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Az újjászületés évszakában
városunk mûvészete is kivi-
rágzik, március tizenharmadi-
ka és április hatodika között
sokféle mûvészeti ág repre-
zentánsai várják a vendége-
ket Békéscsabán – mondta
Herczeg Tamás, a Békéscsa-
bai Tavaszi Fesztivál igazga-
tója a rendezvénysorozat elsô

eseményén, a kétszáz éve el-
hunyt Joseph Haydn emléké-
re, Békés megyei alkotók
munkáiból nyílt kiállításon, az
ifjúsági házban.
A hetedik éve jelentkezô

fesztivált ezután Köles István
alpolgármester nyitotta meg
az ifiház nagytermében.

Folytatódó
járdafelújítás

kétszázmillióért
2007-ben a közgyûlés hat-
éves járdafelújítási programot
fogadott el, melynek kereté-
ben évente 200 milliós elô-
irányzatból kerül sor a Békés-
csaba közigazgatási területén
lévô járdák átépítésére és fel-
újítására.
A nyílt közbeszerzéses el-

járást követôen a négy nyer-
tes cég 2008 szeptemberé-
ben elkezdte a munkálatokat.
A tavalyi felújítások keretében
64 (közel 22 300 négyzetmé-
ternyi) járda átépítése készült
el. A mûszaki megoldások ut-
cánként eltérôek: 80%-ban
aszfaltozott járdák épültek 1–
1,2 m szélességben, 20%-
ban felújítás jellegû, járdala-
pos járda épült vagy a meg-
lévô járdalapok átrakása tör-
tént meg. A felújítások folya-
mán a cégek, a mûszaki el-
lenôrök és az önkormányzat
jól és rugalmasan együtt-
mûködött a lakossággal, így
mindenki örömére tavaly no-
vember elején sikeresenmeg-
történt a mûszaki átadás-át-
vétel.
A 2009. évi járdaprogram

jelenleg az elôkészítés és a
tervezés fázisában van. A ter-
vek szerint hatvanegy (mint-
egy huszonnégyezer négy-
zetméternyi) járdaszakasz
újul meg az idén. Nyílt közbe-
szerzési eljárás során választ-
ják majd ki a tervezôt, és vár-
hatóan szeptemberben kez-
dôdnek el a kivitelezési mun-
kálatok az utcákban.

(A 2009. évi járdafelújítási
program részleteirôl lapunk
4. oldalán olvashatnak.)

Rengeteg ember jött már-
cius 15-én a Szent István

térre és a Kossuth térre ünne-
pelni, magyarságát megélni
és a programok kedvéért. Állt
a tömeg az út mellett, majd a
Kossuth-szobornál, a gyere-
kek a huszárokat és a tánco-

sokat lesték, a felnôttek el-el-
merengtek kicsit.
Rendkívül látványos volt az

a menet, amelyben a József
Attila iskola huszárai, a Hét-
próbás Néptánciskola növen-
dékei, a Körös-parti Vasutas
Koncert Fúvószenekar és a

Kentaur Lovasegylet huszárai
érkeztek a városháza elé. A
díszmenet az országzászló
felvonása után a Kossuth-szo-
borhoz vonult, ahol Józsa Mi-
hály köszöntötte a kitüntetés-
ben részesült Várkonyi Jánost,
Bartus Gyulát, Forczek Gyô-

zônét, a Buda-Cash Békés-
csabai Atlétikai Club edzôi
kollektíváját és Békéscsaba
ünneplô közönségét, majd
a polgármester következett.

– Szerettem volna méltatni a
márciusi ifjakat. Beszélni sze-
rettem volna március tizen-
ötödike jelképpé válásáról.

M inden a családról szólt
március 7-én a békés-

csabai Savio Szent Domonkos
Katolikus Általános Iskolában,
a Szeged–Csanádi Egyház-
megye családnapján. Az in-
gyenes rendezvényre minden
évben kétszer kerül sor, és
olyan hívô és nem hívô érdek-

lôdôket várnak, akik a családot
mint alapvetô értéket központi
fontosságúnak tartják.
Ahogy eddig minden alka-

lommal, a jubileumi huszadik
családnapra is szép számmal
érkeztek az egyházmegye
minden szegletébôl. A legtöb-
ben Szegedrôl jöttek, de mó-

rahalmi, hódmezôvásárhelyi,
sôt pusztamérgesi látogatók-
ból sem volt hiány. Békés me-
gyébôl a házigazda csabai-
ak mellett Füzesgyarmatról,
Gyuláról, Gyomaendrôdrôl,
Sarkadról érkeztek családok,
de újkígyósi és eleki csopor-
tok is megjelentek. A csalá-

dias hangulatú, vidám gyer-
mekzsivajtól hangos esemény
napindító imával kezdôdött,
majd a köszöntô és megnyitó
beszédeket követôen ketté-
vált a társaság, hiszen a gyer-
meksereg számára koruknak
megfelelô programokkal ké-
szültek a szervezôk. A kiseb-

bekkel az iskola falai között
szakemberek foglalkoztak,
míg az iskolások – szintén pe-
dagógusok vezetésével – ellá-
togattak a BékésMegyei Mun-
kácsy Múzeumba, ahol az
„Élet a halál után” címû egyip-
tomi kiállítást tekinthettékmeg.

Méltóságteljesen ünnepelt a város
Látványos menet, huszárok, hétpróbás néptáncosok

Jubileumi családnap a Savióban
Kitûnô hangulat, vidám gyermekzsivaly
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Elkezdôdött
a tavaszi fesztivál
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Köszönet a kitüntetetteknek

O lyan emberek elôtt tisztelgünkma, akik városunkban elé-
vülhetetlen érdemeket szereztek,maradandót alkottak, ki-

emelkedôen tették a dolgukat és teszikma is –mondtamárcius
15-én VantaraGyulapolgármester a városháza dísztermében, a
kitüntetettek díszünnepségén. A vendégeket – köztük Fekete
Pált, Békéscsabadíszpolgárát – JózsaMihály köszöntötte,majd
Tóth Péter zongoramûvész játéka után átadták a díjakat.
Békéscsabáért kitüntetést kapott Várkonyi János festômû-

vész, aki a József Attila iskolában tanított rajzot, 1982 óta tagja
aMagyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, és 1988-
tól szellemi szabadfoglalkozásúként tevékenykedik. A Békés-
táji Mûvészeti Társaság alapító tagja, számos kiállításon mu-
tatta be munkáit itthon és külföldön, és rendszeresen városi
rendezvényeket segít képei felajánlásával. Mûvészetével, pe-
dagógiai tevékenységével formálta, alakította a felnövekvô
nemzedékek és a felnôttek esztétikai érzékét.
Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetésben részesült Bartus

Gyula színmûvész. Pályáját 1981-ben kezdte Nyíregyházán, ját-
szott Pécsett és Veszprémben, majd 1992-ben a Békés Megyei
Jókai Színház tagja lett. 1999-benMiskolcra szerzôdött, de 2003-
ban visszatért, és azóta is az egyik legelismertebb mûvészünk.
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2 Itthon-otthon CSABAI MÉRLEG

Csabai Mérleg ingyenes városi lap, Békéscsaba. Felelôs szerkesztõ:
Fehér József.Nyomdai elõkészítés: Várhegyiné Szántó Anikó, Várhegyi
János. Felelõs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelõ Zrt., Kozma János
cégvezetõ. Szerkesztõség: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11–17.
I/28. Telefon: 66/523-855. Megjelenik kéthetente 28 000 példányban.
E-mail: csabai.merleg@bekescsaba.hu.Hirdetésszervezés:Bayer Bt.
Terjesztésért felel: Bartyik István, telefon: 70/317-8206.

Az erdélyi népirtásról, a
százhatvan évvel ezelôt-

ti genocídiumról beszélt dr.
Gudor Botond magyarigeni
református lelkész március 7-
én a Lencsési Közösségi Ház-
ban. A „Magyar genocídium
az Erdélyi-érchegységben
1848–49.” címû elôadásában
részletesen szólt Kossuth tö-
rekvéseirôl, az áprilisi törvé-
nyekrôl, a forradalom elôzmé-
nyeirôl, a román történetírás
gyökereirôl.
Az elôadás alatt nemzeti

színû gyertya lángja emlékez-
tette a hallgatóságot a több
mint tízezer magyar áldozat-
ra. A móc felkelôk és osztrák
megbízóik már 1848 ôszén
megkezdték az Erdélyi-érc-
hegység környéki, védelem
nélkül maradt magyar telepü-
lések pusztítását.
1849-ben, az ortodox kará-

csony másnapján Enyed ka-
tasztrófája egy volt – talán a
legszörnyûbb – az Alsó-Fehér
vármegye magyarlakta tele-
pülései magyartalanításának
sorában. Ekkor zajlott az
1848–49-es szabadságharc

téli hadjárata, az ország a lé-
téért küzdött. A történtek át-
rajzolták Belsô- és Dél-Erdély,
valamint a Délvidék etnikai
térképét.
Így ír minderrôl Gracza

György Az 1848–49-iki Ma-
gyar Szabadságharcz törté-
nete címû könyvében: „Nagy-
enyed, 1849. január 8–11. A
várost felgyújtották és kirabol-
ták. 2000 ember szinte ruhát-
lanul menekült el. Legalább
400 elfogott magyart – nemre
és korra való tekintet nélkül –
a legállatiasabb kegyetlen-
séggel gyilkoltak le.”
A Magyarigentôl mind-

össze huszonöt kilométerre
fekvô Enyed híres kollégiu-
mát, az 1622-ben alapított
Bethlen kollégiumot 1658-
ban, 1704-ben és 1849-ben is
elpusztították, majd 1948-ban
érte az újabb csapás: az álla-
mosítás.
Az omladozó épületeket

2004-ben kapta vissza az
egyház, mely az erdélyi szór-
ványmagyarság jelenéért, jö-
vôjéért küzd.

Vándor Andrea

S tílusosan március 15-én
három óra tizenöt perckor

csendült fel a Himnusz a Bai-
czer zenekar kíséretével Me-
zômegyeren, a Kossuth utcá-
ról nyíló Március 15. tér néva-
dó ünnepségén.
A szép számban megjelent

vendégeket – köztük Vantara
Gyula polgármestert – Varga
Gábor, az Arany János Mûve-
lôdési Ház vezetôje köszöntöt-
te, majd Hricsovinyi Tamás, a
körzet önkormányzati képvise-
lôjemondott ünnepi beszédet.
Ahogy fogalmazott, feleme-
lô kötelességünk emlékezni
történelmi sorsfordulónkra,
amelytôl többnek, igazabbnak
érezzük magunkat, és amely-
ben a polgári haladás volt a

tét, akárcsak napjainkban. A
délután megkapó momentu-
ma volt, hogy a tér avatására
szánt nemzeti színû szalagot
három kisgyermek – Futó Vin-
ce, Zsombor és Zsófia – tartot-
ta. A szalagot a polgármester
vágta át, Hricsovinyi Tamás
egy darabkáját rögtön neki is
adta, hogy „meg ne feledkez-
zék a megyeriekrôl”, majd kö-
zösen egy kôrisfát ültettek.
Az ünnepség ezután a

mûvelôdési házban folytató-
dott, ahol a szabadságharc
tiszteletére címerkiállítást ren-
deztek. Mûsort adott a Mezô-
megyeri Asszonykórus, az
Arany Színjátszó Kör és a Tre-
fort Ágoston Fiúkórus.

M. E.

A parlament március másodi-
kán fogadta el a gazdasági
válság miatt munkanélkülivé
vált emberek megsegítésére
az állami garanciavállalásról
szóló törvényt. A részletekrôl
Molnár László, Békéscsaba
országgyûlési képviselôje
számolt be az MSZP-irodán.
A döntés értelmében áthi-

daló kölcsönben részesülhet-
nek a lakhelyükként szolgáló
házra, lakásra azok az adó-
sok, akik munkájukat 2008.
szeptember 30-át követôen
veszítették el és más lakóin-
gatlannal nem rendelkeznek.
Feltétel még, hogy a felvett hi-
tel összege nem haladhatja
meg a húszmillió forintot, és az

álláskeresônek legalább havi
tízezer forintos törlesztôrészle-
tet kell vállalnia. Amennyiben a
hitel életbiztosítási szerzôdés-
sel vagy lakás-elôtakarékos-
sági szerzôdéssel kombinált,
fizetnie kell a hatályos szerzô-
dés szerinti biztosítási díjat
vagy megtakarítási összeget
is. Az áthidaló kölcsönt az
adósok annál a banknál igé-
nyelhetik, amelynél a hitelt fel-
vették, a hitelszerzôdés meg-
kötését ez év szeptember 30-
ig kezdeményezhetik. Az áthi-
daló kölcsön két évre szól,
összege az eredeti törlesztô-
részlet és az adós által vállalt
törlesztés különbözete.

Mikóczy

A huszonöt napos rendez-
vény keretében tizenhét hely-
színen közel ötven produkciót
láthatnak az érdeklôdôk, a
palettán megjelenik a ko-
molyzene, a könnyûzene, a
jazz, a tánc, az irodalom, a
képzômûvészet, a filmvetítés
és a színházi elôadás. Az elsô
napon Szalóki Ági jazz-folk
énekes A vágy muzsikál cím-
mel adta elô a búgó hangú
Karády Katalin legendássá
vált dalait. A fesztivál elsô he-
tében hallhattuk a Pribojszki
Mátyás Band blues muzsiku-
sait, akik „zenei felfedezésre
váró új ízeket” nyújtottak.
Ugyancsak az ifjúsági házban
mutatta be az Új Színház a
Veszedelmes viszonyokat
többek közt Tordai Terivel és
azzal a Kovács Krisztiánnal,
aki a Csabai Színistúdió nö-
vendéke volt. A Vigadóban
Szabadi Vilmos hegedûmû-
vész és Vígh Andrea hárfa-
mûvész adott kamarakoncer-
tet, a Phaedrában pedig tánc-
mesét láthattunk a VSG-
Danszgrupp elôadásában. Az

ifiház nagytermében Építsünk
hidat címmel zenés irodalmi
esten emlékezhettünk Wass
Albertre Simó József elôa-
dómûvész és az Ismerôs Ar-
cok zenekar közremûködésé-
vel. Ugyancsak a nagyterem-
ben tartotta A bábu visszavág
címû lemezének bemutató-

koncertjét a KFT, a Munkácsy-
emlékházban pedig Kiss
György szobrászmûvész kiál-
lítása nyílt meg.
A fesztivál elsô hetének

visszhangja pozitív, a folyta-
tásbanmég számos program
várja az érdeklôdôket.

Mikóczy Erika

Jubileumi
családnap
a Savióban

A rendezvény vendége volt
Vantara Gyula, Békéscsaba
polgármestere is, aki köszön-
tôjében a családon belüli szo-
ros kötelékekrôl, a szülôi pél-
damutatás felelôsségének fon-
tosságáról beszélt,melynek je-
lentôségét napjainkban még
inkább hangsúlyozni kell.
Az ünnepélyes megnyitót

követôen a Szegedi Hittudo-
mányi Fôiskola tanára, dr. Ke-
szeli Sándor tartott elôadást
„A családmissziója és a plébá-
nia” címmel,majd az ebédszü-
net után kis csoportos beszél-
getések keretében indult mû-
helymunka, melynek témája a
család egysége és nélkülözhe-
tetlen szerepe volt. A nap dél-
utáni szentmisével zárult, me-
lyet megelôzôen a jelen lévô
családok megkóstolhatták a
szervezôk által gondosan el-
készített méteres kalácsot,
amelybôl mindenkinek jutott
bôven, hiszen a huszadik sze-
ged–csanádi egyházmegyei
családnap alkalmából ez a bi-
zonyos kalács éppen húsz
méter hosszúságúra nôtt.

Pataky Attila volt a sztár-
vendége az immár 29.

alkalommal megrendezett
Frankó Dance Fesztiválnak,
melynek ezúttal a Csaba
Center adott otthont. A sztár-
zenekarok sorában ott talál-
tuk az Irigy Hónaljmirigyet,
Márkot, a DÉJA-VU-t, de fel-
lépett a Fit Dance Center
tánccsoportja is. Az est várva
várt sztárja Pataky Attila volt,
aki ezúttal is meghódította
a közönség szívét. Természe-
tesen nem maradhatott el az
immár hagyományos üzlet-
ember-találkozó sem, melyet
Frankó Attila szervezô, ötlet-

gazda együttmûködô partne-
rei számára hív életre évrôl
évre. Az ideit Ferenczi Attila

(Fidesz) képviselô nyitotta
meg, s Juhász Adrienntôl hall-
hattunk gyönyörû operett-

részleteket. Most mintegy 58
üzleti partnerrel büszkélked-
hetett a fesztivál, s mintegy
száz üzletember vett részt a
találkozón. A szponzorok kö-
zül több cég képviselôje tar-
tott prezentációt. A fesztivált
megelôzôen, délelôtt 58 vér-
adótól mintegy 26 liter vér
gyûlt össze.
A több mint egy évtizedes

múltra (az elsô 1997-ben volt)
visszatekintô rendezvény fô-
védnöke Vantara Gyula pol-
gármester volt. Remélhetôleg
a jubileumi 30. Frankó Dance
Fesztiválon is ott lehetünk
majd jövôre. Vándor

Elkezdôdött a fesztivál
Szalóki Ági A vágy muzsikáját adta elô
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Frankó Dance Fesztivál
Sikeres volt az üzletemberek találkozója

Téravató Mezômegyeren

Erdélyi magyar
genocídium 1848–49.

Áthidaló kölcsön

A SZLOVÁKGIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS
ISKOLA, ÓVODA ÉS KOLLÉGIUM
értesíti a kedves szülôket, hogy a 2009/2010-es nevelési
évben az óvodai ellátást igénylô gyermekek nyilvántar-
tásba vétele az alábbi helyszínen történik:
Békéscsaba, Jilemnicky u. 1. (a kórház mentôbejáratával szemben)

A JELENTKEZÉS IDEJE:
2009. április 15. (szerda) 8.00–18.00 óra
2009. április 16. (csütörtök) 8.00–18.00 óra
2009. április 17. (péntek) 8.00–12.00 óra

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

A jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta, valamint a szülô (gondviselô) személyi igazolványa, lak-
címigazolványa szükséges.

A szlovák óvoda a férôhelyek függvényében Békéscsaba egész terü-
letérôl várja az óvodába jelentkezôket.

Érdeklôdni lehet a 66/453-530-as telefonszámon.

JELENTKEZÉS A SZLOVÁK ÓVODÁBA

NYÍLT NAPOK: 2009. március 30. – április 8.



...és ne feledd:minden szombaton 22.00 órától RETRO BULI
a Casinóban a Juventus rádióval!

PHAEDRA KÖZÉLETI
KÖZPONT
5600 BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 10.

3CSABAI MÉRLEG Város és vidéke

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

e-mail: lencsesikozhaz@mail.globonet.hu

A VII. „Csak tiszta forrásból…” címû, a Kárpát-medencében élô és al-
kotó magyar fotósok számára kiírt pályázat kiállítása megtekinthetô
április 10-ig, hétköznapokon 8–18 óráig az intézmény nagytermében.

Március 27., péntek 17.00: Petrikó Gabriella gyógyszerész „Allergiás
betegségek gyógyítása homeopátiával” címû elôadása.

Március 28., szombat 10.00: Szôke János fotómûvész tart bemutató-
val egybekötött elôadást Tárgy- és portréfotózás címmel a Márvány
Fotómûhely foglalkozásán.

Március 30., hétfô 14.30: A nyugdíjasklub vendége dr. Ferenczi Attila
háziorvos.

Április 1., szerda 16–18 óráig:Mesekuckó játszóház. Szélforgó és pa-
pírvirágok készítése.

Április 5., vasárnap: A természetjáró kör városnézô mûemléki túrája
a Szeghalom–Füzesgyarmat útvonalon. Indulás 8.00 órakor a busz-
pályaudvar 18-as kocsiállásáról.

Április 8., szerda 16–18 óráig: Mesekuckó játszóház. Húsvéti deko-
rációk, nyuszifigurák készítése.

Április 6., hétfô 15.00:Ôszibarack-metszési bemutató dr. Sicz György
kertészmérnök vezetésével. Találkozás 14.30-kor a közösségi háznál.

KISKÖZÖSSÉGEK, EGYESÜLETEK ÖSSZEJÖVETELEI:
Nyugdíjasklub: hetente hétfôi napokon 14–17 óráig.
Kertbarátkör:minden hónap elsô hétfôjén, 17 órakor.
Ifjúsági horgászklub:minden héten kedden 16–17 óráig.
Lakótelepi Tömegsport Egyesület: fogadóórák keddi napokon 17–19-ig.
Márvány Fotómûhely:minden kedden 17–20 óráig
Mesekuckó: játszóházi foglalkozások minden szerdán 16–18 óráig.
Városi Polgárôr Egyesület: szolgálati beosztás minden hónap utolsó

szerdai napján, 18–20 óráig.
Csipkeverô klub: kéthetente, kedden 15–18 óráig.
Reménysugár klub: kéthetente, csütörtökön 18–20 óráig.
Meditációs klub:minden héten csütörtökön 18–20 óráig.
Jógaklub:minden pénteken 18–20 óráig.

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

A BÉKÉSCSABAI TAVASZI FESZTIVÁL keretében:

HÁZASSÁGKÖTÉS
Pintér Viktória és Kiss Csaba.
SZÜLETÉSEK
Püski Gábor és Vandlik Enikô fia Tamás, Koósz István és Deák Mag-
dolna leánya Kiara Zoé, Máté Gábor és Galovicz Éva fia Ádám, Sán-
ta Krisztián Gyula és Fazekas Tünde fia Máté Dániel, Varga Balázs és
Gergôcs Szilvia fia Kevin Ármin, Király Csaba és Budai Anna fia Le-
vente (Újkígyós), Gál Mihály Antal és Fehér Andrea Krisztina leánya
Vivien Krisztina (Köröstarcsa), NagyMihály és Fábián Ildikó Tímea fia
Kende Mihály, Vida János és Kepka Szilvia leánya Jázmin Dóra, Égi
József és Buzás Edina leánya Janka, Varga István és Galló Erika fia
Máté (Mezôberény), Szatmári István és Csaba Csilla leánya Tímea
(Szarvas), Pecze Attila és Vámos Csilla leánya Jázmin (Mezôberény),
Laurinyecz Tamás és Hopka Tünde leánya Vivien (Kétsoprony), Ki-
szel Endre és Arnóczki Szilvia leánya Adrienn (Csabacsûd).
HALÁLESETEK
Molnár Albert (1933), Szabó Antal (1910, Mezôberény), Mészáros Mi-
hályné Szôke Erzsébet (1919, Mezôberény).

ANYAKÖNYVIHÍREK

MÁRCIUS 27., PÉNTEK

BLUES HÁZ (IFIHÁZ, BCS.)
ÁPRILIS 2., CSÜTÖRTÖK

FEKETE JENÔ & MUDDY SHOES

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: 06-30/85-4444-8Klasszikus sörözô jelleg. Hanyag elegancia

Jegyek kaphatók a Tourinform-irodában, a Diáktanyán és a Center Mozi jegypénztárában.

2009. március 26. 19.00

PHAEDRADUMASZÍNHÁZ
Fellépnek: Kovács András Péter

és Dombóvári István

2009. április 6. 18.00

PAULINYI TAMÁS:
2012, világvége,

vagy spirituális felemelkedés

Tintaszív (német–angol–amerikai családi kaland) 12 év
Marley meg én (szinkronizált amerikai vígjáték) 12 év
Kutyaszálló (szinkronizált amerikai vígjáték) KN
Milk (amerikai életrajzi dráma) 16 év, 2 Oscar-díj
Kétely (amerikai dráma) 12 év
Valami Amerika 2 (magyar vígjáték) 12 év

Szörnyek az ûrlények ellen (szinkronizált amerikai anim.) 12 év
Dragonball: Evolúció (szinkronizált amerikai akció-kaland) 12 év
Kutyaszálló (szinkronizált amerikai vígjáték) KN
Berlin Calling (hangalá.-feliratos német zenés) 16 év
Együtt (svéd–dán–olasz vígjáték) 16 év
Gettó milliomos (angol–amerikai krimi) 12 év, 8 Oscar-díj
Apaföld (magyar játékfilm) 12 év

Március 26. – április 1.

Április 2–8.

Március 26., csütörtök, 18.00
Ifiház, nagyterem:
„Adjátok vissza a hegyeimet!”
– Koltai Gábor filmjének vetítése

Március 26., csütörtök, 20.00
Ifiház, Casino: a Budapest Acoustic
Band koncertje (belépôjegy: 500 Ft)

Március 26–27., csütörtök–péntek
Munkácsy-emlékház:
„Múzeumsorsok nyomában…”

Kisnemesi Otthonok VII. Országos
Találkozója

Március 27., péntek
Ifiház, nagyterem:
(Elsô) Csabai Bluesház a Csabai Csípôs
Blues Club rendezésében
19.00 Kuss Tücsök
20.15 Pribojszki Mátyás & Ripoff

Rakolnikov
21.20 Póka Egon Experidence

(Vendég: Tóth János Rudolf)
23.00 Takáts Tamás Blues Band

Dohányzásmentes rendezvény!
Belépôjegyek: elôvételben 1200 Ft,
a helyszínen 1500 Ft)

Március 28., szombat
Ifiház, Casino: Jazz-szombat
21.00 Zenél a Trió inFúzió (ingyenes)

22.30 Zenél: Balázs Elemér
és a Ha-Us Group (ingyenes)

Március 30., hétfô, 9.00
Ifiház, nagyterem:
a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
hangversenye
(Vezényel: Somogyi-Tóth Dániel)

Március 30., hétfô, 17.00
Ifiház, Art Caffé:
„Vendégünk a szomszéd régió”
– aradi képzômûvészek tárlata

Április 1., szerda
Ifiház: Városi Ifjúsági Parlament

Április 3., péntek
Ifiház, nagyterem:
18.00 Jótékonysági gálamûsor

Ale Patrícia javára
(Fellépôk: Csabai Színistúdió,
Nyíri Lajos Táncsport Egyesület,
Unique Dance Team, a Kemény Gábor
szakközépiskola gitárklubja,
Deák Mónika, Hemzô Csaba)
21.00 Casinó: PROSECTURA-koncert

Április 4–5., szombat–vasárnap
Ifiház: agykontroll ultra tanfolyam

Április 9., csütörtök
Ifiház: Old Boys-koncert

TEREMBÉRLETI LEHETÔSÉG – érdeklôdni Pintér Viktóriánál a 30/577-8759-es telefonon.

AzOrszágos Rendôr-fôka-
pitányság által összeállí-

tott négy kiadvány felöleli azo-
kat a tudnivalókat, melyekrôl
az iskolarendôrnek egy-egy
általa tartott osztályfônöki
órán beszélnie érdemes. A ki-
adványok a gyermekek nyel-
vén, érthetô módon foglalják
össze a mondandót, ezzel is
segítve az iskolarendôrök
munkáját. A kiadványok vé-
gén feladatlap található,
amellyel részben felmérhetô,
mi maradt meg az óra végén
abból az ismeretanyagból,
amit a rendôr leadott, más-

részt a megfejtések beküldé-
sével nyerni is lehet.
Az ORFK–OBB a kiadvá-

nyokon túlmenôen alsó tago-
zatos gyermekeket célzó
KRESZ-memória és KRESZ-
puzzle társasjátékokat is eljut-
tatott a megyébe, melyek le-
hetôvé teszik, hogy az iskola-
rendôrök által tartott óra játé-
kos formában érhessen véget.
Megyénkben 96 hivatásos

állományú rendôr 97 általános
iskolával vesz részt a program-
ban. Közülük 22-en a Békés-
csabai Rendôrkapitányság te-
rületén látják el feladatukat.

Immár másodszor adomá-nyozott hétmillió forint
összértékben orvosi eszközö-
ket a BASF Hungária Kft. Idén
a cukorbetegek életminôsé-
gét segíti a ma elérhetô leg-
fejlettebb technológiájú vér-
cukormérô rendszerrel, ösz-
szesen 15 darab Guardian
Real Time CGM készülékkel
és a hozzájuk tartozó 350 db
szenzorral. Az adomány se-
gítségével akár több száz –
köztük számos Békéscsabán

élô – cukorbeteg ellátását,
nyugalmát és egészsége-
sebb életét biztosíthatja a
vegyipari vállalat. A készülé-
kek több százszor annyi infor-
mációt adnak a vércukor-
szintrôl, mint a hagyományos
napi többszöri ujjbegyszúrás,
így segítségükkel a vészhely-
zetek elkerülhetôk, hiszen
amint rendellenesen magas
vagy alacsony értéket mér-
nek, azonnal éles hangjelzés-
sel figyelmeztetnek.

Arról, hogy ez a nap 161 esz-
tendeje fejezi ki nemzetünk
szabadság utáni vágyát.
Azonban az élet közbeszólt.
Ma olyan hatások érik társa-
dalmunkat, amelyek mellett
nem mehetünk el… Válság
van, amely egy korszakos vál-
tozás látványos és gyötrô kí-
sérôjelensége. Választott ve-
zetôink tehetetlenül asszisz-
tálnak a folyamathoz, mi Bé-
késcsabán azonban tesszük a
dolgunkat. Nagyszabású be-
ruházásokra készülünk, prog-

ramjaink a tervezett ütemben
folynak, megmaradnak a
munkahelyek, és reményeink
szerint újak létesülnek. A ’48-
as forradalmárokhoz hason-
lóan érezzük a hanyatlás sze-
lét, tudjuk, hogy ez ellen egy
új irány, az összefogás politi-
kája emelhet gátat. Ne csüg-
gedjünk, dolgozzunk tovább
együtt, és higgyünk egymás-
ban – mondta Vantara Gyula.
A program folytatásaként

a Fiatal Színházmûvészeti
Szakközépiskola tanulói ad-
ták elô a Tûzön át az égbe

címû zenés irodalmi mûsort
Vikidál Gyula közremûködé-
sével, majd koszorúzással zá-

rult a békés, méltóságteljes
ünnepség.

M. E.

Méltóságteljesen ünnepelt a város
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�

Iskolarendôrök

A cukorbetegekért
Folyamatos vércukormérô monitorokat adományozott a
békéscsabai Réthy Pál Kórház-Rendelôintézet diabetoló-
giai centrumának a BASF. Ama elérhetô legfejlettebb tech-
nológiájú mûszereket dr. Gyimesi András osztályvezetô fô-
orvos vette át Békéscsabán.

Vantara Gyula polgármester: április 17-én 8.15–12.00-ig
Bejelentkezés: 66/523-801, a polgármesteri titkárságon.
Hanó Miklós alpolgármester: április 24-én 9.00–12.00-ig
Ügyfélfogadás érkezés szerint, telefon: 66/523-805
Köles István alpolgármester:március 27-én 9.00–12.00-ig
Bejelentkezés: 66/523-806.
Dr. Szvercsák Szilvia aljegyzô: április 3-án 9.00–12.00-ig
Bejelentkezés: 66/523-802.

Több színdarabot írt, a Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége
pályázatán harmadik helyezést ért el. Emlékezetes Életek
árán címû drámája, amellyel az 1956-os forradalomnak állított
emléket az ötvenedik évfordulón.
Békéscsaba Sportjáért kitüntetést kapott Forczek Gyôzôné

testnevelô, a kettes iskola pedagógusa, akinek tanítványai kö-
zül többen a válogatottságig vitték. Szakmai irányításának kö-
szönhetôen az intézmény két alkalommal az ország legered-
ményesebb, tavaly amásodik legeredményesebb iskolája lett.
Húsz évig volt a nôi kézilabdaklub utánpótlás-nevelô edzôje,
jelenleg a fiúk versenyeztetését biztosító egyesület elnöke.
Ugyancsak Békéscsaba Sportjáért kitüntetésben részesült a
Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club edzôi kollektívája,
amelynek tagjai a következôk: Tóth Sándor, Czeglédi Katalin,
Germán Tibor, Urbanikné Rosza Mária, Kurucsó Péter, Solticz
Kálmán, Medovarszki János, Erdôs Péter, Eperjesi László,
Adorján László, Forczek Gyôzô és Vaszkán Gábor. Az atlétikai
klub 2008-ban, az utánpótláskorúak pontversenyében az elsô
helyen végzett, abszolút pontversenyben a harmadik helyen
zárt. Versenyzôik harmincnyolc országos bajnoki címet, nyolc-
vanegy érmet nyertek, a nemzeti korosztályos válogatottba
nyolcan kaptak meghívást.Márton Anita, Petrovszki Tibor és
Baji Balázs döntôsként végzett a junior világbajnokságon.

Köszönet a kitüntetetteknek
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL�
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ALUMÍNIUM ÉS MÛANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK

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

REK LÁM- ÉS 
REN DEZ VÉNY SZER VE ZÉS
Telefon: 06-30/326-8630 – TÓTH PRODUKCIÓ

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

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

■ Hétvezér u. páros oldal,
■ Csongor u. páros oldal,
■Május 1. u. páros,
■ Petényi u. páratlan,
■ Petényi u. páros,
■ Élôvíz-csat. m. járda (Málnás u.
gyaloghíd–Körte sori közúti híd),

■ Dr. Becsey O. u. páros oldal 
(Bajza u. és Aulich u. között),

■ Gyulai út (az Alkotmány u. 
és a Bogárházi sétány között),

■ Dr. Becsey O. u. páratlan oldal 
(Aulich u. és Degré u. között),

■ Lencsési út páros (a Profi áruház
és a Lencsési út 50. sz. között),

■ Felsôkörös sor (az Ilosvai u. 
és a Féja Géza tér között),

■ Lencsési út páratlan oldal (a
buszforduló és az 57. sz. között),

■ Sás köz 1–23. sz. között 
(a garázsok felôl),

■ Kaszáló köz 1–23. sz. között 
(a garázsok felôl),

■ Vilim u.,
■ Szemere u. páros,
■ Bánát u. páratlan (a Csányi u. 
és a Kölcsey u. között),

■ Bartók 39–41–43–45.,
■ Szigligeti u. páros oldala,
■ Bartók B. út (a Tulipán u. 
és a Gábor Áron u. között),

■ Andrássy út (a Trefort u. 
és a Kazinczy u. között),

■ Kazinczy u. (a Szerdahelyi u. 
és a Tábor u. között) páros oldal,

■ Kazinczy-ltp. 27.,
■ Pöltenberg u. páratlan oldal 
(a Kazinczy és a Péky u. között),

■ Földváry u. páratlan,
■ Szigetvári 15., 15/1., 13/A, 13.,
11., 9. sz. elôtt,

■ Szerencs u. páros oldala,
■ Áchim-ltp. 18–19.,
■ Áchim-ltp. M1, M2,
■Mokry u. (a Zöldfa u. 
és a Schweidel u. között),

■ Németh Lajos u.,
■ Orgona u. páros, 

■ Orgona u. páratlan, 
■ Zrínyi u. páros (a Nagy B. J. u. 
és a Zrínyi u. 42. sz. között),

■ Szepesi u. páratlan,
■ Gyöngyösi u. páros (a Tompa u.
és a Batsányi u. között),

■ Gyöngyösi u. páros (a Rózsa u.
és a Franklin u. között),

■ Kertész u. páros (a Jósika u. 
és a Bessenyei u. között),

■ Szatmári u. páratlan (a Kassai u.
és a Szepesi u. között),

■ Francisci Dániel u. páratlan,
■ Toldi u. páratlan oldal,
■ Tompa u. páros (a Reviczky u. 
és a Bessenyei u. között),

■ Szegfû u. páros (a Tavasz u. 
és a Franklin u. között),

■ Báthory u. páros (a Franklin u. 
és a Tompa u. között),

■ Gajdács u. páratlan (a Rózsa u.
és az Úttörô u. között),

■ Liliom u. páros, 
■ Gorkij u. páros (a Franklin u. 
és a Mese-köz között),

■ Viola u. páratlan (a Franklin u. 7.
számig),

■ Csáki u., 
■ Tavasz u. (a Radnóti u. 
és a Nyugati u. között),  

■Mese-köz,
■ Bem u. páratlan (a Tompa u. 
és az Orosházi u. között),

■ Nagy Sándor u. páratlan, 
az Iskola utcáig, 

■ Nagy Sándor u. páros, a 70. sz.-
ig, az Iskola utcától egész utca,

■ Lugosi u. páros, 
■ Fiumei u. (a Hercules u. 
és a Kereki u. között),

■ Szécsi u. (a Fô utcáig),
■Harang u. páratlan, a 13. számig,
■ Hadnagy u. páros oldala 
(a Nógrádi u.-ig),

■ Babits Mihály u. páratlan oldala,
■Marx tér, orvosi rendelô, a postá-
hoz vezetô járda (a Sport utca
folytatása).

Tavasszal egy másik program
keretében 14 millió Ft-ból új jár-
dalapos járdák építésére is sor
kerül, lakossági igények figye-
lembevételével.

A Békéscsabai Kistérségi Tár-
sulás társulási tanácsa a kö-
zelmúltban elfogadta a 2009.
évi, közel 1,3 milliárdos költ-
ségvetését, mely elsôsorban
a kistérség szociális intéz-
ményeinek ellátását szolgál-
ja. Mint ismeretes, a kistér-
ségi társulás a fenntartója
a családsegítô központnak,
az egyesített szociális intéz-
ménynek és 2008 januárjától
a csabai Életfa idôsek ottho-
nának is. Ezen intézmények
mûködtetéséhez a kistérségi
fenntartás kapcsán úgyneve-
zett kiegészítô normatívát le-
het igényelni az államtól, ami
2009-ben 237 millió Ft-ot

eredményezett. Igaz, hogy ez
a kiegészítô normatíva évrôl
évre csökken, de jelenleg
még így is megéri ezen intéz-
mények kistérségi társulási
fenntartása.
További források a pályá-

zati lehetôségekben vannak,
amelyekre az elmúlt években
szép példával szolgálhattunk.
A közelmúltban egyik legis-
mertebb pályázati forrás a téli
közmunka pályázat volt, ami-
nek következtében három és
fél hónapon keresztül tudtunk
foglalkoztatni 56 hátrányos
helyzetben lévô személyt.

Dr. Banadics Attila 
munkaszervezet-vezetô

A Békés Megyei Baleset-meg-
elôzési Bizottság tizennegye-
dik alkalommal hirdette meg a
megye óvodáiban és általá-
nos iskoláiban a Közlekedés-
biztonság gyermekszemmel
címû rajzpályázatát. Békés-
csaba és illetékességi területe
harminchat intézményébôl
összesen közel hétszáz pá-
lyamû érkezett, s az alkotá-
sokból a Munkácsy Mihály
Múzeumban nyílt kiállítás.
A megnyitón a Penza óvo-

da Micimackó csoportjának
rövid mûsora után dr. Szatmá-
ri Imre múzeumigazgató, Ván
Hajnalka mûvészettörténész
és dr. Bedéné Szilágyi Berna-
dett rendôr zászlós, a rendôr-
kapitányság közlekedésren-
dészeti osztályának baleset-
megelôzési elôadója köszön-
tötte a megjelenteket Bene-
dek Barnabás rendôr alezre-

des és Tóth Zsolt rendôr ôr-
nagy társaságában. 
Míg tavaly a beküldött ké-

pek nagy része baleseteket
ábrázolt, idén a helyes közle-
kedést bemutató alkotások
voltak többségben. Az óvodá-
sok között az elsô helyet Ger-
gely Mihály, a második helyet
Salamon Anita, a harmadikat
Tobai Zoltán érdemelte ki. Az
alsó tagozatosok közül az elsô
díjat Mán Eszter, a második dí-
jat Tierra Coral Jimmy Gabriel,
a harmadikat Kazár Dóra Lau-
ra kapta. A felsô tagozatosok
körében elsô Orodán Brigitta,
második Szabó Korina, harma-
dik Sebestyén Gréta lett. A
megnyitón a Rossmann szá-
mos különdíjat osztott ki, míg
a Tesco képviselôi valamennyi
jelen lévô alkotót csokoládéval
jutalmazták.

Mikóczy

O rszágunk energiafüg-
gôsége, a világot érintô

energiaválság, egyre inkább
indokolttá teszi a megújuló
energiák széles körû haszná-
latát. Talán éppen ezért igen
komoly szakmai és általános
érdeklôdés mellett zajlott Bé-
késcsabán az I. Megújuló
Energetikai Kiállítás és Konfe-
rencia. A március 12–13-án
megrendezett programsoro-
zat kiállítás része a Csaba
Center Bevásárló- és Szóra-
koztató Központ aulájában
várta az érdeklôdôket, a fô-
ként szakmai köröket vonzó
konferenciára pedig a Phaed-
ra Közéleti Központban került
sor. Viczián János környezet-
mérnök, fôszervezô kérdé-

sünkre elmondta, hogy a ma-
gas szakmai színvonalú elô -
adásoknak köszönhetôen a
vártnál jóval többen voltak kí-
váncsiak a konferenciára. Az
elôadók között szerepelt pél-
dául a Paksi Atomerômû Zrt.
és más, energetikával foglal-
kozó vállalatok vezetôje, vala-
mint a megye és a város elöl-
járói. A szakmai tanácskozá-
son a nukleáris, a geotermi-
kus, a szél- és napenergia,
valamint a biomassza újszerû
hasznosításának lehetôségeit
ismertették a szakemberek. A
kiállítás és a konferencia Di-
óssy László szakállamtitkár
fôvédnökségével és a Paksi
Atomerômû Zrt. kiemelt támo-
gatásával valósult meg. 

Aközlekedésszervezési
irodák a Közlekedési,

Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium megbízásából or-
szágszerte felmérik a lakos-
ság utazással kapcsolatos
igényeit, véleményét. A KTI
Nonprofit Kft. Dél-alföldi Re-
gionális Közlekedésszervezé-
si Iroda munkatársai március
elején tartottak fogadóórát
a polgármesteri hivatalban,
ahol a kistérségben élôk sze-
mélyesen mondhatták el a
vasúti és a helyközi autóbusz-
menetrenddel kapcsolatos
észrevételeiket.

Berente István, a kft. regio-
nális irodájának vezetôje el-
mondta: az utasok többségé-
nek érdekét szolgáló, teljesít-
hetô javaslatokat továbbítják a
szolgáltató társaságok felé,
hogy a 2009–2010. évi menet-
rendek mind teljesebb mér-
tékben igazodjanak az utazá-
si, munkába és iskolába járási
szokásokhoz. A kistérségi fo-

gadóórákon vagy levélben ér-
kezett megkereséseket, ész-
revételeket összesítik, és az
április-májusban tartandó kis-
térségi menetrendi értekezle-
teken tárgyalnak további sor-
sukról. Békéscsabán elsôsor-
ban a Budapest–Lôkösháza
vonalon közlekedô vonatok-
kal kapcsolatban érkeztek ja-
vaslatok, de felmerült az is,
hogy sokat késnek a Románia
felôl érkezô vonatok, különö-
sen a hajnali elsô járat. Kérés-
ként merült fel, hogy az autó-
busz-csatlakozás jobban iga-
zodjon a vasúti menetrendek-
hez, és hogy Kamut és Békés-
csaba között reggel sûrûbben
járjanak az autóbuszok.
A régióban száznál több

megkeresés érkezett az iro-
dához, de továbbra is várják a
lakossági észrevételeket az
iroda címére (6721 Szeged,
Párizsi körút 8–12., e-mail:
kti.rki.szeged@kti.hu).

M. E.

Négyen pályáztak
a posztra 

Békéscsaba szennyvíz-be-
ruházási projektje to-

vábbra is a tervezett ütemben
halad. A „Békéscsaba Me-
gyei Jogú Város csatornahá-
lózatának és szennyvíztisztí-
tásának fejlesztése” címû pro-
jekthez kapcsolódó, a mérnö-
ki feladatok ellátására közzé-
tett közbeszerzési felhívás
ajánlattételi határideje 2009.
február 27-e volt.
A határidôig négy ajánlat

érkezett. Az értékelésre bíráló-
bizottság alakult, amelyben –
az elôírásoknak megfelelôen –
egy-egy fô képviseli a támoga-
tót (Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség), a közremûködô szer-
vezetet (Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Fejleszté-
si Igazgatósága) és Békéscsa-
ba önkormányzatát. A bizott-
ság munkájában városunk ré-
szérôl Hanó Miklós alpolgár-
mester vesz részt. Munkájukat
szakértôk segítik. 
A beérkezett ajánlatok fel-

bontása után megkezdôdött
a vizsgálatuk. Hiány esetén
pótlásra szólítják fel az aján-
lattevôket, amennyiben ez
megtörténik, a bizottság érté-
keli az ajánlatokat.

Az eredményhirdetés ter-
vezett idôpontja: 2009. már-
cius 27.

2009. évi járdafelújítási program

Kistérségi költségvetés

Javaslatok 
a menetrendhez

Megújuló energetika

Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel

Békéscsabán Fényesi utca 24. alatti, 180 m2-es,
kertes családi ház eladó 
(4 szoba, nappali, étkezô, konyha, kamra, mosókonyha, 2 fürdôszoba,
2 WC, 3 éve teljesen felújítva, új tetôszerkezettel, elôtetôkkel, új hôszi-
getelt nyílászárókkal, 8 cm hôszigeteléssel, gáz- és vegyes tüzelésû ka-
zánnal, központi fûtéssel, kandallóval, klimatizált, igényes, új belsô ki-
alakítással, dupla garázzsal, nagy terasszal, melléképületekkel, par-
kosított, játszóteres udvarral, rendezett kis hobbikerttel, fúrott kúttal). 

Ár: 27 millió Ft. Telefon: 20/953-2616, 70/421-7024. 
Képek: picasaweb.google.hu/vgrafika.

Jogosítvány? – Thermál Autósiskola
Tanfolyam indul 

2009. április 6-án 16 órakor.
Helyszín: Békéscsaba, ifiház.

Jelentkezés a fenti idôben és helyszínen.
Elôzetes információ: Horváth László,

30/938-8981, www.termalautosiskola.hu.
Színvonalas oktatás olcsón? Thermál Autósiskola

Thermál
AUTÓSISKOLA

BÉKÉSCSABA, 
Bíbic köz 5.
Telefon:

(66) 457 442
(30) 938 8981

Horváth László
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Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyûlése 22/1992. (VII. 9.)
szám alatt rendeletet alkotott az építészeti értékek helyi védel-
mérôl. A rendelet 8. §-a intézkedik a fenntartás támogatásáról.
8. § (2): „A támogatást igényelheti magánszemély és nem gaz-
dálkodó szervezet, intézmény, akinek (amelynek) az épület,
építmény tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.”

Támogatás adható: védelemre érdemes, felújításra, korsze -
rû sítésre szoruló épületre, építményre vagy annak részére,
olyan épületre, építményre vagy környezeti érték megóvására,
ami a város védett területére esik és felújítását az építésügyi ha-
tóság elrendelte vagy mûszakilag indokoltnak tartja. Azonos in-
gatlan három éven belül ismételten nem részesülhet támo-
gatásban.

Támogatás az egyes épületek esetében az alábbiakra nyújt-
ható:
a) lakás céljára szolgáló, oldalhatáron álló épületek esetében a
védelemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô
építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó fôhomlokzatra és
az oldalkert felôli homlokzat felújítására;

b) lakás céljára szolgáló, szabadon álló épületek esetében a vé-
delemre érdemes, a város hagyományos arculatát ôrzô épí-
tészeti, népi építészeti jegyeket hordozó, közterületrôl látha-
tó homlokzatok felújítására;

c) közösségi épületek esetében (pl. kereskedelmi, szolgáltató
épület stb.) védelemre érdemes, a város hagyományos ar-
culatát ôrzô építészeti, népi építészeti jegyeket hordozó hom-
lokzatok felújítására, a belsô terek rehabilitációt igénylô „ere-
deti” állapotot tükrözô (belsôépítészeti terv alapján történô)
helyreállítására.

Az önkormányzat költségvetésébôl részesülô intézmények fel-
újítási igényeinek fedezetére az éves pénzügyi keretük szolgál.
Az egyházak a kisebbségi, érdekegyeztetô és külkapcsolati bi-
zottság felé nyújthatnak be e tárgyú homlokzatfelújítási és -kor-
szerûsítési pályázatot.

A pályázat tartalmi követelményei:
– a pályázó adatai (név, lakcím, telefonszám), a védendô épület
címe, leírása, mûszaki adatai (alapterület, lakásszám stb.), a
meglévô állapot fotói;
– az ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapját csatolni
kell;
– az elôirányzott költségeket be kell bemutatni (kivitelezési aján-
lat vagy tervezôi becslés);
– fel kell tüntetni a saját erôforrást, valamint az igényelt támo-
gatás összegét;
– a követô évre áthúzódó megvalósítások költségeit meg kell
bontani, és a pályázatban jelezni kell;

– amennyiben a felújítás építési engedélyhez kötött, úgy az
errôl szóló határozat egy másolati példányát, illetôleg ha
az engedélyezési eljárás folyamatban van, akkor egy errôl
szóló építési hatósági igazolást kell a pályázathoz mellé-
kelve csatolni. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 21.
(kedd) 12 óra.

A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Városépítészeti Csoportjánál kell benyújtani (5600
Békéscsaba, Szent István tér 7.). A pályázatokat Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzata Városfejlesztési, Üzemel-
tetési és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el és dönt a támo-
gatás mértékérôl. A döntés elsôsorban mûszaki és városképi in-
dokoltság alapján történik. 

A bizottság döntésérôl az érdekeltek 2009. május 12-éig
(kedd) kapnak értesítést.

További információ Kis Béla városrendezônél személyesen
vagy a 66/452-252/3081-es telefonszámon kapható.

Városépítészeti csoport

PÁLYÁZAT 
vissza nem térítendô támogatásra az építészeti értékek helyi védelméhez

Pályázati felhívás 
a „Békéscsabai tehetségekért” címû 

önkormányzati támogatásra

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közmûvelôdési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága

pályázatot ír ki 

a békéscsabai állandó lakhelyû, 
felsôoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló 

tehetséges diákok 

tanulmányokhoz kapcsolódó, külföldi képzésének, 
tanulmányútjának támogatására.

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

Beadási határidô: 2009. április 27.

A Tudásház új nyitva tartása
Megkezdôdött a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár épüle-
tének felújítása. Az emeletráépítéssel, fûtéskorszerûsítéssel
járó beruházás ideje alatt a szolgáltatásokat továbbra is igény-
be vehetik a látogatók.
Köszönjük a megye lakosságának, a Tudásház látogatóinak

megértését, türelmét. Kérjük, hogy a szolgáltatásainkkal kap-
csolatos igényeiket küldjék az info@bmk.hu e-mail címre.
A felújítás után, augusztustól új szolgáltatásokkal, esztéti-

kus, korszerû körülmények között várjuk partnereinket, olva-
sóinkat. 

Városi ifjúsági parlament 
és kistérségi ifjúsági fórum

HIRDETMÉNY
A földtulajdonosok közös képviselôje 

ezúton értesíti a földtulajdonosokat, hogy

a békéscsabai NIMRÓD Vadásztársaság területére
a 2008. évi haszonbérleti díjat, 

mely bruttó 80 Ft/ha, 

2009. március 10-étôl április 9-éig fizeti.

A fizetés kedden és csütörtökön 15–17 óra között Békéscsabán, 
a Bajza utca 11. szám alatt történik.

A fizetés feltétele: – a földtulajdont igazoló okmány,
– személyi igazolvány,
– adókártya bemutatása.

Az okmányok hiányában a kifizetés nem eszközölhetô!

Azon földtulajdonosok, akik az elmúlt egy-öt év haszonbérleti díját nem
vették fel, azt egy összegben felvehetik.

Hrabovszki János közös képviselô

FELHÍVÁS

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség helyi szervezetének munkás-
tagozata felajánlásokat gyûjt a békéscsabai munkanélküliek
megsegítésére. 

Adományvonal: 06-30/983-9123 (ide várjuk a felajánlásokat), 
de leadható személyesen is a békéscsabai Fidesz-irodán 
(Szabadság tér 1/3., az antikvárium mellett). 

Az adomány bármi lehet: ruhanemû, élelmiszer, pénz stb.

Akciónknak két célja van: fel szeretnénk hívni a figyelmet a 2002 óta
tartó (hazai) vállalkozás- és munkaellenes politikára, valamint segí-
teni azokon, akik dolgozni szeretnének, de nincs rá lehetôségük.

Az összegyûlt javak kiosztására 2009. május elsején kerül sor. 
A tervezett helyszín és idôpont: az ifjúsági ház (Derkovits sor 2.) 
elôtti terület, 10 órakor.

Amennyiben ön nincs foglalkoztatva, szeretettel várjuk. Szükség lehet
a munkanélküliség igazolására (pl. a munkaügyi központ által kiállí-
tott irat).

Zelenyánszki Péter tagozatvezetô elnök
Telefon: 06-30/983-9123, e-mail: zelenyanszkip@freemail.hu

Ha valaki nem érzi jól magát,
fájdalmai vannak, lázas vagy
szédül, mérlegelni kezdi, for-
duljon-e orvoshoz vagy vár-
jon még. Az alábbi tájékozta-
tó segít eldönteni, mikor java-
solt sürgôsen orvoshoz for-
dulni.
Elsôként próbálja meg

pontosan megfogalmazni tü-
neteit, panaszait! A „nem ér-
zem jól magam”, illetve „rosz-
szul vagyok” megfogalmazás
az orvosnak nem ad támpon-
tot, így hátráltatja a diagnózis
felállítását. 
Emlékezzen vissza, mikor

kezdôdtek a panaszai. Fontos
a fájdalom színezete (tompa,
szúró, görcsös, hasogató,
éles) és erôssége. Fájdalmát
helyezze el egy 1–10-ig terje-
dô skálán. Ha lázasnak érzi
magát, mérje meg testhômér-
sékletét. Gondolja át, milyen
gyógyszereket szed, van-e
gyógyszerallergiája, milyen
korábbi megbetegedései vol-
tak, és gyûjtse össze az ezek-
rôl szóló dokumentumokat.
Vannak szituációk, beteg-

ségek, amelyek azonnali se-
gítséget igényelnek, máskor
viszont csak a saját és az
ügyeletes orvos idejét veszte-
geti a beteg.

LÁZ

A láz önmagában nem beteg-
ség, de olyan tünet, ami be-
tegségre utal. Ha nem jár
együtt más, súlyos panasz-
szal, elôször próbáljon láz-
csillapítót bevenni vagy hûtô-

fürdôt alkalmazni, sok folya-
dékot fogyasztani. 
Nem csillapodó 39 fok fe-

letti láz, aluszékonyság, ele-
settség esetén indokolt a sür-
gôs ellátás. Gyermekek, cse-
csemôk, idôs betegek foko-
zottan veszélyeztetettek, mert
hajlamosak a kiszáradásra, a
tudatzavarra.

FEJFÁJÁS

Sok szervrendszer megbete-
gedése okozhatja: szembe-
tegség, fül-orr-gégészeti elté-
rés, magas vérnyomás, ideg-
rendszeri betegségek, moz-
gásszervi betegségek, de
gyakran nem mutatható ki
szervi ok a háttérben. Új ke-
letû, erôs fejfájás, valamint kí-
sérô tünetek – hányinger, há-
nyás, szédülés, tarkómerev-
ség, látászavar, kettôs látás,
magas láz, végtaggyengeség
– esetén szükséges a sürgôs
ellátás.

TUDATZAVAR, 
ESZMÉLETVESZTÉS, 
GÖRCSÖK

Súlyos betegség tünete lehet,
ilyen esetben orvost vagy
mentôt kell hívni. Fontos az
eszméletlen beteget elsôse-
gélyben részesíteni: stabil ol-
dalfekvésbe helyezni, a légu-
takat szabadon tartani! Ehhez
gyakran az áll kiemelése is
elég lehet.

FÉLOLDALI 
VÉGTAGGYENGESÉG, 
BÉNULÁS

Az egyik oldali végtag elgyen-
gülése, lebénulása, beszédza-
var, látászavar a stroke (agy-
vérzés vagy agytrombózis)

leggyakoribb tünete. A tüne-
tek intenzitása változhat, át-
menetileg enyhülhet is. Ilyen
tünetek esetén sürgôs ellátás
szükséges!

MELLKASI FÁJDALOM

Gyakori panasz, az elszenve-
dôkben félelmet keltô jelen-
ség. Úgy érzik, a „szívük fáj”,
de a helyzet ennél bonyolul-
tabb. Mellkasi fájdalom ese-
tén számos más mellkasi
szerv problémája is állhat a
háttérben, de ennek eldönté-
se még a tapasztalt orvos
számára is több vizsgálatot
igényelhet.
Szorító, nyomó, gyakran a

vállba, karba sugárzó mellka-
si fájdalom, mely terhelésre
jelentkezik, illetve fokozódik,
szívkoszorúérgörcs, szívizom -
infarktus tünete lehet. Gyak-
ran fulladás, verítékezés, ha-
lálfélelem kíséri. Azonnal or-
voshoz kell fordulni, EKG-t
kell készíteni! 
Hasonló tünetekkel járhat

azonban a refluxbetegség is,
amelyet a rosszul záródó gyo-
morszáj miatt a nyelôcsôbe
jutó gyomorsav vált ki. Ez
szegycsont mögötti fájdal-
mat, szorítást, égô érzést
okozhat. Fizikai terheléstôl
függetlenül, típusosan fekvô
helyzetben jelentkezik. Gyo-
mortáji fájdalom, savas felbö-
fögés kísérheti.
Légvételtôl függô, illetve

légvételre fokozódó, szúró,
egy pontra lokalizálódó mell-
kasi fájdalmat tüdô- és mell-
hártyabetegségek okoznak.
Amozgásra, testhelyzetválto-
zásra, mellkasra gyakorolt
nyomásra fokozódó fájdalom

többnyire mozgásszervi (ízü-
let, izom, csont) eredetû.
Általános javaslat, hogy

erôs, illetve kísérôtünettel
járó, öt percnél tovább tartó,
hagyományos fájdalomcsilla-
pítókra nem reagáló mellkasi
fájdalom esetén sürgôsen for-
duljon orvoshoz!

HASI FÁJDALOM

A hasüreg a legtöbb szervet
tartalmazó üreg, ezért a hasi
fájdalom igen szerteágazó tü-
netcsoport. A banális szél-
görcstôl kezdve életveszélyes
problémákig terjed a hasi be-
tegségek skálája. 
Fontos a lokalizáció: felha-

si fájdalom leginkább gyo-
mor, epe eredetû. Övszerû, a
köldök magasságában vagy
a felhasban jelentkezô fájda-
lom hasnyálmirigy-problémá-
ra utalhat. Deréktájból az al-
hasba sugárzó fájdalom több-
nyire vese eredetû. Jobb al-
hasi fájdalom vakbélgyulla-
dásra utalhat, de petefészek-
gyulladás vagy veseproblé-
ma is kiválthatja. Fájdalmas
vizeléssel, csípô vizelettel járó
alhasi fájdalom leggyakrab-
ban húgyúti gyulladás jele.
Erôs, általános fájdalom-

csillapítóra, görcsoldóra nem
szûnô hasi fájdalom, pulzáló
hasi terime, hasüregbe nem
visszahelyezhetô sérv, nem
szûnô hányás, vérszékelés,
láz esetén sürgôs ellátás
szükséges.

(A 2. részt lapunk követke-
zô számában olvashatják.)

Az új nyitvatartási rend júniusig:
– szerdától péntekig 10–19 óráig,
– szombatonként 14–19 óráig.
A könyvtár hétfôn és kedden zárva tart.

A békéscsabai diákönkor-
mányzat, a DÖK-segítôk mun-
kaközössége és az ifjúsági ház
Patent diákirodája a „Körös kö-
rül ifjúság” – Békés megyei if-
júsági szolgáltató központ köz-
remûködésével városi ifjúsági
parlamentet és kistérségi ifjú-
sági fórumot szervez április 1-
jén az ifjúsági házban. A ren-
dezvény célja, hogy a diákok,

fiatalok és felnôtt segítôik né-
hány órában megosszák egy-
mással és velünk véleményü-
ket, érzéseiket a közéletrôl, a
közösségrôl, az elôítéletrôl, a
jogokról és kötelességekrôl;
keressük együtt azokat a prog-
ramokat, módszereket, helye-
ket, ahol és amin keresztül a
fiatalok elfogadást, segítséget,
figyelmet kaphatnak.

Mikor forduljon 
sürgôsen orvoshoz?
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FELHÍVÁS

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Bé-
késcsaba, Szent István tér 7.) az alábbi pályázati felhívá-
sokat teszi közzé.

Pályázati kategóriák:
I. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése 
a termelô, szolgáltató szektorban 2009/1

1.1 A pályázat célja: a növekedési potenciállal rendelkezô helyi mikro-
és kisvállalkozások jövedelemtermelô képességének növelése
technológiai korszerûsítésen keresztül

1.2 Támogatás formája: vissza nem térítendô
1.3 Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 50 %-a, de maxi-

mum 1 millió Ft
1.4 Támogatási összeg: 200 000–1 000 000 Ft
1.5 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni vál-

lalkozók

II. + 1 munkahely, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán
2009/1.

2.1 A pályázat célja: vállalkozásonként + 1 új munkahely létrehozása,
a helyi mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése
Békéscsaba Megyei Jogú Város területén 

2.2 Támogatás formája: vissza nem térítendô járuléktámogatás.
2.3 Támogatási összeg: 300 000–600 000 Ft
2.4 Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni vál-

lalkozók, nonprofit szervezetek
2.5 A támogatás csökkent és megváltozott munkaképességû embe-

rek foglalkoztatására is kiterjed

A pályázat benyújtása:
A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város hon-
lapján megjelenô pályázati dokumentáció szerinti változatlan formá-
tumban nyújtható be. 

A pályázatot 3 példányban, valamint további 1 elektronikus példány-
ban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a do-
kumentációban szereplô címre. A kérelmet hiánytalanul, minden kér-
désre választ adva és az elôírt dokumentumok csatolásával kell be-
nyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változtatásá-
ra a benyújtást követôen nincs lehetôség. 

Beadási határidô: 2009. április 24.

Információ:
További információ kérhetô a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesz-
tési osztálya munkatársától, Kis Lászlótól a 452-252-es telefonszám
1221-es mellékén, e-mailen a kisl@bekescsaba.hu címen, valamint
Sztankó Jánostól a 442-720-as telefonszámon vagy a sztanko@ bvc.hu
címen, illetve személyesen ügyfélfogadási idôben a Békéscsaba,
Szent István tér 7. I. emelet 122. számú irodában. 

A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldaláról tölthetô
le (www.bekescsaba.hu/Önkormányzat/Pályázatok/Kiírt pályázatok).

TAVASZI VÁROSI 
NAGYTAKARÍTÁS 2009. 

Március 28., szombat: Baross, Luther, Illésházi, Kazinczy u. és Szar-
vasi u. által határolt terület; I. kerület a Bartók Béla útig; VI. kerület. 

Március 29., vasárnap: Mezômegyer, Fényes, Gerla; Béke-kertek,
Oncsa-kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szôlôk, Ken-
derföldek.

Április 4., szombat: Belváros (Bartók, Szabadság tér, Szent István tér,
Luther, Jókai, Andrássy, Temetô sor által határolt terület; a Penza és
a Millennium ltp., Kazinczy-lakótelep, Lencsési lakótelep, Mokry-la-
kótelep.

A fent megadott idôpontokban a háztartásokban keletkezô nem ve-
szélyes hulladékok (pl. lom, zsákban összegyûjtött lomb, zöldhul-
ladék, kötegelt nyesedék) kerülnek elszállításra. 

A közterület szennyezésének megelôzése érdekében kérjük, hogy a
hulladékot a szállításra megjelölt napon reggel 7 óráig, amennyiben
ez nem megoldható, akkor legkorábban a megadott idôpontok elôt-
ti napon helyezzék ki. 

A lomtalanítással kapcsolatos tájékoztatás a TAPPE Kft. ügyfélszolgá-
lati irodáján a 66/447-150 telefonszámon kérhetô.

Tavaszi városi nagytakarítás 2009.
VESZÉLYES HULLADÉKOK BEGYÛJTÉSE

3. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye Március 28. 8.00–12.00
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.

4. OBI áruház parkolója Március 28. 8.00–12.00
(*-gal jelölt hulladékok 8.00–18.00)

5. FECO-FERR-FÉM Bt. telephelye Április 4. 8.00–12.00
5600 Békéscsaba, Gyár u. 2.

A megjelölt gyûjtôhelyeken mennyiségi korlátozás és átvételi díj
nélkül leadható hulladékok:
• Gépjármû-, kerékpár-gumiabroncsok
• Ólomakkumulátorok, telefonakkumulátorok
• Hûtôszekrények*
• Fénycsövek, izzók és egyéb higanytartalmú hulladékok*
• Szárazelem*
• Számítógépek, monitor, billentyûzet, fénymásolók, nyomtatók,
szkennerek, telefonok stb.

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

A FECO-FERR-FÉM Bt. telephelyén  háztartásonként összesen max.
10 kg mennyiségig díjmentesen leadható veszélyes hulladékok:
• Festék-, lakkhulladék
• Szerves oldószerek, melyek festékek eltávolításából keletkeznek
• Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
• Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók
• Növényvédô szerek
• Olaj és zsír

Veszélyes hulladékok és a lomtalanítás körébe nem tartozó nem
veszélyes  hulladékok begyûjtésével kapcsolatban további felvi-
lágosítás a FECO-FERR-FÉM Bt. telephelyén, a 66/435-266-os
vagy a 20/942-8392-es telefonszámon kérhetô.

A városi takarítással kapcsolatban felvilágosítás a polgármesteri hiva-
tal városüzemeltetési osztályán, a 66/523-800/2131-es telefonszámon
kérhetô.

Tájékozatjuk a lakosságot, hogy a veszélyes hulladékok leadására
a város különbözô pontjain felállított ideiglenes gyûjtôpontokon az
ôszi lomtalanítás idôszakában lesz lehetôség.

Hol vagy Petôfi?
Gyere vissza Petôfi Sándor,
ordíts a süket-bénák fülébe;
„Talpra magyar, hí a haza!”,
s nézzünk kirablóink szemébe.

Bajban a hazánk, szenved a
nép…,
elvették kenyerét és eszét;
koldusok, idôsek éheznek,
könny áztatja sok gyermek szemét.

Szabadság? Látszólag van, mert
egyeseknek mindent szabad;
az ellenük küzdô tüntetô
ûzô fegyveres elôtt szalad…

Szólásszabadság szintén van,
csak honi kisistent ne szidj,
szájkosarat kap a bátor,
ha kiáltja: „Nekik ne higgy!”

Panaszunk már állandósult,
meghallgatója a „jajgatófal”;
válaszok telve hazugsággal,
legfeljebb Isten vigasztal…

A tudomány és a kultúra
– sajnos – siralomvölgyben 
fetreng,
az értelem kivándorol,
alattunk pedig a föld reng…

Népünk egészsége veszélyben,
gonoszok siralomházba tették;
de van bennük élni akarás,
sokan összefogtak, hogy 
mentsék.

Elöregedtünk, kevés a gyermek,
csak fogyunk, arat a halál;
az ifjúság nem lát jövôt…,
üldözött lett a turulmadár.

„Hol sírjaink domborulnak,
unokáink leborulnak…” (?)
Talán, kik itthon maradnak…,
és akik kivándorolnak?

Hinni és bízni kell. Petôfi
bízott, s így szólt a nép szívéhez:
„A magyar név megint szép lesz,
méltó régi nagy híréhez…”

(Gondolatok 2009. március 15-én)

Pelle Ferenc  

„Érzéseink és gondolataink boldogságunk építôkövei”
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklôdôt a 2009. április 6-án,

hétfôn, 18 órakor kezdôdô elôadásunkra, amelynek címe: 

Tanuljunk meg boldognak lenni. 
Meghívott vendégünk: Opauszki Gabriella reflexológus
A program helyszíne: SZÜ-NET INTERNETKÁVÉZÓ, Békéscsaba,
Kossuth tér 8. (a könyvtár mellett, bejárat átmenetileg a Kossuth tér felôl).

E lsôsorban a sportegyesü-
leteknek, a sportolóknak

szeretne segítséget nyújtani a
polgármesteri hivatal oktatási,
közmûvelôdési és sportosztá-
lya azzal, hogy ismert sport-
orvosok felkérésével sport-
konferenciát, sportegészség-
ügyi fórumot szervez április 9-
én, 10.00 órától a Phaedra
Közéleti Központ emeleti ta-
nácskozójába.

Dr. Zakariás Géza, a Sem-
melweis Egyetem Testnevelé-
si és Sporttudományi Kar fôis-
kolai docense a teljesítmény-
fokozás új eszközérôl, a haté-
kony légzésfejlesztésrôl mint
a sportelit „titkos receptjérôl”
tart elôadást, dr. Horák Edina
egy újonnan kifejlesztett ge-
rincállapot-felmérô eszközt
mutat be, míg dr. Téglásy
György belgyógyász fôorvos
(válogatott keretorvos) a he-

lyes sporttáplálkozással kap-
csolatosan ad tájékoztatást. 
Az egész délelôtt tartó

programon a fôvárosi elô -
adók mellett békéscsabaia-
kat, Békés megyeieket is fel-
kértek a rendezôk. Elô adást
tart többek között dr. Tóth Já-
nos ortopéd fôorvos, „Az
eredményes sport és a moz-
gásszervek védelmének kap-
csolata” címmel, s minden-
képpen szó lesz az utóbbi
idôben a sportpályákon igen
gyakori, hirtelen bekövetkezô
sportolói halálesetekrôl is, il-
letve arról, mit is tehet ilyen
szituációkban a csapattárs,
edzô, sportvezetô…
A rendezvényre a szerve-

zôk – melyen a részvétel in-
gyenes – minden sportot ked-
velô, sporthoz kötôdô, sport-
egészségüggyel foglalkozó
érdeklôdôt szeretettel várnak.

KÖZLEMÉNY
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 639/
2008. (XI. 20.) közgy. határozatával megszüntette a Nemzetiségi Okta-
tásért és Iskolai Kulturális Tevékenységért Közalapítványt, tekintettel
arra, hogy az alapító okiratban megjelölt feladat más formában bizto-
sítható. Az alapító úgy döntött, hogy a megszûnô közalapítvány va-
gyonát a Mackó-Kuckó Óvodának adja át szlovák nyelvoktatás cél jára.

A közalapítvány 2008. évi mûködésérôl szóló beszámoló szerint a mér-
legben az eszközök és források egyezô végösszege 17 000 Ft, a tárgy-
évi közhasznú eredmény –112 000 Ft volt.

A közgyûlési határozatnak megfelelôen a közalapítvány kuratóriumá-
nak elnöke megszüntette a közalapítvány bankszámláját, a szervezet
pénztárában lévô 17 105 forintnyi összeget átadta a megjelölt óvo -
dának.

A Békés Megyei Bíróság a Gyulán, 2008. december hó 29. napján, Pk.
60.116/1998/18. számon hozott és 2009. január hó 21. napján jogerô-
re emelkedett végzésében megszüntette és törölte a bírósági nyilván-
tartásból a közalapítványt.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 120/2009.
(II. 19.) közgy. határozatával elfogadta a közalapítvány megszüntetésé-
rôl szóló beszámolót, és elrendelte a jelen közlemény közzétételét.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton is megköszö-
ni a közalapítvány kuratóriumi tagjainak többéves önzetlen munkáját.

Polgármesteri hivatal, titkársági osztály,
jogi, önkormányzati és szervezési csoport

A Békési Úti Közösségi
Házak programjai

Március 27-én 20 órától:
A Jazz-klub vendége 

a Grencsó bio kollektíva
(Békési út 24.)

A belépés ingyenes!

Április 4-én 14 órától:
Apáról fiúra – húsvéti 
készülôdés, tojásfestés, 
családi hagyományôrzô 

délután 
a Meseházban (Békési út 17.)

A belépés ingyenes! 

Hatvan éve konfirmáltak találkozója
Szeretettel hívjuk a Békéscsabai Evangélikus Egyházköz-
ségben hatvan éve konfirmáltak találkozójára azokat a test-
véreinket, akik 1949-ben konfirmáltak gyülekezetünkben.

Az ünnepi találkozó, szeretetvendégség 2009. április 25-
én, délután 15 órakor lesz az egyházközség Luther u. 1.
szám alatti gyülekezeti termében.

Minden érdeklôdôt szeretettel várnak a szervezôk.

A városi polgárôrség tagjai az
év elején szociálisan rászoru-
ló családoknak és tanyán élô
idôs embereknek tartós élel-
miszercsomagokat osztottak
az Országos Polgárôr Szövet-
ség és a Magyar Vöröske-
reszt közös pályázatán el-
nyert összegbôl. Ekkor jutot-
tak el egy nagyon szegény,
mozgássérült családhoz.

Bugyinszki Tamás elnök így
emlékszik vissza a történ-
tekre: 
– Amikor kimentünk az elô-

zôleg egyeztetett címre, már
láttuk, hogy igazán nagy a
baj. A ház nagyon rossz álla-
potban volt, a falakról lemál-
lott a vakolat, a tetô három he-
lyen beszakadva, az ablakok
törött üvegein belülrôl jégvi-
rág. Az udvaron is rendezet-
lenség uralkodott. Kopogá-
sunkra egy járókeretes, öreg
nénike jött elô a sötét szobá-
ból. Aznap Békéscsabán mí-
nusz 15 fokot mértek, de
bent, a lakásban talán még hi-
degebb volt, mint kint. A néni
kezdeti bizalmatlansága ért-
hetô, az élelmiszerekbôl álló
csomagot is csak nagyon ne-
hezen akarta elfogadni. Kér-
déseinkre, hogy tudnak-e
fûteni, van-e tüzelôjük, van-e
élelmük, egyre csak azt hajto-
gatta, hogy minden rendben
van, nincs semmi baj. Aztán
megbeszéltük, hogy másnap
visszajövünk, és megpróbál-
juk a néni bizalmát megnyer-
ni. Velünk jött a feleségem,
Bugyinszki Tamásné is, aki
szintén polgárôr, az egyesüle-
ten belül ô szervezi a karitatív
munkát. Gondoltuk, neki ta-
lán sikerül közelebb kerülnie
a nénihez. Így is lett. Megtud-
tuk, hogy ketten élnek itt a fiá-
val, aki mozgássérült, és
többnyire inkább csak fek-
szik. Az utca végérôl hordják
a vizet kannában, és a boltba
is eljutnak. Mint kiderült, a

problémák a családfô nyolc
évvel ezelôtti halála után kez-
dôdtek. A lakásban több éve
nincs fûtés, a kazán, a radiá-
torok és a vízcsövek szétfagy-
tak. A lyukas tetô miatt a
mennyezet több helyen is
rendszeresen beázik. 
A polgárôrök elhatározását

tett követte: a nem mindenna-
pi összefogás eredménye-
ként hordozható csempekály-
hát, tíz mázsa tûzifát, élelmi-
szert, de paplant és ruha-
nemût is felajánlottak. Civil-
ben üveges mester polgár -
ôrünk beüvegezte a ház abla-
kait, majd segítettünk beüze-
melni az új kályhát, felvágtuk
a fát és kijavítottuk a besza-
kadt tetôt. A segítô összefo-
gás eredményeként – régóta
elôször – estére meleg lett a
lakásban. Láttuk, hogy egy
rossz fekete-fehér TV-t néz-
nek (talán ez minden kapcso-
latuk a külvilággal), így ebben
az ügyben is intézkedtünk, és
Sóvári Ferenc támogatónk fel-
ajánlásának köszönhetôen
egy színes tévét is sikerült
szereznünk.
A néni szavai minden fizet-

ségnél többet jelentenek szá-
munkra: „Maguk jó emberek!
Az isten áldja meg a polgár -
ôröket!” Nagyon elgondol-
kodtató, hogy még csendben
megkérdezték: „Ugye, nem
akarnak minket szociális ott-
honba rakni?” Mit lehet erre
mondani? Talán nem is ott
kell keresni az igazi rászoruló-
kat, ahol sorban állnak a se-
gélyért, mert talán vannak
olyanok, akik el sem tudnak
jutni odáig, és vannak embe-
rek, akik csendben viselik sor-
sukat. Egyszóval jobban fi-
gyeljünk egymásra, mert min-
denki kerülhet önhibáján kívül
hasonló helyzetbe. 

A békéscsabai 
polgárôrök nevében: 

Bugyinszki Tamás 

A polgárôrök jó emberek

HIRDETMÉNY
az általános iskolába 
történô beíratásról

Békéscsaba Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala érte-
síti az érintett szülôket, hogy 

a 2009/2010-es tanévre
az általános iskolai 
beíratás idôpontja:

2009. április 29–30.

Az általános iskolák levélben ér-
tesítik a szülôket a felvételrôl és
a beíratkozás részleteirôl. 

A 2009/2010-es tanévre történô
beiskolázás ütemterve megta-
lálható a www.bekescsaba.hu
honlapon, illetve az óvodákban
és az általános iskolákban.

Kérjük, hogy a beíratáskor az
alábbi okmányokat szívesked-
jenek magukkal hozni:

– a szülô személyi igazolványa;
– a gyermek születési anya-
könyvi kivonata;
– a gyermek tb-kártyája;
– az óvoda, a nevelési tanácsa-
dó vagy a tanulási képességet
vizsgáló és rehabilitációs bi-
zottság iskolaérettséget iga-
zoló szakvéleménye.

Sportkonferencia a Phaedrában
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Lassan fél éve a menhely la-
kója a kis termetû, fiatal (1-2
éves) pincsi keverék kan ku-
tyus. Egy reggel a menhely
inkubátorába rakta be a gaz-
dája. Vajon miért jutott sze-
gény erre a sorsra? Talán
azért, mert hiányzik az egyik
szeme? Talán azért, mert nagyon mozgékony, és ez za-
varta a volt gazdát? Vagy talán azért, mert Kali nem na-
gyon szereti kutyatársait? Vagy talán azért, mert a cicákat
sem nagyon kedveli, és neki mennie kellett a békesség
kedvéért? Ezekre a kérdésekre Kali nem tud választ adni.
De az állatvédôk tudják, hogy a kutyusnak olyan otthon
való, ahol sokat tud szaladgálni, nincs másik kutya, nincs
cica és egyéb aprójószág, és fontos, hogy a leendô gaz-
dát ne zavarja, hogy Kalinak hiányzik az egyik szeme. 
A békéscsabai állatmenhely a Kétegyházi út 30. szám

alatt található, e-mail: csabaiallatvedok@freemail.hu, te-
lefon: 06-30/322-2776, honlap: www. csabaiallatvedok.hu.

GAZDIKERESÔ

A Békés Megyei Jókai Színház tisztelettel meghívja Önt és barátait 

Farsang Katalin és Balczó Péter, 
a népszerû Adagio trió tenoristája

„A tavasz ébredése” címû elôadóestjére 
2009. március 30-án 19 órától 

a színház Vigadó termébe.

Zongorán kísér: Boda Balázs és Major Pius
Felkészítô tanár: prof. dr. Mohos Nagy Éva

Mûsoron:
Mozart, Liszt, Offenbach, Verdi, Luigi Arditi, Haendel, Schubert,
Donizetti, Strauss klasszikus énekmûvei

Mûsorvezetôk: Vozár Márton Krisztián és Lovas Csilla

Jegyek 500 Ft-ért vásárolhatók a helyszínen vagy interneten 
rendelhetôk, a www.jokaiszinhaz.hu internetes portálon.

A Kárpát-medencében élô és
alkotó magyar fotósok szá-
mára immár 7. alkalommal
hirdette meg a Lencsési Kö-
zösségi Ház, a József Attila-
lakótelepi részönkormányzat,
valamint a Márvány Fo-
tómûhely a Csak tiszta forrás-
ból elnevezésû fotópályáza-
tot. A zsûrizett alkotásokból
március 14-én rendeztek kiál-
lítást a Lencsési Közösségi
Házban. 

Dr. Ferenczi Attila, a rész-
önkormányzat vezetôje kö-
szöntötte az egybegyûlteket,
kiemelve az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc sze-
repét, az áprilisi törvények je-
lentôségét a magyar polgári
demokrácia kialakulásában.
Elmondta, hogy a Márvány
Fotómûhelynek 2002 óta ad
otthont a ház. Az ünnepélyes
díjátadó ünnepségen a Tég-
lás Zenekar nemzeti ünne-
pünkhöz méltó összeállítással
érkezett, kiegészülve Sajben

Mihály (József Attila általános
iskola) szavalatával. 
Az idén 135 alkotó 430 fo-

tója érkezett a pályázatra, me-
lyek közül a zsûri – Gyôri La-
jos, a Mafosz elnöke, Juhász
Miklós FIAP-kitüntetett fotó -
mûvész, Martin Gábor Prima-
díjas fotó mû vész – 54 alkotást
választott ki. Az elsô díjat
Ambrits Tamás (Sopron) Talál-
kozás egy régi baráttal II.
címû alkotásával nyerte el. A
második Mann Judit (Buda-
pest) az Öreg székely címû
képe, míg a harmadik a szin-
tén fôvárosi Juhos Nándor In-
dus címû alkotása lett. 
Különdíjazásban részesült

Ambrits Tamás Horváth Endre
fotómûvész címû képe és a
pécsi Kéméndy József 85 év
címû alkotása. Természete-
sen a közönség is szavazha-
tott. A közönségdíjat jövôre
adják át. A tárlat április 10-ig
tekinthetô meg.

Vándor Andrea

I lyen drámai helyzetben ré-gen volt Magyarország,
mint ma. Mindenütt a gazda-
ság csôdjérôl beszélnek,
ugyanakkor egy nemzet fenn-
maradása a pszichikai, intel-
lektuális és szellemi szférá-
ban dôl el. Az oktatás, a kultú-
ra, a média elsekélyesedik,
nem szolgálja a nemzeti iden-
titás erôsítését, eltûnnek azok
a normák, amelyek egy társa-
dalom mûködtetéséhez szük-
ségesek – mondta Tóth Gy.
László politológus, az Echo
Televízió programigazgatója
március tizenharmadikán, a
Médiahelyzet Magyarorszá-
gon címmel a Vantara Gyula
polgármester és népes kö-

zönség elôtt tartott elôadá-
son, a Fidesz-irodán.

Szabó László Zsolt közgaz-
dász, az Echo vezérigazgató-
ja szerint húsz évvel 1989
után ki kell mondani, hogy a
rendszerváltás nem történt
meg, a gazdasági hatalom a
régi elit kezében maradt, ôk
nem tudtak mit kezdeni vele,
ezért lettünk negatív példa a
világban. Varga Zoltán, a Nyil-
vánosság Klub alapító tagja
költôi kérdésként fogalmazta
meg, hogy vajon, ha most be
akarnánk fejezni a rendszer-
váltást, lenne-e elegendô szá-
mú ember, aki morálisan,
ideológiailag és szakmailag is
alkalmas erre. M. E.

A Békésmegyei Közlöny 1928.
február 5-i számában arról tu-
dósított, hogy az emberek az
idô tájt már egyre nehezeb-
ben viselték sorsuk terheit.
„…a megélhetés 30-40%-kal
drágább (volt), mint 1914-ben
– írja a lap –, a tisztviselôk fi-
zetése (mégis) az 1914-esnek
65-70%-a”. Az akkori megél-
hetési körülmények – a pro-
testáns etika értékeivel átszô-
ve – az emberek életvitelét az
„arany közép úton” tartották,
és táplálták jövôjük iránti fele-
lôsségüket. Az iparosok pél-
dául arra törekedtek, hogy le-
gyen néhány hold földjük,
mert mint mondták: „A föld
mindig ad kenyeret.” A jövô-
jükre is gondoltak akkor, ami-
kor a tanoncévek elmúltával

Budapesten vagy külföldön
gyarapították szakmai tudá-
sukat. 

Vlcskó Lajos autókarosz-
széria-készítô mestert például
Párizsba hívta szakmája iránti
alázata. „Amikor kitanultam a
kocsigyártást – mesélte –, fel-
mentem Budapestre, ahol
voltak márkáskocsi-gyártók.
Ott három évig képeztem ma-
gam karosszériakészítônek.
(Abban az idôben még fából
készült az autók karosszériá-
ja – a szerzô.) 1930-ban aztán
megnyertem egy négyszáz
pengôs pályázatot. Én Párizst
választottam tanulásom he-
lyéül, mert ott fejlett volt az au-
tós szakma. Kint a tanulás
mellett szerzôdéses munkát
vállaltam, hogy öt évig kint

maradhassak, és jól kitanul-
jam a szakmát. A párizsi évek
alatt úgy hétezerötszáz pen-
gôt tudtam félretenni, amibôl
itthon gépeket vettem, és el-
indultam az önállósodás út-
ján.” (Egy béres éves járan-
dósága kb. 800 pengô, egy
középiskolai tanár havi átlag-
keresete kb. 500 pengô volt
akkoriban – a szerzô.) 
A gazdasági világválság

idején a munkanélküliség
egyre több ember életvitelére
vetítette rá baljós árnyait. Még
1938-ban is mûködött Békés-
csabán a Hunyadi téri úgyne-
vezett emberpiac, a „köpkö-
dô”, ahol a munkaadók ké-
nyük-kedvük szerint válogat-
tak a munkát keresô emberek
közül. 

Egy, a Békésmegyei Köz-
löny 1938. január 23-i számá-
ban megjelent riport így örö-
kítette meg az „emberi mun-
kaerô vásárának” egyik moz-
zanatát: „A gazda (vevô) kér-
dezi az apától (eladótól): –
Mennyiért jön a gyerek? –
Húsz pengô, négy mázsa
búza, két malacot, két kiló
szappant, két pár csizmát,
egy télikabátot, egy öltözet ru-
hát, egy ujjas szvettert is ad-
hatna, meg egy kucsmát –
mondja ki az apa egymás
után, szép sorjában. – Sok –
feleli a gazda. Újabb szünet. –
Nem sok az – erôsködik az
apa. A gazda egy keveset
lefarag a bérbôl, és meg-
egyeznek.”

Szemenyei Sándor

Vantara Gyula polgármes-
ter az elmúlt esztendô-

ben is jótékony célra fordítot-
ta hivatali jutalmának teljes
összegét – három részletben
egy-egy nagyobb összeget,
összesen 1,8 millió forintot
utalt át a békéscsabai Csupa-

szív Egyesületnek, amely már
hét éve dolgozik a város nagy-
családosainak segítésén, tá-
mogatásán. A hatvan család
és a hozzájuk tartozó több
száz gyermek érdekeit képvi-
selô egyesület a pénzt iskola-
kezdési támogatásra, nyelv-

tanfolyam beindítására és már
egyetemen tanuló, nagy csa-
ládban élôk támogatására for-
dította, egy részét pedig bank-
ban kamatoztatja. Ezért a tá-
mogatásért mondtak köszö-
netet március 10-én az egye-
sület képviselôi, valamint a

Nagycsaládosok Országos
Egyesületének (NOE) dél-al-
földi régiós titkára, Benedek
Szilvia. A régióvezetô elmond-
ta: az elmúlt idôszak nagy-
lelkû támogatásainak köszön-
hetôen a NOE úgy döntött, vá-
rosunkat jelöli a Családbarát
Önkormányzat díjra, melyet
már 2004 óta minden évben a
népesedési világnapon, július
11-én vehet át egy-egy város. 
Vantara Gyula megköszön-

te a megtisztelô jelölést, s hoz-
zátette: a pénz remek helyre
került, hiszen a város kiemelt
érdekei és céljai közé tartozik
a fiatalok támogatása, képzé-
sének segítése és helyben tar-
tásuk abban reménykedve,
hogy megszerzett tudásu -
kat itt, helyben kamatoztatják
majd. A felajánlott polgármes-
teri jutalomból nem csupán a
nagycsaládosok, hanem töb-
bek között állatvédô egyesüle-
tek és a Békéscsabai Szimfo-
nikus Zenekar is részesült.

K. K. P.

Csak tiszta forrásból

Emlékek a munka világából (II. rész)

A pénz remek helyre került
A nagy család nem probléma, hanem megoldás

Médiahelyzet

ÓRIÁSI 
TAVASZI CIPÔVÁSÁR 
Békéscsabán, 
a Fegyveres Erôk Klubjában 
(Szabadság tér 6.) 
április 2-án, csütörtökön
9-tôl 13 óráig

A jól megválasztott cipô 
a járás öröme!
Minôségi cipôk kiárusítása, 
egyes termékek 1500–2000 Ft-ért.
Nôi alkalmi félcipôk, nôi utcai félcipôk, 
nôi papucsok, nôi szandálcipôk bôr béléssel, 
3–5 cm-es sarokkal.

Bokaproblémákra:
fûzôs szandál, tépôzáras félcipô
széles, problémás, fájós lábakra

Nôi gyógybetétes bôrszandálok 
36–42-es méretig 
7600 Ft helyett 3900 Ft (magyar áru)

Ha fáj a lába, jöjjön el! 
Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály!

Farsang Katalin békéscsabai lány, az itteni zenei
szakközépiskolában kezdett énekelni. Koloratúr-
szoprán hangfekvése különlegesen ritka. 2008.
decemberében elsô helyezést ért el az Eurorégiós
Dalfesztiválon.

Balczó Péter a Debreceni Egyetem Konzerva-
tóriumában végzett. Számtalan sikere mellett
2009. februárjában, egy Finnországban rende-
zett nemzetközi tenorversenyen dobogós he-
lyen végzett. 
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CSALÁDI HÁZAK 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeemméénnyy  uuttccáábbaann 65 nm-es kétszobás, a 90-es
években épült, teraszos családi ház eladó. Falazata vegyes, a
fûtés egyedi radiátoros. Telefonnal, kábeltévével felszerelt. Fel-
újításra vár. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann, 100 nm-es telken 68 nm-
es, újonnan épült, fsz + tetôteres családi ház szerkezetkész ál-
lapotban eladó. Közmûvekkel ellátott, a kémény a kandallóhoz
ki van építve. ÁÁrr::  77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn  ((aa  DDeebbrreecceenn  ffeelléé  vveezzeettôô  úúttoonn)),,
1500 nm-es telken lévô 80 nm-es, fsz + tetôteres családi ház
központi radiátoros és vegyes fûtéssel, 38 nm-es, nagy garázs-
zsal, felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  77,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKeelleett--kkeerrtteekkbbeenn,,  aa  JJáácciinntt  uuttccáábbaann, 1100 nm-es
telken lévô 38 nm-es, fsz + tetôteres családi ház (lent nagy nap-
pali, konyha, étkezô, fent nagy nappali) konvektoros fûtéssel el-
adó. ÁÁrr::  99,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSaass  uuttccáábbaann,, 1200 nm-es telken 129 nm-es, ve-
gyes falazatú, két és fél szobás családi ház konvektoros hôlea-
dókkal, garázzsal, melléképülettel eladó. ÁÁrr::  99,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  MMiikksszzáátthh  uuttccáábbaann,, 1000 nm-es telken 100 nm-
es, polgári jellegû, háromszobás, kályhás tüzelésû ház (a gáz
nincs bevezetve) két garázzsal, téglakerítéssel eladó. 
ÁÁrr::  99,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  NNaaggyyrréétteenn,, csendes, nyugodt környezetben, 1500
nm-es telken lévô 100 nm-es, háromszobás, félkomfortos, csem-
pekályhás családi ház melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  1100,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann,, 570 nm-es telken 117 nm-es, há-
romszobás, 2003-ban felújított családi ház szép, rendezett te-
lekkel, központi fûtéssel, radiátoros hôleadókkal eladó. 
ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeesssseennyyeeii  uuttccáábbaann, 1800 nm-es telken 80 nm-
es, régi építésû, kétszobás családi ház konvektoros fûtéssel áron
alul eladó. A telek társasház építésére is alkalmas. ÁÁrr:: 1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssiikkii  uuttccáábbaann, 727 nm-es telken lévô 100 nm-es,
vegyes falazatú, háromszobás, polgári jellegû családi ház köz-
ponti fûtéssel, konvektoros hôleadókkal, felújítandó állapotban,
melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  1111,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTáánnccssiiccss  uuttccáábbaann,, 938 nm-es telken vegyes fa-
lazatú, 80 nm-es, 2 + fél szobás családi ház egyedi konvektor fû-

téssel, telephelyengedéllyel eladó. 2007-ben volt cserélve a vil-
lanyvezeték. Csere is érdekli, 3. emeletig, egyedi gázos, két-
szobás lakás. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHeeggeeddûûss  uuttccáábbaann 90 nm-es, kétszobás, alacsony
rezsijû, vegyes tüzelésû kazánnal fûtött, felújított családi ház EL-
ADÓ. Az udvaron félkész melléképület és garázs van! A vétel-
árba nagy portás családi házat értékegyeztetéssel beszámíta-
nak. ÁÁrr::  1122  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLaacchhnneerr  uuttccáábbaann 85 nm-es, kétszobás, a 60-as
években épült családi ház eladó. Melléképület és garázs van.
Fûtése központi radiátoros, hálózati szennyvíz nincs. Csere is
lehetséges. ÁÁrr:: 1122,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  IIbboollyyaa  uuttccáábbaann, 350 nm-es telken lévô 72 nm-
es, 1 + 2 fél szobás, konyha-étkezôs családi ház radiátoros hô-
leadókkal, rendezett telekkel, félig fedett terasszal, garázzsal,
tároló helyiséggel eladó. ÁÁrr::  1133  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  CCssééppllôô  uuttccáánn,, 1300 nm-es telken lévô 54 nm-es
+ 54 nm beépíthetô tetôterû családi ház nappali + amerikai kony-
hával, étkezôvel eladó, esetleg albérletbe kiadó: 30 000Ft/hó
bérleti díjért, bútorozatlanul, kis rezsivel, 3 hónap kaucióval. 
ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLiippttáákk  AAnnddrrááss  uuttccáábbaann,, 721 nm-es telken 200
nm-es, hatszobás, egyedi gázos, konvektor fûtésû, gázbojleres,
elôkertes, polgári típusú családi ház eladó (felújításra szorul)).
ÁÁrr::  1133,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  LLáázzáárr  uuttccáábbaann,, 937 nm-es telken 100 nm-es, há-
romszobás, kétkonyhás, két fürdôszobás, teraszos, részben fel-
újításra szoruló családi ház eladó akár két család számára is. Az
ingatlanhoz melléképületek és garázs is tartozik. ÁÁrr::  1133,,8855  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVöörröössmmaarrttyy  uuttccáábbaann, kis forgalmú helyen, 500
nm-es telken 2001-ben épített, 155 nm-es családi ház (lenti te-
rület 72 nm-es, a fenti rész 86 nm-es) egyedi konvektoros fûtés-
sel és csempekályhával eladó. ÁÁrr::  1133,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVaannddhhááttii  úúttoonn,,  nyugodt környezetben 110 nm-es,
kétszobás családi ház központi fûtéssel, konvektoros hôleadók-
kal, garázzsal, parkosított kerttel, gyümölcsfákkal, veteményes-
sel eladó. ÁÁrr:: 1144,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TTrróóffeeaa  uuttccáánn,, 7700 nm-es telken 100 nm-es, tég-
la építésû, 1 + 2 fél szobás családi ház eladó vegyes tüzelésû
kazánnal. Két generáció részére is alkalmas.  Csereingatlan ér-

dekli, kétszobás családi ház 10–12 M Ft-ig (Jamina kivételével)
+ 50 m2 nem üzemelô üzlethelyiséggel. ÁÁrr::  1144,,88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  az új építésû EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann (Jamina), 200
nm-es telken 75 nm-es családi ház eladó (1 szint + tetôtér-beé-
pítés, lent nagy nappali, amerikai konyha, WC, fent két szoba,
fürdôszoba, WC). Nincs kész, de az eladó vállalja, hogy a vevô
által kiválasztott anyagból önköltségi áron teljesen befejezi a há-
zat. ÁÁrr::  1155,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  EErrzzsséébbeett  llaakkóóppaarrkkbbaann,, nyugodt, csendes kör-
nyezetben lévô 84 nm-es, újonnan épült, kétszintes családi ház
(lent nappali, konyha, étkezô, kis elôkert, a fenti részben két szo-
ba, fürdôszoba) padló-, illetve falfûtéssel, beépített konyhabú-
torokkal, kis telekkel eladó. ÁÁrr::  1155,,22  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaajjnnaall  uuttccáábbaann,, a központtól pár percre, 1000
nm-es telken 100 nm-es, felújítandó, háromszobás, teraszos,
vegyes falazatú polgári ház eladó. Garázs, pince és jó állapot-
ban lévô melléképületek is vannak. Fûtése egyedi konvektoros,
de csempekályha használatára is van lehetôség. ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
22448866  nnmm--eess,,  oosszztthhaattóó  tteellkkeenn  7755 nnmm--eess,,  vegyes falazatú, egyedi
konvektoros fûtésû ccssaallááddii  hháázz ((egy szoba, konyha, kamra, für-
dôszoba, WC) termô gyümölcsfákkal, rendezett portával eladó.
Vállalkozásra is alkalmas ÁÁrr::  1166  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáábbaann,,  nyugodt környezetben, 1250
nm-es telken lévô 200 nm-es, konvektoros fûtésû ház (három
szoba, nappali, két konyha) villanybojleres, fürdôszobával, WC-
vel, rendezett telekkel, széles kocsibeállóval eladó. ÁÁrr::  1177  MM  FFtt..

TANYA 
KKééttssoopprroonnyyoonn,,  aa  ttaannyyaassoorroonn,, 2800 nm-es telken 110 nm-es, két-
szobás tanya melléképületekkel eladó. ÁÁrr::  11,,2255  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  FFeellssôônnyyoommáássoonn,, nyugodt környezetben, 1079 nm-
es telken 100 nm-es, 2003-ban felújított tanya három szobával,
konyha + étkezôvel, vegyes falazattal, kályhafûtéssel, hajópad-
lós szobákkal, parkosított kerttel eladó. ÁÁrr::  44,,77  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFüürrjjeessii  ttaannyyáákkoonn  EELLAADDÓÓ egy 160 nm-es, két és
fél szobás, részben felújított tanyaépület. Az ingatlan területe 10
000 nm, melynek nagy része szántó. A tanya vízellátása fúrott
kútból, fûtése központi, vegyes tüzelésû kazánnal, radiátorokkal
történik. Az egyik szobában eredeti, mûködô kemence találha-
tó. Az ingatlanhoz melléképület és istállók, valamint garázs is tar-
tozik. ÁÁrr::  1111,,2233  MM  FFtt..
MMeeddggyyeessbbooddzzáássoonn,,  GGáábboorrtteelleeppeenn  ((kküülltteerrüülleett)), 7533 nm-es telken
lévô 100 nm-es összterületû ingatlan (amelyhez + 910 nm istál-
ló tartozik) fúrott kúttal, hidroforrendszerrel eladó. A lakóingatlan
egy szobából, konyha + étkezôbôl, fürdôszoba külön WC-bôl áll.
Egyedi konvektoros fûtésû, két csempekályha is van és vete-
ményeskert is tartozik az ingatlanhoz. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..

ZÁRTKERT, SZÁNTÓ
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAllmmáásskkeerrttbbeenn 800 nm-es, körbekerített zártkert
fúrott kúttal, szép gyümölcsfákkal, kis szerszámtartó faházzal el-
adó. ÁÁrr::  660000  000000  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  AAllmmáásskkeerrtteekkbbeenn, az ipari park mögött, a GGoollddeenn
uuttccáábbaann  EELLAADDÓÓ  egy 850 nm-es bekerített kert. A telek jól meg-

közelíthetô a Csorvási útról, rajta fúrott kút és hálózati áram van.
Beépíthetô! ÁÁrr::  550000  000000  FFtt..
FFééllhhaallmmoonn,, a Hármas-Köröstôl 700 m-re, Danzughoz közel 800
nm-es, parkosított zártkert (fúrott kút, villany a telken) faházzal,
tusolóval, hûsölôvel eladó. ÁÁrr::  11  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFeessttôô  uuttccáábbaann eladó egy 2000 nm-es területû
zárkert. ÁÁrr::  1111  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  VVaarrssáágghh  BB..  uuttccáábbaann eladó egy 9470 nm területû
szántó, mely építési telekké átminôsíthetô. ÁÁrr::  99  009911  220000  FFtt..

LAKÁSOK 
AAKKCCIIÓÓSS  LLEEHHEETTÔÔSSÉÉGG!!  BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  KKaazziinncczzyy  llttpp..--nn ELADÓ
egy elsô emeleti, kétszobás, egyedi fûtésû lakás. A lakáshoz tá-
roló tartozik. ÁÁrr::  77,,66  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aazz  ÁÁcchhiimm  llttpp..--nn eladó kétszobás, földszinti lakás.
Fûtése egyedi konvektoros, a meleg víz gázbojlerrel van meg-
oldva. ÁÁrr::  77,,99  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÔÔrr  uuttccáábbaann 3. emeleti, 57nm-es, kétszobás
(parkettásak) erkélyes, központi radiátoros fûtésû, légkondicio-
nált lakáseladó kis rezsivel. ÁÁrr::  77,,9955  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  TToollnnaaii  uuttccáábbaann  3. emeleti, 48 m-es, panel építé-
sû, kétszobás, egyedi radiátoros fûtésû, erkélyes, lakás eladó.
ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  a kanyar elején, négyszintes épü-
letben 4. emeleti, 56 nm-es, 1 + 2 fél szobás, egyedi fûtésû la-
kás felújított állapotban eladó. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBeerrzzsseennyyii  uuttccáábbaann panel építésû, 4. emeleti, há-
romszobás, erkélyes, felújított lakás eladó. Fûtése központi ra-
diátoros. ÁÁrr::  88  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  FFöövveennyyeess  uuttccáábbaann 56 nm-es, 3. emeleti, kétszo-
bás, felújított lakás (fürdôszoba külön WC-vel) erkéllyel, egyedi
konvektoros fûtéssel eladó. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,, négyszintes épületben 3. emele-
ti, 2006-ban felújított, panel építésû, 55 nm-es, kétszobás lakás
egyedi radiátoros fûtéssel, légkondicionálóval eladó.
ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKaazziinncczzyy  uuttccáábbaann 53 nm-es, 3. emeleti, kétszo-
bás, erkélyes, tégla falazatú, felújított lakás eladó beépített kony-
habútorral és külsô hôszigeteléssel. Fûtése: egyedi konvekto-
ros, ablakai redônyösek. ÁÁrr::  88,,22  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  a belvárosban, aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn  egyedi gázos,
kétszobás, erkélyes lakás ELADÓ. A szobák szônyegpadlósak,
a közlekedô linóleumos, a WC és a fürdô hidegburkolatos. Ren-
dezett lépcsôház! ÁÁrr::  88,,22  MM FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVééccsseeyy  uuttccáábbaann,, aa  VVééccsseeyy  ééss  aa  SSzziigglliiggeettii  uuttccaa
kkeerreesszztteezzôôddéésséénnééll 3. emeleti, 58 nm-es lakás (két szoba, kony-
ha, fürdôszoba, külön WC) egyedi fûtéssel, radiátoros hôlea-
dókkal, erkéllyel eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn,,  tízemeletes tömbben 3. emeleti,
64 nm-es lakás erkéllyel eladó (2 + fél szoba, konyha + étkezô,
kamra). A szobák körbejárhatóak, központi fûtés van fûtésmé-
rôvel szerelve. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  HHaaáánn  LLaajjooss  ttéérreenn,,  nyugodt környezetben, tégla-
blokkos épületben 4. emeleti, 60 nm-es, két szoba, konyha + ét-

kezôs lakás egyedi konvektoros fûtéssel, nagy erkéllyel eladó.
ÁÁrr::  88,,55 MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  BBaarrttóókk  BBééllaa  úúttoonn 57 nm-es, 1. emeleti, felújítan-
dó, kétszobás, erkélyes panellakás egyedi radiátoros fûtéssel,
kábeltévével felszerelve eladó. ÁÁrr::  88,,33  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aazz  ÁÁcchhiimm  llttpp.-n 57 nm-es, 2. emeleti, 1 + 2 fél szo-
bás (parkettásak), erkélyes, tégla falazatú lakás konvektoros fû-
téssel eladó. Csere is szóba jöhet, egy vagy másfél szobás la-
kás, akár a Lencsésin is, panel kivételével. ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLeennccssééssii  úúttoonn 2007-ben felújított, 10. emeleti, 64
nm-es, két és fél szobás, központi fûtéses lakás radiátor hôlea-
dókkal, erkéllyel (padlószônyeges, klímás). ÁÁrr::  88,,55  MM  FFtt..

IKERHÁZ
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  SSzzeeppeessii  uuttccáábbaann,, 825 nm-es telken 60 nm-es,
Dk-i fekvésû, kétszobás, teraszos ikerházrész eladó. Fûtése
egyedi radiátoros.  Részben felújításra szorul, a szennyvízcsa-
torna folyamatban. Az ingatlanhoz garázs is tartozik. 
ÁÁrr::  77,,33  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  LLoorráánnttffffyy  uuttccáábbaann,, nyugodt környezetben, 362
nm-es telken 100 nm-es, tégla falazatú, háromszobás ikerház
(konyha, étkezô, WC, fürdôszoba) központi fûtéssel, hôtárolós
kályhával, parkosított kerttel, melléképülettel eladó.
ÁÁrr::  1100,,99  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  VVeerreess  PPéétteerr  uuttccáábbaann 104 nm-es, kétszintes, há-
romszobás iikkeerrhháázz (a padlástér nincs beépítve) parkettás szo-
bákkal, fürdôszoba külön tusolóval, két erkéllyel, elektromos ka-
puval eladó. A falazata tégla, a fûtés egyedi radiátoros, az abla-
kok redônyösek. ÁÁrr::  1188  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,, aa  FFööllddmmûûvveess  uuttccáábbaann,, szilárd burkolatú út mellett,
670 nm-es telken 80 nm-es, földszintes, kétszobás, amerikai
konyhás, garázsos, központi fûtéses, teljes közmûvel ellátott
ikerházrész eladó. A telken garázs építhetô, a padlástér beépít-
hetô. Alternatív fûtésre van lehetôség. ÁÁrr::  2200,,55  MM FFtt..

SORHÁZ, TÁRSASHÁZ 
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  RRéévvaaii  úúttoonn,, a központtól 5 percre, 250 nm-es tel-
ken 80 nm-es társas családi ház két garázzsal, villanykályhával
eladó. Két és fél szoba, konyha. A gáz nincs bevezetve.
ÁÁrr::  1100,,22  MM  FFtt..

BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  KKéézzaayy  uuttccáábbaann, 350 nm-es telken lévô 108 nm-
es, kétszintes családi ház egyedi fûtéssel, radiátoros hôleadók-
kal, közös hátsó udvarral eladó. Lent nappali, külön konyha, ét-
kezô, fent négy kisebb méretû szoba van. ÁÁrr::  1122,,55  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  DDeeggrréé  uuttccáánn,, frekventált, nyugodt környezetben
ttééggllaa ééppííttééssûû,, ppoollggáárrii  ttííppuussúú, 100 nm-es, háromszobás társas
családi ház 300 nm önálló, parkosított kerttel, parkettás szobák-
kal, hidegburkolatos konyha + étkezôvel, újonnan épített ga-
rázzsal eladó. ÁÁrr::  1155  MM  FFtt..
BBéékkééssccssaabbáánn,,  aa  SSááss--kköözzbbeenn, 500 nm-es telken 200 nm-es sor-
ház szép, parkosított kerttel (hét szoba, étkezô, amerikai kony-
ha), beépített konyhabútorral, gépekkel, két garázzsal, automa-
ta garázskapuval, fúrt kúttal, új tetôvel, két terasszal eladó. Bel-
városi lakást beszámít értékegyeztetéssel. ÁÁrr::  3388  MM  FFtt..

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
KKeeccsskkeemméétt,,  WWeesssseelléénnyyii  uu..  55..  ••  TTeell..::  7766//332211--664400

E-mail: szu csik lasz lo@fre e ma il.hu, info@szu csi kin gat lan.hu
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Március 30-án
Filharmónia-hangverseny 
az ifjúsági házban

Március 31-én
„Vendégünk a szomszéd” 
– aradi képzômûvészek kiállítása 
az ifiházban

Március 13. – április 6-ig
Békéscsabai Tavaszi Fesztivál 
Békéscsaba több pontján

Január 17. – március 29-ig
Szônyi István kiállítása 
a Munkácsy Mihály Múzeumban

Február 7. – május 24-ig
„Élet a halál után” – egyiptomi
gyûjteménykiállítás a Munkácsy 
Mihály Múzeumban

Március 18. – április 3-ig
Lipták Pál alkotásaiból álló kiállítás
a belvárosi általános iskolában

Március 20. – április 15-ig
Jankay születésének 110. év-
fordulója alkalmából rendezett 
kiállítás a Jankay-galériában

Március 20. – április 5-ig
VIII. Dél-alföldi gyermek és ifjúsági
pályázat és kiállítás a Kézmûves
Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskolában (Orosházi út 32.)

Április 4–5-ig
Agykontroll (ultra) az ifiházban

Április 6-án 18 órakor
Paulinyi Tamás: Világvége, vagy
spirituális felemelkedés? – elôadás
a Phaedra Közéleti Központban

Március 26–28-ig
A Csabai Rendezvényszervezés Kft.
húsvéti kolbászvására az Andrássy
úton (a Munkácsy és az Irányi utca
keresztezôdésénél)

PROGRAMAJÁNLÓ

TOURINFORM-BÉKÉSCSABA • 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9. 
Tel./fax: 66/441-261, bekescsaba@tourinform.hu, www.turizmus.bekescsaba.hu

Nyitva tartás hétfôtôl péntekig: 8.00–16.00, hét végén: zárva.

Szolgáltatások: üdülésicsekk-ügyintézés; belépôjegyek árusítása helyi és orszá-
gos rendezvényekre, (Interticket, Ticket Express és Ticketportal jegyek); ingyenes
prospektusok magyarországi szálláshelyekrôl, látnivalókról, rendezvényekrôl. 
Megvásárolhatók: békéscsabai ajándéktárgyak (pólók, bögrék, hátizsákok, tol-
lak), Munkácsy-könyvek, könyvjelzôk, képeslapok, telefonkártyák, Magyar Turiz-
mus Kártya, térképek, képeslapok, útikönyvek.

A rendezvényszervezôk a változtatás jogát fenntartják!
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Ha elgondolom, hogy
1890 októberében Mun-

kácsy Mihály és francia fele-
sége a Vigadóban találkozott
csabai barátaival, ismerôsei-
vel, máris történelmi a hely-
szín, ahol most a Napsugár
Bábszínház játssza el a gye-
rekeknek (és felnôtteknek is)
A színek királynôje címû me-
sedarabot. Szóval, ha mind-
ezt elgondolom, megható-
dom kissé, és elmondanám a
vendégseregnek a hírt, mi-
szerint Munkácsy… De hát
most nem errôl van szó. Sok-
kal inkább arról, hogy egyszer
volt, hol nem volt, volt egyszer
egy fehér vászondarab bele-
való kóccal vagy hasonlóval,
meg egy fényes gömbbel, az-
tán mindezekbôl életre kelte-
nek egy furcsa, fehér bábut
(Csortán Erzsébet és Törôcsik
Eszter, egy másik szereposz-
tásban Balázs Csongor és
Berta János), ez a bábu lesz a
színek királynôje, még akkor
is, ha fehér, hiszen a színes
reflektorok majd nekilátnak,
és hozzák a kéket, pirosat,
sárgát, meg a hangulatot, ami
velük jár. A kékkel ugye vala-
mi reményfélét, meg tengeri
utazást, a pirossal harcos pa-
ripákat, a sárgával a Napot
leginkább, és máris életre kel-
nek a színek: a királynô re-

ménykedik, lovagol, vitatkozik
az irigy sárgákkal, ahogy azt
magyarázni szoktuk. A végén
kiderül, hogy ha a remény, a
harc, az irigység megölik egy-
mást, szürke lesz belôlük,
meg bánat és szomorúság. A
mesében azonban csoda tör-
ténik, a színek megbocsáta-
nak, visszajönnek és felra-
gyognak. Visszajön a boldog-
ság, a királynô táncol, felröp-
pen a hófehér világba, tovább
álmodja az élet legszebb szí-
neit…

Jutta Bauer meséjét Csáki
Csilla varázsolta „bábszínre”
leginkább „alternatív bábszín-
házi stílusban”, közegben,
vagy ahogy akarjuk. Minden-
esetre látványos, izgalmas,

érdekes a produkció, persze
az más kérdés, hogy az 5, 8,
10 éves gyerekek mit értenek
meg belôle, hogy a bravúros
videóvetítéseken kívül mire
jutnak az élménnyel, hogy
egy fehér vászondarabból ho-
gyan lesz a színek királynôje,
egy rejtélyes, bábuszerû lény,
aki táncol, repked és sír a vé-
gén, mert lehet, hogy „nem
olyan lovat” akart, mint amivel
a sors meglepte… 
Bábszínházunk, mely a va-

lamikori nagy elôd „paravá-
nos” játékához egyáltalán
nem ragaszkodik, új utakat
keres. Egyre jobban rátalál,
meg aztán (mondják) világ-
trend is ez az új vonulat.

Sass Ervin

Március elsô hetében
Hegedûs Zsolt festmé-

nyeibôl nyílt kiállítás a Bé kés-
csaba Városi Nyugdíjas Egye-
sületben. Az Újkígyósról szár-
mazó mûvész a megújuló ter-
mészetbôl merít ihletet, nyol-
cadik önálló kiállításán a Kö-
rös-vidéket és hazai tájakat
ábrázoló, élethû, már-már fo-

tószerû képek láthatók. He-
gedûs Zsolt példaképe Mun-
kácsy Mihály; a múlt évben, a
múzeumok éjszakáján nézôk
elôtt festette meg a Rôzsehor-
dó másolatát. A tájképek ápri-
lis 8-ig tekinthetôk meg az
egyesület Dózsa György út
35. szám alatt található szék-
házában. m.

Gobelin-kiállítás
A Munkácsy Mihály Emlékház
Népszerûsítô másolatok címû
sorozatában Feiglné Csukás
Klára gobelinképeibôl nyílt ki-
állítás nemrégiben. A gobeli-
neket, amelyek mai, felgyor-
sult hétköznapjainkban a türe-
lem és mûvészi szépség meg-
testesítôi, március 19-éig te-
kinthették meg az érdeklôdôk.

ARitka és Veleszületett
Rendellenességgel Élôk

Országos Szövetsége Ritka
szépségek gyûjteménye címû
mûvészeti pályázatán elsô he-
lyezést ért el egy tizenkilenc
éves békéscsabai lány, Kurta
Klára. 
A Jaminában, családja kö-

rében élô Klári Williams-szind-
rómás. Napjai tevékenyen tel-
nek, a Degré utcai gyermekvé-
delmi központban készít aján-
déktárgyakat, most éppen ta-
vaszi koszorúkat. A kasírozás
technikáját, amellyel díjnyertes
munkája készült, a Szent Ist-
ván Egyetem másodéves and-
ragógus hallgatóitól és Laka-
tos Istvánnétól, a kézmûves
szakiskola oktatójától tanulta
egy értelmileg és mozgásuk-
ban akadályozott fiatalok ré-
szére szervezett tanfolyamon.

Az ügyes kezû lány szereti a lo-
vakat, az elsô helyet Saját lo-
vam címû alkotásával érde-
melte ki. M. E.

A színek királynôje

Jelenet az elôadásból  

Ritka szépségek

Álláskulcs 
rehabilitációs
program

Az Álláskulcs rehabilitációs
program keretében Békés-
csaba és Mezôkovácsháza
székhellyel összesen öt-
venkét megváltozott mun-
kaképességû álláskeresôt
készítettek fel a Mozgás-
korlátozottak Békés Me-
gyei Egyesületében a mun -
kavállalásra. Váro sunk  ban
a közelmúltban fejezôdött
be tizenhárom fô képzése,
az errôl szóló tanúsítványt
március 12-én vehették át
az érintettek.
A záró ünnepségen Vág-

völgyiné Panyi Márta, a
program vezetôje köszön-
tötte a megjelenteket, köz-
tük az egyesület elnökét,
Czeglédiné Kovács Ágnest,
a munkaügyi központtól dr.
Dérné dr. Tóth Juditot, a re-
habilitációs osztály vezetô-
jét és Szitás László kiren-
deltségvezetô-helyettest,
az önkormányzattól Túriné
Kovács Márta osztályveze-
tôt, valamint a mezôko-
vácsházi trénert, Szekeres
Lajosnét. Mint azt Vágvöl-
gyiné Panyi Márta elmond-
ta, a hatvanórás képzés ke-
retében a résztvevôk na-
gyobb önismeretre tettek
szert, megtanultak egye-
bek mellett motivációs leve-
let, önéletrajzot írni, felké-
szültek az álláskeresésre. A
regisztrált munkanélküliek-
bôl álló csoport tagjainak
mentor segít, hogy felve-
gyék a kapcsolatot a mun-
káltatókkal. A tizenhárom
emberbôl így ketten már el-
helyezkedtek, hatan kép-
zésbe jelentkeztek, és öten
vannak túl állásinterjúkon.

Mikóczy

Tájképek a Körösrôl



9CSA BAI MÉR LEG A hely szelleme 

A P R Ó H I R D E T É S
IN GAT LAN

Jaminában, a Veres P. u. 69/2. sz. alatt
háromszobás, összközmûves, gará-
zsos téglaház extrákkal eladó. Irányár:
15,5 millió Ft. Tel.: 70/375-958.

Békéscsabán, a Pásztor utcában 59
nm-es, kétszobás, étkezôs, I. emeleti la-
kás eladó. Tel.: 30/219-9794.

Eladó extrás lakás a Bartókon. Telefon:
30/345-9237.

Telekgerendáson gazdálkodásra is al-
kalmas családi ház eladó. Telefon:
70/296-9071.

Békéscsabán, a Kazinczy-lakótelepen
50 nm-es, IV. emeleti, egyedis lakás tá-
rolóval eladó. Tel.: 30/262-0376.

Békéscsabán kertes ház eladó. Érd.:
440-546.

Két belvárosi, 17 m2-es iroda hosszú
távra kiadó. 3000 Ft/m2/hó.
Telefon: 30/938-4240.

Békéscsabán Kazinczy-ltp.-i, három-
szobás, téglablokkos, 3. emeleti, egye-
di gázfûtéses lakás eladó. Irányár: 11,5
millió Ft. Tel.: 20/543-2010.

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

JÁRMÛ
2001-es Ford Focus elsô tulajdonostól
eladó (négyajtós, klíma, szerviz könyv).
Tel: 30/445-4463.

250-es MZ ETZ motorkerékpár el adó.
Tel.: 70/311-9461.

Peugeot és Aprilia Scarabeo robogó el-
adó. Érd.: 70/588-0808.

SZOLGÁLTATÁS
Redôny-, reluxa-, szalagfüggöny-készí-
tés, -javítás részletfizetéssel is. Nyílás-
zárók javítása, cseréje. Tel.: 66/454-171,
70/212-6776.

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

Angolnyelv-oktatás. Tel.: 30/345-9237.  
Bach virágterápia – dyslexiás tanulók ké-
pességfejlesztése. Tel.: 30/897-3311.

Szakdolgozatok kötése soron kívül.
Tel.: 66/447-501, 20/770-0494.

Csempézést, hidegburkolást vállalok.
Tel.: 30/273-3191.

Zár, redôny, reluxa, szúnyogháló, har-
monikaajtó, szalagfüggöny, napellenzô
szerelése. Tel.: 30/233-4550. Utánfutó-
kölcsönzés! Békéscsaba, Dobos István
u. 20. Tel.: 70/335-7584, 66/636-135.

Nonstop duguláselhárítás kedvezõ
áron, bontás nélkül, garanciával Békés-
csabán. Telefon: 20/935-8173, Péter
József.

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

OKJ-s személy- és vagyonôri tan -
folyamra várunk jelentkezôket. Rész-
letfizetés lehetséges. Hölgyek is jelent-
kezhetnek. Tel.: 30/447-0471.

Laminált parketta fektetését vállalom.
Tel.: 30/273-3191.

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

Egyéni konzultáció mentálhigiénés
szakemberrel. Tel.: 30/3700-881.

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

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

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

Homlokzatok hõszigetelése, egyéb ne-
mes vakolatok készítése. Telefon: 
20/432-6098.

OKTATÁS
Matematikakorrepetálás 7–13. osztályo-
soknak, fôiskolásoknak. Telefon:
70/392-0459.

Angolnyelv-oktatás délelôttönként. Tel.:
70/392-0459.

Személyiségfejlesztés 60 órában siker-
orientáltaknak, kudarckerülôknek. In-
formáció: Budainé Erika, 70/773-5690;
Novák Magdolna, 30/370-0881.

Középiskolai angoltanár korrepetálást
és nyelvvizsga-felkészítést vállal. Tel.:
30/497-9830.

EGYÉB
Rokkantkocsi olcsón eladó, ugyanitt
szerszámok is. Tel.: 30/396-2559.

Dohányzásról leszoktatás biorezonan-
ciával, pénzvisszafizetéssel, garantált
eredménnyel. Érdeklôdni: 30/967-3447.

Gépelést, szövegszerkesztést, szakdol-
gozat-készítést rövid határidôvel válla-
lok. Tel.: 20/539-3120.

Egészséges Létvágy Életmód Csoport
elhízásban, evészavarban érintetteknek,
egészségükért tudatosan tenni vágyók-
nak Békéscsabán, a Réthy Pál kórház-
ban. Amit kínálunk: az egészségtudatos
életvitelhez szükséges ismeretek átadá-
sa, készségfejlesztés, egészségügyi ál-
lapot ingyenes szûrése, Pilates-torna.
Információ: Galambosné Varjú Blanka,
30/231-9216, sorsfono2@gmail.com.

MUNKA
Ingatlanközvetítô magas keresettel – fix
+ jutalék – munkatársat keres, nem
ügynöki munkára. Tel.: 30/520-4512.   

Munkatársakat keresek heti 15 órás el-
foglaltsággal, kötetlen munkaidôvel.
Vállalkozói igazolvány nem szükséges!
Telefon: 30/326-8630, 20/569-1878,
70/432-928.

MUZSIKUSOK ARCKÉPCSARNOKA

A gitármûvész

Angol-, németnyelv-
oktatás. 

30/546-4819. ZENTAI.

Szív u. 16. szám alatt irodahelyiség kiadó. Érdeklôdni: 30/958-7055.

Idegennyelvi Szakközépiskola
5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6. Telefon: 99/547-790, 454-262, 70/257-3513
info@ilsszki.hu, www.ilsszki.hu

Vendéglátás, idegenforgalom:
• Vendéglátó szakmenedzser • Idegenforgalmi szakmenedzser 
• Idegenvezetô • Utazás-ügyintézô • Protokoll-ügyintézô
• Pincér (sommelier- és mixerképzés is!) 

Ügyvitel, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció:
•Kis- és középvállalkozási menedzser • Üzletviteli szakmenedzser 
• Gazdálkodási menedzserasszisztens • Marketing- és reklámügyintézô •
Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô

Informatika:
• Informatikai statisztikus és gazdasági tervezô

Oktatás, pedagógia, szociális szolgáltatások:
• Szociális segítô • Gyermekgondozó-nevelô • Pedagógiai asszisztens 
• Gyógypedagógiai asszisztens

Mûvészet, közmûvelôdés, kommunikáció:
• Intézményi kommunikátor • Újságíró II

ILS – INTELLIGENS LEHETÔSÉGEK SORA! 

Kollégiumi férôhely biztosított, 22 éves korig államilag támogatott, ingyenes
képzés, diákigazolvány, családi pótlék. Egyéni tanrend lehetséges!

Felnôttképzés:
szociális segítô, gyermekgondozó-nevelô, pedagógiai asszisztens, gyógypeda-
gógiai asszisztens, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintézô, marketing- és
reklámügyintézô, protokoll-ügyintézô, PR-ügyintézô, vendéglátó szakmenedzser,
idegenforgalmi szakmenedzser, pincér: (sommelier- és mixerképzés is), idegen-
vezetô, utazásügyintézô, ECDL vizsgára való felkészítés.
Nyelvtanfolyam és nyelvvizsgára (alap-, közép-, felsôfok) felkészítô tanfolya -
mok: angol, német, román, francia, spanyol, olasz, orosz területen.

ISKOLARENDSZERÛ (NAPPALI-LEVELEZÔ) KÉPZÉS
Nyílt nap: 2009. április 6., hétfô 10.00

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: 2009. március. 31
PÓTFELVÉTELI: 2009. augusztus –szeptember

– Úgy tudom, tanárod volt az
átirat szerzôje, Szendrey-Kar-
per László.
– A ’80-as években mûkö-

dött egy csereprogram az ak-
kori Jugoszlávia és Magyaror-
szág között, így lehetôségem
nyílt arra, hogy Budapesten, a
tanár úrnál folytathassam gi-
tártanulmányaimat. Ismertem
már a lemezeit, hallottam pe-
dagógusi erényeirôl, diákja-
ként pedig szerencsém volt
emberi nagyságát is megta-
pasztalni. Hamar megtaláltuk
a közös hangot. 

– 1992-ben jöttél Csabára.
Elsô munkahelyed volt ez?
– Még fôiskolásként két

évet töltöttem a Magyar Rá-
diónál, ahol a gyermekkórus
tagjait tanítottam gitározni. A
diploma megszerzése után
úgy éreztem, otthon, a szülô-
földemen van a helyem, to-
vább kell adnom, amit tanul-
tam. Az akkoriban alakuló ki-
kindai rádiónál lettem zenei
szerkesztô. Jól éreztem ma-
gam, de a történelem közbe-
szólt. A feleségem gyulai

származású, így amikor el-
kezdôdött a balkáni háború,
úgy döntöttünk, visszajövünk
Magyarországra. Rázga Jó-
zsef igazgató úr hívott, így ke-
rültem ide.

– Sokat tanítasz, mostaná-
ban ritkábban hallhatunk szín-
padon.

– Bár a gyakorlásra min-
dennap szánok idôt, az utób-
bi években inkább nyaranta
koncertezem, ennek a nyár-
nak is szinte már kész a
mûsorterve. Fellépek majd
Esztergomban, és valószí nû -
leg Csabán is, de számos

koncertem lesz a horvát ten-
gerparton, ahol az Adria
kis szigetein, kolostorokban,
templomokban fogok szere-
pelni.

– Gyakran megfordulsz Esz -
tergomban?
– 2001-tôl egyik mûvészeti

vezetôje vagyok a minden pá-
ratlan évben megrendezésre
kerülô Esztergomi Nemzet -
közi Gitárfesztiválnak. Ez egy
nyolcnapos intenzív program,
amelynek keretében neves
elôadók lépnek fel és tartanak
kurzusokat. Az Európa szá-
mos országából érkezô részt-
vevôk jelentôs része visszaté-
rô vendég. Magam a zeneka-
ri munkáért felelek. 

– Ha jól tudom, sokat fog-
lalkoztat egy másik kupola,
mely még az elôbb említettnél
is sokkal hatalmasabb…
– Igen, már gyermekként is

érdekelt a csillagos égbolt,
késôbb pedig sokat olvastam
róla, legalább annyi csilla -
gászati könyvem van, mint
amennyi kottám. Kapcsolat-
ban állok több csillagvizsgá-
lóval Budapesttôl Szaraje-
vóig. Szokásommá vált, hogy
munkából hazafelé menet,
mielôtt bemegyek a kapun,
felnézek az égre, rendben
van-e minden odafent… 

Farkas Pál

Egressy Zoltán sikeres kor-
társ magyar drámaíró

Vesztett éden címû kétfelvoná-
sos drámáját vitte színre az im-
már 21 esztendôs Békéscsa-
bai Pierrot Ifjúsági és Gyer-
mekszínház. A premiernek
március 7-én az Andrássy
Gyula Gimnázium adott ott-
hont. A Pierrot vezetôjének,
Gál Zsuzsának a rendezésé-
ben egészen újszerû megvilá-
gításban találkozhattunk a szí-

nen Egressy mûvével. Talán
pont ez volt Gál Zsuzsa célja
a darabválasztáskor. Beetho-
wen zenéjével még inkább ki-
csúcsosodik a darab monda-
nivalója, hisz az örök emberi
tulajdonságokról – a gyûlölet
születésérôl, burjánzásáról, a
bizalmatlanságról, a hitetlen-
ségrôl – szól. Aki nem hisz ön-
magában és a másikban sem,
nem lehet boldog. A Vesztett
éden valós dokumentumokon

alapuló, konkrét történelmi
idôben játszódó színdarab, lé-
nyegét tekintve idôtlen. A tör-
ténet az író, Madách Imre és
édesanyja, Majthényi Anna,
valamint Madách felesége,
Fráter Erzsi kusza, ellentmon-
dásos, indulatokkal teli viszo-
nyát tárja elénk. A Vesztett
édenben lendületes, pezsgô
fiatal tehetségeket ismerhet-
tünk meg: Majthényi Anna
szerepében a Shakespeare

Színiakadémia másodévesét,
Erdélyi Andreát láthattuk, Ma-
dách Imrét Metz József alakí-
totta, míg Fráter Erzsébetet a
most debütáló középiskolás
Kovács Zsuzsanna személye-
sítette meg. A jelmez és a dísz-
let a rendezô keze munkáját
dicséri, a frizurákat Nagyné
Deák Katalin készítette. A
hangfelvétel Hegyesi László és
Metz József munkája.

V. A.

Gitár, 
rock and roll, 
lélek, nô, motor

Az Edda frontembere, Pa-
taky Attila volt a sztárven-

dége az irodalmi estek már-
cius 13-i, A fény üzenete
címû rendezvényének a
Phaed ra Közéleti Központ-
ban. Józsa Mihály elôadó -
mûvész két verssel emléke-
zett az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharcra, va-
lamint Petôfi halálának 160.
évfordulójára. Az Orosz Sán-
dor által vezetett beszélgetés
során sok érdekességet tud-
hattunk meg Pataky Attila
gyermekkoráról, ifjú éveirôl,
házasságairól, magánéleté-
rôl. A sztár nem rejtette véka
alá a sajtóhoz és az ország
jelenlegi vezetéséhez való vi-
szonyát sem. A 2007-ben
napvilágot látott „Bor, szex és
rock and roll” címû önéletrajzi
könyvében magánélete féltve
ôrzött fotóit is közkinccsé tet-
te Pataky Attila, s a kitartóa-
kat megajándékozta egy de-
dikált példánnyal is. Elôször
hallhattuk Békéscsabán legú-
jabb számát, a „Ne félj, test-
vér”-t, melyet március idusán
Orbán Viktor budapesti ünne-
pi beszéde elôtt ad majd elô.

Vadi

Idei elsô számában új, szín-házi rovattal jelentkezik a
békéscsabai székhelyû iro-
dalmi folyóirat. Az összeállí-
tásban kritikát olvashatnak
Bereményi Géza Az arany ára
címû drámakötetérôl, a Nem-
zeti Színház Oresztész elô -
adásáról, valamint az Újvidéki
Színház békéscsabai ven-
dégjátékáról. A rovat élén
Elek Tibor beszélgetése Eg-
ressy Zoltánnal, a ma már eu-
rópai hírû drámaíróval, akinek
két darabját (Portugál, Sóska,
sültkrumpli) is láthatta ebben
az évadban a Békés Megyei
Jókai Színház közönsége.
A lapszám szépirodalmi vá-

logatása a januárban Bárka-
díjjal kitüntetett Tôzsér Árpád
verseivel indul, ízelítôt kaphat-
nak Kalász Márton, Géczi Já-
nos, Acsai Roland, Kiss Judit
Ágnes, Gittai István újabb lírá-
jából, a fiatal költôgeneráci ót
Mogyorósi László, Hecker Héla
képviseli. Prózával jelentkezik
Murányi Zita, Horváth Sándor
Farkas és Egressy Zoltán.
A Mûhely rovatban egy

egészen különleges atmoszfé-
rájú irodalmi beszélgetés:
Krasznahorkai Lászlót Szepesi
Dóra kérdezte életrôl, iroda-
lomról, a halódó hagyomá-

nyokról. A gyulai származású
regényíró legutóbbi kötetérôl
(Seibo járt odalent) Kolozsi Or-
solya írt kritikát, a Sátántangó
címû kultuszregényérôl tanul-
mányt közöl Szöllôsi Mátyás.
A kritikarovatban mûbírála-

tot olvashatnak Acsai Roland,
Hász Róbert, Devescovi Ba-
lázs, Dudás Sándor és Kôsze-
gi Barta Kálmán kötetérôl.
A lapszám fókuszba emeli

a Békés megyei alkotók jeles
képviselôit is. Versekkel je-
lentkezik Magyari Barna,
Nagy Mihály Tibor, Hartay
Csaba, a Figyelô rovatban
Szabó Tibor áttekintô kritikája
olvasható hat megyénkbeli
alkotóról.

Vesztett éden Pierrot módra

A mai napig emlékszem csabai bemutatkozó koncertjére:
a virtuóz spanyol darabokra és különösen a – számomra
döbbenetes élményt nyújtó – Bartók-interpretációra, ahogy
a Gyermekeknek ciklus jól ismert harmóniái a remek át irat-
nak és Varga Zsolt gitármûvész elôadásának köszönhe-
tôen új értelmet nyertek.

A megye színháza 
és irodalma a Bárkában
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Március 15-e ünneplése. Csa-
ba hazafias közönsége impo-
záns módon vette ki részét a
megemlékezésbôl. Mindegyik
társadalmi egyesülés lelkesen
ülte meg a szabadság nagy
emléknapját. A szép, napos
idôben nemzetiszín trikolórt
lengetett a szél, ünnepi volt a
hangulat, élénk az utca. Kos-
suth Lajos szobra elôtt folyton
hullámzott a tömeg. Elsôként a
volt jobbágyság, az ôstermelôk
helyeztek el hatalmas koszorút a szobor talapzatára. A tanuló if-
júság minden iskolában ünnepelt, majd a szoborhoz vonulva ko-
szorúzott. Estefelé zsúfolt volt a fôtér. Az ifjúság a Kossuth-szo-
bor elôtt hazafias dalokat énekelt. A polgárság nagy része tár-
saskörökben ünnepelt. A Kaszinóban Korosy László. A Polgári
Körben dr. Rell Lajos, az Iparos Olvasókörben Balázs Ádám
mondtak hazafias lelkületû beszédet. (Képünket Roth Miksa
üvegfestô mûvének felhasználásával Gécs Béla tervezte.)

A népkönyvtár forgalma. Christián Györgymunkásotthoni inté-
zô, a csabai központi népkönyvtár kezelôje statisztikát készített a
könyvtár elmúlt évi forgalmáról. Eszerint a múlt év folyamán 848
egyén vette igénybe a könyvtárat, akik 2020 kötet könyvet köl-
csönöztek ki. Ebbôl ismeretterjesztô 820 kötet volt, a mulattató
pedig 1200 kötet. Az olvasók társadalmi réteg szerinti bontásban:
iparos 260, hivatalnok és kereskedô 195, magánzó 55, földmûves
338. Az olvasók legszívesebben Jókai Mór és Verne Gyulamun-
káit keresték. A könyvtár jelenlegi könyvállománya 925 kötet.

KRÓNIKA – SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

A Jobbik Magyarországért
Mozgalom Békés megyei
szervezetének választmánya
a közelmúltban megyei alel-
nökké választotta Kocziha
Tündét, a Jobbik békéscsabai
elnökét és Szabó Edinát, a
Jobbik kétegyházi elnökét.

Mindkét vezetô fontosnak
tartja, hogy az elkövetkezô
idôszakban pártjuk megyei
szervezetei legalább az eddi-
gi aktivitásuknak megfelelôen
vegyék ki részüket a sikeres
európai uniós választási kam-
pányból.

Egyiptom 
mint tananyag 

AMunkácsy Mihály Múze-
umban 2009. február 7-

étôl május 24-éig tekinthetô
meg az „Élet a halál után” címû
egyiptomi kiállítás, amelyet a
Békés Megyei Önkormányzat
támogatásának köszönhetôen
nem kevesebb, mint 3000 diák
láthat kedvezményesen. A me-
gyei önkormányzat az összes
Békés megyei tanulónak lehe-
tôséget biztosít arra, hogy in-
gyenesen beutazhassanak a
kiállításra a Körös Volán Zrt.
különbuszaival, és kedvezmé-
nyesen tekinthessék meg az
egyiptomi halotti kultuszról
szóló egyre népszerûbb tárla-

tot. Az elsô diákcsoportot már-
cius 5-én Domokos László, a
Békés Megyei Közgyûlés elnö-
ke és dr. Szatmári Imre, a Bé-
kés Megyei Munkácsy Mihály
Múzeum igazgatója fogadta.
Domokos László a helyszínen
elmondta: a támogatás célja,
hogy a megyeszékhely mellett
a többi településen élô diák is
ugyanolyan eséllyel látogat-
hassa meg a múzeum kiállítá-
sát, ezért biztosítják számukra
a kiemelt nagy csoportos ked-
vezményt, valamint az ingye-
nes utazást.

K. K. P.

K isebb gyermeksereg „lo-
pakodott” március 6-án

a város elsô emberének iro-
dája elé, s amikor a polgár-
mester kilépett az ajtón, az
igazi meglepetéspartik han-
gulatát idézve kiáltottak fel a
lányok: Meglepetés! 
A Békéscsabai Torna Club

fiatal tornászai és két felkészí-

tôjük követte el ezt a „me-
rényletet” Vantara Gyula pol-
gármester ellen, ezzel az el-
maradt karácsonyi köszön-
tést pótolták a jövô tornászre-
ménységei. Ajándékkal is ké-
szült az ifjú sportoló csapat,
egy könyvsorozat mellett a
polgármester átvehetett egy
DVD-lemezt is, melyen váro -

sunk tornászbüszkeségének,
Ónodi Henriettának minden
tornagyakorlata látható. 
A klub többek között ezzel

fejezte ki háláját a városnak és
a polgármesternek az elmúlt
évi támogatásokért. 2008-ban
a Békéscsabai Torna Club öt-
millió forintos rendkívüli tá -
mogatásban részesült, de az
éves támogatási összeg – be-
leértve az edzôk bérét, az
olimpikonok támogatását és
az egyes rendezvényekre for-
dított összegeket – meghalad-
ta a 23 millió forintot. 
A tornászok remek ered-

ményei és a hasonló megle-
petések, amellyel köszönetü-
ket fejezik ki a város támoga-
tásáért, hûen bizonyítják, hogy
a nagy múltú és reményteljes
jövôvel kecsegtetô városi tor-
nasport támogatása nem ab-
lakon kidobott pénz.

Kárász Kiss Péter

Nagy érdeklôdés kísérte a
Magyarok Szövetségé-

nek elsô békéscsabai rendez-
vényét, amelyet a közelmúlt-
ban tartottak az ifjúsági ház
nagytermében. A program fô
eseménye a 2008-ban alakult
szövetség kezdeményezôjé-
nek elôadása volt. Vukics Fe-
renc a szövetség felépítését,
eszmei hátterét és fôbb cél-
kitûzéseiket osztotta meg a fó-

rum résztvevôivel. Ahogy fo-
galmazott: a Magyarok Szö-
vetsége pártoktól független
társadalmi és civil szervezetek,
valamint a szövetség céljaival
egyetértô magánszemélyek
csoportosulása. A fô cél egy
kedveszegett, elégedetlen,
megkeseredett nép átvezeté-
se egy sikeres, boldogabb jö-
vôbe, amelyhez elsôsorban
széles körû szemléletváltásra

lenne szükség. Szabados Já-
nos, a szövetség egyik helyi
szervezôje elmondta: – Ren-
dezvényeinkkel, kiadványa-
inkkal és minden kezdemé-
nyezésünkkel ezt a szemlélet-
váltást szorgalmazzuk, amely
egyfajta lét öntudatra ébresz-
tés is egyben. Az emberek vál-
toztatási szándéka nyomán
gyakorlati célok elérésére is le-
hetôség nyílhat. k. k. p.

Kocziha Tünde alelnök

Meglepték a polgármestert

Magyarok Szövetsége


