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Kedves ballagó diákok!
Amikor én a középiskolából ballagtam, bizonytalanul álltam
a Vízmû udvarán. Azt tudtam, hogy egyetemre szeretnék
menni, folytatni akartam a diákéletet, a tanulást. Akkor még
nem gondoltam, hogy egyszer igazi mérnök, majd sok év
munkája után igazgató leszek. Azt meg végképp nem gon-
doltam, hogy egyszer szülôvárosom polgármesterévé vá-
lasztanak.

A ballagás utáni estén már éreztük, hogy valami véget
ért, de azt is tudtuk, valami új kezdôdik el. Az érettségin
együtt izgultunk egymásért, úgy, mint ahogy ti fogtok az
elôttetek álló napokban, a sikeres felvételi miatt pedig
büszkék voltunk magunkra, mint ahogy ti is azok lesztek.

Ne feledjétek, határkôhöz érkeztetek életetek útján: a fel-
nôtté válás határpontjához. A világ kapui megnyílnak elôt-
tetek, rajtatok múlik, melyik utat választjátok. Arra kérlek
benneteket, mondjatok köszönetet tanáraitoknak, akik mu-
tatták az utat, s szüleiteknek, akik terelgettek benneteket az
úton s óvva figyelték minden lépteteket.

Kívánok nektek sok sikert az elôttetek álló vizsgákhoz, és
olyan folytatást, amilyet elképzeltetek magatoknak. Sok
szerencsét és jó nyarat!

Tisztelettel:
Vantara Gyula polgármester

Készül a Trianon-emlék-
mû, amelyet június 4-én

16 órakor lepleznek le az
Andrássy út és a Jókai utca
keresztezôdésében lévô té-
ren, a Csaba Centerrel szem-
ben. Az ünnepségre eljön Tô-
kés László, és lesz Kormorán-
koncert is.

A legutóbbi közgyûlésen
Miklós Attila képviselô tolmá-
csolta néhány ott lakó csabai
jelzését, miszerint fákat vág-
nak ki a téren. A fakivágások
okán megkerestük Kovács
Lászlót, a Polgárok Békéscsa-
báért Egyesület alelnökét,
aki az emlékmûállítás rövid
történetébe is beavatja olva-
sóinkat.

– Mindössze két fát kell ki-
vágni. Volt egy rögtönzött la-
kossági fórum, ahol jeleztük,
hogy ezek helyett kertészmér-
nök bevonásával összesen tí-
zet ültetünk majd. Akadt, akit
ez megnyugtatott, és volt olyan
lakó is, aki mindenképpen a
régi fához ragaszkodott. Kide-
rült, hogy két felszólalónak

Lenhardt Pálné április 25-én
lett százéves. A különleges év-
fordulón veje,Bujdosó Sándor
és lánya, Marika nagy ünnep-
séget szervezett a házuknál
lévô Pedró italboltban. A csa-
lád már korábban felköszön-
tötte, április 25-én a barátok,
ismerôsök következtek. Az ün-
nepségen tiszteletét tette Van-
tara Gyula polgármester, hogy
személyesen gratuláljon a
hölgynek, aki látta Békéscsa-
ba elmúlt száz évét, „sok min-
dent megélt már, és remélhe-
tôleg tanúja lesz a következô
10-20 éves fejlôdésnek is”.

Lenhardt Pálné korán el-
vesztette a szüleit, akik sze-
gény, földmûves emberek
voltak. 17 évesen férjhez
ment, 1926-ban fia, 1938-ban
lánya született. Férjét és fiát

német hangzású nevük miatt
a második világháború idején
elvitték, az itthon maradottak
sokat szenvedtek, amíg sze-
retteik vissza nem tértek. Fér-

je 1950-tôl szabó kisiparos
lett, ô pedig a varrással kap-
csolatos kézi munkákat vé-
gezte. Lenhardt Pálné férjét
1991-ben, fiát 2000-ben vesz-
tette el, de most is örülhet lá-
nyának, vejének, négy uno-
kájának, egy dédunokájának,
rokonainak, az ismerôsöknek
és a barátoknak, akik száza-
dik születésnapján is szere-
tettel vették körül.

M. E.

Készül
az emlékmû A legszebb százéves nô

A pályázat feltétele az épületki-
vonás és a mûvelôdési intéz-
mények racionalizálása, amely
a közgyûlésen nagy vitát vál-
tott ki. Hogy pontosan mit ta-
kar ez, arról Herczeg Tamást
kérdeztük.

– A Békési Úti Közösségi
Házak épületei közül a Mese-
ház átkerül a Jankay Közala-
pítványhoz, az ottani volt párt-
ház épületét értékesíteni sze-
retnénk, így egy épület marad
a közösségi ház funkcióira –
kezdte. – A Lencsésin a
könyvtárnak keresünk új he-
lyet valamelyik iskolában, a
diáktanya épületének sorsát
illetôen pedig késôbb születik
döntés, az ott mûködô ifjúsági
információs szolgálat az Agó-
rába kerül. Az összevonás a

csabai mûvelôdési házak
együttmûködésérôl szól. Úgy
gondolom, az intézmények
használói pozitív változásokat
tapasztalhatnak majd, hiszen
az integráció révén valameny-
nyi ház használhatja az Agóra
infrastruktúráját, mobil szín-
padját, az összes technikát,
sôt még a humán erôforrást
is. Ezt úgy kell elképzelni,
hogy ha például a megyeri
mûvelôdési ház szervez egy
nagy programot, besegíthet-
nek az Agóra munkatársai, és
oda lehet vinni a dobogóktól
az erôsítôkig mindent. Elbo-
csátásokról nincs szó, sôt a
kistérségi feladatok miatt bô-
vül a létszám. Az Agóra létre-
hozásában egyébként kon-
szenzus született, a módját és
a racionalizálás mértékét ille-
tôen voltak viták.

Herczeg Tamás nem tart at-
tól, hogy az Agóra „bekebele-
zi” a kisebb házak csoportjait:

– Nincs olyan közösség és
nincs olyan rendezvény, ame-
lyet meg akarnánk szüntetni.
Azt szeretnénk, hogy megma-
radjon a kis házak arculata.
Rövidesen tárgyaljuk a város
kulturális stratégiáját, ennek
kapcsán felkeresünk minden
érintett intézményt, hogy a kö-
zösségeiket biztosítsuk efelôl.
A tendencia azt mutatja, hogy
a kisebb házak kevesebb si-
kerrel pályáznak, együtt javul-
nak az esélyeink. Ha lesz egy
modern, jól felszerelt, új köz-
pontunk, a további pályázato-
kon több lehetôség juthat a ki-
sebb tagintézményeknek is.

m. e.

Az Agóra-projekt

FOLYTATÁS A 6. OLDALON�

Az ifjúsági ház felújításra
szorul. A városatyák ezzel
évek óta tisztában vannak,
mindig akadt azonban más,
fontosabb feladat. Most le-
hetôség nyílhat arra, hogy
1,7 milliárdos pályázati tá-
mogatással egy multifunk-
cionális közösségi közpon-
tot (Agóra) alakítson ki ott a
város.

XVI. CSABA EXPO
NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS

ÉS VÁSÁR

IV. Békés Bau Építôipari
Szakkiállítás

A város egyik legnagyobb érdeklôdésre számot tartó rendezvényére
– melyet számos szakmai és kulturális rendezvény kísér – ez évben
2008. május 9-e és 12-e között kerül sor a már hosszú évek óta meg-
szokott helyszínen, a városi sportcsarnokban és környezetében.

2008. MÁJUS 9.
11 órakor: A rendezvény ünnepélyes megnyitója
(Megnyitja: Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere)

9–11-ig: Fórum a Békéscsaba és Nagyvárad közötti 400 KW-os
összeköttetés létesítésérôl
(Magyar Villamos Mûvek Zrt. és az általa irányított csoport)
Helyszín: sportcsarnok, I. emeleti tárgyaló

12–16-ig: a helyi vidékfejlesztési irodák (HVI) országos konferenciája
„Leader-program és a helyi vidékfejlesztési közösségek címmel
(Fôvédnök és vendég: dr. Újhelyi István, Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium)
Helyszín: a ligeti látogatóközpont

13–18-ig: Építészkonferencia „Magastetôk és hôszigetelések
napjainkban” címmel
(Szervezô: a Békés Megyei Építészkamara)
Helyszín: sportcsarnok, B márványterem

2008. MÁJUS 10.

14–18-ig: II. Csabai lovas parádé
Helyszín: a sportcsarnok mögötti füves terület.

A hölgy kint ült a verandán. Érdeklôdve fogadta a hozzá ér-
kezô vendégeket, mosolygott, és mindenkihez volt egy jó
szava. Nevetve vette át az egyik baráttól, Tóth Páltól az ok-
levelet a következô felirattal: Lenhardt Pálnénak, a Ki a leg-
szebb 100 éves nô Békéscsabán? verseny városi döntôjén
elért elsô helyezéséért. Nem csoda, hogy ilyen oklevelet ka-
pott, hiszen sokak szerint akár húsz évet is letagadhatna.

VIII. Csabai Sörfesztivál
és Csülökparádé
2008. május 20–25.

Helyszín: Békéscsaba,
városi sportcsarnok elôtti tér

A PROGRAMBÓL:
Május 20., kedd: P. Mobil
Május 21., szerda: égbôl söröshordó,

fúvószenekar és mazsorettek, hivatalos megnyitó,
Republic, UEFA-döntô kivetítôn, retro party

Május 22., csütörtök: Beatles-emlékkoncert (Blackbirds),
Edda, dj Kovács retro

Május 23., péntek: regionális civil nap, Dina-koncert, Bikini,
Fekete Gyémántok

Május 24., szombat, 10 óra: csülökpörköltfôzô verseny
(jelentkezési határidô: május 18., nevezési díj: 4000 Ft)
– eredményhirdetés: 15 órakor

Kulturális kínálat: Horváth Rudolf és cigányzenekara, Koós János,
Acid Jazz Dance Company, Balázs Pali, Korda György
és Balázs Klári, B. Tóth László

Május 25., vasárnap: „Törpi foci” kupa, reneszánsz játszóház,
Tücsök Peti és Hangya Levi, kamuti néptáncegyüttes,
Bora Bajnokok Ligája, törzsi tánccsoport, operett és musical,
Nagy Feró és a Beatrice, Irigy Hónaljmirigy
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FILHARMÓNIA KHT.
BÉRLETI HANGVERSENYE
Békéscsabán, a Jókai-színházban, 2008. május 19-én 19.30 órakor

Békéscsabai Szimfonikus Zenekar
Közremûködik: Tóth Péter – zongora

Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel
MÛSOR:
Suppé: Könnyûlovasság – nyitány
Rachmaninov: II. zongoraverseny, c-moll, op. 18
Beethoven: VII. szimfónia, A-dúr, op. 92

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

Nemrégiben lemondott
posztjáról a Békéscsaba

1912 Elôre Kft. ügyvezetôje,
Fülöp Csa-
ba. Dönté-
sét – mun-
kájának el-
i s m e r é s e
mellett – a
közgyûlés
legutóbbi
ülésén elfo-

gadta, s az eredeti elôterjesz-
tés szerint helyére Fekete Zol-
tánt javasolták. Ez végül még-
sem került napirendre, ugyan-
is a képviselôk többsége úgy
döntött, hogy az ügyvezetôi
posztra pályázatot írnak ki,
melyet a megfelelô médiában
megjelentetnek.

A közgyûlésen kialakult vi-
tában Tóth Károly (MSZP) ag-
godalmát fejezte ki, mert véle-

ménye szerint a városveze-
tés titkos háttértárgyalásokat
folytat olyan vállalkozókkal,
akik magántulajdont szeret-
nének szerezni a kft.-ben. Ez-
zel leginkább a most jó szín-
vonalon mûködô utánpótlás-
nevelés kerülne veszélybe –
figyelmeztetett Tóth Károly.

Vantara Gyula polgármes-
ter a városvezetés nevében is
kikérte magának ezeket a
méltatlan vádakat, s elmond-
ta: semmiféle háttértárgyalás
nem folyik ez ügyben.

– Korrekt, tiszta viszonyo-
kat szeretnénk teremteni – fo-
galmazott a polgármester,
majd a képviselôk úgy hatá-
roztak, hogy az új ügyveze-
tô kinevezéséig Szabó Károly
elnökségi tag töltse be a
posztot.

G. E.

Aképviselô-testület szinte
minden közgyûlésen tár-

gyal különbözô pályázatok
beadásáról, így történt ez áp-
rilis 24-én is.

1,7 milliárdos pályázatot
nyújtanak be multifunkcionális
közösségi központ kialakításá-
ra, amely magában foglalja az
ifjúsági ház teljes átalakítását
(Agóra-projekt). Pályázik a vá-
ros a Wlassics sétányon talál-
ható bölcsôde épületének fel-
újítására és tíz férôhelyes ka-
pacitásbôvítésére. A beruhá-
zás tervezett költsége itt több
mint 95 millió forint, a támoga-
tási arány maximum 90%. Pá-
lyázatot kívánnak benyújtani a
polgármesteri hivatal komplex
környezetvédelmi információs
rendszerének elkészítésére is.

Szilárd burkolatú közutak
burkolatfelújítását tervezik a

város belterületén, a Pásztor,
a Szabolcs, a Szív, a 4-es hon-
véd, a Franklin és a Tevan
utca, valamint a Kazinczy-la-
kótelep és az Áchim-lakótelep
egy-egy szakaszán. Ennek
megvalósítására szintén pá-
lyázatot nyújt be az önkor-
mányzat. A teljes kiviteli költ-
ség összesen több mint 100
millió, a támogatási igény 51,7
millió forint. Szintén pályázik a
város a Szent-Györgyi közép-
iskola nyílászáróinak cseréjé-
re, az önkormányzat fejleszté-
si feladataihoz szükséges,
céltámogatott gép- és mû-
szerbeszerzésekre, játszóte-
rek bôvítésére, felújítására, a
megyeri Október 23. tér felújí-
tására, valamint a kórház cél-
támogatott egészségügyi gép-
mûszer beszerzésére.

M. E.

Zárt ülésen döntöttek a
képviselôk az április 24-i

közgyûlés elôtt arról, hogy a
Békéscsaba Egészségügyé-
ért kitüntetést 2008-ban dr.
Tébi Károly és dr. Sonkoly Iván
kapja.

Dr. Tébi Károly 1983-tól kör-
zeti orvosként dolgozott Bé-
késcsabán, 1988 óta a tüdô-
gondozó szakorvosa, 1994-tôl
intézetvezetô fôorvos abban
az intézetben, amely orszá-
gosan elsôként valósította
meg a digitális képalkotó eljá-
rást. Dr. Sonkoly Iván 1981

óta az egyes számú felnôtt-
körzet háziorvosa, 1993-tól
városi szakfelügyelô fôorvos,
1995-tôl felülvizsgáló fôorvos.
Munkáját több díjjal ismerték
el, nívódíjat kapott a Nemzeti
Népegészségügyi Program
végrehajtásában nyújtott ki-
magasló munkájáért, és meg-
kapta a Békés Megyei Orvosi
Kamara Kiváló Orvosa elis-
merést. A Békéscsaba Egész-
ségügyéért kitüntetés átadá-
sára a Semmelweis-napok
keretében kerül sor.

m. e.

Önkor -
mány-

zatunk legu-
tóbbi ülésén
döntött az
Agóra-pá-
lyázatról. Ta-
kács Péter

(MDF) önkormányzati képvise-
lô e témakörben is elmondta
véleményét a sajtónak.

– 1994 óta vagyok önkor-
mányzati képviselô, s ez idô
alatt, két alkalmat leszámítva,
mindkettô alulról jövô kezde-
ményezés volt, egyszer sem
szavaztam meg intézményi
összevonásokat – mondta. –
Az Agóra-pályázat komoly le-
hetôséget jelent a városnak,
ám azt is figyelembe kell venni,
mennyibe fog kerülni a multi-
funkcionális központ fenntartá-
sa éves szinten. Az összevo-
nással a város a rendszervál-
tás elôtti állapotot állítaná visz-
sza, már ami a közmûvelôdési
intézményrendszert illeti. Ez
éppen ellentmond annak a tu-

datos koncepciónak, mely
szerint a közösségi színtereket
a lehetô legközelebb vigyük a
lakossághoz.

Takács Péter arról sincs
meggyôzôdve, hogy a racio-
nalizálás komoly megtakarí-
tást jelenthetne, hiszen a köz-
mûvelôdési feladatok ellátá-
sára a megyeszékhely tavaly
123 millió forintot költött, ami-
bôl önmagában az ifjúsági
ház 92 milliót „vitt el”. A Béké-
si Úti Közösségi Ház tizen-
négy millió, a Lencsési Közös-
ségi Ház 9,6, a mezômegyeri
Arany János Mûvelôdési Köz-
pont pedig nyolcmillió forint-
ból gazdálkodott. A diáktanya
mindösszesen másfél millió
forintot jelentett.

– Ez az intézkedés veszély-
be sodorja a kis intézmények
önállóságát, és egy olyan jól
mûködô, kis költségigényû
struktúrát bont meg, amilyen-
nel más városok nem büszkél-
kedhetnek – szögezte le.

(mse)

– Idén dr. Sonkoly Ivánnak és
dr. Tébi Károlynak ítélte oda a
közgyûlés a Békéscsaba
Egészségügyéért kitüntetést.
Elismerésünket fejezzük ki a
két kiváló orvosnak – kezdte
Vantara Gyula közgyûlés utá-
ni tájékoztatóját.

A polgármester kiemelte,
hogy 2006-ban a testület elfo-
gadta Békéscsaba gazdasági
programját, a 2007. évi költ-
ségvetés végrehajtása meg-
felel az abban lefektetett
irányelveknek. Megszûnt a
vagyonfelélés, az önkor-
mányzat nem vett fel hitelt
mûködésre, sôt még tartalék
is keletkezett. Az intézmények
finanszírozásában nem volt
fennakadás, biztonságban,
zavartalanul dolgozhattak. Új
munkahelyek jöttek létre, az
iparûzési adóból pedig a ter-
vezettnél 250 millió forinttal
több bevétel keletkezett, ez
az itt lévô cégek bevételeinek
növekedését mutatja.

Vantara Gyula megemlítet-
te, hogy Békéscsaba fejlôdé-
se érdekében ezen a köz-
gyûlésen is hat pályázat bea-
dásáról döntöttek. Beszélt ar-
ról, hogy formai okok miatt a
város egyetlen pályázatát
sem utasították el, pénzhiány
miatt azonban igen. A multi-
funkcionális közösségi köz-
pont 1,7 milliárdos pályázatá-

val (Agóra-projekt) kapcsolat-
ban kitért arra, hogy az ifjúsá-
gi ház átalakításával, felújítá-
sával létrehozandó központ
területi feladatokat, közössé-
gi képzési és élményfunkciót
lát majd el. A pályázat beadá-
sának feltétele a mûvelôdési
intézmények racionalizálása,
amely a polgármester szerint
a munka összehangolásá-
ban, az aktívabb együttmûkö-
désben jelenik meg. Vantara
Gyula megnyugtatásul hoz-
zátette, hogy ezzel a jelenle-
gi mûvelôdési intézmények
programjai nem sérülnek,
mûködésük zavartalan ma-
rad, a központ létrejöttével
pedig a kistérségi feladatok
miatt némi létszámbôvítést is
terveznek.

– A Békéscsaba 1912 Elô-
re Kft.-vel kapcsolatban folyik
egy méltatlan vita a sajtóban.
A szezonban az egyesületek
természetesen megkapják az
önkormányzat támogatását,
az eladással kapcsolatos hí-
rek nem igazak. Ha a labda-
rúgócsapat feljut az NB II-be,
akkor ki kell dolgoznunk egy
olyan modellt, amelynél job-
ban számítunk a vállalkozók
támogatására, mert a város
önállóan nem tud egy ilyen
csapatot finanszírozni –
mondta végül Vantara Gyula.

-y -a

Pályázatok Békéscsaba fejlôdéséért

A város egészségügyéértÁtalakítás
program szerint

E lfogadta a közgyûlés a
Békéscsaba Vagyonke-

zelô Zrt., valamint a Békés-
csabai Vállalkozói Centrum
Kft. 2007. évi beszámolóját és
2008. évi üzleti tervét. A két
napirend kapcsán Tóth Károly
azt firtatta: mikor „kebelezi
be” a vagyonkezelô a sikeres
Békéscsabai Vállalkozói Cent-
rumot? Vantara Gyula a képvi-
selô figyelmébe ajánlotta Bé-
késcsaba gazdasági prog-
ramját, amely pontosan leírja,
milyen lépéseket és átalakítá-
sokat tervez a város. Mint
mondta, ebben a tekintetben
a változás tervezett idôpontja
2009. január 1.

mikóczy

Elismerés
a válogatottnak

Aszapporói Divízió I-es vi-
lágbajnokságon a ma-

gyar jégkorong-válogatott le-
gyôzte Ukrajna csapatát, és
ezzel feljutott az A csoportba.
A legutóbbi közgyûlésen Mik-
lós Attila azt javasolta, hogy
Békéscsaba írásban fejezze ki
elismerését a világ legjobb 16
csapata közé jutott jégkoron-
gosainknak. Javaslatával min-
denki egyetértett, hiszen a ma-
gyar válogatott a sportág tör-
ténetében elôször jutott fel az
elit csoportba. A jövô évi sváj-
ci világbajnokságon Oroszor-
szág, Kanada, az Egyesült Ál-
lamok, Svédország és Finnor-
szág jégkorongosaival mér-
kôznek majd a magyarok..

Közhasznú
parlagfûirtás

Idén a munkaügyi központ
az elmúlt évekhez hason-

lóan segít abban, hogy az ön-
kormányzat parlagfûirtásra
közhasznú munkásokból bri-
gádokat szervezzen. A köz-
pont átvállalta a költségek
nagy részét: 40 ember nyolc
órára esô bérének és járulékai-
nak 90%-át három hónapon át,
ami összesen több mint tízmil-
lió forint. 90 ezer forinttal hoz-
zájárulnak az eszközbeszer-
zéshez is. A közgyûlés dönté-
se alapján a fennmaradó 10%-
ot biztosítja az önkormányzat,
emellett gondoskodik a mun-
kások orvosi vizsgálatáról és
az eszközbeszerzésrôl. A vá-
ros költsége a közhasznú
munkások által végzett par-
lagfûirtásban így összesen 1,9
millió forint.

Tárgyalások,
tanácskozások

Második alkalommal ké-
szült elôterjesztés a két

ülés között lezajlott tárgyalá-
sokról és tanácskozásokról. A
beszámolóból megtudhatjuk,
milyen eseményeken vettek
részt a városvezetôk, a pol-
gármester és az alpolgármes-
terek. Miklós Attila az elôzô
közgyûlésen és ezúttal is kér-
te, hogy a két ülés között kö-
tött szerzôdések szerepelje-
nek a tájékoztatóban. Dr. Be-
nedekMária ismételten felhív-
ta a képviselôk figyelmét,
hogy a polgármesteri hivatal
ajtaja valamennyiük elôtt nyit-
va áll, ott megtekinthetôk a
szerzôdések. Vantara Gyula
megjegyezte, hogy a szerzô-
dések igen terjedelmessé
tennék a beszámolót.

– kóczy

Ellenzik a kötvénykibocsátást
– Nem támogatom a kötvény-
kibocsátást, mert a négymilli-
árdos összeg és a 20 éves fu-
tamidô óriási terhet jelent a vá-
rosnak. A jelenlegi vezetés el-
költi ezt az összeget, a halasz-
tott visszafizetés révén öt évig
a tôkébôl nem fizet vissza
semmit, így a törlesztés ké-
sôbbre marad. Ez adósságspi-
rálba lökheti a várost, és az
elôttünk álló két évtizedre kalo-
dába zárja Békéscsaba költ-
ségvetését – mondta Vámos
József az SZDSZ tájékoztató-
ján. A képviselô kiemelte: a
kampányban a Fidesz képvi-
selôi nem ezt ígérték, az ela-
dósodás megállításáról be-
széltek. Az Agóra multifunkcio-
nális közösségi központ kap-
csán Vámos József elmondta,
hogy az ifjúsági ház környeze-
te, fekvése, a múzeum közel-
sége, a Körös-part indokolttá
teszi a ház felújítását, ezzel
együtt egy impozáns „kulturá-
lis tere” lenne Békéscsabának.
A fejlesztést, a pályázati forrá-
sok bevonását az SZDSZ is tá-
mogatja, azt viszont nem,
hogy erre hivatkozva racionali-
zálják a mûvelôdési intézmé-
nyeket. Ellenzik, hogy a fej-

lesztések
áldozatául
essen a
L e n c s é s i
fiókkönyv-
tár, a Békési
út 24. és a
diáktanya.

A pályázat ugyan elônyben ré-
szesíti azokat, akik racionali-
zálnak is, de Vámos József
szerint ezt Békéscsabán nem
kellene meglépni.

A képviselô beszélt arról,
hogy a közgyûlés törvényes
mûködési rendjéért, szakmai
színvonaláért levezetô elnök-
ként a polgármester a felelôs.
Úgy vélte, a könyvvizsgálói je-
lentés kapcsán sérült a törvé-
nyes mûködés és a szakmai-
ság is. A részletes, tizenhét ol-
dalas jelentést csak a köz-
gyûlésen osztották ki – külön
kérésre –, és már a kiosztást
követô percben szavazniuk
kellett róla. Szerinte ez a fele-
lôs képviselôi munka aka-
dályozása, amely ellen az
SZDSZ tiltakozik. – Alapvetô a
demokratikus alapnormák be-
tartása és betartatása. Remé-
lem, a jövôben ez valósul meg
– mondta Vámos József.

Lemondott az ügyvezetô

Félti az intézményeket



3CSABAI MÉRLEG Testületi ülésen történt

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

Egészséghét a Lencsésin
Május 19., hétfô 14.30 óra – „Csontritkulási problémák idôs korban”. Dr.
Zahorán János fôorvos elôadása.

BEMUTATÓ TORNÁK:
Május 20., kedd – Mozogjunk együtt!
8.15–9.15 óra – nyugdíjastorna
10–11 óra – baba-mama torna
14–15 óra – egészségmegôrzô torna 40 éven felülieknek

Május 21., szerda 18.30–19.30 óra – alakformáló torna
A tornákon való részvétel díjmentes.

Május 22., csütörtök 16.30–18 óra – dr. Juhász Györgyi gyermekorvos tart
elôadást A kötelezô és adható védôoltások kisgyermekkorban címmel.

Május 23., péntek 17 óra – ABeszélgetés a homeopátiáról címû sorozat má-
sodik elôadása. Vendégünk Kecskeméti Sándor gyógyszerész.

Május 24., szombat
9–12 óra – Kishalfogó verseny az Élôvíz-csatornán (nevezni a közösségi
házban lehet 8.30-tól).
17–18 óra – Családi futóverseny a Lencsési gyermeknapi elôzetes címû
rendezvény keretén belül (nevezni a közösségi házban lehet 14 órától).

Május 25., vasárnap 9 óra – Lencsési kupa – amatôr asztalitenisz-verseny a
József Attila Általános Iskola tornatermében (nevezni a helyszínen lehet
8.30-tól 9 óráig négy (férfi, nôi, fiú, lány) kategóriában).

A Lencsési Közösségi Ház tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját a rendezvénysorozatra.

KIEMELT TÁMOGATÓ:
a József Attila Lakótelepi Településrészi Önkormányzat és a Korona Patika.

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

2008. MÁJUS 9. (PÉNTEK) 10.00–15.00
Regionális ifjúsági stratégia fórum

2008. MÁJUS 9. (PÉNTEK) 21.00Monotone-party a Casinóban

2008. MÁJUS 10. SZOMBAT 17.00
„Szellôk szárnyán” – operettgála

2008. MÁJUS 10. SZOMBAT 21.00
Baby Bone-, Kontrollzé- és Angertea-koncert a Casinóban

2008. MÁJUS 10. (SZOMBAT) 23.00 „Rock-disco” a Casinóban

2008. MÁJUS 13. (KEDD) 19.00
VII. Nemzetközi Akusztikusgitár Koncertkörút
Fellépôk: Andreas Georgiou (Görögország), Konarak Reddy (India),
Claus Boesser Ferrari (Németország) és Szabó Sándor

2008. MÁJUS 14. (SZERDA) 19.30 Zorán-koncert

2008. MÁJUS 16. (PÉNTEK) 8.00–17.00
„Gazdálkodj okosan” – cipôvásár

2008. MÁJUS 16. (PÉNTEK) 22.00
El Ritmo-party a Casinóban

2008. MÁJUS 17. (SZOMBAT) 21.00
Mors Silens-koncert a Casinóban

2008. MÁJUS 17. (SZOMBAT) 23.30
Juventus-klub a Casinóban

2008. MÁJUS 19. (HÉTFÔ) ÉS 20. (KEDD) 10.00
Tavaszi gyermekszínházi sorozat:
Kifordított mesezsák – Tücsök Peti, Hangya Levi, Évi Tündér és Jimmy
bohóc zenés gyermekmûsora

2008. május 21–23. (szerda–péntek) 14.00
’56 csepp vér – filmvetítés középiskolásoknak

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

Május 8.
Lovas Gábor Jazz Trio + Route 44

Május 22.
Borsodi Blue

Június 5.
Záróbuli: Grandmother’s Jam

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Laurinyecz Hajnalka és Orvos Péter, Krizsán Teréz és Suhajda Zoltán,
Szász Éva (Köröstarcsa) és Váradi Antal (Mezôberény), Tripa Tímea
(Újkígyós) és Szappanos Albert Zoltán (Újkígyós).

SZÜLETÉSEK
Dr. Dobó Sándor és Schön Lea Barbara leánya Sára Lea, Szabó Csa-
ba és Domokos Mariann leánya Hanna Zsóka, Kémenes Zoltán és
Teleki Réka Ágnes leánya Gréta, dr. Gál László Zsolt és Varga Krisz-
tina fia László Barnabás, Provics János és Nemes Éva leánya Nóra,
Hidvégi Tibor és Virok Bernadett fia Bálint Tibor, Petróczki Zsombor
és Botyánszki Mária fia Zsombor, Bencsik Tibor és Mazán Márta fia
Milán, Herczeg Tamás József és Számel Annamária leánya Bodza
Szonja, Manczinger János és Tóth Erika fia Kevin (Dévaványa), Ba-
logh István és Kérp Rita Júlia leánya Gréta Boglárka (Békés), Resze-
lô Richárd és Lakatos Mónika leánya Kira Penelopé (Mezôberény),
Csáky István Sándor és Orvos Hajnalka leánya Anna Krisztina (Sza-
badkígyós), dr. Barta Dániel és Labos Éva leánya Fruzsina, Makai Le-
vente Sándor és Medovarszki Szilvia leánya Dalma Szilvia, Szikora
Balázs és Pribojszki Gyöngyi leánya Petra, Varga Tibor és Kovács Ka-
talin leánya Réka, Feuerwerker Béla és Vizi Tünde leánya Hédi, Pe-
recz Sándor és Kardos Laura fia Márk (Bélmegyer).

HALÁLESETEK
Ferenczi Józsefné Veszelka Dorottya (1927), Tóth Sándor (1934), Ma-
jorosné Takács Hajnal (1966), Machlik János (1951), Gáspár György
(1950, Kondoros), Bucsi István (1955, Mezôberény), Kukurugya Lász-
ló (1947, Köröstarcsa), Hrivnák György (1924, Kondoros).

ANYAKÖNYVI HÍREK

A megújult Phaedra programjai
Békéscsaba, Irányi u. 10.

2008. MÁJUS 22., csütörtök, 19.00 Dumaszínház. Fellépnek: Bödôcs Tibor
és Lorán Barnabás, ismertebb nevén Trabarna. Jegyár: 2400 Ft

2008. MÁJUS 29., csütörtök, 18.00 Paulinyi Tamás (Szintézis Szabadegye-
tem) parapszichológiai kutató elôadása Médiumitás és szellemvilág címmel

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.

Létrejöhet az Agóra
Új közösségi színtér születik

Egy sike-
res pá-

lyázat és
némi intéz-
ményi szer-
kezetátala-
kítás ered-
ményeként

Békéscsabán létrejöhet az
Agóra multifunkcionális kö-
zösségi központ. A legutóbbi
testületi ülésen a képviselôk
többsége – név szerinti szava-
zással – zöld utat adott az el-
képzelésnek.

Az ügy elôzménye, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség pályázatot hirdetett me-
gyei jogú városok számára
„Agóra – multifunkcionális kö-
zösségi központok és területi
közmûvelôdési tanácsadó
szolgálat” létrehozására. Az el-
nyerhetô támogatás mértéke
1–1,75 milliárd forint, ami ha-
talmas fejlesztési forrásnak
számít, különösen a közmûve-
lôdés terén.

Sikeres pályázat esetén az
ifjúsági ház épületének átalakí-
tásával, felújításával és kibôví-
tésével, a közmûvelôdési in-
tézmények racionalizálásával
egy új komplexum, multifunk-
cionális közösségi központ jö-
hetne létre Békéscsabán.

A napirend kapcsán kiala-
kult vitában elhangzott az a ja-
vaslat, hogy az ifjúsági ház he-
lyett inkább a Szent István tér
10. szám alatti épület lehetne
az Agóra központja. A szak-
emberek tájékoztatása szerint
erre a pályázati kiírás nem ad
módot, ugyanis meghatáro-
zott méretû közösségi színte-
reket kell egy helyen kialakíta-
ni, ami a Szent István téren
nem kivitelezhetô.Szente Béla
(Fidesz), az ifjúsági ház igaz-
gatója arról tájékoztatta a
közgyûlést, hogy az Agóra lát-
ványtervein helyi építészek
dolgoznak, akik várhatóan má-
jus elejére elkészülnek a mun-
kával. G. E.

– A multi-
funkcionális
központ 1,7
mil l iárdos
p á l y á z a t i
ö s s z e g e
óriási tét, és
rendkívül jó

lehetôség arra, hogy tôkét in-
jektáljunk a város kulturális jö-
vôjébe – kezdte a Fidesz
közgyûlés utáni tájékoztatóját
Szente Béla. A képviselô el-
mondta, hogy az ifjúsági ház
teljes átalakítását magában
foglaló pályázat három fô kö-
vetelményre épít: a meglevô
mûvelôdési intézmények ra-
cionalizálására (az oktatás és a

szociális szféra után most a
közmûvelôdésben is ez a ten-
dencia), a közösségi képzési
és élményfunkciók kialakításá-
ra és a térségi szerepekre. Pá-
lyázati elôírás, hogy a köz-
pontban egy több részre oszt-
ható, multifunkcionális termet
kell kialakítani, ahol társasági,
közösségi életre nyílik mód.
Elôírás a mintegy 1000 négy-
zetméter nagyságú közéleti
célú tér, ahol a szabadidô tölt-
hetô el, s legalább 40 fôt befo-
gadó melegkonyhás étterem
mûködik, de idekerül a Tourin-
form-iroda és az ifjúsági iroda
is. Emellett hét felnôttképzési
oktatótermet kell kialakítani, és

lesznek szolgáltatások az ifjú-
sági ház múltjából (például ci-
vil iroda).

Köles István beszélt arról,
hogy a közgyûlés elfogadta a
szakképzési rendszer átalakí-
tását, amely a sokfordulós
egyeztetéseknek köszönhe-
tôen az igazgatók körében el-
fogadott. Békéscsaba nyertes
volt a korábbi pályázaton,
amelynek eredményeként
szakképzô iskolák bevonásá-
val létrejött a Közép-békési
Térségi Integrált Szakképzô
Központ. Ezen belül a Ke-
mény és a gépészeti megtar-
totta önállóságát, de szakkép-
zô évfolyamait a KbTISZK fo-

gadja. Törvényi és pénzügyi
kényszer újabb központ létre-
hozása Békéscsabán, amely-
nek lényege, hogy minimum
1500 fôvel mûködô intézmény-
együttest kell kialakítani az
elsô központból kimaradt, el-
térô profilú intézményekbôl.
Az alpolgármester kiemelte: a
szoros integrációt a végtele-
nül eltérô profil lehetetlenné
teszi, ezért egy olyan modell
mellett döntöttek, amelyben
két szakképzô (Szent-Györ-
gyi, Vásárhelyi), valamint két
küldô iskola (Széchenyi, Bar-
tók) szerepel, és a küldô
intézmények önállóságukat
megtartva képeznek. M. E.

Tendencia a racionalizálás

Az Agóra-projekt (multi-
funkcionális közösségi

központ) pályázati úton elnyer-
hetô támogatásának egyik fel-
tétele az intézményi racionali-
zálás. A legutóbbi közgyûlés
elé terjesztett anyag szerint ez-
zel párhuzamosan: „szüksé-
gessé vált olyan korszerû, szé-
les körû közmûvelôdési szol-
gáltatás ellátására alkalmas,
korszerû intézmény létrehozá-
sa, amely az eddigi és új kö-
zösségi funkció ellátására al-
kalmas…” Mindez elkerülhe-
tetlenné teszi a meglévô intéz-
mények egy szervezeti egy-
ségbe történô integrálását.

A heves vitát kiváltó napi-
rend kapcsán Velkey Gábor
(SZDSZ) országgyûlési képvi-
selô is szót kért, s azon véle-
ményének adott hangot, hogy
Békéscsaba közmûvelôdési
intézményrendszere eddig is
racionálisan mûködött. Mint
mondta: a cél eddig a decent-
ralizálás volt, s most is az a vé-
leménye, hogy a közösségi te-
reket minél közelebb kell vinni
az emberekhez, nem pedig
összevonni. Ugyanezt az ál-
láspontot képviselte, szakmai
és gazdasági önállóságát
érezte veszélyben Takács Pé-
ter (MDF), aki az egyik érintett

intézmény, a Lencsési Közös-
ségi Ház vezetôje.

Köles István (Fidesz) alpol-
gármester hozzászólásában
igyekezett megnyugtatni a fe-
leket afelôl, hogy a racionali-
zálás folyamata senkit sem ve-
szélyeztet, a jelenlegi intézmé-
nyek szinte észre sem vehetik,
hogy változott a struktúra.

Miklós Attila (MSZP) javas-
latára a képviselôk név szerint
szavaztak, s a többség az ere-
deti határozati javaslatot tá-
mogatta. Eszerint az Ifjúsági
Ház és Általános Társaskör
helyén létrejön az Agóra szék-
helyintézménye. A Lencsési

Közösségi Ház, a Békési Úti
Közösségi Házak és a mezô-
megyeri Arany János Mûvelô-
dési Ház az Agóra telephelye-
ként mûködik tovább. A Len-
csési fiókkönyvtár helye egye-
lôre nem tisztázott, ahogyan a
határozat fogalmaz: „a Len-
csési lakótelep központi meg-
közelítésû önkormányzati in-
tézményébe” kerülhet. A Kini-
zsi utca 20. szám alatt lévô in-
gatlant kivonják a közmûvelô-
dési feladatellátásból, a Diák-
tanya Közalapítvány az Agó-
ra keretein belül mûködhet
tovább.

Gajdács Emese

Az átszervezés senkit sem veszélyeztet

Gasztronómiai diáknap a Zwackban

Irodalom, politika, kultúra

Irodalom, politika, kultúra címmel szervezett találkozót a
Körös Irodalmi Társaság és a Békés Megyei Jókai Szín-

ház, melyen bemutatkozott a Magyar Írószövetség, és
megismerhettük L. Simon László Versenyhátrány – A kul-
túrpolitika fogságában címû tanulmánykötetét. Vendég volt
Vasy Géza irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség el-
nöke és L. Simon László költô, a Magyar Írószövetség tit-
kára. A házigazda szerepét Elek Tibor irodalomtörténész
töltötte be.
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HIRDESSEN LAPUNKBAN!

LEKÖTHETÕ
LAKÁSOK

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

AUTÓÜVEG
CENTRUM

Szarvasi út 9.,
Hat ház u. sarok

Telefon: 450-358

SSzzééll  vvéé  ddõõ--aauu  ttóó  üüvveegg,,
nnaapp  fféénnyy  ttee  ttõõ  eell  aaddáá  ssaa

ééss  sszzee  rree  lléé  ssee,,  bbiizz  ttoo  ssíí  ttóóss
üüvveegg  kkáárrookk  üüggyy  iinn  ttéé  zzéé  ssee

ALU MÍ NI UM ÉS MÛ ANYAG
NYÍ LÁS ZÁ RÓK

GGYYÁÁRR  TTÁÁ  SSAA,,  BBEE  ÉÉPPÍÍ  TTÉÉ  SSEE
Tel.: 446-515, 30/456-4105
MMiinn  ddeenn,,  aammii  ÜÜVVEE  GGEE  ZZÉÉSS

PPoollyykkaarrbboonnáátt ••  ÉÉppüü  lleett  llaa  kkaa  ttooss  mmuunn  kkáákk
Bé kés csa ba, Szer da he lyi út 20.

(a Ví dia-ud var ban)

Min den faj ta ke le ti-nyu ga ti
sze mély gép ko csi és ha szon jár mû

KI PU FO GÓ-KA TA LI ZÁ TOR
jjaa  vvíí  ttáá  ssaa,,  ffoorr  ggaall  mmaa  zzáá  ssaa,,  ccssee  rréé  jjee
OOllaajj  ccssee  rree,,  kkii  sseebbbb  jjaa  vvíí  ttáá  ssookk

Bé kés csa ba, Mo gyo ró u. 7.
((DDoo  bboo  zzii  úútt––EEiiffffeell--ttoorroonnyyttóóll  jjoobbbb  rraa  5500  mm--rree))

TTee  llee  ffoonn::  0066--6666//443300--558899,,  0066--3300//22228822--444477
NNyyiitt  vvaa  ttaarr  ttááss::  hhéétt  ffõõ  ttõõll  ppéénn  ttee  kkiigg  77..3300––1177..3300  óórráá  iigg

Hocz és Medvegy Kft.
BBéé  kkééss  ccssaa  bbaa,,  KKaa  zziinn  cczzyy  uu..  3311//BB

TTeell..//ffaaxx::  444422--338800  ••  MMoo  bbiill::  0066--3300//660000--11990000

Min den fé le TA KA RÍ TÁS, KÖL TÖZ TE TÉS
ga ran ci á val. In gye nes ár aján lat

és cso ma go ló do bo zok biz to sí tá sa.
Rak tá ro zá si le he tõ ség rö vid idõ re is.

MSZ EN ISO 9001:2001

FIAT
gépjármûvek javítása

Az országos katasztrófa-
védelmi verseny területi

fordulóját tartották április 22-
én az Andrássy út forgalom
elôl elzárt szakaszán. 

A „KÉSZÜLJ FEL!” jelmon-
dattal meghirdetett versengés
célja, hogy a tanulók az élet-
kori sajátosságuknak megfe-
lelô formában adjanak szá-
mot – elméletben és gyakor-
latban is – a tanév során elsa-
játított veszélyhelyzeti ismere-
tekrôl, bizonyítsák a mentés-
ben szerzett jártasságukat. Az
esemény három szinten zaj-
lik: a helyi (iskolai/kirendelt-
ségi) válogatók után területi
(fôvárosi, megyei), majd pe-
dig országos forduló követke-
zik. A Békéscsabai Polgári
Védelmi Kirendeltség által
szervezett verseny védnöke
volt Vantara Gyula polgármes-

ter és dr. Gáti Zoltán ezredes,
tûzoltósági fôtanácsos, a Bé-
kés Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság vezetôje. 

A csabai megmérettetésen
huszonhat csapat, köztük ti-
zenegy általános és tizen -
öt középiskolás egység vett
részt. Az elméleti feladatok
mellett ötállomásos akadály-
pályát is le kellet küzdeniük a
fiataloknak, ahol egyebek
mellett túlélôcsomag összeál-
lítása és navigációs feladatok
szerepeltek. A nézelôdôk szá-
mára is látványos versengést
az általános iskolások kate-
góriájában a sarkadi 1-es szá-
mú iskola egyes csapata
nyerte meg, a középiskolások
közül pedig a békéscsabai,
közgés diákok bizonyultak a
legfelkészültebbeknek.

-cs -e

Katasztrófavédelmi 
verseny a sétálóutcán

Együttmûködô rendôrök

„Út a munkához” Békés békétlenség
– Az Út a munkához program
az egyik alapja lesz annak az
átfogó kormányzati cselekvé-
si tervnek, amely elsôsorban
a hátrányos helyzetû embe-
rek munkához segítését szol-
gálja – mondta a közelmúlt-
ban békéscsabai sajtótájé-
koztatóján Simon Gábor, a
Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium államtitkára.

A szocialista politikus rá-
mutatott, hogy hazánkban
igen alacsony az aktivitá -
si ráta, a foglalkoztatottság,
egyre nagyobb az aktív mun-
kavállalókra esô inaktív sze-
mélyek aránya, drasztikusan
csökken az alacsony képzett-
ségûek munkája iránti igény,

s tovább nô a segélybôl élôk
száma.

Ezen a negatív tendencián
próbál változtatni a most is-
mertetett program.

– A program ösztönzô, tá-
mogató és szigorító intézke-
déseket is tartalmaz. Az ösz-
tönzés körébe tartozik például
a Békés megyében élôket is
érintô Start régiókártya beve-
zetése, ami három éven át já-
rulékmentességet jelent a leg-
hátrányosabb helyzetû kistér-
ségekben élô álláskeresôk
számára. – közölte Simon Gá-
bor, aki lakossági fórum kere-
tében mutatta be az Út a mun-
kához programot.

Gajdács 

Az Egészségügyi Világ-
szervezet három éve hir-

dette meg elsô alkalommal az
európai védôoltási hetet. A ré-
gió védôoltási hetét sok-sok
óvodás jelenlétében dr. Mucsi
Gyula, az ÁNTSZ Dél-alföldi
Regionális Intézetének tiszti
fôorvosa nyitotta meg április
21-én, a Körösök Völgye Lá-
togatóközpontban.

A központ nagytermében a
gyermekek rajzaiból nyílt kiál-
lítás, a telekgerendási óvodá-
sok pedig egy rövid mesejá-
tékban mutatták be, hogy aki
oltást kap, az nem nyomja az
ágyat, hanem egészségesen
játszhat a barátaival. Dr. Mu-
csi Gyula gyorsan a gyerekek

szívébe lopta magát, kérdez-
gette ôket, és számukra is ért-
hetôen, egyszerûen fogal-
mazta meg, miért kellenek az
oltások, és hogy egy pici kel-
lemetlenséggel mennyi ko-
moly betegség elôzhetô meg.
A megnyitó végén a békés-
csabaiak közül Lévai Brigitta
(Kazinczy óvoda) és Adamik
Sára (Penza óvoda) rajzait dí-
jazták.

Dr. Fábián Ágnes tanács-
nok elmondta, hogy Békés-
csaba önkormányzata támo-
gatja az agyhártyagyulladás
elleni védôoltást és a tizenkét
éves lányoknál a HPV-vírus el-
leni vakcina beadását.

M. E.

Elköltözik a tüzeléstechnika
A Békés Megyei Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelôsségû Tár-
saság ezúton tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy elôrelátható-
lag 2008. május hónap közepétôl a Békéscsaba, Árpád sor 52. sz.
alól elköltözik.

A társaság új címe:
– kéményseprô-kirendeltség és gázkészülékszerviz-részleg: 

Békéscsaba, Árpád sor 2/6. (a munkaügyi központ udvara), 

– a társaság központja: Békéscsaba, Derkovits sor 2. 
(a megyeháza IV. emelete) alatt található meg.

Telefonszámunk és faxszámunk változatlan: 
66/326-444, 66/326-589.

Elnézésüket és megértésüket kérjük a változás okozta esetleges
kényelmetlenség miatt!

Rákóczi József,
a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetôje 

Aholokauszt áldozatainak
emléknapjához kapcso-

lódóan, a zsidótemetô mellett
épült zsinagógában került sor
Balogh István Békés békét-

lenség címû, a Békés megyei
zsidóság történetét feldolgo-
zó könyvének bemutatójára. 

Mint azt Goldman György
kiemelte: a könyv hétéves ku-
tatás eredménye, egy tudós
munkája, függetlenül attól
hogy a szerzô mindössze 21
éves. A tótkomlósi születésû
Balogh István 2005-tôl az Or-
szágos Rabbiképzô Zsidó

Egyetem judaisztika szakos
hallgatója. Mint azt elmondta,
alig 14 évesen találkozott a
holokauszt egyik túlélôjével,
Vogel Miklóssal, beszélgeté-
seik nyomán kezdett kutatni.
Munkájában segítette Fekete
Gabriella tanárnô és Kereské-
nyiné Cseh Edit levéltáros. A
fiatal történész megkereste az
egykori zsidó családi házak,
zsinagógák, más hitközségi
ingatlanok helyét, temetôket
mért fel, archív fotókat gyûj -
tött, levéltárban tájékozódott,
és amikor alkalma volt, be-
szélgetett a túlélôkkel.

A könyvbemutató végén a
jeruzsálemi Jad Vasem Inté-
zet munkatársa, Chava Ba-
ruch asszony beszélt arról,
hogy a holokauszt az egész
zsidó civilizációt meg akarta
semmisíteni. Az emlékek fel-
kutatása nehéz feladat. Ba-
ruch asszony megköszönte
Balogh Istvánnak, hogy érté-
kes mûvével segített ebben.

Mikóczy

Összbírói értekezleten,
dr. Lomniczi Zoltán, a

Legfelsôbb Bíróság elnöke 
jelenlétében értékelték a kö-
zelmúltban Gyulán a Békés
megyében mûködô bírósá-
gok, bírák elmúlt évi tevé-
kenységét.

Mint az dr. Baur Péter, a Bé-
kés Megyei Bíróság elnöke tá-
jékoztatójából kiderült, me-
gyénk bírái 2007-ben, az idô-
szerûséget megtartva, igen
gyors ütemben és szak-
szerûen végezték munkájukat.
Ugyanezt emelte ki dr. Lomni -
czi Zoltán, aki kimagaslóan jó-
nak nevezte a Békés megyei
kollégák teljesítményét. 

– A városi bíróságok veze-
tésében 2007-ben egy helyen
következett be személyi vál-
tozás. Április 27-én meghalt
dr. Wábelné dr. Körösztös Éva,
a Békéscsabai Városi Bíróság
elnökhelyettese. Határtalan
odaadásáról, szorgalmáról,
valamint lelkiismeretes bírói
és vezetôi munkájáról e he-
lyütt is kegyelettel megemlé-
kezem – fogalmazott dr. Baur
Péter. – Decemberben pályá-
zat útján dr. Varga Magdolna
békéscsabai városi bírósági
bírót neveztem ki a Békéscsa-
bai Városi Bíróság elnökhe-
lyettesévé.

mse

Értékelték a bírákat

Védôoltási hét

Együttmûködési megálla-
podás megkötésének cél-

jából kereste meg a Békés
Megyei Rendôr-fôkapitánysá-
got a közelmúltban a pártfogó
felügyelôi tevékenységgel és
az áldozatsegítéssel össze-
függô feladatok hatékony
végrehajtása érdekében a
Békés Megyei Igazságügyi
Hivatal. A két szervezet már öt
éve sikeresen és eredménye-
sen dolgozik együtt, de ezt a
kapcsolatot tovább szerették
volna erôsíteni.

Április 16-án délelôtt a Bé-
kés Megyei Rendôr-fôkapi-
tányságon Szilágyiné dr.
Szász Zsuzsanna, a Békés

Megye Igazságügyi Hivatal
Igazgatója és dr. Gyurosovics
József dandártábornok, me-
gyénk fôkapitánya aláírta az
együttmûködési megállapo-
dást. Ennek célja a pártfogó
felügyelôi szolgálat és a fôka-
pitányság közötti munkakap-
csolat intenzitásának növelé-
se, az áldozatsegítô szolgá-
lat munkájának segítése, a
bûncselekményt elszenve-
dett személyek társadalmi, er-
kölcsi és anyagi sérelmeinek
enyhítése. A két szervezet a
pályázati lehetôségeket is
eredményesebb használhatja
ki együttesen.

G. E.

Rendkívüli felvételi a Rózsában!

Van még esélyed bejutni a Rózsába! 
A Rózsa Ferenc Gimnázium és Kollégium rendkívüli felvételi eljá-
rást ír ki az 5 ÉVFOLYAMOS ANGOL NYELVI ELÔKÉSZÍTÔ osz-
tályába. 
A jelentkezési lap beadásának határideje május 16. 
• Az eljárás során külön felvételi vizsgát nem tartunk, a bejutás

sorrendjét a hozott pontok alapján számoljuk ki. 
• Az eljárás eredményérôl május 19-én hozzuk meg a döntést,

amelyrôl azonnal értesítjük az érintetteket. 
Az osztályról részletes információk honlapunkon találhatók. 
További információkért telefonon vagy személyesen is az érdek-
lôdôk rendelkezésére állunk!

„Kor-társ” békéscsabai fiatal
mûvészek kiállítását láthattuk
a Jankayban. A kiállítást Fe-
kete Péter, a Jókai-színház
igazgatója nyitotta meg, köz-
remûködtek a Bartók Béla

mûvészetoktatási intézmény
növendékei. A rendezvény
házigazdája Szegediné Kozák
Mária, a Jankay igazgatója
volt. Az anyag május 28-ig te-
kinthetô meg. 

Fiatal mûvészek kiállítása
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Gazdikeresô

Február elején adta be
gazdája a csabai menhely-
re az egy év körüli, apró
termetû törpeschnauzer-
féle fiúkutyust.

Mindennaposak azok a
szívszorító esetek, amikor a
telepen megáll egy autó, ki-
száll a „gazdi”, és közli az
állatvédôkkel: „hoztam egy
kutyát”. Gyakori ok a költö-
zés, a kis Manó is emiatt ke-
rült el gazdája mellôl. Az
ilyesmi azonban nem egyik
pillanatról a másikra törté-
nik, talán egy kis idôráfordí-
tással lenne más megoldás
is a kutyusok számára, mint
a menhely…

Manó nagyon kedves,
sok-sok szeretetre vágyó,
fiatal kora ellenére nyugodt
természetû eb. Igazi kis
családi kedvenc lehet, há-
lás egy jó szóért, boldog, ha
foglalkoznak vele. Türelem-
mel várja majd a neki szánt
perceket az új gazdinál,
egyelôre azonban csak re-
ménykedik a rács mögött,
hátha valaki megszánja, ha-
zaviszi és szeretni fogja ôt.

G. E.

ÉLELMISZERBOLTOK,
FIGYELEM!

A megye egész területén
ingyenes zöldség- 

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

PRIMÔR DUÓ KFT.
Békéscsaba, Kazinczy u. 11.

(Herbária-udvar)

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

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

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.

SZEGEDEN BÚTOROZOTT 

ALBÉRLETEK
KIADÓK.

TEL.: 30/326-8630.

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

Új szol gál ta tás: SÁ TOR BÉR LÉS (sör pad, szín pad, han go sí tás).

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

Egy sikeres pályázatnak
köszönhetôen a közeljö-

vôben három, a kor igényei-
nek megfelelô új eszköz érke-
zik a kórházba. 

Mint ismeretes, városunk
céltámogatási igényt nyújtott
be 2007-re a kórház egész-
ségügyi gép-, mûszerbeszer-
zésére. Ilyen módon nyílt lehe-
tôség egy direkt digitális mam-
mográf (a hozzá tartozó PACS-
rendszerrel és leletezô munka-
állomásokkal), egy sürgôsségi
röntgenfelvételi berendezés és
egy sürgôsségi (sebészeti)
képerôsítôs röntgenkészülék
beszerzésére.

Az ajánlattevô cégek közül
a Medirex Zrt.-t választották a
szakemberek, s ezt a döntést a
közgyûlés márciusi ülésén el-
fogadta. A három említett
mûszer értéke bruttó 108 millió
forint, ennek 75%-a a támoga-
tás. A gépek vélhetôen még
májusban megérkeznek Bé-
késcsabára, s ezután megtör-
ténhet a telepítés, valamint a
kezelôszemélyzet oktatása.

A beruházás a múlt évben
megkezdett digitális képalkotó
rendszer továbbfejlesztése.
Idén egy úgynevezett direkt di-
gitális mammográfiás beren-
dezés áll üzembe a hozzá tar-

tozó célzott mintavételi szerke-
zettel, így feleslegessé válik a
röntgenfelvételi kazetta, a rönt-
genfilm és az elôhívó berende-
zés használata is. Az emlôn 
áthaladó röntgensugárzás
ugyanis közvetlenül elektro-
mos jellé, majd digitális képpé
alakul. Az így létrejött mammo-
gráfiás képek leletezéséhez
két darab korszerû emlôvizs-
gálati munkaállomás és a hoz-
zá tartozó képkezelô és tároló
rendszer tartozik. Így lehetôvé
válik 75 ezer páciens 300 ezer
emlôfelvéte lének tárolása, ke-
zelése. Ezzel egy idôben a kór-
ház földszinti, sürgôsségi osz-

tályán lévô röntgenvizsgálóba
– a korábban tönkrement fel-
vé teli berendezés helyett – egy
Philips gyártmányú készülék
kerül, amellyel a tavaly telepí-
tett foszforlemezes rendszerrel
kiegészülve a sürgôsségi be-
tegek digitális röntgenfelvéte-
leit készítik majd el.

A fenti eszközök telepíté-
se után joggal mondhatjuk
majd, hogy megvalósult a tel-
jes radiológiai munkafolya-
mat digitalizálása, és létrejött
az úgynevezett „film nélküli
röntgen” osztály a békéscsa-
bai kórházban.

(gajdács)

– Szerintem, ami április 24-én
történt, az nem volt közgyûlés
– kezdte Tóth Károly az MSZP
tájékoztatóját. A képviselônek
a közgyûlésen szólt a polgár-
mester, hogy jelezze, kritikus
hozzászólásai a saját vélemé-
nyét tükrözik. Ezt megfogadva
ott, a közgyûlésen folyamato-
san, a tájékoztatón pedig idôn-
ként mondandójához fûzte,
hogy „szerintem”. Úgy vélte,
többek közt azért nem volt ez
közgyûlés, mert a mûvelôdési
intézmények tekintetében egy-
egy képviselônek „megenged-
te” a polgármester, hogy a sa-
ját körzetét illetôen nemmel
szavazzon a racionalizálásra,

vagy mert
konkrét cél
meghatáro-
zása nélkül
adtak be
pályázatot
például a
játszóterek

felújítására. Szerinte nem volt
ez közgyûlés azért sem, mert a
múlt évi költségvetés teljesíté-
sét úgy fogadták el, hogy a
mellékelt rövid könyvvizsgálói
jelentésben nem esik szó arról,
miért keletkezett tavaly több
mint 900 milliós pénzmarad-
vány. Nehezményezte, hogy a
négymilliárdos kötvénykibo-
csátás sem kötôdik kellôen

konkrét célokhoz, és hogy
multifunkcionális központra
pályázik az önkormányzat, mi-
közben a belváros revitalizá-
ciójából kimarad a Szent Ist-
ván tér 10. számú épület.

Baji Lajos említést tett arról,
hogy kétmilliárdos kötvényki-
bocsátással szintjén javasolták
a fennálló hitelek törlesztését,
ez azonban nem így történt: a
hitelek mellé bocsát ki négy-
milliárd forint értékben kötvé-
nyeket a város. A képviselô ezt
elhibázott lépésnek tartja. A
múlt évi költségvetés teljesíté-
sével kapcsolatban megje-
gyezte: olyan eddig még nem
volt, hogy a képviselôkhöz ne

jusson el minden, a költségve-
téssel kapcsolatos információ,
ellenben most a részletes
könyvvizsgálói jelentést csak
külön vita után kapták meg.
Úgy vélte, a multifunkcionális
központ megvalósításáért a
periférián dolgozó mûvelôdési
intézmények pénzügyi és
szakmai önállóságát dobja
oda a város. 

Miklós Attila megjegyezte,
hogy a jól mûködô Vállalkozói
Centrum Kft. januártól beolvad
a Békéscsaba Vagyonkezelô
Zrt.-be, szerinte a mûvelôdési
intézményekkel is könnyen
történhet hasonló.

M. E.

Korszerû mûszerek a kórházban

www.tothprodukcio.hu

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

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

Pénzmaradvány, kötvénykibocsátás

Önrész 
három tételbôl

Aközgyûlés jóváhagyta 
a szennyvíztisztítás- és

csatornázás részletes megva-
lósíthatósági tanulmányát,
amely tartalmazza a projekt
várható költségeit, a finanszí-
rozás tervezett forrásait, ezen
belül a saját erô összetételét
és nagyságrendjét. A beruhá-
zás nettó összköltsége 17,7
milliárd forint. A képviselô-tes-
tület április 24-én határozattal
támasztotta alá, hogy rendel-
kezésre áll a szükséges ön-
rész, amely közel 2,8 milliárd
forint. Az önkormányzat vál-
lalta, hogy saját forrásból,
2009 és 2013 között, a pályá-
zatban szereplô ütemezés-
ben biztosít összesen több
mint 777 millió forintot. Ehhez
jön még a VíziközmûTársu-
lat pénzeszköz-átadásából, az
érdekeltek befizetéseibôl szár-
mazó 1,3 milliárd, illetve köt-
vénykibocsátásból mintegy
700 millió forint. A három tétel
együttesen teszi ki az önrészt,
a közel 2,8 milliárd forintot.

Mikóczy

Jó eszköz a fejlesztéshez Megfelelt a költségvetés
Az önkormányzat négymil-

liárdos kötvénykibocsá-
tása részben a pályázati támo-
gatással megvalósuló külön-
bözô fejlesztések önerejét,
részben a szennyvízcsatorná-
záshoz szükséges saját forrás
egy részét fedezi majd. A köt-
vénykibocsátásra beérkezett
ajánlatok közül a CIB Banké
bizonyult a legkedvezôbbnek.

Vantara Gyula hangsúlyoz-
ta, ha végre megjelennek a be-
ígért pályázatok, a kötvényki-
bocsátás segítségével munka-
helyteremtô, helyi adót növelô
beruházások jöhetnek létre.
Baji Lajos többek közt az iránt

érdeklôdött, mi a fedezete egy
ekkora mértékû kötvénykibo-
csátásnak és készült-e kocká-
zatelemzés. Vámos József ag-
gályosnak nevezte, hogy nem
tudni, pontosan milyen fejlesz-
tések valósulnak meg a köt-
vénykibocsátással. Emlékez-
tetett arra, hogy korábban a Fi-
desz képviselôi óvtak az el -
adósodástól, most pedig sze-
rinte afelé megy a város.

Csapó Ágnes szakértô el-
mondta, nagyjából mennyi te-
her hárul az önkormányzatra a
kötvénykibocsátást követô öt-
éves türelmi idô és tizenöt éves
futamidô alatt. Az elsô öt év-

ben eszerint évi 170-180 milliót
kell fizetni a kamatterhekre,
2013–2016-ig a kötvényekkel
kapcsolatos éves adósság-
szolgálat 400-420, 2017–2020-
ig 350-390, míg 2021–2027-ig
280-350 millió forint. Megfo-
galmazta azt is, hogy a vissza-
fizetésre az önkormányzat
költségvetése a garancia. Dr.
Ferenczi Attila szerint az elmúlt
tizenhat évben nemcsak a va-
gyon felélése történt meg, ha-
nem alapvetô fejlesztések is el-
maradtak. Bôven van pótolni-
való, s a fejlesztésekhez jó esz-
köz a kötvény.

-kóczy

Április 24-én került a kép-
viselôk elé az új testület

elsô önálló költségvetésének
végrehajtásával kapcsolatos
anyag. Az elôterjesztés szerint
a költségvetés a köz gyûlé -
si döntéseknek megfelelôen
alakult, illeszkedett a város
gazdasági programjához, sta-
bil volt a pénzügyi egyensúly,
a fizetôképesség és az intéz-
mények finanszírozása. A
költségvetésben meghatáro-
zott célok teljesültek, mûkö-
désre hitelt nem vett fel a vá-
ros, a gazdálkodásban nem
tapasztaltak fennakadást, és
még tartalék is keletkezett.

A költségvetéssel kapcso-
latos számok nem gerjesztet-
tek különösebb vitát, azon-
ban a könyvvizsgálói jelentés
nem várt fogadtatásra talált.
Tóth Károly hangsúlyozta: a
rövid elemzésben mindössze
egy szakasz utal Békéscsa-
bára, a többit az általánossá-
gok, formai elemek teszik ki. 

Takács Pétermegjegyezte,
hogy korábban 8-10 oldalas
összefoglalót tartalmazott a
könyvvizsgálói jelentés, ten-
denciákat mutatott, irányvo-
nalakat vázolt fel. 

Vantara Gyula szerint a régi
jelentésekben olyan javasla-

tokat tett a könyvvizsgáló,
amelyekre nem volt felhatal-
mazása, és amelyeket be
sem tartottak. 

Pankucsi János független
könyvvizsgáló elmondta, sok
idôt fordít a város költségve-
tésének vizsgálatára, keddi
és pénteki napokon szívesen
beavatja a képviselôket az
ügy minden egyes részleté-
be, bárki felkeresheti.

Az MSZP kérésére – tízper-
ces szünet után – kézhez kap-
ták a képviselôk a részlete-
sebb beszámolót tartalmazó
vezetôi levelet is. 

m. e.

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

A Lisztérzékenyek 
Békés Megyei 

Közhasznú Egyesülete 

2008. május 17-én 
10–15 óráig tartja 
a lisztérzékenyek 
3. világnapjához 

kapcsolódó rendezvényét
a Csaba Centerben.
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CSALÁDI HÁZAK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn  (a Debreceni út közelében, buszmegállótól két perc-
re), 1500 nm-es telken lévô 80 nm-es családi ház (fsz. + tetôtér, nappali + két szo-
ba, konyha, étkezô) szép állapotban, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  77  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  GGyyöönnggyyöössii  uuttccáábbaann, nyugodt környezetben, 1088 nm-es telken
lévô 100 nm-es, két és fél szobás lakás központi radiátoros fûtéssel, parkosított
kerttel eladó. ÁÁrr::  99  550000  000000  FFtt..  
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFööllddvváárrii  uuttccáánn,, 460 nm-es telken lévô 86 nm-es, kétszobás csa-
ládi ház rendezett telekkel, vegyes falazattal, konvektoros hôleadókkal eladó. 
ÁÁrr::  99  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLóórráánnttffffyy uuttccáábbaann 362 nm-es telken lévô 100 nm-es családi ház
téglafalazattal, három szobával, konyha + étkezôvel áron alul, sürgôsen eladó.
AAzz áárr iirráánnyyáárr::  1122  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  JJaammiinnaa  ffrreekkvveennttáálltt  rréésszzéénn,,  aa  VVeerreess  PPááll  uuttccáánn  1200 nm-es telken
lévô, 100 nm-es, két szoba + konyha + étkezôs családi ház szép állapotban, ve-
teményes, füvesített kerttel, melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  1122  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz IIbboollyyaa uuttccáánn 350 nm-es telken lévô 72 nm-es, 1 + 2 fél szobás,
konyha + étkezôs családi ház nagy elôszobával, fürdôszoba külön WC-vel, ra-
diátoros hôleadókkal, rendezett telekkel, félig fedett terasszal, garázzsal eladó.
ÁÁrr:: 1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa CCssééppllôô uuttccáánn 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es + 54 nm beépít-
hetô tetôterû, 2004-ben épült családi ház nappali + amerikai konyhával, étkezô-
vel, két szobával eladó. ÁÁrr:: 1133  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáábbaann,,  kisméretû telken lévô 100 nm-es, háromszobás
társasház parkettás szobákkal, konyha + étkezôvel, parkosított kerttel, új ga-
rázzsal eladó. Ár: 15 000 000 Ft.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa HHáárrssffaa uuttccáábbaann 600 nm-es telken 80 nm-es, kétszobás, szép csa-
ládi ház sürgôsen eladó. AAzz iirráánnyyáárr::  1133  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa TThhuurrzzóó uuttccáábbaann 1180 nm-es telken 200 nm-es összterületû csa-
ládi ház parkosított kerttel eladó (két épület, száz-száz négyzetméter). 
ÁÁrr:: 2288  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa DDoobboozzii úúttoonn 2001-ben épült, 120 nm-es, kétszintes, szép családi
ház 800 nm telken, fedett terasszal, lent nappalival, fent négy szobával, parkosí-
tott kerttel eladó. ÁÁrr:: 3300  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa  ffeessttôôii  rréésszzéénn,,  aa  KKaannáálliissii  uuttccáánn  ((ÁÁrrppáádd  ssoorr)) 350 nm-es telken lévô, 170
nm-es kétszintes családi ház egylégterû nappali + konyha + étkezôvel, egy háló-
szobával, fent plusz két szobával, minden helyiségben klímaberendezéssel, süly-
lyesztett radiátoros hôleadókkal, nagy terasszal eladó. ÁÁrr::  3300  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  YYbbll  MMiikkllóóss  uuttccáábbaann, szép környezetben, 1400 nm-es telken lévô,
146 nm-es, földszintes családi ház (nappali + három szoba), minden helyiség pad-
lófûtéses, a szobákban radiátoros hôleadókkal, beépített konyhabútorokkal, par-
kosított kerttel, két terasszal eladó. ÁÁrr::  4422  000000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa SSzzóójjaa uuttccáánn ((DDoobboozzii úútt)),, frekventált környezetben, 807 nm telken
lévô, 2001-ben épült, 140 nm-es, kétszintes családi ház parkosított kerttel (lent
nappali + egy szoba, fent nappali + három szoba) eladó. ÁÁrr:: 3355  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  55660000  nnmm--eess tteellkkeenn lléévvôô,,  kkéésszz ssppoorrttcceennttrruumm pprrooffii tteenniisszz--,,  iilllleettvvee ffaall--
llaabbddaappáállyyáákkkkaall,, bbôôvvííttééssii lleehheettôôssééggggeell eellaaddóó..  ÁÁrr:: 8888  000000  000000  FFtt..

LAKÁSOK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrtthhóótthhyy  uuddvvaarrbbaann, téglablokkos épületben, közel a centerhez
elsô emeleti, 83 nm-es, két és fél szobás lakás 16 nm-es nagy konyha + étkezô-
vel, kombikazános egyedi fûtéssel, beépített konyhabútorokkal, sarokkádas, hid-
romasszázskádas fürdôszobával, japán folyékony tapétával, teljesen felújított ál-
lapotban eladó. Belsô udvarán uniós játszótér van.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  kköözzeell  aa  CCeenntteerrhheezz,,  aa  BBeerrtthhóótthhyy  uuddvvaarrbbaann elsô emeleti, 68 nm-es,
két és fél szobás, téglablokkos, 2007-ben felújított lakás, fürdôszoba külön WC-
vel, kombi kazános egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal,parkettás szobákkal,
hidegburkolatos konyhával és közlekedôvel, hidromasszázs-tusolós fürdôszobá-
val eladó. Belsô udvarán elzárt játszótérrel rendelkezik.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn, téglablokkos épületben 2. emeleti,kétszobás, fel-
újított lakás beépített konyhabútorokkal, kamrahelyiséggel, egyedi fûtéssel, frek-
ventált helyen 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,
kamrahelyiséggel 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 földszinti, 40 nm-
es, egy szoba, konyha étkezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, felújított álla-
potban, áron alul eladó. ÁÁrr::  66  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llaakkóótteelleeppeenn,,  téglablokkos épületben magasföldszinti, 51
nm-es, kétszobás lakás egyedi konvektoros fûtéssel, teljesen körbejárható szo-
bákkal (fürdôszoba külön WC-vel) eladó. ÁÁrr::  77  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz AAnnddrráássssyy úúttoonn,, közel a centerhez elsô emeleti, 54 nm-es, két szo-
ba, konyha + étkezôs lakás téglablokkos épületben, egyedi fûtéssel eladó.
ÁÁrr:: 99  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLeennccssééssii úúttoonn,, a kanyar legelején 5. emeleti, 53 nm-es, 1 + 2 fél
szobás, teljesen felújított lakás kis rezsivel sürgôsen, áron alul eladó.
ÁÁrr:: 66  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn  8. emeleti, másfél szobás, felújított lakás központi
fûtéssel, fûtésmérôvel szerelve, erkéllyel, fürdôszoba külön WC-vel, alacsony áron
eladó. ÁÁrr::  66  220000  000000  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa VVééccsseeyy uuttccáábbaann 39 nm-es, 2. emeleti, egyedi fûtésû lakás beépí-
tett konyhabútorral eladó vagy elcserélhetô kétszobás belvárosi lakásra értéke-
gyeztetéssel. ÁÁrr:: 66  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKiisssszziikk  uuttccáánn  3. emeleti, 48 nm-es, kétszobás lakás egyedi fûtés-
sel, kombi kazánnal, francia kilépôvel, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  77  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLeennccssééssii úúttoonn 1. emeleti, 53 nm-es, tavaly teljesen felújított, egy
+ két fél szobás lakás központi fûtéssel eladó. ÁÁrr:: 77  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz IIhháásszz uuttccáábbaann 4. emeleti, 52 nm-es, kétszobás lakás egyedi kon-
vektoros fûtéssel, konyhával, kamrahelyiséggel eladó. ÁÁrr:: 77  770000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTiinnóóddii  uuttccáábbaann  2007-ben teljesen felújított, 52 nm-es panellakás
(fürdôszoba külön WC-vel, kamrával, hidegburkolatos konyha + közlekedôvel,
parkettás szobákkal) eladó. Ár: 99  220000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  ffrreekkvveennttáálltt  hheellyyeenn,,  aa  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérreenn, téglablokkos épületben 4.
emeleti, 43 nm-es, másfélszobás lakás egyedi konvektoros fûtéssel, nagy te-
rasszal, konyhabútorokkal, fürdôszoba külön WC-vel eladó. Ár: 8 300 000 FT.
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa BBaarrttóókk BBééllaa úúttoonn,,  közel a centerhez 2007-ben felújított, magas-
földszinti, 57 nm-es, kétszobás, nagy erkélyes lakás egyedi konvektoros fûtéssel
eladó. ÁÁrr::  99  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa PPáásszzttoorr uuttccáábbaann 60 nm-es, 2. emeleti, kétszobás lakás (fürdô-
szoba külön WC-vel) frissen festett állapotban eladó. ÁÁrr:: 88  440000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLeennccssééssii úúttoonn 3. emeleti, 64 nm-es, egy + két fél szobás lakás
konyha + étkezôvel, külön kamrával, központi radiátoros fûtéssel, hidegburkola-
tos konyhával és közlekedôvel, szônyegpadlós szobákkal eladó. ÁÁrr:: 99  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz ÔÔrr uuttccáábbaann 1. emeleti, 57 nm-es, egyedi fûtésû lakás nagy er-
kéllyel, teljesen felújított állapotban eladó. ÁÁrr:: 99  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RReezzeeddaa  uuttccáánn,,  csendes, nyugodt környezetben, téglablokkos épü-
letben 4. emeleti, 83 nm-es, három szoba + konyha + étkezôs lakás hidegburko-
lattal, illetve parkettás szobákkal, nagy erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1100  770000  000000  FFtt..

TÁRSASHÁZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRiiggóó  uuttccáábbaann, nyugodt környzetben, 250 nnm-es telken lévô 90
nm-es, kétszintes, felújított lakás nappali + két parkettás szobával, hidegburkola-
tos konyha + közlekedôvel, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  1188  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa cceenntteerrhheezz kköözzeell,, aa JJóókkaaii uuttccáábbaann, újonnan (március végi kezdés-
sel) épülô társasházban ingatlanok még leköthetôk 100–130 nm-es alapterüle-
tekkel, garázzsal, elôkerttel.
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz EErrddééllyyii ssoorroonn, 500 nm-es telken 70 nm-es, másfél szobás csalá-
di ház radiátoros hôleadókkal, parkettás szobákkal eladó. ÁÁrr:: 1122  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa RRéévvaaii úúttoonn hároméves társasházban 90 nm-es, kétszintes lakás
modern beépített bútorokkal, három szoba, konyha, étkezôvel eladó.
ÁÁrr:: 2266  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa SSááss  kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200 nm-es sorház hét szobával,
amerikai konyhával, parkosított kerttel eladó. Belvárosi lakást beszámítanak. 
ÁÁrr:: 3388  000000  000000  FFtt..

HÁZRÉSZ:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa KKiiss TTaabbáánn uuttccáábbaann 100 nm-es, két és fél szobás, nappalis házrész
galériás hálóval eladó. ÁÁrr:: 1111  990000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz EEggrreessssyy uuttccáábbaann 50 nm-es, egyszobás, konyhás, elôkertes, ut-
cafronti házrész eladó. Csere is lehetséges. ÁÁrr:: 44  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa BBéékkééssii úúttoonn 40 nm-es, utcafronti házrész (egy szoba konyha ét-
kezôvel) kis virágoskerttel eladó. ÁÁrr:: 55  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCoorrvviinn  uuttccáánn,,  1200 nm-es telken lévô, 97 nm-es, két szoba nap-
palis, utcafronti házrész melléképületekkel áron alul, sürgôsen eladó. 
ÁÁrr::  66  440000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa CCoorrvviinn uuttccáábbaann 112 nm-es, utcafronti házrész közepes méretû te-
lekkel, két szobával, nappalival eladó. ÁÁrr:: 1166  550000  000000  FFtt..

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

BÉRLEMÉNY:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  PPeennzzaa  llaakkóótteelleeppeenn két és fél szobás, 1. emeleti, bútorozatlan, fel-
újított lakás hosszú távra kiadó. Ár: 4455  000000  FFtt//  hhóó  ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz OOrroosshháázzii úúttoonn,, nagy forgalmú helyen 30, illetve 20 nm-es helyi-
ségek kiadók irodák, vállalkozások számára. ÁÁrr:: 3300  000000 FFtt//hhóó,, 2200  000000FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa CCssaabbaa cceenntteerrbbeenn 3. emeleti, 35 nm-es iroda bútorozottan kiadó
cégek, illetve vállalkozások számára. ÁÁrr:: 8800  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa JJóókkaaii uuttccáánn 68 nm-es, kétszobás lakás téglablokkos épületben,
reális áron kiadó. ÁÁrr:: 3355  000000  FFtt//hhóó ++  rreezzssii..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa GGyyóónnii GGéézzaa uuttccáábbaann 20 nm-es helyiség szépségápolási vállalko-
zásnak kiadó szép állapotban, vizesblokkal, klímával. ÁÁrr:: 3300  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa BBaarrttóókk BBééllaa úton, frekventált helyen 30 nm-es, három helyiségbôl
álló, teljes közmûvel ellátott komplexum hosszú távra kiadó. ÁÁrr:: 5500  000000  FFtt//hhóó..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz AAnnddrráássssyy úúttoonn 1. emeleti, üvegkirakatos, kétszintes, 55 nm-es
helyiség, az Univerzállal szemben irodák számára eladó. ÁÁrr:: 1100  550000  000000  FFtt..

ÉPÍTÉSI TELEK:
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuuhháásszz  uuttccáábbaann 800 nm-es építési telek a telek elôtt közmûvel el-
adó. ÁÁrr::  11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  JJuuhháásszz  uuttccáábbaann  800 nm-es építési telek eladó (közmûvek a telek
elôtt). ÁÁrr::  11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa FFeeccsskkee ssoorroonn, halastó közelében 882 nm-es, körbekerített építési
terület eladó. Víz, gáz a telken, villany az utcából bevezethetô. ÁÁrr:: 11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa LLaajjttaa uuttccáábbaann 1000 nm-es építési telek eladó. Víz, gáz, villany az
utcáról beköthetô. ÁÁrr:: 11  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa MMeesstteerr úúttoonn 788 nm-es építési telek szerszámos melléképülettel,
gyümölcsfákkal, körbekerítve eladó. Gáz a szolgalmi úton, a másik utcáról bevihe-
tô, villany bevezetve, fúrott kút van, víz bevezetése folyamatban. ÁÁrr:: 44  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz OOmmaasszzttaa úúttoonn nyugodt, jó környezetben 1500 nm-es, körbekerí-
tett, gyümölcsfás építési telek eladó. Gázcsonk a telken belül, víz, villany az ut-
cában, szennyvíz bevezetése folyamatban. Lakáscsere is lehetséges, akár egy
az egyben is! ÁÁrr:: 88  880000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa CCssaabbaaGGyyöönnggyyee ssoorroonn810 nm-es, körbekerített telek gyümölcsfák-
kal, szerszámtartó kis házzal eladó. Gáz a telken, víz az utcában. ÁÁrr:: 44  669900  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa GGuullyyááss úúttoonn 1615 nm-es, társasház építésére is alkalmas építési
telek fúrott kúttal, villannyal eladó. A többi közmû a telek elôtt. ÁÁrr:: 55  550000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa GGeerreebbllyyee uuttccáábbaann 2900 nm-es építési telek eladó (három egybe-
építve) halastóval, betonmedencével, horgászházzal ÁÁrr:: 2211  000000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbaa ffrreekkvveennttáálltt hheellyyéénn eladó egy 5971 nm építési telek a telek elôtt köz-
mûvekkel. ÁÁrr:: 2222  000000  000000  FFtt..

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

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

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

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

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

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

A regisztráció 
és a 

címkiadás 
ingyenes!

2008. május 6.–június 29.
Kiállítás Haán Antalról a Munkácsy
Mihály Múzeumban

2008. május 7-én 17 órától
A sors mint döntés – elôadás 
a TIT-ben (2. rész),
Békéscsaba, Damjanich u. 1/3.

2008. május 8.–június 29.
A lakberendezés mûvészete – 
kiállítás a Munkácsy Mihály 
Múzeumban

2008. május 9–12.
Csaba Expo a városi sportcsarnok-
ban. Szervezô: Expo Team Kft.

2008. május 16.
STRANG-kupa országos minôsítô
pályaverseny Békés megyei 
gyermekbajnoksága a Tünde utcai
atlétikai centrumban

2008. május 18.   
Békés megyei lovasbajnokság 
a Pegazus Lovasiskolában  
(Fényesi tanya 1025.) 

2008. május 19–31. 
100 x Szép Gyermekfesztivál 
a Széchenyi ligetben

2008. május 20–25.
VIII. Csabai Sörfesztivál és Csülök-
parádé a városi sportcsarnokban.
Szervezô: Bora Ital-nagykereske-
delmi Kft.

2008. május 20.–június 15. 
Kalmár Zsolt fotókiállítása 
a Békés megyei könyvtárban

2008. május 20-án 17 órától
Elôadássorozat Haán Antalról 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

2008. május 21-én 19 órától
Álometûdök – Martin Gábor 
fotómûvész kiállítása a Jókai-
színházban

2008. május 22.
Dumaszínház a Phaedrában

2008. május 22-én 20 órától
A Szlovák Nemzetiségû Színház
elôadása a Jókai-színházban

2008. május 24–25. 
XI. Békéscsaba–Arad–Békéscsaba
Nemzetközi Szupermaraton. 
Indulás a városháza elôtti térrôl.
Szervezô: Békéscsabai Atlétikai
Club

2008. május 24-én 22 órától
Lajkó Félix-koncert a Jókai-
színházban

2008. május 25-én 10-tôl 14 óráig
Városi gyermeknap a Széchenyi 
ligetben

A Városházi Esték 2008. évi elôa-
dásaira elkezdtük árusítani a jegye-
ket. A www.varoshaziestek.hu olda-
lon látható a program, illetve a diák-
tanyán van részletes tájékoztató.

Szervezés alatt áll júniusra a sport-
csarnokba Edvin Marton koncertje.
Elérhetôségeink: Diáktanya, Békés-
csaba, Kinizsi u. 20. Tel./fax: 66/326-
053, 30/456-8795 (diáktanyai mobil).

PROGRAMAJÁNLÓ

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!

További információ: TOURINFORM-BÉKÉSCSABA 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. Telefon/fax: 66/441-261

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

igazából az emlékmûvel van
baja. Tartanak attól, hogy po-
litikai üzenetet hordoz, és at-
tól, hogy a Magyar Gárda ott
vonul majd fel. Semmi esetre
sem szeretnénk, hogy Trianon
kapcsán a pártpolitika kerül-
jön elôtérbe. Nagyszüleink,
dédszüleink a saját bôrükön
tapasztalták, milyen az, ami-
kor elveszik az ország egy ré-
szét, elszakítják ôket rokona-
iktól, szeretteiktôl. Ott nem
volt jobb- és baloldal, csak a
megcsonkított ország, az egy-
mástól határokkal elválasztott
emberek…

– A Polgárok Békéscsabá-
ért Egyesület évek óta gyûjt a
Trianon-emlékmûre. Milyen
volt az út a szobor megszüle-
téséig?

– Pár éve egy baráti kör-
ben, Aradi András ötlete alap-
ján, Várkonyi János elkészítet-
te egy Trianon-emlékmû raj-
zát. Elôször 2002-ben ren-
deztünk bált, amelynek bevé-
telét arra tettük félre, hogy
nemzeti tragédiánknak le-
gyen emlékhelye. Széles kö-
rû összefogás jött létre, a bá-
lok évrôl évre ismétlôdtek.
Még az elôzô ciklusban kér-
tük a közgyûlést, támogassák

kezdeményezésünket. Az öt-
letet jónak tartották, a megva-
lósításig azonban csak most
jutottunk el. Pályázatot írtak
ki, amelynek alapján a mûvé-
szeti zsûri Udvardy Anikó és
Mészáros Attila tervét tartotta
jónak, a döntés alapján az
emlékmûvet Mészáros Attila
készíti. A szoborban a hang-
súly Nagy-Magyarország kô-
tömbjén van, a bárd ebbe ha-
sít bele. A kôtömbön repedé-
sek keletkeznek, de nem törik
széjjel. Ez azt üzeni: ha az or-
szágunk csonka is, a nemzet
egysége megmaradt.

M. E.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Készül az emlékmûMesemondók 
a Meseházban

A versenyen az alábbi ered-
mények születtek:

I. korcsoport (1. osztály):
1. Goda Csenge (Savio

Szent Domonkos katoli-
kus ált. isk., felk.: Goda
Sándorné), 

2. Braun Barbara (Jankay Ti-
bor ált. isk., felk.: Tóth Ba-
lázsné), 

3. Kazár Dóra Laura (2. Sz.
Ált. Isk., felk.: Gálné Almá-
si Ildikó).

Különdíj: Darabos György
(Erzsébethelyi Ált. Isk., felk.:
Hrabovszki Márta), Kesjár
Daniella (Szlovák Gimn. és
Ált. Iskola, felk.: Kovácsné
Gombár Mónika).

II. korcsoport (2–3. oszt.):
1. Balogh Eszter (Petôfi Ut-

cai Ált. Isk., felk.: Asztalos
Erzsébet), 

2. Dowidat Sára (József A.
Ált. Iskola, felk.: Molnár
Lászlóné), 

3. Gergely Rita (Jankay ált.
isk., felk.: Bordás Andrea)
és Szász Borisz (Erzsé-
bethelyi Ált. Isk., felkészí-
tô: Jobbágyné D. Szabó
Mária).

Különdíj: Asztalos Barbara
(Gerlai ÁMK Ált. Iskolája,
felk.: Szombathelyiné Her-
czeg Éva).

III. korcsoport (4–5. oszt.):
1. Otohál József (Erzsébet-

helyi Ált. Isk., felk.: Bondár
Lászlóné), 

2. Mokrán Sára (József Attila
Ált. Isk., felk.: Barányiné
Kalász Edit), 

3. Rotyis Gabriella (10. Sz.
Ált. Isk., felk.: Johanidesz
Szilvia).

Különdíj: Kitic Dragutin (Sa-
vio Szent Domonkos Katoli-
kus Ált. Isk., felk.: Németh
Lajosné), Major Gyula (2.
Sz. Ált. Isk., felk.: Dombiné
Pécs Anikó). Köles István alpolgármester a hivatalban fogadta a diákok

képviselôit

Szente Béla és Gulyás Le-
vente: A kolozsvári bíró c.

darabjával képviseltette ma-
gát a Békés Megyei Jókai
Színház a Vidéki Színházak
Országos Találkozóján. A bu-
dapesti Thália Színházban
tartott sajtótájékoztatón Feke-
te Péter, a Jókai-színház igaz-
gatója vett részt, akinek töb-
bek között a családi színház-

ba járás hagyományának
visszaállítása szerepelt a
programjában.

A kolozsvári bíró utóbbi
célkitûzésnek kívánt megfe-
lelni, a gyermeken keresztül
megszólítani a szülôt, a nagy-
szülôt, a családot. 

Mindehhez olyan történet
kellett, amely valamennyi ge-
neráció számára nézhetô, ért-

hetô, élvezhetô. A zene köny-
nyen megtanulható, dalolha-
tó, a színészek felnôttdarab-
hoz méltó komolysággal áll-
tak a karakterformáláshoz. 

A rendezô megfelelô ta-
pasztalattal irányította a bá-
bok mozgását, a játszókat. S
mindebbôl egy tehetséggel
megformált produkció állt
össze. 

Irodalmi estek

Áprilisban ismét meg-
tartotta irodalmi estjét

a Frankó Produkciós Iroda
a Club Babylon Phaedra
termében. Válogatást hall-
hattunk Péter Erika, Poliák
Judit, dr. Sarkadi István,
Martin Gábor, Nagyajtai-
Kovács Zsolt verseibôl és
novelláiból. A házigazda
Orosz Sándor volt, köz-
remûködött Tege Antal és
Komáromi Anett. 

A kolozsvári bíró Pesten

Civil konferencia
Arégió nonprofit szerveze-

teinek munkaerô-piaci
programjairól tartott konferen-
ciát április 29-én a Városháza
dísztermében a Békéscsabai
Civil Szervezetek Szövetsége
az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány támogatásával. 

A konferencián Koszecz
Sándor, a szövetség alelnöke
beszélt arról, hogy a civil szer-
vezetek egyre hatékonyabb
közösségi munkát fejtenek ki,
egy tanulási folyamat eredmé-
nyeként pedig komoly projek-
teket valósítanak meg a mun-
kaerô-piaci programok, a fel-

nôttképzés terén is. Mint
mondta, a Békés Megyei Civil
Szervetek Szövetségének a
kezdeti 24 helyett ma már 122
tagszervezete van. A társadal-
mi kohézió erôsítése mellett fi-
gyelmet fordítanak a szolidári-
sabb jelen és jövô biztosításá-
ra. A nap folyamán szó volt a
megváltozott munkaképes-
ségûek munkaerôpiacra való
visszatérésének ösztönzésé-
rôl, az alternatív munkaerô-
piaci szolgáltatásokról, a mun-
kahelyteremtést, foglalkozta-
tást elôsegítô programok nyúj-
totta lehetôségekrôl.
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ÁLLÁS
Magyarország vezetõ pénzügyi cso-
portja pénzügyi tanácsadókat ke-
res. Minimális elvárások: érettségi, jó
kommunikációs készség. Jelentkezés
a 30/53-888-33-as telefonszámon.

Kimagasló jövedelem fô- vagy mel-
lékállásban. 30/843-0496.

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

IN GAT LAN
Szántóföldet vennék Békéscsaba kör-
nyékén. Tel.: 20/984-3838.

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

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

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

Békéscsabán, a Lencsésin I. emeleti,
felújított, 2 szobás, egyedis lakás, ga-
rázs, kert (808 m2) eladó vagy elcse-
rélném békéscsabai, 2,5-3 szobás,
nappalis, garázsos családi házra. 
Tel.: 30/546-8293.

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

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

Eladó 2 + fél szobás, 58 m2-es, III. em.-
i lakás a Dózsa Gy. út elején. Irányár:
10,9 millió Ft. Tel.: 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 szo-
bás, téglablokkos, 3. emeleti egyedi
gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.

SZOLGÁLTATÁS
Száraztûzifa-vásár! Akác 1 m-es rönk-

ben 1750 Ft/q. Cser, tölgy 1 m-es
rönkben 1350 Ft/q. 40 q felett ingyen
házhoz szállítva. Tel.: 20/436-0463,
30/833-3228.

Homlokzatok hôszigetelése, festése,
nemesvakolása referenciákkal. Fes-
tés, mázolás, tapétázás. Tel.: 20/574-
2011, 20/203-1563.

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

Fûkaszálás, gazvágás számlaképe-
sen. 20/470-1483.

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

Redôny, reluxa, szalagfüggöny készí-
tése, javítása részletfizetéssel is. Nyí-
lászárók javítása. Telefon: 66/454-171,
70/212-6776.

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

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

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

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 Bé-
késcsabán. Tel.: 20/9358-173, Péter
József.

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
szalagparkettázást, homlokzatfes-
tést, hõszigetelést, nemesvakolatok
készítését vállalom! Lestyán Pál, Gor-
kij u. 6. Tel.: 436-226, 30/481-8071.

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

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

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

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

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

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

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

Angol- és németnyelv-oktatás, korre-
petálás minden szinten; olasznyelv-
tanítás 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.
Angolnyelv-oktatás. Tel.: 30/855-7105.

EGYÉB
Gyermekkerékpárok, számítógépasz-
tal, összecsukható járóka és különbö-
zô szobai 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.

Rekreációs személyiségfejlesztô tré-
ning indul. Információ: Novák Mag-
dolna, 30/3700-881; Budainé Erika,
70/773-5690.

ÁRAINKBÓL ENGEDÜNK, DE A MINÔSÉGBÔL SOHA!

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE!

A, B, C, E, M KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK
2008. június 2-án, 16 órakor Békéscsaba, Kinizsi u. 11. szám alatt.

Jelentkezni: mindennap 8–16 óráig – Bcs., Berzsenyi u. 6/1.
Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával!

ÉRDEKLÔDNI a 66/444-818, a 20/912-7057 és a 20/364-8797 telefonszámokon.

BALLAGÁSRA AJÁNDÉK: 
AZ ELMÉLETI TANFOLYAM CSAK 10 000 FT.

Elméletivizsga-eredményeink megfelelési átlaga 95%.
Gyakorlativizsga-eredményeink megfelelési átlaga 70%.

SZOLGÁLTATÁSUNK GYORS, OLCSÓ ÉS MEGBÍZHATÓ!
Öné lehet egy svájci karóra!
VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK:

Citroën Xsara, Mazda3, Nissan Almera, Opel Astra, 
Peugeot 206, Seat Ibiza, Suzuki Swift, VW Polo, IVECO.

OKÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Programakkreditációs szám: PLH-245
www.pozsarautosiskola.hu

A túlterhelt gyerek talán
szándékán kívül is ag-

resszív lesz, elégtételt akar
venni, megfizetni a szellemi
korbácsolásért. Az elmúlt 10–
15 év alatt rendkívüli módon
csökkent a tanítás hatékony-
sága, és ez nem az ô korára,
szellemi frissességére, ha-
nem a társadalom erkölcsi-
szellemi állapotára vezethetô
vissza. A bukások száma – or-
szágos szinten – kétségbeej-
tô, nem azért, mert a tanuló
diákok vagy a tanárok elbu-
tultak, hanem azért, mert a ta-
nulót nem érdekli a tananyag.
Talán semmi nem érdekli. A
tanároknak pedig nincs esz-
közük, tekintélyük rábírni ôket
a tanulásra. Az élet ugyanis
nem a tudás mellett, hanem a
pénz mellett érvel. De az tény,
hogy a mai iskolások – általá-
nosságban – képességeikhez
mérve túlterheltek. A mostani
iskolarendszer ebben a for-
májában nem alkalmas az ok-
tatás céljainak megvalósítá-
sára. Az iskola soha nem
mondhat le a jellemformálás-
ról. Nevel a tanár, sôt az osz-
tálytársak is. Bizonyos érte-
lemben a szülô is pedagó-

gus. De milyen viselkedési
mintát képes mutatni a gye-
reknek? Amikor a mai szülôk-
rôl beszélünk, egy tagolt tár-
sadalom sokszínû csoportjá-
ról van szó. A legnagyobb
problémát nem a család vál-
sága, a túlmunka vagy az
anyagi gondok jelentik, ha-
nem a hiteles magatartási
minták hiánya. Polgári felfo-
gásban a nevelés a család-
ban történik, amit az iskolai
tanulmányok csak kiegészíte-
nek. A felnôttek dolga a mun-
ka, míg a gyerek feladata is-
kolába járni és szigorúan tel-
jesíteni a pedagógusok elvá-
rásait. Az iskola nem válhat
teljes körû társadalmi problé-
makezelô intézménnyé. A
gyermek sorsáért, elômene-
teléért a szülôk a felelôsek.

Miért is lepôdnénk meg
azon, hogy az iskola tükörké-
pe annak, amit a mindennapi
élet produkál? Ahol a vádlott
dönti el, ki mehet be a tárgya-
lóterembe, a diák veri a ta-
nárt, a diákok villamost siklat-
nak ki, ahol széles e hazában
akkora a gyomor, hogy már
minden mocsok belefér…

Balázs József 

Napjaink tükörképe

T imkó János a Telep utcá-
ból terjedelmes levelet

juttatott el szerkesztôségünk-
be az utcában történô fakivá-
gással, a fák cseréjével kap-
csolatban. Kifogásaival, kéré-
seivel megkereste Békéscsa-
ba jegyzôjét, dr. Benedek Má-
riát, a körzet képviselôjét,
Szente Bélát (aki utcagyûlést
szervezett a kérdés megvita-
tására), Csiaki Tamás osztály-
vezetôt, Baji Lajos önkor-
mányzati képviselôt, valamint
a Békés Megyei Zöldkört is. 

A fák kivágása, cseréje a
lakók többségének kérésére
történik, olvasónk mégis az

ellenvéleményét fejti ki leve -
lében:

„Ezeket a fákat néhány év-
vel ezelôtt a város pénzén, a
mi pénzünkön telepítették,
gondozták eddig. Mostanra
szépen megerôsödtek, díszí-
tenek, mikroklímát biztosíta-
nak, oxigént termelnek, kár
minden fáért. Tudomásom
szerint lakótársaim részben az
allergiával, részben azzal in-
dokolják a kivágást, hogy az
ágak a légkábeleket szaggat-
ják. Véleményem szerint a ká-
belek védelmében a gallyakat
kellene levágni és nem az
egész fát kivágni. A nyírfa az

allergiát okozó növények kö-
zül csak egy, nem beszélve a
nem növények okozta allergi-
ákról. A környéken és a város-
ban több utcában vannak
ilyen fasorok, a szél besegít,
hogy az allergén hatás akár
50–100 km távolságban is ér-
vényesüljön. Nem lenne jó, ha
ez a gyakorlat így folytatód-
hatna. Persze világos, hogy a
lakók többségének kérése
alapján történik mindez. Ezek
szerint, ha a lakók többsége
kéri, akkor kijavítják és új bur-
kolattal látják el az utat?

Úgy gondolom, nincs kel-
lôen átgondolva, szakmai,

egészségügyi, gazdasági
szempontból kellôen megala-
pozva a döntés. Az újonnan
telepített fáknak ismét lega-
lább 10–15 évre van szüksé-
gük, hogy így megnôjenek! A
fák cseréje, gondozása tíz év-
vel ezelôtt is a pénzünkbe ke-
rült. Most, mire „beálltak” a
fák újra cseréljük? A jelenlegi
csere még lakói közremûkö-
déssel is nagyon sokba kerül.
Persze a cserét szorgalmazó
lakóknak nem fáj a közösség,
a város pénze. Járulnának
hozzá, akár csak néhány szá-
zalékkal, több maradna útfel-
újításra, járdára.”

Levél a Telep utcából

Jutalomutazás

Tisztelt Fehér József úr!
Önt, mint a Csabai Mérleg felelôs szerkesztôjét az aláb-

bi apró helyesbítésre kérném meg, amely az ön lapjában
történt elírásra vonatkozik. Ennek lényege:

A lap korábbi (2008. március 27.) számában örömmel
láttam, hogy az általam önnek elküldött olvasói levél meg-
jelent. Ennek egyik mondata (az újságban) a következô:
Amennyiben nem tûnnek el a városból a bolsevik elneve-
zések, akkor tiltakozásul nemzetközi kommunista ellenál-
lásba kezdenek.

(A lap megjelenése óta sajnos a fejemhez vágták: Na, mi
van, kommunista lettél, és éppen te? Stb.) A gond ott van,
hogy az általunk megfogalmazott mondat helyesen így szól
(így küldtük el önnek): Amennyiben nem tûnnek el a vá-
rosból a bolsevik elnevezések, akkor tiltakozásul nemzet-
közi kommunistaellenes ellenállásba kezdenek.

Köszönettel és tisztelettel: 
Botyánszki György,  az FTC BMBK elnöke, 

a Zöld Sas Lovagrend nagymestere

Egy nyertes pályázatnak
köszönhetôen budapesti

tanulmányi kiránduláson vett
részt nemrégiben a békés-
csabai Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakközépis-
kola Kollégiuma harmincki-
lenc diákja, hat nevelôtanár
kíséretében. 

Az utazás – melyet Vas-
csuk Gertrúd és Hajnal Móni-
ka nevelôtanárok szerveztek
– egyben jutalom is volt azok-
nak a diákoknak, akik kiemel-
kedô közösségi munkát vé-
geznek. 

Ananené Mária 
nevelôtanár

ABékéscsabai Önkéntes
Központ egy nagyságá-

ban talán nem annyira sok em-
bert megmozgató, de társa-
dalmi hasznosságában min-
denképpen jelentôs, a vállalati
önkéntesség szép példáját be-
mutató kezdeményezést segí-
tett életre a Lenkey Utcai Óvo-
dában. Korábban is segítséget
kaptunk önöktôl ahhoz, hogy
népszerûsítsük az önkéntes-
séget és a Béthel Alapítvány, a
Gadara Ház programjait, vala-
mint a város lakosságának

nyújtott, térítésmentes egész-
ségmegôrzô szolgáltatásain-
kat. Örömmel tölt el bennün-
ket, ha a Csabai Mérlegen ke-
resztül adhatunk hírt az ese-
ményekrôl, és ezáltal a város
lakossága körében népsze rû -
síthetjük az önkéntességet! 

Köszönettel és üdvözlettel:
Szilágyi Katalin

Békéscsabai Önkéntes Központ, 
Béthel Alapítvány, Gadara Ház

Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.
Telefon: 66/443-030

E-mail: tykata@strobeth.hu

Az önkéntesség szép példája

A benesi dekrétumok ellen tiltakoztak a szlovák konzulá-
tus elôtt

Autós-motoros
tanfolyam indul
2008. május 13-án 16 órakor

Helye: Békéscsaba, Andrássy út 22. (MTESZ-székház) • www.bielikautosiskola.hu
MI NEM ÍGÉRGETÜNK, CSAK TESSZÜK A DOLGUNKAT!

OKÉV 06-0166-03  •  Telefon: 66/449-877 és 30/935-3325, 66/636-886



Közös dolgaink CSA BAI MÉR LEG8
BÉKÉSCSABA ANNO...

Városunk régi és mai arca
A fôutca legrégibb letûnt házáról

Prohászka Béla és az Atomas Bt.
Éttermi rendezvényektôl a sátras rendezvényekig.

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

MÁTYÁS KORABELI LAKOMÁK, 
szendvicsek, hidegtálak, dísztálak.

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

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

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! 
Mindenki számára hasznos lehet

Még mindig nem késô re-
gisztrálniuk a www.bekescivil.
hu honlapon azoknak a Bé-
kés megyei civil szerveze-
teknek, amelyek eddig vala-
milyen oknál fogva ezt el-
mulasztották. Vészesen kö-
zeleg azonban május 20-a,
a személyi jövedelemadó
bevallásának határideje,
ezért jó, ha minél elôbb pó-
tolják a hiányosságot azok,
akik még nem tették közzé
az általuk képviselt nonpro-
fit szervezet adószámát. Ez
ugyanis elengedhetetlen
ahhoz, hogy láthatóvá válja-
nak az adózók és a munkál-
tatók számára, illetve hogy
igénybe vehessék az egy
százalékos felajánlásokat. 

A regisztráció azért is
fontos, mert a másik oldal –
vagyis az adóbevallási eljá-
rásban részt vevô könyve-
lôk és foglalkoztatók jelen-
tôs része – postai úton ka-

pott értesítést a honlap léte-
zésérôl, és arról, miért fon-
tos a civil társadalom mun-
kájának segítése. Vélhe-
tôen tehát nem rajtuk múlik,
hogy minél több érvényes
egyszázalékos felajánlás
érkezzen a civil szervezetek
bankszámláira. 

Márpedig egy olyan
szegény megyében, mint
Békés megye, egyáltalán
nem elhanyagolható szem-
pont a befolyt összeg. Ép-

pen ezért a www.bekescivil.
hu segítségével talán min-
den korábbinál sikeresebb
„gyûjtést” lehet rendezni,
ha nem hagyjuk veszni a
törvény adta rendelkezési
jogunkat.

Miért hasznos 
a www.bekescivil.hu 

honlap?
A civil szervezetek szá-

mára azért, mert kellôen
frekventált helyen válnak
nyilvánossá tevékenységi
köreik és legfontosabb
adataik.

Az adózók, a munkálta-
tók és a könyvelôk számára
azért, mert plusz idôráfordí-
tás nélkül kikereshetik azon
szervezetek adószámát,
amelyeknek az egyszázalé-
kos felajánlást szánják, de
konkrét elképzelés híján
akár ötletet is meríthetnek
innen. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 

ÁRVERÉSEN 
kívánja értékesíteni Békéscsaba-Gerla, 

Hámán Kató utcában található 8 db építési telkét.

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

A hirdetés részletes szövege a város internetes honlapján 
megtekinthetô, az önkormányzat/ajánlati felhívások/pályázatok 

menüpont alatt.

Avárosrendezési terv sze-
rint negyven év alatt át -

épült az Andrássy út. Kialakult
a város történelmi fôutcájának
mai városképi arculata. Néhol
az új épületek között még ma-
radt néhány régi, s aztán azok
helyére is újak épültek.

Sokáig dacolt az idôvel az
Andrássy út 51. szám alatt a
képünkön látható sarokház,
amely még a 19. század utol-
só évtizedében épült. S mint a
fôutca majd minden földszin-
tes háza, nádfedeles volt.

Az épület telekfelvételkori
építtetôjének elsô tulajdonosai

Hrdlicska Márton és Dudás
Apollónia voltak. Késôbbi tu-
lajdonos Molnár György, majd
1924-tôl Bayer István és Czéd-
li János lettek.

Az 1970–80-as évektôl a le-
bontásáig, Lányi Dezsô doktor
házaként volt ismert a hétabla-
kos, míves kovácsoltvas ka-
pus, régi saroképület.

Az ôsrégi ház volt az utolsó,
amely végleg eltûnt a csabai
fôutcáról, s helyén felépült a
BÁÉV hatalmas lakóépülete,
amely véglegesen átrajzolta a
hajdan volt utcakép arculatát.

Gécs Béla 

Fergeteges show

Nem mindennapi autókat, a
száguldó motort akrobatikus

ügyességgel megszelídítô motoro-
sokat és gyönyörû lányokat láthat-
tak április végén a sportcsarnoknál
a száguldás szerelmesei. Az autó-
motor show szervezôinek jóvoltá-
ból különleges élményekben lehe-
tett része a szép számban kiláto-
gató közönségnek. Reméljük, nem
utoljára… 

Immár huszonkilencedik al-
kalommal rendezte meg a

Tavaszi Sportgálát Békéscsa-
bán április utolsó vasárnapján
a Békéscsabai Atlétikai Club.

A Vodafon által támogatott
rendezvényen a gyaloglószá-
mokban az ország teljes me-
zônye képviseltette magát, hi-
szen a felnôtt 20 km-es egyéni
és csapatbajnokság, valamint
a Fiatalkorúak Hosszútávú Or-
szágos Bajnoksága rendezé-
sét ebben az évben is elnyerte
a klub a Magyar Atlétikai Szö-
vetségtôl. 

Immár 14. alkalommal ren-
dezték meg a 6 km-es utcai fu-
tóversenyt. Ebben a számban
erôs mezôny jött össze, hi-
szen a fôpartner jóvoltából a

pénzdíjas versenyen etióp és
magyar kiválóságok is részt
vettek.

A Fiatalkorúak Hosszútávú
Országos Bajnokságán több
éremesélyes békéscsabai ver-
senyzôknek szurkolhattak a ki-
látogatók. A legnagyobb tö-
meget az általános iskolások
2000 m-es futása vonzotta. A
családok számára is tartalmas
vasárnapi program kínálko-
zott, hiszen a Csaba Center
adottságait kihasználva „Szép-
ség – egészség”, tanácsadást,
termékbemutatót és ingyenes
állapotfelmérést is igénybe ve-
hettek az érdeklôdôk.

(A részletes eredmények a
következô lapszámunkban.)

G. E.

1982-ben az UNESCO Nem-
zetközi Színházi Intézete ré-
szeként mûködô Nemzetközi
Tánctanács megalkotta a tánc
világnapját, amelyet minden
évben április 29-én ünnepel-
nek. A dátum Jean-Georges
Noverre (1727–1810) Bécs-
ben élt táncos-koreográfus-
nak, a modern balett megala-
pítójának, a „balett Shakes-
peare-jének” a születésnapjá-
hoz kötôdik.

Ebbôl az alkalomból Bé-
késcsabán április 30-án, a
színház elôtt utcai táncházat
szerveztek a különbözô stílu-
sokban jeleskedô tánctaná -
rok, Gulyás Miklós, Botta Ti-
bor, Farkas Tamás és Majthé-
nyi Dániel. Az érdeklôdôk töb-

bek közt szambát, salsát,
népi táncokat és balkáni tán-
cokat tanulhattak. Május 1-jén
este a József Attila-lakótelepi
Sportegyesület és a Modern
Táncmûvészeti Alapítvány
szervezésében a Jókai-szín-
házban láthattuk a 14. alka-
lommal megrendezett békés-
csabai táncgálát. A gálaest
rendezôje Botta Tibor, mûsor-
vezetôje Gulyás Miklós volt. A
fellépôk között olyan nemzet-
közileg is elismert táncosok-
kal találkozhattunk, mint Fo-
dor Zoltán vagy Kovács Ger-
gely Csanád, de sikert arattak
a néptáncosok, balettnöven-
dékek, versenytáncosok fit-
neszversenyzôk és modern-
tánc-csoportok is. m. e.

TáncmajálisTavaszi sportgála

Barcasági kórustalálkozó

Cantate vasárnapja, vagy-
is az örömteli éneklés ün-

nepe elôtti szombaton Kutyej-
né Ablonczy Katalin vezetésé-
vel Sepsiszentgyörgyön járt a
Békéscsabai Evangélikus Ve-

gyeskar, a VII. Barcasági Evan-
gélikus Gyülekezetek Kórusta-
lálkozóján.

Az énekkart a Simon László
és Simonné Nagy Ilona vezette
apácai evangélikus gyülekezet

látta vendégül. A háromezer
lelkes faluban volt, aki csalá-
doknál, és volt, aki a templom
és a kopjafás temetô között
épült vendégházban vagy az
oktatóközpont vendégszobái-
ban kapott szállást. A kórusta-
lálkozón, Sepsiszentgyörgy új
evangélikus templomában hét
magyar és egy román nyelvû
csapat lépett fel, köztük az
apácaiak, a csabaiak és azok
a brassóiak, akik közül többen
jelezték, hogy szívesen felven-
nék a kapcsolatot egy ma-
gyarországi énekkarral. A kó-
rusok a találkozót követôen
ebéden folytatták az ismerke-
dést. Persze itt is fel-felcsen-

dültek a dalok, és mintha a
megszokottnál mélyebb ér -
telmet nyert volna a magyar
ének, amely pillanatokra telje-
sen összeforrasztotta az egy-
mástól távol élô embereket…

A csabai evangélikus kórus
tagjai Sepsiszentgyörgy után a
festôi szépségû, hegyektôl
övezett Brassó városába ki-
rándultak, másnap, a hazain-
dulás elôtt pedig az apácai
templomban énekeltek. Az
anyaországból érkezett csa-
baiakat Apácán és Sepsiszent-
györgyön is különösen nagy
érdeklôdéssel és szeretettel
vették körül.

M. E.


