczi Magdolna

1–2. osztály:
1. Gali Balázs (Petôfi Utcai Általános Iskola, felk.: Asztalos Erzsébet), 
2. Vincze Laura Sára (Petôfi Utcai Általános Iskola, felk.: Barnáné 
Szabó Márta), 

3. Gurcsó András (József Attila ált. isk., felk.: Schroff Károlyné)
Különdíj: Sipos Eszter (József Attila ált. isk., felk.: Baji-Timkó Szabina)

3–4. osztály:
1. Knyihár Nóra (Petôfi Utcai Ált. Iskola, felk.: Dusa Katalin), 
2. Pribojszki Hédi (Petôfi Utcai Általános Iskola, felk.: Dusa Katalin), 
3. Major Gyula (2. sz. általános iskola, felk.: Dombiné Pécs Ildikó)
Különdíj: Király Mónika (Petôfi Utcai Általános Iskola, felk.: Farkas 
Tiborné)

5–6. osztály:
1. Amari Naima Eszter (József Attila ált. isk., felk.: Vágvölgyiné 
Mácsanszki Eleonóra), 

2. Lehoczki Dóra (2. sz. Általános Iskola, felk.: Pallagi Györgyné), 
3. Krett Krisztina Vivien (Petôfi Utcai Általános Iskola, felk.: Várai 
Zsuzsanna)    

Különdíj: Faragó Réka (Petôfi Utcai Általános Iskola, felk.: Fekete
Gabriella), Szabó Csongor (békéscsabai evangélikus gimn., 
felk.: Sztrakáné Sipos Edit)

7–8. osztály:
1. Vida Bettina (Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, 
felk.: Gyulainé Hárs Gyöngyi), 

2. Fekete Dávid (József Attila ált. isk., felk.: dr. Jároli Józsefné), 
3. Hortobágyi Viktória (Szabó Pál Téri Általános Iskola, 
felk.: Csomósné Tanka Ilona), 

3. Szász Milán (Erzsébethelyi Általános Iskola, felk.: Koszecz 
Györgyi)

Különdíj: Rabatin Anett (Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium,
felk.: Kiss Mónika)

Versmondók olimpiája
A József Attila versmondó versenyen az alábbi eredmények születtek:

Acivil szervezetek szere-
pe a fogyatékosügy tük-

rében címmel zajlott konfe-
rencia április 14-én a Moz-
gáskorlátozottak Békés Me-
gyei Egyesületének Szolgál-
tató Központjában, a korábbi
3-as iskolában.
A civil szervezetek képvise-

lôit Czeglédiné Kovács Ágnes,
az egyesület elnöke köszön-
tötte, majd Horváth Péter, az
Országos Fogyatékosügyi Ta-
nács (OFT) titkára tartott elôa-
dást. Az OFT feladata, hogy a
kormány elé kerülô, fogyaté-
kosokat érintô törvényeket vé-
leményezze, illetve javaslatot
tegyen a fogyatékosokat érin-
tô döntésekre, programokra,
jogi szabályozásra. Horváth
Péter elmondta, hogy az
Egyesült Nemzetek Szerveze-
te (ENSZ) elfogadta, Magyar-
ország pedig elsôként ratifi-
kálta a fogyatékosokra vonat-
kozó egyezményt. 
Az ENSZ-nek jelenleg 192

tagországa van, az egyez-
ményt különbözô kultúrájú és

vallású embereknek kellett
megszövegezniük, így ez is
hosszú idôt vett igénybe,
2001–2006-ig tartott. Az USA,
Oroszország, az iszlám álla-
mok és egyes afrikai országok
ezt alá sem írták, míg a  ma-
gyar parlament tavaly egyhan-
gúlag, ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül fogadta el. A kor-
mány ezzel vállalta, hogy biz-
tosítja a fogyatékos személyek
jogait, legyen szó mozgáskor-
látozottakról, hallás-, látássé-
rültekrôl, értelmi fogyatéko-
sokról vagy pszichoszociális
fogyatékkal élôkrôl. 
Az egyezmény nemzeti

szintû teljesítését az OFT ko-
ordinálja – együtt mûködve a
fogyatékkal élôket képviselô
szervezetekkel.
Horváth Péter beszélt a Fo-

gyatékosok Esélye Közalapít-
vány átalakulásáról, és arról a
civil mûhelyrôl is, amelybe be-
jelentkezhetett valamennyi, a
fogyatékos emberek érdeké-
ben tevékenykedô szervezet.

(mikóczy)

Fogyatékkal élôk jogai

ABékés Megyei Könyvtár
és Humán Szolgáltató

Centrum, valamint a Körös Iro-
dalmi Társaság szervezésé-
ven, a tavaszi fesztivál kereté-
ben került sor Grecsó Krisztián
Tánciskola címû regényének
könyvpremierjére. A szerzô a
Csongrád megyei Szegváron
született, Békéscsabára járt fô-
iskolára, majd a szegedi Jó-
zsef Attila Tudományegyetem
magyar szakán diplomázott.
2001-tôl 2006-ig a Bárka szer-
kesztôjeként tevékenykedett.
jelenleg Budapesten él, író,
forgatókönyvíró, a Nôk Lapja
vezetô szerkesztôje, a Szép -
írók Társaságának alelnöke.
2001-ben zajos sikert aratott

Pletykaanyu címû novelláskö-
tetével. 2005-ben adták ki Isten
hozott címû regényét, amely
több nyelven is megjelent.
A Tánciskolában Grecsó

egy „mágikus, fülledt alföldi
világot álmodik”, amelyben
egy jogászi pályáját kezdô fia-
talember a Viharsarokban,
Tótvárosban vállal munkát.
Próbál beilleszkedni a helyiek
furcsa, zárt társadalmába, és
itt éli meg a felnôtt férfivé vá-
lás nehézségeit. Nagybátyja
segítségével igyekszik boldo-
gulni, de valahogy úgy érzi,
rossz helyen jár. A háromszáz
oldalas kötet a Magvetô kia-
dásában jelent meg.

m. e.

Szlovákia képekben

Szlovákia a 16–19. század-
ban címmel nyílt kiállítás

április 14-én a Szlovák Táj-
házban.
Az Áchim-teremben beren-

dezett tárlat több országban
látható volt már, ezúttal pedig
azon a vidéken is bemutatják,
ahol sokan otthonra leltek a
szlovákok közül is.
A szomszédos ország tör-

ténetét bemutató kiállítás hét-
fô kivételével mindennap láto-
gatható délelôtt 10–12-ig és
délután 14-tôl 18 óráig.

Megújulhat 
a szélmalom

Egy sikeres pályázat ered-
ményeként megújulhat a

békéscsabai szélmalom és a
hozzá tartozó gabonamú-
zeum. A megyei önkormány-
zat 5 900 000 forint saját erôt
biztosítana a beruházásához,
melynek össz költsége mint-
egy 59 millió forint lenne.
A tervek szerint 29 millióba

kerülne az állandó néprajzi ki-
állítás teljes körû felújítása, s
további 15 millió forintba a
biztonságvédelmi fejlesztés.
Ugyanennyit szánnak a Csa-
bai Tanya és Gabonatermesz-
tés-történeti Kiállítóhely szél-
malmának mûködôképessé
tételére, felújítására is.

Könyvpremier

Pályázat vissza nem térítendô támogatásra 
a lakossági szilárd kommunális 

hulladékszállítási közszolgáltatáshoz használt
gyûjtôedények zárt térben történô elhelyezéséhez

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

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

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

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

Támogatást igényelhet: 
– a zárható hulladéktároló létesítésére kötelezett lakóközösség és lakó-
közösséget képviselô gazdálkodó szervezet,
– akik a tételes árajánlat alapján rendelkeznek a zárható tároló létesíté-
séhez szükséges legalább 70% önrésszel, 
– akik vállalják, hogy 2008. október 31-ig a zárható tárolót a hatályos jog-
szabályi elôírások szerint kialakítják, használatba veszik és a hulla-
dékgyûjtô edényeket a létesített helyiségben helyezik el.

Támogatás az alábbiak közül egy feladat teljesítésére adható:
– meglévô helyiség felújítására, átalakítására a hulladékgyûjtô edények
elhelyezésének biztosítása érdekében,
– új, zárható hulladéktárló létesítésére a pályázó lakóközösség tulajdo-
nában lévô területen,
– új, zárható hulladéktárló létesítésére közterületen, amennyiben a helyi
adottságok miatt csak közterületen oldható meg a helyiség kialakítása, 
– a hulladékgyûjtô edények mozgatására alkalmas közlekedô út (járda)
megépítésére a hulladékgyûjtô edények zárható tárolóhelye és a szál-
lításhoz kapcsolódóan az edények ideiglenes elhelyezésére kijelölt
hely között,
– a pályázó lakóközösség tulajdonában lévô 1100 literes hulladékgyûjtô
edény 120 vagy 240 literesre történô lecserélésére. 

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

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

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

– A 2008. június 20. 12 óráig beérkezô pályázatokkal kapcsolatos dön-
tésrôl 2008. július 8-ig, 
– a 2008. június 23.–2008. szeptember 5. 12 óráig beérkezô pályázatok-
kal kapcsolatos döntésrôl 2008. szeptember 24-ig kapnak értesítést az
érdekeltek.

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

www.tothprodukcio.hu

Csabáról indult az író
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyöönnggyyöössii  uuttccáábbaann, nyugodt környezetben, 1088 nm telken lévô 100
nm-es, két és fél szobás lakás központi radiátoros fûtéssel, parkosított kerttel eladó.
ÁÁrr::  99  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaajjddaa  uuttccáábbaann, nyugodt környezetben 735 nm-es telken lévô 100 nm-
es, földszintes családi ház (két szoba, konyha + étkezô) tégla falazattal, egyedi, kon-
vektoros fûtéssel, teljes közmûvel, rendezett telekkel, kétállásos garázzsal eladó. 
ÁÁrr::  1122 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann, 350 nm-es telken lévô 72 nm-es (1 + 2 fél szoba,
konyha, étkezôs) családi ház nagy elôszobával, fürdôszoba külön WC-vel, radiátoros
hôleadókkal, rendezett telekkel, félig fedett terasszal, garázzsal eladó. 
ÁÁrr::  1133 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  JJóóssiikkaa  uuttccáábbaann,, 1200 nm-es telken lévô 100 nm-es, vegyes falazatú
családi ház (három szoba, konyha + étkezô) rendezett telekkel eladó.
Ár: 13 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáábbaann, 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es (plusz 54 nm beé-
píthetô tetôterû), 2004-ben épült családi ház nappali + amerikai konyhával, étkezô-
vel, két szobával eladó. ÁÁrr::  1133 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáábbaann, frekventált helyen, 700 nm-es telken lévô 100 nm-es,
két és fél szobás családi ház rendezett telekkel, különválasztott, 50 nm-es, jelenleg
italboltként mûködô helyiségel, külön WC-vel, fürdôszobával, öltözôvel eladó. 
ÁÁrr::  1188 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 84 nm-es, kétszintes, 80 %-ban elkészült in-
gatlan (lent nappali amerikai konyhával, WC-vel, kamrahelyiséggel), terasz + elôkert,
a tetôtérben két szobával, fürdôszoba külön WC-vel eladó. ÁÁrr::  99 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann 1000 nm-es telken lévô 100 nm-es, polgári jellegû
ház három szobával, két garázzsal eladó. ÁÁrr:: 99  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn 1500nm-es telken 100 nm-es, háromszobás, tégla, félkom-
fortos, csempekályhás családi ház eladó. ÁÁrr::  1100 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann 1800 nm-es telken 80 nm-es családi ház két szo-
bával áron alul eladó. ÁÁrr:: 1122  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeetthhlleenn  uuttccáábbaann, frekventált helyen, 460 nm-es telken lévô 80 nm-es
családi ház rendezett telekkel, két szobával, garázzsal eladó. ÁÁrr::  1122 880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHáárrssffaa  uuttccáábbaann 600 nm-es telken 80 nm-es, kétszobás családi ház
szép állapotban, sürgôsen eladó. AAzz  áárr  iirráánnyyáárr::  1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann 90 %-ban elkészült, 80 nm-es családi ház elô-
kerttel, hátsó kis méretû telekkel, nappali + két szobával, fürdôszobával, két WC-vel
eladó. Teljesen kulcsrakész állapotban kerül átadásra. ÁÁrr::  1144 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaammiillllaa  uuttccáábbaann, 310 nm-es telken 110 nm-es családi ház teljesen fel-
újítva, garázzsal, öt szobával eladó. ÁÁrr::  1155 550000  000000  FFtt..
MMeezzôômmeeggyyeerreenn,,  aa  NNyyáárrffaa  uuttccáábbaann 540 nm-es telken 190 nm-es, ötszobás, központi és
vegyes fûtésû családi ház eladó. ÁÁrr:: 1166  220000  000000  FFtt..

SSzzaarrvvaass  bbeellvváárroossáábbaann, frekventált, csendes helyen 82 nm-es, polgári típusú, tégla-
blokkos ház egy nagy szobával, konyhával, étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1166 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann kis telken 82 nm-es, két szoba + nappalis csa-
ládi ház eladó. Nincs kész, a burkolás és a festés hiányzik. ÁÁrr::  1133 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  ZZssiiggmmoonndd  uuttccáábbaann, csendes környezetben, 700 nm-es telken 120 nm-
es, szép családi ház négy szobával, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  2266 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TThhuurrzzóó  uuttccáábbaann, 1180 nm-es telken 200 nm összterületû családi ház
parkosított kerttel eladó (két épület, 100 + 100 nm). ÁÁrr::  2288 000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, frekventált helyen, téglablokkos épületben 2. emeleti,
kétszobás, felújított lakás beépített konyhabútorokkal, kamrahelyiséggel, egyedi fû-
téssel eladó. ÁÁrr::  77  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTiinnóóddii  uuttccáábbaann 1. emeleti, 52 nm-es, kétszobás, felújított lakás szô-
nyegpadlós szobákkal, hidegburkolatos konyha + közlekedôvel, egyedi fûtéssel, kam-
rahelyiséggel eladó. ÁÁrr::  99  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llaakkóótteelleeppeenn téglablokkos épületben, egy percre a busz-
megállótól 3. emeleti, 69 nm-es, háromszobás lakás szép állapotban, egyedi kon-
vektoros fûtéssel,  erkéllyel, reális áron eladó. ÁÁrr::  1111  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llaakkóótteelleeppeenn, téglablokkos épületben fsz.-i, 40 nm-es, egy
szoba, konyha + étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, felújított állapotban, áron
alul eladó. ÁÁrr::  66  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn,, közel a centerhez, téglablokkos épületben elsô eme-
leti, 54 nm-es lakás (két szoba, konyha + étkezô) egyedi fûtéssel eladó. 
Ár: 99  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPáásszzttoorr  uuttccáábbaannmagasföldszinti, 52 nm-es, két szoba konyhás lakás
egyedi fûtéssel, parkettás szobákkal, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  88 110000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, tízemeletes tömbben 8. emeleti, 47 nm-es, egy + fél
szobás lakás központi radiátoros fûtéssel, szônyegpadlós, illetve parkettás szobák-
kal, ablakain reluxával, erkéllyel, beépített konyhabútorokkal eladó. Ár: 66  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 2. emeleti, 39 nm-es lakás egyedi fûtéssel, beépített
konyhabútorral eladó vagy elcserélhetô kétszobás belvárosi lakásra értékegyezte-
téssel. ÁÁrr::  66 770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  llttpp--eenn 4. emeleti, egyedis, másfél szobás tégla lakás nagy
konyhával eladó. ÁÁrr::  77 330000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 7. emeleti, 54 nm-es, kétszobás, központis lakás er-
kéllyel eladó. ÁÁrr::  77 220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 1. emeleti, 53 nm-es, tavaly teljesen felújított egy + két
fél szobás lakás központi fûtéssel eladó. ÁÁrr::  77 660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáábbaann 3. emeleti, 48 nm-es, kétszobás, felújított lakás egye-
di fûtéssel, kombi kazánnal, kis rezsivel eladó. ÁÁrr::  77 660000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, nyugodt környezetben 8. emeleti, kétszobás lakás ala-
csony rezsiköltségekkel, felújított állapotban, teljesen berendezett konyhával eladó.
ÁÁrr::  77 220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTööllggyyffaa  uuttccáábbaann 3. emeleti, 50 nm-es, kétszobás, egyedis tégla lakás
galériás hálóval eladó. ÁÁrr::  77 880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 4. emeleti, 39 nm-es, egyszobás, egyedi gázos lakás
radiátoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  66 220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 1. emeleti, 60 nm-es, egyediesített lakás két szobával,
nagy erkéllyel, konyha + étkezôvel eladó. ÁÁrr::  77 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 57 nm-es, 4. emeleti, kétszobás, egyedis lakás jó álla-
potban, áron alul, sürgôsen eladó. ÁÁrr::  77 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKôômmíívveess  KKeelleemmeenn  ssoorroonn 1. emeleti, 55 nm-es, kétszobás lakás (für-
dôszoba külön WC-vel), központi radiátoros fûtéssel eladó.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, négyszintes épületben 4. emeleti, 56 nm-es, egy + két
fél szobás, egyedis lakás felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  88 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIhháásszz  uuttccáábbaann, frekventált helyen 4. emeleti, 52 nm-es, kétszobás la-
kás egyedi konvektoros fûtéssel, konyhával, kamrával, parkettás szobákkal, hideg-
burkolatos konyha-elôtérrel, beépített konyhabútorokkal eladó. ÁÁrr::  77 770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 62 nm-es, 2. emeleti, 2007-ben felújított, kétszobás,
konyhás, egyedis, tégla lakás eladó. ÁÁrr::  99 440000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 1. emeleti, 57 nm-es, egyedi fûtésû lakás nagy erkéllyel,
teljesen felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  99 880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann 58 nm-es, kétszobás, 3. emeleti, 2006-ban szépen
felújított, egyedis lakás eladó. ÁÁrr::  88 775500  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzaabboollccss  uuttccáánn 69 nm-es, felújított, három szoba, konyha, étkezôs,
központis, fûtésmérôs, negyedik emeleti lakás tárolóval eladó. ÁÁrr::  1100 660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 8. emeleti, 68 nm-es, három szoba, konyha, étkezôs
lakás erkéllyel, kis rezsivel eladó. ÁÁrr::  1111 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  WWllaassssiicchh  ssééttáánnyyoonn, frekventált helyen 2. emeleti, 73 nm-es, két szo-
ba + nappalis lakás egyedi fûtéssel, fürdôszoba külön WC-vel, parkettás szobákkal,
hidegburkolatos konyha + étkezôvel eladó. ÁÁrr::  1133 990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSzzéécchheennyyii  uuttccáábbaann, téglablokkos épületben, a 3. emeleten 85 nm-es,
négyszobás lakás szép, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  1144 220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiinniizzssii  uuttccáánn 70 nm-es, 2005-ben épített lakás két és fél szobával,
egyedi fûtéssel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1155 220000  000000 FFtt..

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáábbaann, a centerhez közel, március végi kezdéssel újonnan
épülô társasházban 100–130 nm-es ingatlanok garázzsal, elôkerttel még leköthetôk.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrddééllyyii  ssoorroonn, 500 nm-es telken 70 nm-es, másfél szobás családi ház
radiátoros hôleadókkal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr::  1122 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn, hároméves társasházban 90 nm-es, három szoba, kony-
ha, étkezôs, kétszintes lakás modern, beépített bútorokkal eladó. ÁÁrr::  2266 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss--kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200 nm-es sorház hét szobával, ame-
rikai konyhával, parkosított kerttel eladó. Belvárosi lakást beszámítanak 
ÁÁrr::  3388 000000  000000  FFtt..

HÁZRÉSZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáánn 100 nm-es, két és fél szobás, nappalis házrész ga-
lériás háló-kialakítással eladó. ÁÁrr::  1111 990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EEggrreessssyy  uuttccáábbaann 50 nm-es, szoba-konyhás, elôkertes, utcafronti,
házrész eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr::  44 660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn 40 nm-es utcafronti házrész (egy szoba, konyha, étkezô)
kis virágos kerttel eladó. ÁÁrr::  55 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiiss--TTaabbáánn  uuttccáábbaann, 200 nm-es telken 51 nm-es, felújított udvari ház-
rész (két szoba, konyha, étkezô) elôkerttel eladó. ÁÁrr::  77 770000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn 112 nm-es, utcafronti házrész közepes méretû telekkel,
két szobával, nappalival eladó. ÁÁrr::  1166 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  kköözzppoonnttjjáábbaann,,  aa  GGuutteennbbeerrgg  uuttccáábbaann, frekventált helyen polgári típusú, ut-
cai házrész egy nagy szobával, elôszobával, konyha + étkezôvel, külön kamrahelyi-
séggel, konvektoros hôleadókkal eladó. ÁÁrr::  77 880000  000000  FFtt..

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llaakkóótteelleeppeenn két és fél szobás, 1. emeleti, bútorozatlan lakás fel-
újított állapotban hosszú távra kiadó. ÁÁrraa::  4455  000000  FFtt//hhóó  ++  rreezzssii..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOrroosshháázzii  úúttoonn, nagy forgalmú helyen 30, illetve 20 nm-es helyiségek
kiadók irodák, vállalkozások számára. ÁÁrr:: 3300  000000//hhóó,,  2200 000000//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  CCssaabbaa  CCeenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó cé-
gek, illetve vállalkozások számára. ÁÁrr::  8800 000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJóókkaaii  uuttccáánn, téglablokkos épületben 68 nm-es, kétszobás lakás reá-
lis áron kiadó. ÁÁrr::  3355 000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyóónnii  GGéézzaa  uuttccáábbaann 20 nm-es helyiség szép állapotban, vizesblok-
kal, klímával szépségápolási vállalkozásnak kiadó. ÁÁrr::  3300 000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn, frekventált helyen 30 nm-es, háromhelyiséges, tel-
jes közmûvel ellátott ingatlan hosszú távra kiadó. ÁÁrr::  5500 000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  AAnnddrráássssyy  úúttoonn, az Univerzállal szemben 1. emeleti, üvegkirakatos,
kétszintes, 55 nm-es helyiség irodák számára eladó. ÁÁrr::  1100 550000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuuhháásszz  uuttccáábbaann 800 mn-es építési telek a telek elôtt közmûvel eladó.
ÁÁrr::  11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFeeccsskkee  ssoorroonn882 nm-es, körbekerített építési terület halastó közelében
eladó. A víz, gáz lekötve a telken, a villany az utcából bevezethetô. ÁÁrr::  11 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaajjttaa  uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany az ut-
cáról beköthetô. ÁÁrr::  11 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMeesstteerr  úúttoonn 788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel, gyü-
mölcsfákkal, fúrott kúttal, körbekerítve eladó. A gáz a szolgalmi úton, a másik utcáról
bevihetô, a villany bevezetve, a víz bevezetése folyamatban van. ÁÁrr::  44 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn, csendes zöldövezetben, a városközponthoz közel 1500
nm-es, körbekerített telek a szennyvíz kivételével teljes közmûvel, szerszámostartó
kis házzal, fúrott kúttal, szivattyúval eladó. ÁÁrr::  88 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  OOmmaasszzttaa  úúttoonn,, nyugodt, jó környezetben 1500 nm-es, körbekerített,
gyümölcsfás építési telek eladó. Gázcsonk a telken belül, víz, villany az utcában, a
szennyvízcsatornázás folyamatban. Lakáscsere is lehetséges, akár egy az egyben
is! ÁÁrr::  88 880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssaabbaa  GGyyöönnggyyee  ssoorroonn 810 nm-es telek körbekerítve, gyümölcsfákkal,
szerszámtartó kis házzal eladó. A gáz a telken, a víz az utcában. ÁÁrr::  44 669900  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGuullyyááss  úúttoonn 1615 nm-es, társasház építésére is alkalmas építési te-
lek fúrott kúttal, villannyal eladó. A többi közmû a telek elôtt van. ÁÁrr::  55 550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  GGeerreebbllyyee  uuttccáánn három egybeépített építési telek halastóval, beton-
medencével, horgászházzal, összesen 2900 nm-en eladó. ÁÁrr::  2211 000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyéénn eladó egy 5971 nm-es építési telek, a telek elôtt köz-
mûvekkel. ÁÁrr::  2222 000000  000000  FFtt..

TANYA:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  TTaannyyaa  úúttoonn,, aa  bbeekkööttôôúúttttóóll  5500  mm--rree,,  aa  cceenntteerrttôôll  1100  kkmm--rree,,  1500 nm-es tel-
ken 65 nm-es, 2005-ben felújított, vegyes falazatú, három helyiségbôl álló hétvégi ház
földkábeles villannyal, rendezett kerttel, új csatornával, tetôvel, új vezetékekkel és
kapcsolókkal, riasztóval eladó. A víz és a gáz nincs bekötve. ÁÁrr::  44 775500  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBéékkééssii  úúttoonn,, 10 000 nm területen eladó a Rosemarie farm néven mû-
ködô, igényes kialakítású, panzióként mûködô tanya kialakított apartmannal, öt pan-
zió szobával, gyönyörû, parkosított telekkel, befutott vendégkörrel, 12 ló számára is-
tállóval, teljes gépesítéssel, minden meglévô felszereléssel.

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

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

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

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

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

A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!

2008. április 24.
Szent György napi sárkányerege-
tés Mezômegyeren az Összefogás
Mezômegyerért Egyesület szerve-
zésében

2008. április 24-én 17 órától
Jól tanul? Rosszabbul tanul? 
Miért? – elôadás a pályaválasztás-
ról a TIT-ben (Damjanich utca 1/3.)

2008. április 25.–május 29.
Fiatal békéscsabai iparmûvészek
kiállítása a Jankay Galériában
(Csaba Center III. emelet) 

2008. április 26.
Az Illyés Gyula vers- és prózamon-
dó verseny regionális döntôje;
„Reneszánsz daloskönyv” vers-,
próza és énekmondó verseny 
a Munkácsy-emlékházban

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

2008. április 26.
Minôsítô lövészverseny a lôtéren
(4-es honvéd u. 1.)

2008. április 27-én 9–14 óráig
29. Tavaszi Sportgála a Csaba
Center elôtti téren

2008. április 27-én 15 órától
„Játék az egész világ” – játszótéri
programok az Áchim lakótelepi 
játszótéren 

2008. április 28-án 17 órától
Piramisok Boszniában – 
elôadás a TIT-ben 

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

2008. május 1.
Táncmûvészeti Világnapi Gála 
a Jókai-színházban

2008. május 5-én 19.30-tól
A Békéscsabai Szimfonikus 
Zenekar hangversenye a Jókai-
színházban

2008. május 6-án  9.30-kor és
10.45-kor
Bábszínházi elôadások 
a VOKE Vasutas Mûvelôdési Ház
és Könyvtárban
(Andrássy út 79–81.)

2008. május 7-én 17 órától
A sors, mint döntés – elôadás 
(2. rész) a TIT-ben

Arany János Mûvelôdési Ház
Mezômegyer
(tel./fax: 66/431-552):

2008. április 25-én 10–12-ig
Termékbemutató (kisterem)

2008. április 25-én 18–20.30-ig 
Filmklub (nagyterem) 

2008. május 1. 14–21-ig
Megyeri majális, falunap

ABékéscsabai Városvédô
és Városszépítô Egyesü-

let tanácsadó testülete – Szen-
te Béla helyi képviselô elôter-
jesztése alapján – vélemé-
nyezte a város 2008–2015 kö-
zötti idôre szóló kulturális kon-
cepciójának tervezetét, s azt
átgondoltnak, a kulturális érté-
kek gazdagodása, a lokálpat-
rióta szellemiség erôsödése
szempontjából ígéretesnek
tartja. A testület úgy ítéli meg,
hogy a városban színes kultu-
rális élet bontakozik ki, amit
érezhetôen nem fékez az a kö-
rülmény, hogy Békéscsaba
kulturális intézményei jószeré-
vel megyei fenntartásúak. A
város lakói figyelemmel kísérik
ezen intézmények fejlesztési
irányát, hiszen sajátjuknak ér-
zik azokat. (Érthetô tehát az az
igény, hogy például a megyei
könyvtár egyik népszerû szol-
gáltatása, a folyóirat-olvasó a
jövôben a jelenleginél jobb kö-
rülmények között biztosítsa a
könyvtárlátogatók számára az
olvasás élményét.) 
Békéscsaba lakói jó érzés-

sel tapasztalják, hogy nemze-
ti ünnepeinket színvonalasan,
az adott történelmi esemény-
hez méltóan ünnepelhetik a
városban, nem „telepszik rá” a
rendezvényekre a pártpolitika.

Jó lenne, ha a jövôben gazda-
godnának azok a rendezvény-
programok, amelyek az ün-
nepségen részt vevôkre nem-
csak nézôközönségként szá-
mítanak, hanem jobban építe-
nek közvetlenebb, aktívabb
részvételükre, ünneplési vá-
gyukra is.
A véleményezôk megerôsí-

tették, hogy a város kulturális
eseményei erôsítik a helyi tár-
sadalom közösségi élményét,
kohézióját. Ebben a folyamat-
ban fontos szerepet tölthet be
a helyi média is például azzal,
hogy rendszeresen bemutat
olyan embereket, akik erkölcsi
tartásukkal, családszeretetük-
kel, munkájukkal példát mu-
tatnak – akik nem „hivatásos-
ként”, hanem a város „egy-
szerû” polgáraiként gyarapít-
ják anyagi, szellemi javainkat.
A Békéscsabai Városszépí-

tô és Városvédô Egyesület
megalakulása óta fontosnak
tartja a hagyományok ápolá-
sát, ezért is üdvözli tanácsadó
testülete, hogy a kulturális
koncepció súlyozottan foglal-
kozik a város hagyomány ápo -
lási feladataival, a váro sért
egykor odaadóan cselekvô
emberek emlékének megôr-
zésével. 

Szemenyei Sándor

A kulturális koncepcióról

Presser, Lázár

Presser Gábor Békéscsabára
látogatott, ahol a Jókai-szín-

házban megnézte a nemrégiben
újra bemutatott Jó estét nyár, jó es-
tét szerelem zenés színmûvét. 
Lázár Kati Kossuth-díjas szín -

mû vésznô mesét rendez itt.

Pálffy, a vendég

AMunkácsy Divatszínház sztár-
vendége volt Pálffy István, a

TV2-bôl, valamint az MTV Híradó-
jából ismert, népszerû közéleti sze-
mélyiség. Az érdeklôdôk közön-
ségtalálkozó keretében találkoz-
hattak Pálffyval, és élôben is kér-
dezhettek tôle. A beszélgetést Her-
czeg Tamás, a Békéscsabai Tava-
szi Fesztivál igazgatója vezette.
Volt borkóstoló és könyvdedikálás.

PROGRAMAJÁNLÓ

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

További információ: TOURINFORM-BÉKÉSCSABA 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. Telefon/fax: 66/449-222

E-mail: bekescsaba@mail.globonet.hu
www.turizmus.bekescsaba.hu, www.bekescsaba.hu

Nemzetközi irodalmi ta-
lálkozót tartott nemrégi-

ben városunk lengyel nemze-
tiségi önkormányzata és a
Magyar–Lengyel Baráti Kultu-
rális Egyesület. 
A programok több helyszí-

nen zajlottak, volt zenei cse-
mege, elôadássorozat a ro-
mán, magyar, szlovák és len-
gyel irodalom kölcsönhatá-
sairól, kötetbemutató és köl-

tôverseny is. Pénteken este a
Phaedra Közéleti Központban
pedig a jelenlévôk s az erre az
alkalomra szerkesztett kiad-
ványban szereplô alkotók ol-
vasták fel verseiket a közön-
ség elôtt.
A nemzetközi irodalmi talál-

kozót pénteken délelôtt a Ba-
lassi mûvelôdési házban vá-
rosunk alpolgármestere, Kö-
les István nyitotta meg. g. e.

Lengyel irodalmi ünnep

Budapesten, a Néprajzi
Múzeumban rendezték

meg április elején az orszá-
gos népdaléneklési versenyt,
ahol Békés megyét hét pro-
dukció képviselte. 
Arany minôsítést kapott a

„Kranzlein” német nemzetisé-
gi dalokat éneklô együttes
(Gyula, Implom József Általá-
nos Iskola, felkészítô: Garami
Veronika), a Trefort Ágoston
fiú-énekegyüttes (Békéscsa-
bai Központi Szakképzô Isko-
la, felkészítô: Surinásné Tóth
Olga).
Ezüst minôsítést kapott

Varjú Tamás, szólóének (Bat-

tonya, Szent István Általános
Iskola, felkészítô: Somogyvári
Istvánné), Kempf Márta, szó-
lóének(Gyula, Erkel Ferenc
gimnázium, felkészítô: Gara-
mi Veronika), Jakucs Borbála,
szólóének (Gyula, Karácsonyi
János Katolikus Gimnázium,
felkészítô: János Hajnalka), a
békéscsabai 2. Számú Általá-
nos Iskola énekegyüttese, fel-
készítô: Galambosné Ivacska
Hajnalka).
Bronz minôsítést kapott a

Kempf Márta–Kertész Réka
kisegyüttes (Gyula, Erkel Fe-
renc gimnázium, felkészítô:
Garami Veronika).

Emléktábla Gubisnak

Emléktáblát kapott Gubis Mihály
az Andrássy út 2. bejáratánál.

60 éves lehetett volna a minap az
ismert képzômûvész, ha nincs a
fájdalmas tragédia. Az alkotó mun-
kásságát az egykori barát, Szente
Béla ismertette.

„Tiszán innen – Dunán túl”
Népdaléneklési minôsítô

Fotó: Bali Gergô
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ÁLLÁS
Magyarország vezetõ pénzügyi csoport-
ja pénzügyi tanácsadókat keres. 
Minimális elvárások: érettségi, jó kom-
munikációs készség. Jelentkezés a
30/53-888-33-as telefonszámon.

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

MUNKÁT KERES
Víz-, gáz-, fûtésszerelô szakmával mun-
kahelyet keresek Békéscsabán. Tel.:
30/42-15-614.

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

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

Eladó ház a Veres Péter utcában. Érd.:
70/375-9568. Irányár: 20,5 M Ft. 

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

Békéscsabán, a Lencsésin I. emeleti, fel-
újított, 2 szobás, egyedis lakás, garázs,
kert (808 m2) eladó vagy elcserélném bé-
késcsabai, 2,5-3 szobás, nappalis, gará-
zsos családi házra. Tel.: 30/546-8293.

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

Békéscsabán, a Nyugati kertvárosban
103 + 77 m2-es lakóház 62 m2-es, gará-
zsos melléképülettel eladó 25,5 M Ft-ért.
Telefon: 30/417-53-21.

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

Békéscsabán, a Rigó utcában sorházi
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. 

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 anélkül
eladó. Tel.: 30/205-9741.

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

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

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

SZOLGÁLTATÁS
Fûnyírást, bozótirtást vállalok. Telefon:
30/366-9699.

Fûkaszálás, gazvágás számlaképesen.
20/470-1483.

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készíté-
se, javítása részletfizetéssel is. Nyílászá-
rók javítása. Tel.: 454-171, 70/212-6776.

Automata mosógépek, háztartási gépek
javítása. 30/304-4622, 66/454-561.

Mindenféle lakatosmunkát vállalunk.
30/90-55-643.

Szakdolgozat kötését soron kívül válla-
lom. Tel.: 20/7700-494.

Hitelkiváltás, életjáradék, jelzálogjára-
dék. 70/629-3885.

Redôny, reluxa, nyílászáró, harmonika-
ajtó, szalagfüggöny, szúnyogháló, nap-
ellenzô készítése, zárszerelés, kulcsmá-
solás. Üzlet: Békéscsaba, Sás köz 6.
Tel.: 457-828, 70/211-0961.

Csempézést, hidegburkolást és laminált
parketta rakását vállalom! 
Tel.: 30/273-3191.

Redõnyös és záras munkák, ajtó burko-
lása! 30/233-4550.

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

Adósságrendezés adókedvezménnyel!
Telefon: 30/538-8833.

Szobafestés, mázolás, tapétázás, hom-
lokzatfestés. 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, sza-
lagparkettázást, homlokzatfestést, hõ-
szigetelést, nemesvakolatok készítését
vállalom! Lestyán Pál, Gorkij u. 6. Tel.:
436-226, 30/481-8071.

Hûtõk, fagyasztók javítása. Békéscsaba,
Fiumei u. 4. Bali és Fia Bt. 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. Telefon: 
20/432-6098.

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

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

Ingyen elszállítjuk háztartási lomjait:
üzemképtelen hûtôt, gáztûzhelyt, mosó-
gépet, centrifugát, fémhulladékot, ruha-
nemût, akkumulátort, egyebeket. Tel.:
20/228-5866.

OKTATÁS
Általános, középiskolások korrepetálá-
saminden tárgyból. Tel.: 20/933-6828.

Angol- és németnyelv-oktatás, korrepe-
tálás minden szinten; olasznyelv-taní-
tás kezdôknek. Tel.: 20/933-6828.

Matematikakorrepetálás középiskolá -
soknak. Tel.: 30/855-7105.

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

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

EGYÉB
Különbusz indul a csíksomlyói pünkös-
di búcsúra. Jelentkezni: 70/334-0841.

Gyermekkerékpárok, számítógépasztal,
összecsukható járóka és különbözô szo-
bai sporteszközök eladók. Tel.: 30/40-
88-739.

Csónakszállító utánfutó rendszámmal
vagy anélkül, valamint 5 m-es kabinos
hajó motorral vagy anélkül eladó. Tel.:
20/33-49-146.

Bábosok versenye

ABékés Megyei Könyvtár
és Humán Szolgáltató

Centrum kulturális irodájának
szervezésében, Békés Me-
gye Képviselô-testületének
támogatásával április 12-én,
szombaton rendezték meg
Békéscsabán a 15. Országos
Gyermekbábos Fesztivál me-
gyei versenyét.
Az eseményre Szarvasról,

Újkígyósról és a megyeszék-

helyrôl érkeztek bábosok,
akik elôadásaikat bemutatva
mérhették össze tudásukat a
Lenkefi Zoltán vezette, szaka-
vatott zsûri elôtt. 
A versengés eredménye-

ként eldôlt, hogy a nyáron
megrendezendô országos
fesztiválon a szarvasi Süni
Bábcsoport bizonyíthatja rá-
termettségét.

(gem)

Állatvédôk 
rendezvénye

Jótékonysági bált szervez aBékéscsabai Állatvédôk
Közhasznú Egyesület április
25-én a Fiume Hotelben. A bál
fôvédnöke váro sunk polgár-
mestere, Vantara Gyula lesz. Az
állatvédôk a rendezvény teljes
bevételét a csabai menhelyen
élô állatok gyógykezelésére és
életkörülményeik javítására
fordítják. Jegyek kaphatók a
Fiume Hotel recepcióján.

G. E.

A Bihar-hegység
feltárása

ABihar-hegység turisztikai
feltárása címmel tartott

vetítéssel egybekötött elô adást
nemrégiben Egri Ferenc, a
nagyváradi Czárán Gyula Ala-
pítvány elnöke. Ugyanitt, a
Lencsési Közösségi Házban
mutatták be a turisztikai szak-
emberrôl szóló, „Czárán Gyula
háza, naplója – Biharfüred
1902–1905” címû könyvet,
melyet az érdeklôdôk a hely-
színen megvásárolhattak.

ABékés megyei Munkácsy
Mihály Múzeum is bead-

ta a pályázatot a Vendégbarát
múzeum programra, melynek
keretében az intézmény más-
fél millió forintot nyerhet. 
A program célja, hogy az el-

múlt években történt látogató-
barát fejlesztések híre a belföl-
di és a külföldi vendégekhez
egyaránt eljusson. A Magyar
Turizmus Zrt. által meghirdetett
pályázat segítségével a nagy-
közönség dönt arról, melyik
múzeum, muzeális intézmény
érdemli ki idén a 2008 vendég-
barát múzeuma címet. A mú-
zeumok három kategóriában
versenyeznek egymással: kie-
melt, országos jelentôségû és
regionális jelentôségû. A be-

sorolás alapját a 2006-os láto-
gatószám adja. Mindhárom
kategóriában a legtöbb szava-
zatot elnyerô múzeum, mu-
zeális intézmény részesül tá-
mogatásban. 
Az országos jelentôségû

múzeumok kategóriájában 16
múzeumra – köztük a Munká-
csy Mihály Múzeumra – sza-
vazhat a nagyközönség. Az
online szavazás 2008. április 1-
jén indult a www.vendegvaro.
hu internetes portálon, és
2008. május 1-jén zárul le. 
Az ünnepélyes eredmény-

hirdetésre május 17-én, a mú-
zeumi világnap alkalmából
hagyományosan megrende-
zett múzeumok majálisán ke-
rül sor. 

Szavazzanak a múzeumra!

A húszéves Pierrot Gyermek- és Ifjúsági Színház
2008. május 5-én 15 és 19 órától az ifiházban 
bemutatja Hattyúdal címû gálamûsorát.

Jegyek az ifiház portáján kaphatók 1500 Ft-ért. 

Történelmi megemlékezés
készül Csabán az 1946–

48-as években ôseik földjérôl
elüldözött magyarok emléké-
re. Akkor, csabai diákként,
szemlélôje voltam az esemé-
nyeknek.
A dráma csúcsa a szülôföld

kényszerû elhagyása volt. A
régi Magyarország legfejlet-
tebb mezôgazdaságát hozta
létre a Kisalföld és a többi ré-
szek földmívese a régi Bécs és
Budapest között. Hogy mi vár
rájuk Békésben, nem tudták.
Azt sem, hogyan fogadják
ôket. Deportáltak lesznek? Ba-
biloni fogság lesz az életük?
Hála Istennek, nem ez történt.
Isten ellen sem lázadoztak,
hogy engedte velük ezt meg-

történni. Mindkét templom-
ban, de különösen a jaminai-
ban, mert ott voltak többen,
megjelentek vasárnaponként,
hogy Istentôl erôt nyerjenek. A
misék után megtörténtek az
ôket egymással összetartó ta-
lálkozások. Imádkoztak és
dolgoztak.
Meggyökerezésüket és

gyermekeik jövôjének meg -
alapozását az itteni ôslakos-
sággal és a beszármazottak-
kal való bölcs együttélésük
tette lehetôvé. 
Csaba nyílt, befogadó vá-

ros volt. Történelme folyamán
lakossága nem csupán a fô-
ként Arad megyébôl szárma-
zó sváb iparosokat várta és
fogadta be, hanem – ha bírtak

– kenyeret adtak az egykori
Sáros megyébôl és a szom-
szédos megyékbôl, azonkívül
Galícia tartományból szárma-
zó nincs teleneknek, magyar-
nak, szlováknak, ruszinnak,
lengyelnek. 
A trianoni határon túlról az

1920-as években magyarsá-
guk miatt elüldözött több száz
vagonlakó MÁV-dolgozó ide-
költözése és itt maradása is
ezt bizonyította.
Felvidéki testvéreink sorsa

ez utóbbiaknál szerencséseb-
ben alakult. Itt már kezdetben
nem kényszerlakhelyet, ha-
nem végleges otthont találtak
maguknak azok, akik itt akar-
tak maradni. Ennek legna-
gyobb bizonyítéka, hogy le-

származottaik összeházasod-
tak az ôslakókkal. Az e vidé-
ken otthont talált felvidékiek
által Csaba „több” lett, mint
azelôtt volt. Nem sebeiket
nyaldosták, hanem a meglévô
életet formálták. A rendszer-
váltás után sem alakítottak
szövetséget, pedig joguk lett
volna rá.
Legyen áldott azoknak az

emléke, akik magyarságukért
vállalták az akkor tragédiaként
megélt kitelepítést. Az utódok
pedig köszönjék meg a Gond-
viselésnek, hogy ôseiket hôs-
nek és a csabai együttélés te-
kintetében bölcsnek ítélheti
már a történelem.

Bielek Gábor 
plébános      

Tisztelet a Felvidékrôl kitelepítetteknek

Musicaldallamoktól volt
hangos a közelmúltban

az ifjúsági ház nagyterme és
kaszinója: immár tizenharma-

dik alkalommal került meg-
rendezésre a SCHERZO
(amatôr musicalszínpadok
országos fesztiválja), és –

idén elôször – a musical szó-
lóénekes verseny. A színpadi
megmérettetésen tíz csoport
tizenegy produkciója ver-
senyzett a diákzsûri és a
szakmai zsûri elôtt.
A zenés összeállítás kate-

góriában hazai siker született:
a Csabai Színistúdió – a Fit-
Dance Center tánckarával
együttmûködve – mind a
szakmai, mind a diákzsûri
elsô díját kiérdemelte. 
Az egyéni különdíjak sem

maradtak el: a legjobb éne-

kesnô Molnár Katalin, a leg-
jobb énekes Mihálka György,
a legjobb férfi táncos Simon
Viktor (a FitDance Center tán-
cosa) lett. 
A musical szólóénekes

versenyen is taroltak a ha-
zaiak. Nôi kategóriában Mol-
nár Katalin elsô, Komlósi Kata
harmadik, a férfiak között Mi-
hálka György második, Verbó
Ákos (a Fiatal Színházmûvé-
szeti Szakközépiskola hall-
gatója) harmadik helyezést
ért el.

Musicalszínpadosok fesztiválja
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Városunk régi és mai arca
Fôutcánk letûnt, régi házai

Ünneplés Kufsteinben

Csakúgy, mint tavaly, az
idén is Kufstein adott ott-

hont az Austria Classic „A” ka-
tegóriás nemzetközi kick-box
versenynek, ahol 19 ország
versenyzõi nyolc küzdõtéren
csatáztak. Ezen az ezernél is
több sportolót megmozgató
viadalon igen jól szerepeltek,
érmekkel tértek haza a magya-
rok, köztük a négy Békés me-
gyei klub.
A Békéscsabai Lakótelepi

SE emblematikus alakja, Deb-
reczeni Dezsõ dobhártyasza-
kadás miatt nem versenyezhe-
tett. A felnõttek között a most
csak light-contactban induló
Kondacs György szerepelt a
legjobban, aki a döntõben a
holland Eugelholdot legyûrve
magabiztosan gyõzött. Hanicz
Nelly elsõéves juniorként mind
a semi-, mind a light-contact
versenyt megnyerte. Light-
contactban, a 60 kg-os kate-
góriában két csabai lány, Andó
Bettina és Pribojszki Kata vívta
a döntõt, mely a második me-
net végén döntetlenre állt. Ek-
kor a három pontozóbíró közül

kisorsolták az egyiket, neki kel-
lett megjelölnie a gyõztest, s õ
Andó Bettinát jelölte meg. En-
nél szorosabb eredményt ne-
héz elképzelni.

Békéscsaba az 1960-as
évektôl induló városren-

dezés nyomán új épületekkel
átalakult – új városképi arcot
nyert. A külterületeken nagy
lakótelepek épültek, majd a
városközpontban is megin-
dultak a bontási munkálatok.
A hajdani vasútállomásig

futó csabai fôutcát régi,
nyolcvan éve épült, jobbára
földszintes házak övezték. A
belvároshoz közeledve pati-
nás homlokzatú, üzletes,
emeletes épületek képvisel-

ték az utca városias építésze-
ti jellegét.
Az 1970-es évektôl kezdô-

dôen sorra dôltek romba a Ta-
nácsköztársaság útján a sza-
nálásra került épületek.
Néhány felvétel megôrizte

az 1981-ben bontásra ítélt ut-
carészletet és a bontás alatti
hangszerüzlet, óra-ékszer bolt
volt épületét. A mai városké-
pen emeletes lakóépület lát-
ható a lebontott házak helyén
létesített Korzó tér felôl.

Gécs Béla

Ez a kötet egyfajta összeg-
zô verseskönyv is, mér-

földkô is – bár még van a tar-
solyban szellemi muníció, én
tudom. 
Az alcím is sokat sejtet. Ol-

vasatomban lehetnének akár
mondókák, imaszerû mormo-
lások a mindennapi hatsoro-
sak („mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma”).
Sass Ervin ezekben a rövid

tômondatokban megfogalma-
zott hatsorosaiban kívülrôl, be-
lülrôl, alulról, felülrôl szemléli
makro- és mikrovilágunkat – a
sajátját is. Meditatív költészet
az övé (keleti meditáció, ma-

gyaros felezô nyolcas, rímes
sorokban), amit a néhány
(megszámoltam: kettô) vers-
ben elhelyezett kérdôjel csak
aláhúz: „ô lenne a Krisztus her-
ceg?” Vagy: „ki vétetett itt a
porból?” Egyébként sok kér-
dôjeles mondata van, mint ál-
talában és konkrétan is az élet-
összegzô, bölcs embernek.
A könnyednek tûnô hatso-

rosak újraolvasásra késztetik a
befogadót. 
Direkt módon nem politizál,

de finom megfogalmazásai-
ban ott van a mindennapi poli-
tikum, ami az életünk. Velôsen,
tömören.

Tengerkék alkonyat

A közszolgálati jogviszony idôtar-
tama: határozatlan idejû közszol-
gálati jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidô.
A munkavégzés helye: Békés me-
gye, 5600 Békéscsaba, Szent Ist-
ván tér 7.
A köztisztviselôk képesítési elô -
írásairól szóló 9/1995. (II. 3) kor-
mányrendelet alapján a munka-
kör betöltôje által ellátandó fel-
adatkör: az 1. sz. melléklet 21.
pontjában foglaltak szerint terület-
fejlesztési és vidékfejlesztési fel -
adatkör.
Ellátandó feladatok: pályázatfigye-
lés, pályázatírás, megvalósítható-
sági tanulmányok kidolgozása, a
megnyert pályázatok folyamatos
adminisztratív követése, kapcso-
lattartás a megrendelôkkel és 
a közremûködô szervezetekkel,
konferenciákon, rendezvényeken
történô aktív részvétel, pályázati
nyilvántartások vezetése.
Munkakörhöz tartozó fôbb tevé-
kenységi körök: stratégiai – fej-
lesztési feladatok
Jogállás, illetmény és juttatások:
a jogállásra, az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a köz-
tisztviselôk jogállásáról szóló
1992. XXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvôképesség,
• büntetlen elôélet,
• felsôfokú iskolai végzettség, gaz-
dasági és/vagy mûszaki felsôok-
tatásban, szerzett képesítés,

• felhasználói szintû számítógépes
ismeret,

• szakmai és/vagy közigazgatás-
ban szerzett tapasztalat (legalább
1–3 év szakmai tapasztalat),

• angol nyelvbôl középfokú, C típu-
sú nyelvvizsga, tárgyalási szintû
nyelvtudás. 

A munkakör betöltése 6 hónap pró-
baidô kikötésével történik.
A pályázat elbírálásánál elônyt je-
lent: pályázatírásban szerzett ta-
pasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: végzettséget,
képesítést igazoló okiratok, rész-
letes szakmai önéletrajz, elérhetô-
ség, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetôségének
idôpontja: a munkakör legkoráb-
ban 2008. május 13. napjától tölt-
hetô be.
A pályázat benyújtásának határi-
deje: 2008. május 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Marik Tibor, a
stratégiai – fejlesztési osztály pro-
jektmenedzsment csoportjának
vezetôje nyújt a 66/ 523-816-os te-
lefonszámon.
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Postai úton, Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala címére, a jegyzô részére
kell megküldeni (5600 Békéscsa-
ba, Szent István tér 7.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni az
azonosító számot: XII. 996/2008.,
valamint a munkakör megnevezé-
sét: pályázati ügyintézô.
A pályázat elbírálásának határi-
deje: 2008. május 9.
A pályázati eljárás, a pályázat el-
bírálásának módja: a jegyzô ér-
tékeli a pályázatot, szükség ese-
tén meghallgatja a pályázókat. 

A pályázatról a polgármester egyet-
értésével a jegyzô dönt. 

A pályázók a pályázat eredményé-
rôl az elbírálást követôen értesí-
tést kapnak. Az eredménytelen
pályázók anyagát visszaküldjük.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje: 
www.kszk.gov.hu, 2008. április 21.

Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

pályázatot hirdet
A KARÁCSONYI VÁSÁR 
megrendezésére a 2008-as,
2009-es, 2010-es évben.
Az ezzel kapcsolatos pályázati
anyagok átvehetôk ügyfélfogadá-
si idôben Békéscsaba Megyei

Jogú Város Polgármesteri Hivata-
lának városüzemeltetési osztályán 
(Békéscsabán, a Szent István tér
7. sz. alatt, a fsz. 9–10. számú 

irodában).

Ajánlattételi határidô: 
2008. május 26., 14 óra 

– a pályázati felhívás szerint. 

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 

Stratégiai-Fejlesztési Osztályára

pályázati ügyintézô
munkakör betöltésére

Eredmények
Semi-contact:
Junior, fiúk + 94 kg – 2. Schaffer
Gergõ (Mezõberény).
Kadett 2, fiúk, 42 kg – 3. Molnár
Dániel (Újkígyós).
Kadett 1, fiúk, 37 kg – 3. Barna
Patrick (Mezõberény).
Junior, nõk, 50 kg – 1. Hanicz
Nelly (Békéscsabai Lakótelepi
SE), 3. Rétlaki Renáta (Újkígyós).
65 kg – 2. Vizsnyiczai Viviána
(Bcs. LTP SE), 3. Vizsnyiczai
Viktória (Bcs. LTP SE).

Light-contact:
Felnõtt, férfi, 57 kg – 1. Kondacs
György (Bcs. LTP SE).
+ 94 kg – Csató Gábor (Füzes-
gyarmat).
Junior, fiúk, + 94 kg – 2. Schaffer
Gergõ (Mezõberény).
Junior, nõk, 50 kg – 1. Hanicz
Nelly (Bcs. LTP SE), 2. Rétlaki
Renáta (Újkígyós).
55 kg – 3. Erdei Dóra (Bcs. LTP
SE).
60 kg – 1. Andó Bettina (Bcs. LTP
SE), 2. Pribojszki Kata (Bcs. LTP
SE).

Bayer Reklámügynökség
5600 Békéscsaba, Teleki u. 5.

Tel.: 66/446-056
Gyorsnyomda

5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 2.
Tel.: 66/547-600, 30/6868-753
Gyorsnyomda, Békéscsaba, 
Csaba Center Tel.: 66/524-653,

30/6868-752
Tóth Produkció Reklám- 

és Rendezvényszervezô Iroda
5600 Békéscsaba, 

Mednyánszky u. 2. I/8. 
Tel.: 66/549-620, 30/326-8630

HIRDETÉS-
FELVÉTEL

Civilek a pályán! 
Egy százalékot a megyei civileknek!

Civilek, figyelem! A Körös-Völgye
Alapítvány (KVA) a Nemzeti Civil
Alap (NCA) megbízásából a sze-
mélyi jövedelemadó civileknek
felajánlható egy százalékáért
kampányol Békés megyében, ez-
zel reflektorfénybe szeretné állíta-
ni a civil társadalom fontosságát,
felhívni a személyi jövedelemadót
fizetô munkavállalók figyelmét
arra, hogy adójuk egy százaléká-
nak felajánlásával elôsegíthetik a
civil társadalom megerôsödését. 

– Véleményem szerint a társa-
dalmunk legfontosabb ereje a
mindenféle befolyástól mentes
„civil kurázsi”. Minden egyes
1000 forint, amit egy-egy civil
szervezet megkap, az újabb 1000
forint támogatást jelenthet az
NCA mûködési alap pályázatán –
hangsúlyozta Kovács Mátyás, a
Körös-Völgye Alapítvány ügyve-
zetô igazgatója, aki hozzátette: az
így meglévô 2000 forint (önerô-
ként) bármely, civil szervezetek-
nek kiírt pályázatokon újabb 8000
forintot jelenthet. A képletbôl jól
kivehetô, hogy aki az szja 1%-
ának felajánlásával egy forintot ad
a civileknek, az ennél lényegesen
többet segít, hiszen lehetôséget
teremt nagyobb programok meg-
valósításához. 

– A kampány szûkös anyagi
keretei miatt kreativitással, sok
munkával, a civil aktivitás bevoná-
sával kívánjuk a legtöbb ember
eszébe juttatni, hogy 2008. május
20-áig ne feledkezzen el az egy
százalék felajánlásáról. Ezen idô-
szak során szeretnénk segítséget
nyújtani a Békés megyei civil
szervezeteknek ahhoz, hogy mi-
nél több forráshoz, nevezetesen
egy százalékos felajánláshoz jut-
hassanak 2008-ban – mondta Ko-
vács Mátyás. 

A kampány középpontját a
WWW.BEKESCIVIL.HU honlap je-
lenti, melynek elindításával egy, a
Békés megyei civilszervezetek

adatait, elérhetôségét és adószá-
mát tartalmazó adatbázis áll a nyi-
latkozók, valamint az adóbevallá-
si eljárásban résztvevô könyve-
lôk, munkáltatók rendelkezésére.
A honlapon egy hét után közel
150 megyei civil szervezet re-
gisztrálta magát, de a postai úton
megkeresett 850-nek ez csupán
töredéke. Éppen ezért arra ké-
rünk minden, az 1% felajánlására
számító civil szervezetet, hogy mi-
hamarabb regisztráljon ezen a
honlapon, vagy küldje el adatait
hozzánk, a Körös-Völgye Alapít-
vány irodájába (5600 Békéscsa-
ba, Jókai u. 34., telefon: 66/44-66-
55), illetve az info@korosvol-
gye.hu-ra, hogy mi megtehessük
ezt helyette! Kérjük, tüntesse fel a
borítékon: „CIVILEK A PÁLYÁN!” 

– Személyi jövedelemadó be-
vallásainkat, tisztelet a kivétel-
nek, rendre az utolsó pillanatban,
esetenként kapkodva állítjuk ösz-
sze vagy készíttetjük el. Ekkor
lesz szükségünk az általunk tá-
mogatni kívánt egyesület, alapít-
vány, sportklub vagy bármely
más közhasznú szervezet ADÓ-
SZÁMÁRA. Ilyen esetben tesz na-
gyon jó szolgálatot a www.bekes-
civil.hu weboldal – tette hozzá Ko-
vács Mátyás.


