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B. ú. é. k. 2006! 
Az idén csak az év harmadik munkanapján, január 4-én este 

volt a hagyományos újévi fogadás a városháza dísztermében, 
ahol az önkormányzat vezetői vendégül látták Békéscsaba viri
listáit (legnagyobb adófizetőit), a gazdasági és társadalmi élet 
szereplőit, városi és megyei intézmények vezetőit, önkormány
zati és parlamenti képviselőket, a polgármesteri hivatal vezető 
munkatársait. 

Újévi köszöntőjében Pap János polgármester emlékeztetett 
arra, hogy a csabai adófizetők biztosítják a városi költségvetés 
jelentős részét, akik ezzel nagyban hozzájárulnak Békéscsaba 
működéséhez, különböző fejlesztések megvalósításához. Az ön
kormányzat az új évben is számít segítségükre, közreműködé
sükre, ötleteikre. Az elmúlt évet sikeresnek értékelte a polgár
mester, hisz sok fejlesztés valósult meg városunkban, és 2006-
ban sem áll meg Békéscsaba fejlődése. Köszönhető ez részben 
Magyarország európai uniós tagságának is, ami új lehetősége
ket teremtett nemcsak a gazdasági szféra szereplői számára, 
de végső soron mindenki városlakó számára is. 

2006-ban két választásnak nézünk elébe. Pap János szavai 
szerint itt a városban a „békésen vitatkozó" hangnem a jellemző, 
amely reményei szerint a jövőben is megmarad. 

(SZ. SZ) 
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10. városi jótékonysági bál 
Január 28-án, szombaton 19 órától 10. alkalommal rendezi 

meg Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata a műal
kotások árverésével egybekötött városi jótékonysági bált, amely
nek ismét a Jókai színház Vigadója ad helyet. A helyi művészek 
100 százalékban felajánlották jótékonysági célra az alkotások 
bevételét. Az aukció vezetői Konter László, a Jókai színház igaz
gató-főrendezője és Komáromi Anett színművész. Az est jóté
kony célú bevétele idén a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 
Egyesülete (Békéscsaba, Luther u. 13/a) támogatására szolgál. 
Az est házigazdája Mészáros Mihály, a Jókai színház színművé
sze, nyitótáncot táncol a Nyíri Lajos és Kner Tánc-Sport Egye
sület (vezető: Tímár Krisztián), a zenét a Fantázia zenekar szol
gáltatja. Újdonságként játékterem várja a Black Jack és a rulett 
kedvelőit a helyszínen. A tombolán a szponzorok jóvoltából ér
tékes nyereményeket sorsolnak ki. 

A jótékonysági bál belépődíja 10 000 forint. Jegyek a polgár
mesteri hivatal titkárságán vásárolhatók (Szent István tér 7., te
lefon 523-805, 523-806). 

Átadták a Felkelő nap házát 
Karácsony hetében, az alapkőletétel után pontosan egy évvel 

került sor a Felkelő nap háza ünnepélyes átadására. A kará
csonyfa alatt már ott lehet az új lakás kulcsa, pár hét múlva pe
dig benépesül a ház, amelyet néhányan pár hónapos csecsemő
jükkel vesznek birtokukba. 

(Folytatás a 2 oldalon) 

http://www.bekescsaba.hu


Átadták a Felkelő nap házát 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A ház átadására szervezett kis ünnepségen a House of the 
Rising Sun (A felkelő nap háza) dallamaira gyülekeztek a leen
dő lakók, a tervezők, kivitelezők, a hivatal munkatársai, valamint 
B. Sajti Emese, Takács Péter, Miklós Attila, Vágvölgyi Gábor, Fu-
taki Géza, Galisz Géza jelenlegi és dr. Ferenczi Attila korábbi 
képviselő. Pap János polgármester köszöntőjében megemléke
zett a 2001-ben elhunyt Vukovich Miklós főépítészről, aki már 
évekkel ezelőtt gondolkodott egy ilyen ház felépítésén. Az 1999-
ben átadott Dózsa György úti, 28 lakásos garzonház beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket, a város pályázatot nyújtott be egy 
új garzonház kialakítására. A pályázaton nyertünk, így a Szé
chenyi-terv támogatásával megépülhetett a 33 lakásos Felkelő 
nap háza, ami több mint 249,2 millió forintba került, ebből 154,5 
milliót tesz ki az állami támogatás, 94,7 millió a város önrésze. 

Az épület tervezője és névadója a Megina Építészstúdió Kft., ki
vitelezője a Vektor Kft. volt, lebonyolító á Teszt Tervező, Szerve
ző és Fővállalkozó Kft. A lakások 34-39 négyzetméteresek, más
fél szobásak, bérlőik 51 hónapig lakhatnak ott, miközben havon
ta családonként húszezer forintot tesznek félre előtakarékosság 
címén. Több mint négy év elteltével a fiatalok jobb eséllyel tud
nak a saját lábukra állni, és tovább lépni akár saját otthonukba, 
akár az Erzsébet lakópark valamelyik házába. Pap János a vá
ros legszebb karácsonyi ajándékának nevezte a Felkelő nap há
zát, amelybe olyan fiatalok költöznek, akik Békéscsabán képze
lik el az életüket, a jövőjüket. A polgármester a lakás és a bol
dogság mellé bő gyermekáldást kívánt a fiatal pároknak, akik
ből egymásra figyelő, egymást segítő közösség kovácsolódhat 
a házban. Hrabovszki György alpolgármester hangsúlyozta, vá
lasztási ciklusokon átívelően gondolkodtak a képviselők azon, 
hogyan lehetne Békéscsabára visszavonzani a más városokban 
tanuló és elvándorolni készülő fiatalokat. A párok közös életének 
indulásánál óriási dolog, ha van egy lakás, amelyet együtt te
hetnek igazi otthonukká. Az alpolgármester köszönetet mondott 
mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy a város ilyen ékes ajándé
kot adhasson polgárainak. 

A hideg délelőttön a szalag átvágása és a kulcsok kiosztása 
után a lakók körülnéztek az egyelőre még üres épületben, laká
saikban, a téli napsugár meg mintha tudta volna, mi történik, rö
vid időre megcsillant a Felkelő nap házának sarkán. 

(M. E.) 

Köszönet 
A Patex nyugdíjasklubjának tagjai ezúton fejezik ki köszönetüket 

az MDF város szervezetének és külön Takács Péter 
képviselőnek, mert 2005-ben is egész évben lehető
séget adtak arra, hogy a klub a Nagy Imre téri szék
házban tartsa havi összejöveteleit. 

• FOGADÓNAP. Január 13-
án Pap János polgármester, ja
nuár 20-án Velkey Gábor alpol
gármester, január 27-én Szedla-
csekné dr. Pelle Beatrix aljegy
ző tart fogadónapot a városhá
zán 8 és 12 óra között. A pol
gármester fogadónapjára szí
veskedjenek előre bejelentkezni 
telefonon (523-801) vagy sze
mélyesen a titkárságon. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsa
ba Megyei Jogú Város Közgyű
lése soron következő ülését ja
nuár 26-án, csütörtökön 9 órá
tól tartja a városháza dísztermé
ben. 

• FOGADÓÓRA. Január 16-
án, hétfőn 14-17 óráig Vágvölgyi 
Gábor, a szociális és lakásügyi 
bizottság elnöke, a 8. számú vá
lasztókerület egyéni képviselő
je tart fogadóórát a Szabadság 
tér 11-17. szám alatti polgármes
teri hivatal földszint 18-as irodá
jában. 

• TÁNCTANFOLYAM FEL
NŐTTEKNEK. Kezdő és hala
dó csoportok indulnak a Forma 
Bontó Rekreációs Központban, 
ahol a jelentkező hölgyek, urak, 
párok hagyományos és divatos 
társastáncokat tanulhatnak. Je
lentkezni Gulyás Miklósnál lehet 
a 06-20/980-6010 telefonszámon 
vagy január 16-án, hétfőn 19.30 
órakor a helyszínen. 

• AIKIDO. A Békéscsabai 
Lakótelepi SE aikidocsoportjá-
ba várják mindazok jelentkezé
sét, akik csatlakozni szeretné
nek a harcművészetet gyakor
lók közé. Az önvédelmet és az 
ellenfél tiszteletét előtérbe he
lyező aikido lehetőség az össz
pontosítás, önértékelés fejlesz
tésére, de segít például a gyer
mekek mozgáskoordinációjának 
fejlesztésében, az agresszív vi
selkedés visszaszorításában, az 
önfegyelem erősítésében is. 
Keddenként 18 és vasárnapon
ként 16 órától várnak minden ér
deklődőt a Jókai utca és Illés-
házi utca sarkán álló iskolaépü
let tornatermébe. Érdeklődni a 
foglalkozások vezetőjétől, Dom
bóvári Eriktől (1. kyu) lehet a 
06-30/3700-823 telefonszámon. 

• EGYÜTT SEGÍTETTEK. 
A budapesti székhelyű Együtt 
Segítsünk Kiemelten Közhasz
nú Alapítvány, valamint Végh 
László országgyűlési és önkor
mányzati képviselő jóvoltából 
egy Apnoe Alarm csecsemő-lég
zésfigyelő készülékkel gyarapo
dott az ünnepek alatt a Réthy 
Pál Kórház és Rendelőintézet 
gyermekosztálya. Végh László 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

I 
A v á r o s , 

a h o l é l ü n k 
m 

a kuratórium elnökétől, Zlatár 
Györgynétől vette át a készülé
ket, amelyet továbbított a kór
háznak. 

M A T R I K U L A 

H Á Z A S S Á G 

Vlcskó Judit Magdolna és Lá
za Pál, Pauló Anna Ildikó és Tú
rák Csaba 

S Z Ü L E T É S 

Tóth Zoltán és Török Kriszti
na fia Máté, Tószögi György Ta
más és Sajben Anikó fia Olivér 
György, Szendrei Szabolcs és 
Galgóczi Erzsébet leánya Lili, 
Iróczky Péter és Zsittnyán Éva 
fia Péter, Rózsahegyi Mihály és 
Benczik Szilvia leánya Réka, Mi
hály Zoltán és Szabó Katalin le
ánya Lara, Szatmári Csaba és 
Bérezi Dolóresz fia Csaba, Dan-
kó Péter és Petrovszki Katalin 
fia Gergő, Kovács Zoltán és Po-
csaji Dóra fia Zoltán, Tébi Fe
renc és Kovácsik Noémi leánya 
Lili Cintia 
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KEPESLAPALBUM A REGI CSABÁRÓL 

Egy szép könyv dicsérete 
Nemcsak a nyomdász, hanem a könyvszerető olvasó is meg

szólalt bennem, amikor kézbe vettem a közelmúltban megjelent 
Üdvözlet Békés-Csabáról című remeket. 

A könyvbemutató a városháza dísztermében volt, ahol Pap 
János köszöntője után az ismert és tisztelt Ráday Mihály (ké
pünkön) tartott előadást. A könyv bemutatásában Dobrotka Pál 
közreadó szerkesztő, Gécs Béla, az ismertetők írója, Zsibrita Zol
tán képeslapgyűjtő és Barabás Ferenc könyvtervező grafikus 
vettek részt. 

Azóta már ezernél többen forgathatják a több mint 120 olda
las, gyönyörű kiállítású könyvet, és nem kétséges, hogy velem 
együtt elismerésre méltónak találják. A kötet elején négy tartal
mas, tanulságos írás olvasható, Ráday Mihály ajánlást, Pap Já
nos polgármester előszót írt, míg az üdvözlőlapokról Zsibrita Zol
tán, a régi Csabáról Gécs Béla adja közre gondolatait. A lekto
ri munkát Szabó Ferenc és Kutas Ferenc végezték. 

Ezután jön közel 200 darab, a várost ábrázoló, 1897 és 1935 
között kiadott korabeli képes levelezőlap. Órákon át lehet a ké
pekben gyönyörködni, többször elő kell venni a kötetet, a képpel 
és a szöveggel felidézni a múltat, amely nélkül nincs jövő. Be
csülöm a gyűjtők lelkének, szívének nemességét, az öröm meg
osztásának szándékát. 

A tematikus rendbe rakott képek szövegét Gécs Béla írta, a 
tömör, precíz, hiteles és rokonszenves képaláírások élvezetes ol
vasmányt nyújtanak a Csaba múltja iránt érdeklődőknek. A ter
vező-szerkesztő munkája szintén kiemelkedő; a könyvborító szín
es szövegválasztása, a nem színes képek színessé tétele, a szö
veg színválasztása, a lapszámjelölések, a betűtípus megválasz
tása, a bevezető írások betűnagyságának különbözősége mind
mind szakértő munkáról tanúskodnak. A Dürer Nyomda a kötet
tel előrébb lépett a könyvgyártó nyomdák legelőkelőbb sorába. 
Csak gratulálhatunk a kötet munkatársainak. 

A könyv megvásárolható a Littera könyvesboltban, a Csaba 
Centerben a Gyorsnyomdában, a megyei könyvtárban, a Kép
csarnokban és a Munkácsy Mihály Múzeumban. 

MALATYINSZKI JÓZSEF 

Zeneiskolások sikere 

Decemberben zajlott két olyan országos zeneiskolai verseny, 
amelyen a Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola növendékei kitűnően 
szerepeltek. A szolnoki Országos Zeneiskolai Csellóversenyen 
Domokos Izabella harmadik helyezést ért el, felkészítő tanára 
Juhász Edit, zonagorán kísérte Farkas András. Budapesten, az 
Országos Zeneiskolai Bartók Béla Zongoraversenyen Gulyás Ber
ta különdíjban részesült, Mede Zsuzsanna pedig a továbbkép
ző korcsoportban dicséretet kapott. Felkészítő tanáruk Valkóné 
Ivanics Mária. 

u 
A csomópontok biztonsága 

Dr. Futaki Géza 

Szívszorító érzés az út mellett felállított 
kereszteket látni, amelyek halálos bale
setben életüket vesztett emberek emlékét 
őrzik. Talán vétlenek voltak, talán egy pil
lanatig nem figyeltek, siettek valahova, 
ahogy mi is nap mint nap. Békéscsabán 
több olyan útkereszteződés van, amely 
veszélyessége, tervezett átépítése kap
csán az elmúlt időszakban a figyelem 
középpontjába került. Dr. Futaki Géza, a 
gazdasági és mezőgazdasági bizottság 
elnöke a Gyulai út-Dobozi út keresztező
désében kialakítandó körforgalomról és a sokat bírált Dobozi 
út-Békési úti kereszteződésről, az ezzel kapcsolatos elképzelé
sekről számolt be lapunknak. 

Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter békéscsabai 
látogatásakor 20 millió forintot ajánlott fel a tárca költségvetésé
ből a kórház melletti, Dobozi út-Gyulai úti kereszteződés körfor
galommá alakítására. A közgyűlés az előkészítésre 4 millió fo
rintot szavazott meg, a kórház sürgősségi osztályához kapcso
lódó helikopter-leszállópálya kialakításához pedig 7,5 millió fo
rintra pályázik a város. A körforgalom kialakítása kapcsán a ma
gasban lévő közművek a föld alá kerülnek, hogy a kórház épü
lete és a Gyulai út között kialakítandó leszállóhelyre akadálymen
tesen juthasson el a betegeket szállító helikopter. Dr. Futaki Gé
za szerint a tervezés, az engedélyek beszerzése, a közbeszer
zési eljárás lebonyolítása hosszú időt vesz igénybe, a csomó
pont várhatóan legelőbb 2007-ben készül el. 

A bizottsági elnök úgy véli, az elkerülő úton kialakított Dobo
zi út-Békési úti kereszteződés a nem kellően átgondolt tervezés 
miatt jelent gondokat. A szabványoknak ugyan megfelel a ke
reszteződés, de a balesetek azt mutatják, hogy a gyakorlatban 
egy biztonságosabb csomópont kiépítésére van szükség. A 2004 
októberében átadott út kereszteződésében eddig két halálos 
és több súlyos személyi sérüléssel járó baleset történt, van, aki 
egész életében őrzi az ottani baleset nyomait. A járművekben 
dr. Futaki Géza szerint annyi anyagi kár keletkezett, hogy abból 
akár a körforgalom is megépülhetett volna. Mint mondta, ha va
laki egy Trabantban szenved súlyos balesetet, valószínűleg nem 
éli túl, míg egy másik autóban megvédi a légzsák - bár az út a 
szabványoknak megfelelően épült, szükség lenne a „légzsákra", 
ebben az esetben a körforgalomra, ami a biztonságosabb köz
lekedést garantálná. A város már korábban felkérte a közútke
zelőt, hogy vizsgálják meg a csomópont átépítésének lehetősé
gét, miután azonban előrehaladást nem láttak, a legutóbbi köz
gyűlésen a következő határozat született: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a Nemzeti Autópálya Rt-hez fordul, hogy 
az elkerülő út-47. számú főút csomópontjánál, valamint a Dobo
zi út-elkerülő úti csomópontjánál a körforgalom kialakítása tör
ténjen meg. Emellett a Nemzeti Autópálya Rt., a rendőrség, a 
közútkezelő, a tervezők és a város részvételével zajlott egy meg
beszélés, amelyen az önkormányzat egyértelművé tette a bizton
ságosabb csomópont, a körforgalom szükségességét és azt, 
hogy ennek eléréséhez minden segítséget megad. A megbeszé
lés eredményeként több biztonsági elemet építenek az útba, és 
megvizsgálják, ez milyen eredményt hoz. Erdős Norbert ország
gyűlési képviselő már két alkalommal intézett kérdést a minisz
terhez ugyancsak ezzel kapcsolatban, tehát nemcsak Békéscsa
ba, hanem Békés is azon munkálkodik, hogy a kereszteződés 
biztonságosabb legyen. Dr. Futaki Géza reményét fejezte ki, hogy 
a biztonsági elemek beépítésével csökken a balesetveszély, a 
későbbiekben pedig az érdekelt szervek együttműkö
désének és a képviselők fellépésének eredményeként 
megépülhet a körforgalom. 

(M E.) 



Kettő t ö b b m i n t egy - nyerjen velünk! 

Molnár László 48 éves jogi szakokleveles szakközgazdász 
Békéscsaba egyéni országgyűlési képviselője 

Szeretettel köszöntöm Önt, kedves olvasó. Közjogilag is elérkezett az idő, amikor Ön
nek mint választópolgárnak beszámolok arról, mi mindent tettem az elmúlt 4 eszten
dőben a város és az ország érdekében. 
A 4 év eseményeit tömörített formában saját kiadású, kéthetente megjelenő újságban 
fogjuk Önhöz eljuttatni, hiszen hozzászólásaim száma és a módosító indítványok tar
talma több mint száz, és ebből a sajtó keveset közölt. 

Békéscsaba sajátosan jó helyzetben van, hiszen két szocialista országgyűlési képvi
selője van a magyar Országgyűlésben. 
Tóth Károly képviselőtársammal ésszerű munkamegosztásban szolgáltuk a város ér
dekeit, talán ezért lettünk az egyik legeredményesebb választókerület Békés megyé
ben, ami a fejlesztéseket illeti, és készül az M 44 engedélyterve. 

Ma is úgy gondolom, hogy az országgyűlési képviselő foglalkozzon egész választókörzete és az ország dolgaival, 
legyen stratégiai szemlélete, tekintsen előre legalább középtávon, és tegye rendszerbe gondolatait, amelyben meg 
kell találja választóinak minél jobb boldogulását. Növekedéspárti vagyok, és nem ismerek lehetetlent. 

Közös stratégiai céljaink megvalósítása érdekében össze kell fognunk városunk és a közép-békési térség felemel
kedéséért. Nekünk akkor van esélyünk, ha 150-160 000 fős népesség nevében lépünk fel, és Békéscsaba a tér
ség vezető városaként húzza felfelé a fejlődés útján az egész térséget. 

Újra az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje: f\/jQLNÁR LÁSZLÓ 

A KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT 
KÖZPONTI INTÉZMÉNYE 

^ ^ m ^ m állást hirdet ^^mmmm 
KÖNYVELŐI MUNKAKÖR betöltésére. 

A könyvelő feladata a gazdasági vezető munkájának segítése, az in
tézmény és a megvalósítandó projektek könyvelési, adminisztrációs 
feladatainak ellátása együttműködő csoport tagjaként. A munkakör 
betöltésének feltételei: büntetlen előélet, magyar állampolgárság a 
77/1993.(V. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, 3 hónap
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A jelentkezéshez csatolandó: 
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumen
tumok hiteles másolata. Elvárások: pénzügy szakos főiskolai vég
zettség, könyvelési tapasztalat, adminisztrációs pénzügyi folyama
tok programjainak ismerete, angol nyelvtudás. Az illetmény megál
lapítása: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör
vény alapján. A jelentkezés benyújtásának határideje: 2006. január 
17. Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. A jelent
kezés benyújtásának helye: Közép-békési Térségi Integrált Szak
képző Központ Központi Intézménye, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 
32. A munkakör betöltésével kapcsolatban Bartók Tamásné intéz
ményvezetőnél lehet érdeklődni (telefon: 444-679). A Közép-békési 
Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása és infrastrukturális 
feltételeinek javítása című projekt az Európai Unió társfinanszírozásá
val, az Európa-terv keretében valósul meg. 

Adománykérés 
A békéscsabai Egyensúly Szabadidő Klub 2006-ban új szociális szol
gáltatás bevezetésére kapott működési engedélyt. Társadalmilag ked
vezőtlen helyzetben lévő embertársaink pszichoszociális hátrányai
nak leküzdésére hozták létre a Szociális Kikötő Szolgálatot, melynek 

beindításához a civil szervezetnek szüksége lenne jó álla
potú, mosogatórésszel ellátott kisebb konyhabútorra, pár
nákra, paplanokra. Magán- és közösségi felajánlásokat 
szívesen fogadnak a 06-30/9857-308-as telefonszámon! 

FJtóriegl 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
(Békéscsaba, Szent István tér 7, telefon: 452-252, fax: 523-840) 

ajánlatot kér 
a Szigligeti utca végén lévő játszótér felújítására 

(Schéner Mihály alkotásai). 

A versenyeztetés típusa: nyílt eljárás. 
Befejezési határidő: 2006. április 5. 
Az ajánlat benyújtásának határideje és helye: 

2006. január 23., 11 óra, városüzemeltetési iroda. 
A versenykiírás megtekinthető és díjmentesen átvehető 2006. 
január 20-ig a városüzemeltetési irodán. 

Könyvtári programok 

Lázár Ervin Kossuth-díjas íróval találkozhatnak január 20-án, pén
teken a 4-6. osztályos gyerekek a könyvtár játszótermében. 
Január 23-án, hétfőn 17 órakor két könyvpremierre kerül sor a ját
szóteremben. Mikita István Mit ér az ember, ha paraszt című köny
vének gondozója és szerkesztője dr. Szabó Ferenc történész az 
est vendége, házigazda dr. Elek Tibor irodalomtörténész. Bielek 
Gábor és Liszka Tamás Adatok és betegségek a csabai római ka
tolikus halottak anyakönyve alapján (1750-1895) című kötetének 
bemutatóján Bielek Gábor apátplébános lesz a vendég, a házigaz
da dr. Ambrus Zoltán, a könyvtár igazgatója. 
Január 27-én, pénteken 17 órakor ünnepi Bárka-est lesz a játszó
teremben. Az esten kerül sor a 2005. évi Bárka-díjak átadására, 
valamint az idei első Bárka bemutatására, amelyben publikálatlan 
Kner-, Tevan-, Kosztolányi-, Simonyi-levelek és izgalmas megyei 
aktualitások kaptak helyet. 



Újra teremkrossz Békéscsabán! 

Lassan már megszokottá válik, hogy a szezon első motor
sport eseményét hazánkban Békéscsabán rendezik. 2006. feb
ruár 11-12-én ismét felbőgnek a krosszmotorok a Városi Sport
csarnokban. 

Öt kategóriában küzdenek majd a külföl
di és a magyar motokrosszbajnokok: ama
tőr magyar, amatőr nemzetközi, profi nem
zetközi, junior nemzetközi és quad. 

A szervezők maximálisan kihasználják a 
küzdőtér adottságait, sőt egy kicsit tovább 
is nyújtózkodik a pálya, hiszen a sportcsar
nokból egy szekcionált kapun keresztül a 
parkoló felé vezet a pálya. A versenyzőknek 
80 métert kell megtenniük egy alagútban, 
ami után újból a sportcsarnokba érnek. Az alagútban töltött időt a 
nézők két óriási kivetítőn keresztül kísérhetik figyelemmel, amely 
a sportcsarnokban lesz elhelyezve. 

Az edzések szombaton és vasárnap is 9 órától 13 óráig tarta
nak. A verseny mindkét napon 14 órakor kezdődik, és egészen 
19 óráig tart. Szombaton és vasárnap két teljes versenynapot bo
nyolítanak le, ami annyit tesz, hogy mindkét nap külön versenyt 
láthat a közönség. 

A futamok közti szüneteket a rendezők látványos betétprog
ramokkal töltik ki. Szombaton és vasárnap újdonságok sora 
lesz látható a kiegészítő programok között, mint például a quad 
futamok vasárnap és egy új motoros akrobata: Szöllősi Péter. 

Lesz egy úgynevezett VIP-futam is, ahol a salakmotoros szakág 
veteránjai és élversenyzői mutatják meg, hogy a krosszmotorral 
is boldogulnak. Pályára lép majd Adorján, ifj. Adorján, Tihanyi, 
Magosi és Nagy Róbert. 

Lesz még Sub-Biker virtuális motoros, közönség-futóverseny, 
csinos táncoslányok és mindkét napon ugróshow, amelyet a 
legjobb profi versenyzők mutatnak be. Itt lesz ismét Petr Bartos 

Csehországból, hogy a sportcsarnok tete
jéről 9 méter 40 centi magasan lefüggesz
tett harangot megkongassa. A közönség-fu
tóversenyre sok gyereket várnak a szerve
zők, akik közül az első tíz helyezett ajándé
kot kap. Igazi motorsportsztárvendégekkel 
is találkozhatnak majd a rajongók, Németh 
Kornél és Talmácsi Gábor fog autogramot 
osztogatni. 

A motorosok már megszokhatták, hogy 
a Kiss Tamás által rendezett teremkrossz-

versenyeken gyakran feltűnnek gyönyörű lányok. Vannak köz
tük igen merészek is, akik a hidegtől sem félnek. A testfestett lá
nyokról van szó, akiket csak a testükre felhordott festékréteg me
legít a teremkrossz hétvégéjén. Ilyet legutóbb a debreceni terem-
krosszversenyen láthattak a nézők novemberben. 

Az egész napra érvényes jegyek ára nem változott 2003 óta, 
a felnőttjegy ismét 2000 Ft lesz, a gyerekjegy pedig 1000 Ft-ba 
kerül. 

Információk szállás- és versenyügyben a wvvw.teremcross.hu 
oldalon találhatók, illetve a 20/5500-055 infovonalon. A főszer
vezőt csak nevezéssel kapcsolatban lehet hívni! 

(K. T.) 

I R O D A L M I PÁLYÁZAT KEZDŐKNEK 
Az Accordia Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel 
még nem rendelkező szerzőknek - életkortól függetlenül. 
Műfaji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs. A 25 leg
jobbnak ítélt szerző műveiből 2006-ban válogatott kötetet 
jelentetnek meg. 

Beküldési határidő: 2006. január 31 . 
Eredmény: 2006. márc ius 31 . 

A pályázat értékeléséről minden pályázót levélben értesíte
nek, melyhez mellékelik a kiadó ajándékkötetét. 

Az írásokat postai vagy elektronikus úton várják. (Kéziratot 
nem őriznek meg és nem küldenek vissza.) 

Accordia Kiadó, 1132 Budapest, Victor Hugó u. 11-15. 
E-mail: accordia@axelero.hu 

További tájékozódás: telefon/fax: 06-1/239-2330 vagy 06-30/ 
212-0996, valamint a www.accordiakiado.hu honlapon. 

Jutalom rendőröknek 

A Magyar Autóklub Békés Megyei Szervezete minden évben 
megjutalmaz két kiemelkedő munkát végző rendőrt. Az ünnepé
lyes alkalomra hagyományosan az év utolsó napjaiban kerül sor. 
A 2005. év díjazottjai - Fenesi Attila törzsőrmester és Roszik Pál 
főtörzsőrmester - december 30-án vehették át a nekik ítélt elis
merést a rendőrség épülete előtti kereszteződésben dr. Horváth 
Ferenctől, a Magyar Autóklub alelnökétől. A díjazottaknak a Ma
gyar Autóklub Békés Megyei Szervezetének képviseletében Bal
ta János is gratulált. 

Lencsést Közösségi liáz 
5600 BÉKÉSCSABA, FÉJA GÉZA TÉR 1. • T E L E F O N / F A X : 456-177 

• Január 10-től hetente keddi napokon: nyugdí jastorna 
8.15-től 9.15-ig és baba-mama torna 10-től 11-ig; keddi 
és csütörtöki napokon: egészségmegőrző torna 14-től 
15 óráig és alakformáló torna 18.30-tól 20 óráig. 

• Programok a magyar kultúra napján: január 22-én, va
sárnap 15 órakor a Márvány Fotóműhely Hymnus című 
kiállításának megnyitója. Megnyitja: dr. Szemenyei Sán
dor, a Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépis
kola igazgatóhelyettese. 75.75 órától Napom, napom, fé
nyes napom... címmel zenés irodalmi összeállítás Bokor 
Tünde (Zeteváralja) és Tóbisz Tinelli Tamás (Rimaszom
bat) előadóművészek közreműködésével. 

• Alapfokú és haladó számítógép-kezelői tanfo lyam in
dul nyugdí jasoknak január 30-án. A képzések 25 órá
sak, 12 foglalkozásból állnak, melyek hétfői napokon 8 
órakor (haladó) és 10 órakor (alapfokú) kezdődnek. Rész
vételi díj: 7900 Ft/fő. Jelentkezni január 27-ig lehet sze
mélyesen a közösségi házban, a részvételi díj befizeté
sével. 

Uj munkalehetőség a megyében 

Dr. Kolber István regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért fe
lelős tárca nélküli miniszter Békés megye foglalkoztatási prob
lémáinak kezelésére az előző évi 260 millió forintos támogatás 
(melyből 200 millió forintot a Csaba Metál Rt., 54 milliót a ba
romfi-feldolgozó nyert el), 2005 decemberében újabb 235 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Békés 
Megyei Területfejlesztési Tanácsot. A pénz felhasználásáról a ta
nács pályáztatás útján dönt. A pénzügyi keret kizárólag munka
helyteremtő és munkahelymegőrző beruházásokra fordítható. 
A fejlesztési miniszter ezen felül a MÁV Északi Jármújavító Kft. 
békéscsabai gyáregységének fejlesztésére 71 millió forint össze
gű támogatást ítélt meg. Az összességében 566 mil
lió forint összegű támogatás révén 749 munkahely 
stabilizálódhat, és 211 új munkahely jöhet létre Békés 
megyében. 

http://wvvw.teremcross.hu
mailto:accordia@axelero.hu
http://www.accordiakiado.hu


AHOGY A TIPOGRÁFIA MŰVÉSZEI LÁTJÁK 

József Attila 100 éves 
Ötödször szervezett versenyt és kiállítást a tipográfia művé

szeinek Gécs Béla, a tipográfia békéscsabai művésze. Életfor
mája, amit csinál, tekintélye innen indul, és ez 
alapozza meg. Az ötödik verseny és kiállítás 
színhelye a békéscsabai múzeum, témája Jó
zsef Attila költészete. Közelebbről a száz éve 
született költő verseinek tipográfiai megjelení
tése. A kérdés az, hogy a versenyben indulók 
meg tudják-e fogalmazni a költő üzeneteit? 

A feladat felületesen szemlélve nem különö
sebben nehéz, annál nehezebb azonban, ha 
a felhívásra jelentkező versenyzők komolyan 
veszik a dolgot, és művészetükkel, tipográfiai 
tudásukkal a zseni hűséges társaként sajátos 
és lehetséges vizuális világukkal szeretnék kö
zelebb hozni József Attilát azokhoz, akik nyi
tottak arra, hogy a költőt még jobban megis
merjék. 

A szervezésben és nemcsak a tipográfiában 
mester Gécs Béla a Kner-Tevan Alapítványban 
és a múzeumban talált segítőket a kiállítás lét
rehozásában és a verseny kiírásában: mindket
tő teljes odaadást kívánt és adott is a szervező tántoríthatatlan lel
kesedéséhez. A decemberben megnyitott tárlat a múzeum dísz
termében jeles kiállítási napokkal szolgál nyitva tartásának idő-

Barabás Ferenc tipogralikája 

szakában. A kérdésre pedig, hogy meg tudták-e fogalmazni a 
versenyben indulók József Attila üzeneteit, a válasz legfőképpen 
igen, még akkor is, ha vannak, akik néhány mesterségbeli bra
vúr (manír?) bevetésével gondolják elegendőnek a feladat telje
sítését. 

Hamar kiderül persze, hogy mindez kevés, hogy a nagyvona
lúnak tűnő rekvizítumok (például toll, betűkből kirakott betűk stb.) 

hidegen hagyják a szemlélőt, míg az olyan, 
érezhetően átélt, szubjektív felvillanások, mint 
Kelemen Benő Benjámin Mama című, kegyetle
nül vizuálkultúrás lapja, vagy egy másik Mama 
Hudák Zsolt tanfolyami hallgatótól, vagy Magas 
Zoltán a melankolikus költőarcra nyomtatott so
rokkal („Csak az olvassa versemet, ki ismer en
gem és szeret") telitalálatnak mondható. Meg
lepetés Póka Marcell lapja is a fájdalom és a 
magány irtózatos jeleivel, Barabás Ferenc a 
végzet állomását idéző lapja, és a szervező Jó
zsef Attila Minden verse című, megragadó ti-
pografikája, melyen a költő arca végtelen betű
sorokból („Én József Attila irt vagyok") rajzoló
dik ki, a szürke egy halvány, szép árnyalatával, 
jelezve az időmesszeséget, a száz esztendőt. 

A kiállításon a zsűri által legjobbnak ítélt 
résztvevők (Kassai Ferenc, Gerendy Jenő, 
Herbszt László, Klaus Ráhm, Mákó Rozália és 
Gécs Béla) különböző díjakat kaptak, a min

denkori látogatók pedig tiszta élményeket József Attiláról, aki 
még annál is sokkal nagyobb költőnk, mint azt gondoljuk. 

SASS ERVIN 

U 
Stockholmi ajándék 

Nemzetünk lélekemelő „aján-
dékot" kapott 1937 adventjén: a f L 
stockholmi Karolina-intézet ta- í t v 
nári kara magyar professzornak, 
Szent-Györgyi Albertnek ítélte W 
oda az az évi orvostudományi ^ ) r j 
Nobel-díjat. 

A tudós 1937. október 28-án - Stockholmban keltezett távirat
ból - értesült hivatalosan kitüntetéséről. A késő esti órákban már 
„Szegednek népéhez" is eljutott az örömhír: szeretett professzo
ra, Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjat kapott. A város, miként az 
ország is, önfeledten ünnepelt, éltették a nagy tudóst. 

A Nobel-díj ünnepélyes átadása 1937. december 10-én du. 5 
órakor volt Stockholmban, a zenei élet központjában, a Koncert 
Hall nagytermében. Az ünnepségen magyar részről Szent-Györ
gyi Albert felesége és leánya, valamint a magyar külképviselet 
vett részt. Az ötvenperces (magyar) rádióközvetítés jóvoltából lé
lekben az egész ország jelen volt a díjátadáson. 

Szent-Györgyi Albertnek a svéd rádióban a díjátadást követő
en mondott beszédét is nagy rokonszenvvel fogadta a svéd hall
gatóság. Ennek néhány szép gondolatát így idézi fel a Szeged 
városi folyóirat 1993-i számában megjelent tanulmány: „...Ne
künk mindannyiunknak erősebben kellene hinnünk a szeretet 
hatalmában, mint az erőszak erejében, (...) jobban a meggyőző
désünkké kellene hogy váljon, hogy a legnagyobb az emberben 
nem a nyelve, az útlevele vagy a születési bizonyítványa, hogy 
békés megegyezés csak akkor lehetséges, ha nemcsak elven
ni, ha adni is készek vagyunk, hogy együttműködéssel többet 
érünk el, mint kölcsönös pusztítással". 

A Nobel-díj átadását követően nyilvános ünneplések és gratu
lációt közvetítő levelek sokasága jelezte: Szent-Györ
gyi Albert személyes sikere voltaképpen az egész nem
zet örömévé vált 1937 adventjén. 

SZEMENYEI SÁNDOR 

A Koronával együtt érkezett haza... 

Az amerikai és magyar zászlókkal díszített Ferihegyi repülő
téren várakozó magyar delegáció feszülten figyelte a januári ég
bolt csillagtengerét. Várták, mikor tűnik fel annak a Washington 
melletti légi támaszpontról induló repülőgépnek villódzó fénye, 
amely Szent István koronáját hozta vissza nemzetének. A lázas 
várakozásról így írt a szemtanú: „...itt állok ebben a lázforró téli 
estében, nézem csillagait, s várom a csillagok közül a hazaté
rőt." A hazatérő, a Korona, megérkezett: visszajutatták törté
netiségének legnagyobb néma tanúját a magyar népnek". 

A nemzet értékes kincsét, a Koronát másnap, 1978. január 6-
án délután adta át az amerikai küldöttség az Országház kupola
termében. A delegációt az Egyesült Államok elnökének szemé
lyes megbízottja, Cyrus Vance külügyminiszter vezette. Tagjai kö
zött az amerikai társadalom jeles képviselői, többek között olyan 
magyar származású amerikaiak voltak, akiknek jelentős szere
pük volt abban, hogy a Jogar, az Országalma, a Koronázó pa
lást, az Ereklyetartó és a Korona visszakerüljön a magyar nem
zet tulajdonába. Mindez, ahogy Cyrus Vance fogalmazott, „az 
erősödő bizalmi légkör oltalma alatt" történt. 

A külügyminiszter ünnepi beszédében kiemelte, hogy a Ko
rona visszaadása az amerikai és a magyar nép közötti hagyomá
nyosan jó kapcsolatnak is bizonyítéka. Elismerően szólt még a 
kivándorolt magyarokról, akik úgyszólván a függetlenségi há
ború óta részt vettek az amerikai társadalom építésében. 

Külön nagyrabecsülését fejezte ki Szent-Györgyi Albertnek, 
aki sokat tett azért, hogy a nemzeti kincs hazakerüljön. Mindezt 
szívből tette ő, hiszen ahogy nyilatkozta: éppúgy magyar em
ber vagyok, mint rég voltam, és a hazám Magyarország, mint 
ahogy gyermekkoromban is az volt." 

Talán volt abban valami „sorsszerűség", hogy Szent-Györgyi 
Albert akkor járt utoljára Magyarországon, amikor Szent István 
koronáját visszakapta a nemzet. Lehet, hogy jutalom volt az a 
számára: némi kárpótlás a méltatlanul elszenvedett rosszért és 
a kényszerű távollétek honvágyas éjszakáiért. 

. (SZ. s.) 



EGY LÓCSISZÁR SORSTRAGÉDIÁJA 

Különös tanúságtétel a színházban 
A címet olvasva azonnal megfogalma

zódik a kérdés: miféle tanúságtétel? A vá
laszt az előadás után ki-ki megfogalmaz
hatja, akár szavakkal, akár az onnan elvitt 
sokáig élő hangulattal: miért olyan esendő 
az ember, hogy a kis bajokból is nagyot 
csinál, ha feléled benne a bosszúvágy, 
amit addig nem ismert. Ilyen Kolhaas Mi
hály története is, aki az 1500-as évek ele
jén úgy érzi, feltétlen hitében Luther dok
tor reformer tanaihoz tartozik, élete értel
me, hogy a lutheri bölcsességeket terjes
sze, élje, azok szerint szeresse családját, 
embertársait, még azt a münzerista Na-
gelschmidtet is, aki bosszút liheg minden 
hatalom ellen, és nem érez megbocsá
tást. 

Heinrich von Kleist, a kétszáz évvel ké
sőbb élt ugyancsak tragikus sorsú, ön
gyilkos költő írta meg először Kolhaas Mi
hály történetét, Sütő András ezen az iro
dalmi csapáson a drámát, melyet az újvi
déki színház húsz vagy huszonöt évvel 
ezelőtti vendégelőadása után újra látha
tunk a Jókai színházban. 

A kettőt nehéz összehasonlítani, min
denesetre a Merő Béla rendezte mostani 
nyersebb is, szókimondóbb is, egyértel
műbb is abban, hogy az igazság hadilá
bon állhat-e a joggal, hogy jog össze
csenghet-e az igazsággal. Nos, minden 
látszat ellenére még sincs egyértelmű vá
lasz, hiszen Kolhaas Mihály halála lega
lább annyira értelmetlen, mint amennyire 
hősi lehetne. Fatalista hitbuzgóság és 
bosszúvággyá bonyolódott egyéni meg-
bántottság keveredik itt végzetesen: kiút 
nincs, hiába mondja Luther doktor, a wit
tenbergi reformátor: „Az élet parancsa 
nem a halál." 

Gáspár Tibor nagy szerepei között tart
juk majd számon Kolhaas Mihályt: a vég
ső jelenetekben az értelmetlen halált is 
elfogadhatóvá teszi egy pillanatra, hogy 
aztán ennek ellenkezője rohanja meg a 
nézőt, hiszen látható, hogy a színész (és 
az író) sem hisz ebben. A többiek, közöt
tük Kara Tünde, Felkai Eszter, Tege Antal, 
Bartus Gyula, Mészáros Mihály is hozzák, 
amit nekik írt az író. Összegezve: az Egy 

° 
O Kolhaas és az ö asszonya: 

Gispér Tibor és Kara Tünde 

lócsiszár virágvasárnapja jelentős bemuta
tó, és tele van gondolatokkal arról, hogy 
van-e igazság ezen a Földön. 

(S. E.) 

A MEGYE SZÍNMŰVÉSZE DÍJAS: 

Kara Tünde 

Nyolc éve volt a vendégem a szépemlékű Békés Megyei Nap 
Márvány-sorozatában Kara Tünde színművésznő. Most, hogy új
raolvasom az akkori beszélgetést, meglepődöm azon, hogy azt 
mondta: szerepálma nincs, de Csehovot nagyon szereti. Ebből 
aztán sok mindenre lehetne következtetni, de akkor sem tettem, 
most sem teszem. Szép szerepek vannak már mögötte, közöttük 
nagy sikernek mondhatók is, például Emília az Othellóban, Kir-
janova szakaszvezető a Csendesek a hajnalokban, A Rigócsőr 
király Ibolyka, kassai királylánya, legutóbb a híres Nine (Kilenc) 
musicalben Guido Contini filmrendező felesége, Luisa, és a most 
látható Egy lócsiszár virágvasárnapjában Lisbethként, Kolhaas 
Mihály asszonyaként kelt figyelmet. Hogy aztán tavaly, az évad 
végén elnyerte a Megye Színművésze díjat, az újabb interjú a szí-
•nészklubban magától értetődik. 

- Ha jól számolom, Kara Tünde több mint tíz éve jött Békés
csabára. Van az tizennégy is. Nagy idő! Csabai lett egy kicsit? 

- Annyira igen, hogyha Pestre utazom, újabban nem mon
dom azt, hogy hazamegyek. Furcsa, nem? Ha meg Pesten Bé
késcsabáról beszélek, máris vágyódom vissza, a barátok, az is
merősök, a város hívnak. A színészháztól a színházig 10 perc az 
út. Nekem mindig sokkal több, mert négyszer-ötször megállíta
nak, és beszélgetünk. Van úgy, hogy tréfásan mondom: persze, 
hogy egy kicsit csabai lettem, hiszen majdnem annyi ideje va
gyok már itt, mint amennyit gyerekként, meg gimnazistaként Pes
ten eltöltöttem. Szeretem ezt a várost, és ne vegye közhelynek, 
hogy ezt mondom. Az Angyalos kutat különösen. Majd egyszer 
elmesélem, hogy miért. 

S T A R T 
r á d i ó Q Q + C ^ 

Adástelefon: 324-552 
Üzleti telefon: 442-555 

Cím: 5600 Békéscsaba, 
Bartók B. út 23. VIII 32. 

www.startradio.hu 

Kara Tünde 

- Mondjak, hogy Sütő András, ha 
történelmi drámát ír, akkor is a má
nak ír. Kolhaas Lisbethjének van 
ilyen üzenete? 

- Nagyon egyszerűen: a becsü
let és a tisztesség. És a nagy kér
dés, hogy lehet-e élni olyan világ
ban, amikor ez szinte lehetetlen. 
Nekem még azt is üzeni Lisbeth, 
hogy ez a 37. bemutatóm. 

- A Rigócsőr királyban és a Nine-
ban viszont musicalt játszott. Éne
kes szerepben is igencsak ottho
nos. Csak nem pártol át a zenés mű
fajhoz? 

- Szeretném hinni, hogy minden 
műfajban otthonos vagyok, így az

tán nincs olyan, hogy „átpártolok". A próza és a musical két kü
lön világ. Jó benne lenni mindkettőben. 

- Ha már szóba került Csehov: egy színiiskolai vizsgaelőadá
son Csehov Platonovjában Anna Petrovna szerepét játszotta. Em
lékszik még rá? 

- Nagyon is emlékszem! Borzasztóan izgultunk, negyedikes 
vizsgaelőadás és Csehov. A néző a szavakból nem tud meg so
kat, a színésznek kell eljátszania (megélnie!), ami a szavak mö
gött, a szereplő lelkében végbemegy. Ha ez sikerül, siker, ha 
nem, üres szövegfelmondás lesz belőle. A szerep végül is meg
nyílt nekem. A premier után Vékony Annával, Tege Antallal hár
munkat az igazgatóságra hívtak. Színházi tagok lettünk. 

- Ilyenkor év elején aktuális a kérdés: mit vár az idei eszten
dőtől? 

- Januárban a Madách Színház Tolnai-szalonjában is bemu
tatjuk Kautzky Armanddal Pozsgai Zsolt Elindult egy lány című 
darabját. A premier 2004. december 21-én volt az Aranytíz Teát
rumban, azóta zsinórban játsszuk. Félelmetesen gyö
nyörű feladat! Tolnai Klárit játszani, képzelje csak! Hogy 
mit kívánok még? Békét, boldogságot. Amit mások is, 
én is ugyanúgy. s a s s e r v i n 

rj iétiee" 

http://www.startradio.hu


BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE 

pályázatot hirdet 
az Egyesített Szociális Intézmény 

(Békéscsaba, Bartók B. út 12.) magasabb 
vezetői megbízatású Igazgatói álláshelyének betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
- az alábbi képesítések valamelyikének való megfelelés: felsőfokú 

szociális alapvégzettség (általános szociális munkás, szociális 
munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus 
végzettség), vagy orvos, vagy teológus, vagy pszichológus, vagy 
felsőfokú egészségügyi vagy pedagógusvégzettség mellett szo
ciális menedzseri vagy szociális igazgatási szakirányú végzett
ség, vagy gyógypedagógus, vagy pszichopedagógus szakkép
zettség; 

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai ké
pesítést igénylő, szociális ellátás területén végzett munkakörben 
szerzett gyakorlat; 

- szociális szakvizsga, amelyet a vezetői megbízást követő két 
éven belül köteles letenni; 

- magyar állampolgárság; 
- büntetlen előélet. 
Előnyként értékelendő: vezetői gyakorlat, idegennyelv-ismeret. 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai és vezetői gya
korlatára is vonatkozó szakmai önéletrajzát; a végzettséget, képe
sítést igazoló okiratok másolatát; a szociális szakvizsga másola
tát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; az intézmény 
vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket. 
A magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás időtarta
ma 5 év, kezdő időpontja a közgyűlés döntését követő hónap első 
napja. 
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Közlönyben törté
nő megjelenéstől számított 30. nap. 
A pályázatokat véleményező bizottság a kiírt feltételeknek megfe
lelő pályázókat személyesen hallgatja meg. 
A pályázat elbírálásáról a közgyűlés a véleményező bizottság dön
tését követő ülésén dönt. 
A pályázat a következő címre nyújtandó be: 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetői pályázat". 
A pályázattal kapcsolatban dr. Tóth Kálmán szociálisiroda-vezetó 
ad felvilágosítást az 523-820-as telefonszámon. 

Helyettes szülőket keresnek 
A Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ 

helyettes szülőket keres. 
Betegség, tartós távollét vagy életvitel-vezetési probléma miatt 

több szülő rákényszerül arra, hogy átmenetileg másra bízza a gyer
meke nevelését. Ha a családban rokon, esetleg ismerős fogadja a 
fiúkat vagy lányokat, nincs baj. Ha erre nincs lehetőség, a Gyermek
jóléti és Családsegítő Központ segítséget nyújthat a helyettes szülő 
által. A helyettes szülő legfeljebb egy évre fogadhat otthonába olyan 
gyereket, akinek a szülei átmenetileg nem tudják öt gondozni. Ez 
akár hosszabb tanfolyam, életvezetési problémák vagy hosszan tar
tó kórházi kezelés miatt is előállhat, a szülő kérésére. 

Sok család és egyedülálló alkalmas lehet helyettes szülőnek, de 
kikötés, hogy a jelentkező 24 évesnél idősebb legyen, büntetlen elő
élettel és megfelelő anyagi körülményekkel bírjon, valamint egészsé
gi állapotáról is háziorvosi vizsgálattal igazolnia kell, hogy alkalmas 
a gyermekek fogadására. 

Mielőtt egy helyettes szülő gyermekeket fogadhat az otthonába, 
ötvenórás tanfolyamon kell részt vennie. 

Aki alkalmasnak érzi magát a feladatra, jelentkezzen a 
szolgálatnál, a Szabadság tér 11-17. szám alatt. Telefon: 
523-849 

J..*.I 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

pályázati úton kívánja értékesíteni 
a tulajdonában lévő 

Békéscsaba, Táncsics utca-Tompa utca 
városrészen elhelyezkedő Erzsébet lakópark III. ütemének 

közművesített építési telkeit. 

A felépítendő öt társasház helyrajzi száma, területe, 
a lakások száma: 
• 8912/4 helyrajzi számú, 
• 8912/5 helyrajzi számú, 
• 8912/6 helyrajzi számú, 
• 8912/7 helyrajzi számú, 
• 8912/8 helyrajzi számú, 
• 8912/9 helyrajzi számú, 

987 m 2 területű ingatlanon, 7 lakás 
1 208 m 2 területű ingatlanon, 9 lakás 

319 m 2 területű ingatlanon, 3 lakás 
871 m 2 területű ingatlanon, 6 lakás 
815 m 2 területű ingatlanon, 4 lakás 
303 m 2 területű ingatlanon, 2 lakás 

A telkeken kertvárosi jellegű beépítés valósítható meg a terület vál
tozó (átlagosan 50%-os) beépítettségével. A telkek teljes közmű
ellátással kiépítettek (víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna, közvilágí
tás, szilárd burkolatú út) oly módon, hogy telkenként a közvetlen 
közműcsatlakozások biztosítva vannak. A telkek építési munkála
tokra teljesen előkészítettek, tereprendezést nem igényelnek. 

Az építési telkek eladási ára: 6720 Ft/m 2 (5600 Ft + 1120 Ft áfa) 
A pályázat benyújtásának határideje: 

2006. április 28. 
Az elbírálás várható időpontja folyamatos, legkésőbb: 

2006. május 18. 
A pályázat benyújtásának, a formanyomtatvány igénylésének helye: 

Polgármesteri hivatal, vagyonkezelő iroda 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
földszint 39-40-es iroda 
Telefonszám: 452-252/2401-es mellék 

A pályázati formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is 
letölthető. 

kiálÜM& 2006 

Csaba Center 

Január 20-21. 

Információ: 66/524-521; 66/449-050 

A kiállítás szervezői: 
Csaba Center Invest Kft. és Körös Trade Kft 

I I . Összbékési leány-

és legénybúcsú 

2006. január 21. 

szombat 20.00 

Csaba Center földszint 
Hölgyeknek és uraknak! Információ: 661524-521 

http://www.bekescsaba.hu


M O Z I M Ű S O R 

2006. január 12 25. 

Január 12-18-ig 15.30,17.45, 20.00, 
csak pénteken és szombaton 22.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00, 

január 19-25-ig 15.30,17.45, 20.00, 
csak pénteken és szombaton 22.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
DICK ÉS JANE TRÜKKJEI © 
(szinkronizált amerikai krimi-vígjáték) PREMIER! 

Január 12-18-ig 19.00, 21.00, 
január 19-25-ig 18.45 és 20.45 órakor: 

KISIKLOTTAK » (amerikai thriller) PREMIER! 

Január 12-18-ig 17.00 órakor: 
KŐKEMÉNY CSALÁD © (szinkronizált amerikai vígjáték) 

Január 12-18-ig 18.30, január 19-25-ig 18.45 órakor: 
GRIMM * (amerikai kaland-fantasy) 

Január 12-18-ig 14.30,16.15, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
NARNIA KRÓNIKÁI - AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY 
ÉS A RUHÁSSZEKRÉNY• 
(szinkronizált amerikai-új-zélandi fantasy) 

Január 12-18-ig 15.00,19.15, január 19-25-ig 15.30 órakor: 
A HALOTT MENYASSZONY © 
(angol animációs fantasy) ART-kártya! 

Január 12-18-ig 16.45 órakor: 
NESZE NEKED, PETE TONG! I 
(angol-kanadai vígjáték) ART-kártya! 

Január 12-18-ig 20.30 órakor: 
ÁGNES ÖCSÉNK « (német filmdráma) ART-kártya! 

Január 12-18-ig 20.45 órakor: 
A HETEDIK NAP • (spanyol filmdráma) ART-kártya! 

Január 19-25-ig 15.00,17.00,19.00, 21.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
ÜVEGTIGRIS 2. © (magyar vígjáték) PREMIER! ART-kártya! 

Január 19-25-ig 14.30 és 16.45 órakor: 
HA IGAZ VOLNA © (amerikai romantikus vígjáték) 

Január 19-25-ig 20.45 órakor: 
HÉTKÖZNAPI MENYORSZÁG © 
(svéd filmdráma) ART-kártya! 

Január 19-25-ig 17.00 órakor: 
ZSINÓRON © (dán bábfilm fantasy) ART-kártya! 

JEGYARAK (2005. május 5-tól): hétfőn egységesen 550 Ft; keddtől csütörtökig 
16 óra előtt 550 Ft, 16 óra után 750 Ft; péntektói vasárnapig és ünnepnapokon 
16 óra előtt 650 Ft, 16 óra után 850 Ft. KEDVEZMÉNYEK: hétfőn egész nap 550 
Ft; gyerekjegy (12 év alatt) 550 Ft (érvényes hétfő kivételével a korhatár nélküli 
filmek 20 óra előtti előadásaira); ART-kártya: a mindenkori jegyárból 300 Ft ár
engedmény (hétfő kivételével minden ART besorolású filmre érvényes); mati
né-előadások helyára 550 Ft. Pénztárnyitás hétfőtől péntekig 13.30, szombaton 
és vasárnap 10 órakor. A músorváltoztatás jogát fenntartjuk! A filmek kezdési 
időpontja módosulhat. Aktuális információ a szórólapon, illetve érdeklődjön az 
524-500-as telefonszámon! 

£ Korhatár nélkül megtekinthető! 
O 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 
X 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 
Q 18 éven aluliak számára nem ajánlott! 

JANUÁRI AJÁNLAT! 
7w) " 9yaPÍú ágymelegítő 13 900 Ft 

W i f t L . - mágneses lepedő 14 900 Ft 
J B > p 7 ^ / i t ) _ birkagyapjú derékalj 17 400 Ft 

birkagyapjú takaró 19 900 Ft 
mágneses gyapjú derékalj 32 300 Ft 
gyapjú vesemelegítő, mágneses 2 500 Ft 

3£ \ - gyapjú gépkocsi-üléshuzat 6 900 Ft 
tá ' 

**tii9*> <C Egyszemélyes' 
<" > lenyó ágykeret > J 

Békéscsaba, Petőfi u. 2. • Telefon: 442-967 *~7 „ v " 
A Tesco Áruház üzletsorán • Telefon: 453-943 

• Január 14., szombat 9 óra: Sakk
verseny. 20 óra: Night(s) kool Hip Hop 
Buli. 20 óra: Zenés vacsora Pedróval 
• Január 15., vasárnap 9 óra: 
Az OMNE Békés Megyei Méhész Szer
vezetének előadása • Január 20., pén
tek 21 óra: Nosztalgia-slágerparti a '70-es, '80-as, 
'90-es évek legjobb zenéiről Dj Hlásznyik gondos
kodik • Január 21., szombat 10 óra: A nyugdíjas
klub közgyűlése. 14.30 óra: Kreatív játszóház -
gyertyakészítés. 20 óra: Zenés vacsoraest Pedróval 
• Január 22., vasárnap 9 óra: A Matróz Horgász Egyesület évi köz
gyűlése • Január 27., péntek 20 óra: Balkán táncház, zenél a Pra-
vo együttes 
ízelítő a kiscsoportos foglalkozásokból: ÉFOÉSZ kreatív klub január 
14-től minden hónap második szombatján • Női torna Such Ildikó 
és Lukács Katalin vezetésével hétfőn, szerdán és csütörtökön 17-18, 
kedden 18-19 óráig • A Csabai Lovas íjászkör edzése minden szer
dán és csütörtökön 17.30 órától • A Rögtönző színház próbája janu
ár 17-én és 31-én 17 órától • Salsa Klub, kubai tánctanfolyam Bottá 
Tiborral szombatonként 19 órától 

Információ: FEK, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 6. 
Telefon: 529-230, 529-231 • Fax: 529-232 

E-mail: civil2228@mail.datanet.hu • www.csabahonved.hu 

_ ] f i h a Z . 
Békéscsaba, Derkovits sor 2. • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336 

E-mail: ifihaz@bekesnet.hu, szervezes@ifihaz.hu 

• Január 14., szombat 19.30 óra: XVII. Dök-rock Fesztivál a nagyte
remben. Fellépők: Worning trash metál), Radikális Amputáció (grind-
core), Worm (extrémé metál), Black-Out (modern rock). Belépődíj: 
500 Ft • Január 14., szombat 9 óra: Hatalom Kártyaverseny a 36-
os teremben • A magyar kultúra napja tiszteletére: Január 20., 
péntek 10 óra: „Természetesen Békésben" - kiállításmegnyitó Békés 
megyei fotósok képeiből az Art Cafféban. Í5 óra: Lázár Ervin: Ber-
zsián és Dideki - a Csabai Színistúdió bemutatója a nagyteremben. 
16.30 óra: Nyolc lány férfi szereplöt keres - a Csabai Színistúdió 
bemutatója a nagyteremben. 11 óra: „Új utakon Munkácsy nyomá
ban" - képben és szóban Munkácsy-díjas művészeinkről, Kass Já
nos grafikusművész bemutatása, beszélgetőtárs: Kállai Júlia. Hely
szín: Munkácsy Mihály Emlékház. A belépés mindegyik programra 
díjtalan! • Január 21., szombat 20 óra: Évindító Ludas Kocsma az 
előtérben, táncház a Ludas zenekarral! A belépés az áfa
csökkentés következtében díjtalan! 

a z i f i h á z i n t e r n e t s z o l g á l t a t ó j a a Békési 
INTERNET 

mailto:civil2228@mail.datanet.hu
http://www.csabahonved.hu
mailto:ifihaz@bekesnet.hu
mailto:szervezes@ifihaz.hu


X E R O X GVORSnVOíTlDR X E R O X 

» Uj szolgáltatásunk: 
Fekete-fehér 
digitális nyomtatás és másolás 
AO-ás méretben 
Xerox mérnöki rendszerrel, hajtógatógéppel. 

Békéscsaba, Munkácsy u. 2. (a fogászattal szemben) 
Telefon: 547-600 • Fax: 547-601 • Mobil: 06-30/6868-753 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-18, szombaton 8-12 óráig 
E-mail: gyorsnyomda@gyorsnyomda.com 
Weboldal: www.gyorsnyomda.com 

Z O L D S Z A M : 0 6 - 8 0 / 9 2 2 - 0 0 8 

T I S Z T E L T CSABAIAKI 
A város lakóival a közvetlenebb kapcsolattartás érdekében a pol
gármesteri hivatal ingyenesen hívható zöld számot működtet. A 
06-80/922-008-as üzenetrögzítőn bárki elmondhatja - maximum 2 
percben - a város működésével, fejlesztésével, mindennapjainkkal 
kapcsolatos észrevételét, véleményét. Amennyiben a telefonáló meg
hagyja nevét, címét, telefonszámát, az önkormányzat illetékesei vá
laszolnak az általa felvetett kérdésre, problémára. 

A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI GYERMEKJÓLÉTI 
ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 
(Békéscsaba, Szabadság tér 11-17, telefon: 523-849) 

olcsóbb albérletet keres 
hajléktalan személyek számára, 
melynek fenntartásához pályázati program keretében 
anyagi támogatást tud nyújtani. 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

ajánlatot kér 
a vásárcsarnok és piac, 

valamint a környezetében lévő belvárosi 
önkormányzati tu la jdonú ingatlanok 

fejlesztésére és hasznosítására. 

• Az ajánlattevő az ingatlanokról a polgármesteri hivatal va
gyonkezelő irodáján személyesen kérhet információt. 

• Az ajánlattevőnek ajánlatában vállalnia kell, hogy a vá
sárcsarnok és piac bérlőjével a hatályos bérleti szerző
dés megszűnéséből eredő, a tulajdonos önkormányza
tot terhelő kötelezettségeket átvállalja, és a bérlővel el
számol. 

• Az ajánlatban az ajánlattevőnek ismertetnie kell a terü
lettel kapcsolatos fejlesztési koncepcióját. Az ajánlatte
vőnek az ajánlatban vállalnia kell, hogy az önkormány
zattal előre egyeztetett és elfogadott fejlesztési koncep
ciót, valamint elfogadott engedélytervet az önkormány
zattal megkötött szerződés napjától számított egy éven 
belül bemutatja. 

• Ajánlatot lehet tenni az egész területre vagy egyes része
ire is. 

• A fejlesztési és hasznosítási ajánlatot 2006. január 31-ig 
- zárt borítékban, feladó megjelölése nélkül, „Piac és 
környéke" jelige feltüntetésével - kell benyújtani a pol

gármesteri hivatal vagyonkezelő irodájának a ve
zetőjéhez (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). 

1 0 

Másoddiploma Békéscsabán! 
2006. február 3-án a Budapesti Gazdasági 
Főiskola PSZF Kara 4 féléves posztgraduális 
képzést indít Békéscsabán. 
Az alábbi szakokra várjuk a jelentkezéseket: 

• Pénzügy-vállalkozási 
(bármely diplomával) 

• Közgazdász szakmérnök 
(mérnöki diplomával) 

• Számvitel-vállalkozási 
(bármely diplomával) 

Kérésre díjtalan tájékoztatói küldünk! 

Perfekt Zrí. 
Békés Megyei Képzési Központ 

Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 

VAVw.perfekt.hu 
az új országos oktatási portái 

Információs vonal: 66/52-00-72 

A Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola 

(OM102881) 

jogi asszisztens és 

banki ügyintéző 
felsőfokú est; tagozatos képzést hirdet 
érettségizetteknek 2006. január 27-i kezdéssel. 

Tájékoztató igényelhető: 
Békéscsaba, Kétegyházi út 7. és Kinizsi u. 5. 
Telefon: (66) 323-649 

ttocz és Medvegy 'Kft. 
Békéscsaba. Kazinczy u. 31 B 

Tel. lax: 442-380 • Mobil: 06-30 9677-929 

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 
garanciával. Ingyenes árajánlat 

és csomagolódobozok biztosítása. 
Raktározási lehetőség rövid időre is. 

MSZ EN ISO 9001:2001 

„ Z O L D U T " 
Ne bízza a véletlenre! Készüljön szakmai 
nyelvvizsgára a Tessed/k Sámuel Főisko
la angol és német lelkészító tanlolyamán! 
Kezdési időpont: 2006. január 16. és janu
ár 20., 16 óra Időtartam: 60 óra, hétköz
nap hétfőn és kedden délután, hétvégén 
pénteken délután és szombaton délelőtt. 
Óradíj: 750 Fl ora lo Jelentkezési határ
idő: 2006. január 16. és 19. Jelentkezés: 
a 111-es irodában, az 524-700/1035 telefo
non, a zsazsa@zeus.tsf.hu e-mail cimen. 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 
KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

Olajcsere, kisebb javítások 
Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 

(Dobozi úl-Elffol-toronylól jobbra 50 m-re) 
Telelőn: 06-66/430-589, 06-30/2282447 

Nyitva tartás: héttőtől péntekig 7.30-17.30 óráig 

'3é A U T O U V E G 

C E N T R U M 
S z a r v a s i ú t 9 . , 

Hat ház u. sarok 
T e l e f o n : 4 5 0 - 3 5 8 

Szélvédő-autóüveg, 
napfénytető eladása 

és szerelése, biztosítós 
üvegkárok ügyintézése 

BÉKÉS • F L O A T • P L U I Z • K F T 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 

Tel. : 446-515, 30/456-4105 
Minden, ami ÜVEGEZÉS 

Polykarbonát 
Épületlakatos munkák 

Békéscsaba, Szerdahelyi út 20. 
(a Vidia-udvarban) 

T E M E T K E Z E S 

A Temetkezési Vállalat 
ÁLLANDÓ 24 órás 
MEGYEI ÜGYELETÉNEK 
új száma: 

447-897 
Békéscsaba, Petőfi u. 4. 

Telefon: 447-897 és 327-585 
Mob/7: 06-20/9464-064 

mailto:gyorsnyomda@gyorsnyomda.com
http://www.gyorsnyomda.com
http://VAVw.perfekt.hu
mailto:zsazsa@zeus.tsf.hu


C S A B A I M É R L E G H I R D E T É S H I R D E T É S H I R D E T É S C S A B A I M É R L E G 

SUZUKI ^ 

A készleten lévő autóknak mi garantáljuk az árát. 
sőt minden hazai gyártású új autóhoz té ligumi - garnitúrát 

adunk ajándékba a készlet erejéig, 
valamint akciós hiteleink közül is választhat: 

^ Fele részletek egy évig, 108 havi futamidővel 

Alto: 9 8 0 0 F t - tó l Ignis: J | 9 9 0 F t - tó l 

Swift: 1 1 9 9 0 F t - tó l Liana: 1 7 8 9 0 F t - tó l 
s 0 F t kezdőrészlet, max. 100 hónap / ± 
* 10% indulóval, max. 120 hónap 

A képen felszereltebb modell látható. THM: 3.8 8.6% CHF alapú. 
Átlagfogyasztás 6,2-6,9 1/100 km • CO?-kibocsátás: 148-170 g/km 

Anke rs Kf t . 
Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 446-752, 453-770 
Orosháza, Arany J. u. 2/e Tel.: (68) 411 -233 

P O Z 

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE! É l 
Sm, A, fí, C, 1), i: KATEGÓRIÁS, VALAMINT 

ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK 
2006. február 6-án, 16 órakor 

Békéscsabán, a Lázár u. 2. alatt (a bútorbolt mellett)! 

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

Kategérla Tandíj 30% szja- Kedvezménnyel 
(tanlolyam + uizsgadii) kedvezmóny csökkentett tandíj 

Sm (moped) 38 100 Ft 11 430 Ft 26 670 Ft 
A1 (motorkerékpár) 52 000 Ft 15 600 Ft 36 400 Ft 
Ak (motorkerékpár) 55 000 Ft 16 500 Ft 38 500 Ft 
A (motorkerékpár) 75 100 Ft 22 530 Ft 52 570 Ft 
B (személygépkocsi) 86 500 Ft 25 950 Ft 60 550 Ft 
C (tehergépkocsi) 158 200 Ft 47 460 Ft 110 740 Ft 
0 (autóbusz) 150 310 Ft 45 093 Ft 105 217 Ft 
E (nehézpótkocsi) 81 940 Ft 24 582 Ft 57 358 Ft 

Ha két kategóriára jelentkezik, +16 000 Ft kedvezményt adunk! 
Kei kategória Tandíj 16 000 Ft + 30% szia- Kedvezménnyel 

(lanlolyam + vizsaadiil kedvezmény csökkentett landij 
A1 + B 138 500 Ft 52 750 Ft 85 750 Ft 
Ak + B 141 500 Ft 53 650 Ft 87 850 Ft 
A + B 161 600 Ft 59 680 Ft 101 920 Ft 
A + C 233 300 Ft 81 190 Ft 152 110 Ft 
A + D 225 410 Ft 78 823 Ft 146 587 Ft 
A + E 157 040 Ft 58 312 Ft 98 728 Ft 
B + C 244 700 Ft 84 610 Ft 160 090 Ft 
C + E 240 140 Ft 83 242 Ft 156 898 Ft 
D + E 232 250 Ft 80 875 Ft 151 375 Ft 

Tanfolyam Kedvezmény Kedvezménnyel 
+ vizsgadíj csökkentett tandíj 

Árufuvarozó 28 340 Ft 13 200 Ft 15 140 Ft 
Személyszállító 20 770 Ft 6 600 Ft 14 170 Ft 

VÁLASZTHATÓ KOCSITÍPUSOK: 
Audi 80. Citroen Xsara, FIAT Punto, Nissan Almera, Opel Astra, Peugeot 206, 

Seat Cordoba. Seat Ibiza, Suzuki Swift, Volkswagen Polo 
OKÉY-rrgisztrációs szám: 04-0096.04 • Akkrrditációs lajstromszám: 0462 

Progriimakkreditációs szám: PI.H-245 

I n t e r N E T k á r t y a 
Egy igazi havidíj nélküli szolgáltatás! 

Egyéb szolgáltatásaink: domainnév-regisztráció, weboldalkészítés, bérelt 
vonalas internetszolgáltatás, előfizetéses díjcsomagok, weboldal-üzcmeltctés 
Telefon: 66/451-822 » Telefax: 66/528-091 • www.nap-.sy.am.hu 

Ifjúsági Ház 
és Általános Társaskör 
(Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 

takarítói 
munkakör 

betöltésére 
állást hirdet. 

Jelentkezni lehet 
a 449-222-es telefonszámon. 

T a n á c s t a l a n ? 

Segítünk! 

INFORMÁCIÓSZOLGÁLAT 

(66) 3 2 5 - 7 6 9 
Munkanapokon 8-18 Óráig 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

•A Bartók Béla úton II. eme
leti, felújított, egyedi gázos 
lakás eladó. Telefon: 06-20/ 
886-2821. 

• A Kazinczy utcában 2 szo
bás, összkomfortos lakás el
adó. Irányár: 14,4 M Ft. Tele
fon: 06-20/4922-601. 

• Ingatlan; felújítás; szennyvíz; 
30% állami támogatás; meg
takarítás 10% feletti kamat
tal. Hívjon - 06-30/565-8781 -
tájékoztatom. 

• Szántóföld Felsőnyomáson 
eladó. Tel.: 06-30/573-2351. 

SZOLGÁLTAI 
• Szobafestés, mázolás, tapé
tázás, homlokzatfestés. Ma
rik István, Tavasz u. 83. Tele
fon: 437-895, 06-30/275-7263. 

• Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, szalagparkettázást, 
homlokzatfestést, hőszigete
lést, nemesvakolatok készí
tését vállalom. Lestyán Pál, 
Gorkij u. 6., telefon: 436-226, 
06-30/481-8071. 

• Biztonsági zár, normál és 
extra redőny, harmonikaajtó, 
szalagfüggöny, reluxa, szú
nyogháló szerelése, javítá
sa, kulcsmásolás: Lencsési 
út 42. Tel.: 06-30/233-4550, 
636-135. 

• Hűtők, fagyasztók javítása. 
Békéscsaba, Fiumei u. 4., Bali 
és Fia Bt., telefon: 06-20/ 
9212-521 és 06-20/9446-986. 

•Személyi edzés. Tel.: 06-30/ 
3033-152. Internet: www.cze-
geny.uw.hu. 

• Könyvelés, mérlegkészítés. 
Telefon: 06-20/567-6521. 

• Színes tévé, videó javítása, 
antennaszerelés. Kovács és 
Társa Bt. Telefon: 322-480, 
630-342, 06-70/202-2025. 

• Nyílászárók utólagos hőszi
getelése, redőny, reluxa, har
monikaajtó, szalagfüggöny 
készítése, szerelése. Piactér, 
zöld faház, kulcsmásoló. Te
lefon: 06-30/2138-478, 06-20/ 
335-3443, Berkes Balázs. 

• Csempézést, hidegburkolást 
vállalok. Tel.: 06-30/273-3191. 

• Kft.-k, bt.-k, kkt.-k és egyé
ni vállalkozók, figyelem! Ta
pasztalt regisztrált könyvelök 
vállalják az ön könyvelését, és 
ügyviteli tanácsadással segí
tik munkáját. Telefon: 06-20/ 
427-7187. 

• Színes televíziók javítása 
garanciával. Domokos Ta
más, telefon: 430-166, 06-20/ 
9417-855. 

• Korrekt hitelügyintézés. Te
lefon: 06-20/9138-464. 

• Utánfutó kölcsönzése a Len-
csésin. Dobos I. u. 20., tele
fon: 06-70/335-7584, 06-30/ 
233-4550, 636-135. 

• Matematikából korrepetálás, 
felkészítés. Telefon: 458-518. 

•Angolnyelv-oktatás. Telefon: 
06-30/345-9237. 

• Reál tantárgyakból korrepe
tálok. Tel.: 06-20/478-2881. 

• Ingatlanközvetítő magas ke- y 

resettel munkatársakat 
keres, nem ügynöki 
munkára. Telefon: 
06-30/687-8627, 
06-30/640-1180. 

http://www.nap-.sy.am.hu
http://www.cze-
http://geny.uw.hu


2004 végén városunkban 
472 vendéglátóhely üzemelt, 
héttel több, mint egy évvel ko
rábban. Az egységek száma 
gyakorlatilag évről évre nő, eb
ben csak a 2002-es esztendő 
volt kivétel. 2004-ben Békés
csabán működött a megye ösz-
szes vendéglátóhelyének ötö
de. A 472 vendéglátóegység 
közel fele étterem és cukrász
da, közel harmada bár, borozó, 
kocsma, a többi pedig munka
helyi vendéglátóhely volt. 

A város idegenforgalmi ada
tait vizsgálva azt láthatjuk, hogy 
2004-ben valamivel több mint 
21 ezer vendég fordult meg a 
kereskedelmi szálláshelyeken, 
ez némileg elmarad a 2003. 
évitől, de az 1997 óta eltelt idő
szakban így is a második leg
jobb mutató. 2004-ben a me
gyében megszállt vendégek 18 

százaléka városunk kereske
delmi szálláshelyeit vette igény
be. Mindenképpen árnyalja 
azonban a képet az a tény, 
hogy a 21 ezer vendég össze
sen csak mintegy 34 ezer ven
dégéjszakát töltött Békéscsa

bán, vagyis egy vendégre átla
gosan 1,6 vendégéjszaka ju
tott. Ez lényegesen elmarad a 
megyei 2,9-es átlagtól, vagyis 
jól érzékelteti a város évek 
óta meglevő fő idegenforgal
mi problémáját, nevezetesen, 
hogy Békéscsaba nem tudja 
tartósabb itt-tartózkodásra csá
bítani a városba érkezőket. 
Ugyanez érvényes a külföldi 

vendégekre is. 2004-ben a kö
zel 3900 külföldi vendég csak
nem 7100 vendégéjszakát töl
tött a városban. Esetükben az 
egy vendégre jutó vendégéjsza
kák száma 1,8, lényegesen ke
vesebb a megyei 3,3-nál. Mind
ezek pedig nyilvánvalóan az 
idegenforgalmi bevételekben 
is komoly nyomot hagynak. 

HORVÁTH C S A B A (KSH) 

Vendéglátóhelyek száma Békéscsabán 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

TÖRTÉNT 0 
C S A B A I -

KRÓNIKA 
J A N U Á R 

A B é k é s m e g y e i 
K Ö Z L Ö N Y 

h í r e i b ő l 

SZERKESZTI GÉCS BÉLA 

• Tisztújítás a polgár i körben. Csabának legrégibb társaskö
re, a Polgári Kör január első vasárnapján, Fábry Károly ország
gyűlési képviselő elnöklete alatt tartotta évi rendes közgyűlését. 
Elfogadták az elmúlt évről szóló beszámolót és az 1906-os költ
ségvetést, majd áttértek a választásokra. Elnöknek egyhangú
lag ismét Fábry Károlyt, alelnöknek Áchim Jánost, ügyésznek 
dr. Pándy Istvánt választották meg. A közgyűlést kedélyes lako
ma követte. 
• Szabad a képes levelezőlap címzési o ldalára írni . Vörös 
László kereskedelemügyi miniszter kiadott rendelete alapján ez
után már szabad a képeslapok első oldalára közleményt írni. A 
rendelet célja, hogy írással ne kelljen elcsúfítani a küldött ké
pet, a címzés mellett maradjon üres felület az írásra. 
• Szétrobbantott közgyűlés. Botrányosra sikeredett az év el
ső közgyűlése. Kezdődött azzal, hogy a nyilvános ülésre a kar
zatra több jegyet osztottak ki a nézőknek, mint amennyi hely volt. 
Csetepaté kezdődött a helyekért, a rendet a rendőrségnek kel
lett biztosítania. Amint Áchim Tamás bíró megnyitotta az ülést, 
ismertette a közgyűlés napirendjét, belépett a terembe Áchim 
L. András, és azonnal szólásra emelkedett. A bíró figyelmezte
tésére, hogy már nem kaphat szót, eldurvult vita keletkezett Ko-
rossy főjegyző, dr. Sailer Vilmos és Áchim L. András között. Ez
után a karzatról betódultak Áchim hívei követelve, hogy a bíró 
adjon szót képviselőjüknek. A rendőrség csak nehezen tudott 
ismét rendet teremteni. Áchim Tamás folytatni szerette volna a 
közgyűlést, azonban Áchim L. András követelte szólási jogát, 
ezt botrányos jelenetek követték. Többen követelték, hogy bün
tessék meg Achimot, mert megsértette a tanácskozás méltósá
gát. A tömeg ismét behatolt a terembe, a bíró pedig botrány mi
att felfüggesztette a közgyűlést. 
• Csaba egészségügye. Az egészségügyi viszonyok kedvezőb

bek voltak az előző havinál. A születések száma össze
sen 125 volt, közülük 61 fiú, leány 64. A meghaltak 
száma összesen 96, f iúnemű 50, nőnemű 46. Háza
sult 36 pár. 

II A Békéscsabai Rotary Club 

Január 9-én, hétfőn második alkalommal rendezett újévi jóté
konysági koncertet a Békéscsabai Rotary Club a színházban. A 
Békéscsabai Szimfonikus Zenakar Gémesi Géza vezényletével, 
Lóczi Klára és Sáfár Orsolya énekművészek közreműködésével 
repítette a komolyzene világába a közönséget. 

A jótékonysági koncert kapcsán dr. Farnas József a csabai 
klub elnöke, valamint dr. Ambrus Zoltánné és Sajben Pálné be
széltek a Rotary klubok történetéről, kiemelt céljairól. A Rotary 
1905. február 23-án jött létre az USA Illinois államában, a Rotary 
Club of Chichago megalakulásával. Magyarországon a két vi
lágháború között már volt Rotary szerveződés, azt követően 
nálunk 1989-től éledtek újra a klubok. Ma a világ 166 országá
ban 31 500 klub működik, összesen mintegy 1,2 millió taggal, 
hazánkban idén jött létre a negyvenedik, Békéscsabán 2003 
őszén alakultak meg. A klub tagjai azok a különböző foglalko
zású emberek, akik minden szakmában magas etikai normákat 
állítanak maguk elé, hisznek az emberbaráti segítség fontossá
gában, világszerte a békére törekednek, és támogatják a nem
zetek közötti jó viszonyt. A mindennapi élet számos területén 
igyekeznek segíteni a rászoruló tehetséges fiataloktól az egé
szen idősekig mindenkinek. Legnépszerűbb programjaik egyike 
a középiskolások ifjúsági csereprogramja, amely elősegíti más 
népek, nemzetek kultúrájának megértését, megismerését, elfo
gadását. 

A békéscsabai klub összejöveteleit szerdánként 18 órától tart
ja a Fiumében. Tagjai nyitottak, szeretettel várják mindazokat, 
akik munkájukban szeretnének részt venni, azonban működik 
egy szűrő, a tagság három hónap után dönt arról, felveszik-e 
soraikba a jelentkezőt. A Békéscsabai Rotary Club eddigi tény
kedése során támogatást nyújtott például a nagycsaládosok
nak, a Degré utcai otthonnak, a Vandháti úti iskolának, legutób
bi koncertjük jótékony célú bevételének felét a Városi Szociális 
Közalapítvány kapja, másik felét pedig a tehetséges fiatalok tá
mogatására fordítják. 

( C S . M.) 


