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285 milliót játszóterekre 

Lezajlott a parlamenti választás, elérkezett 
. az idő, hogy a közfigyelem újra a helyi 

ügyek felé forduljon. A közgyűlés május 
ülése viszonylag nyugodt hangulatban zaj
lott le, a képviselők temérdek napirendi pon
ton rágták át magukat. A nap fontosabb tör
ténéseiről, röviden: 

A zárt ülésen a közgyűlés áldását adta további 5 telek értéke
sítésére az Erzsébet lakóparkban, így újabb családok kezdhet
nek új otthonuk építésébe. Tájékoztatás hangzott el a Millennium 
utcai „szellemház"-zal és a volt Körös Szállóval kapcsolatosan 
tett intézkedésekről. A közgyűlés folyamatos ellenőrzésekkel, bír
ságok kiszabásával igyekszik rendezni ezeket az ügyeket. 

Napirend előtt Galisz Géza egy utazásáról számolt be, mely
nek során felkereste Calais polgármesterét azzal a szándékkal, 
hogy induljon együttműködés Békéscsaba és a francia város kö
zött. Elmondása szerint a calais-i polgármester szívesen fogadta 
az ötletet, s várja a hivatalos felkeresést Békéscsabáról. A képvi
selő szerint a város, az intézmények és elsősorban a fiatalok sok 
uniós tapasztalatot szerezhetnek, ha Calais Békéscsaba testvér
városa lenne. 

Dr. Gömöriné dr. Szászi Anna gyermekháziorvos április 20-án 
jelezte, hogy meg kívánja szüntetni tevékenységét Mezőmegye-
ren. A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy dr. Fekete Gréta Anna 
megvehesse a praxisjog gyakorlásához szükséges orvosi ren
delőt, és lássa el a gyermek-háziorvosi körzetet. A témánál ma
radva: dr. Buki Mária és dr. Hursán Ágnes Lepény Pál utcai há
ziorvosi rendelője a Justh Gyula utcába, míg dr. Juhász Györgyi 
gyermek-háziorvosi rendelője a Szent István téri SAS patika fö
lött kialakítandó újonnan épített, tágas rendelőbe költözik. 

A közgyűlés az Orosházi út-Gyár utca közúti csomópontjának 
kiépítése érdekében késznek mutatkozik átadni a közútkezelő 
kht. kezelésébe a megvalósításhoz szükséges területet. Ezt ab
ban az esetben tenné, ha a közútkezelő új kiviteli tervet készít, 
azaz a cég lemond a tervéről, hogy kétsávos úttá alakítsa át a 
négysávos utat. 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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• Visszaszámlálás 2006 

Közgyűlési visszhang 

Sportesemények futószalagon 

Pályázatok nyertesei 

• Csabai krónika 

• Národnostná mozaika 

• Városházi Esték újdonságokkal 

XIV. VÁROSI TANULMANYI VERSENY 

Vasárnapi fagyiparti 

Május 13-án a Szabó Pál Téri Általános Is
kolában nyitotta meg Velkey Gábor al

polgármester a 14. városi tanulmányi versenyt, 
amelyet több helyszínen rendeztek meg kö
zel négyszáz diák részvételével. A versenyen 
valamennyi általános iskola képviseltette ma
gát, az előválogatókból továbbjutott tanulók 
8 tantárgyból, 22 kategóriában mérték össze tudásukat. 

A helyezést elért gyerekek, a szülők és a felkészítő tanárok a 
május 14-én, vasárnap a városháza dísztermében rendezett fa
gyipartin vehettek részt. A szépszámú közönséget Tuskáné Papp 
Erzsébet, az oktatási, közművelődési és sportiroda vezetője üd
vözölte, majd a Szabó Pál téri iskola tanulói adtak ünnepi mű
sort. Köszöntőjében Pap János polgármester örömmel konsta
tálta, hogy minden iskola képviselteti magát a nyertesek között, 
mindenhol jó munka folyik. Békéscsabán nincs megkülönböz
tetés, nemcsak az önkormányzati, de az egyházi fenntartású is
kolák is részt vesznek a városi tanulmányi versenyen. A polgár
mester gratulált minden gyereknek, szülőnek és felkészítőnek; 
mint mondta, a versenyekre váló felkészülés áldozatokkal jár, de 
megéri - a tudás megszerzésével érhetjük el, hogy szabadok 
legyünk az élet minden fokán! A versenyeken helyezést elért diá
kok és tanáraik könyvjutalomban részesültek. A díjátadást a fa-
gyizás követte, az idén is a Jókai cukrászda jóvoltából. Az első 
gömböket maga a polgármester mérte, a többit a Kereskedel
mi szakközépiskola tanulói szolgálták fel. 

(Folytatás a 6. oldalon) 

http://www.bekescsaba.hu


H I R D E T M É N Y 
Az FVM az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását rendel
te el. Felhívjuk valamennyi ebtulajdonos figyelmét, hogy a tulaj
donában lévő minden 3 hónapnál idősebb ebet az alább felso
rolt napokon és időpontban szájkosárral ellátva, pórázon 

V E S Z E T T S É G E L L E N I V É D Ő O L T Á S 
céljából vezesse elő. 

Az oltás elmulasztása a veszettség terjedését segiti elő, 
ezért az oltatlanul maradt ebeket kiirtják. 

Az oltások helye és időpontja a következő: 
• Szabadság Tsz-központ május 29., hétfő 8-9 óráig 
• Jaminai piac május 29., hétfő 14-17 óráig 
• Dobozi út-Görbe u. sarok május 29., hétfő 16-17 óráig 
• Krajcsó kocsma (Szarvasi út) május 30., kedd 8-9 óráig 
• Fürjes, vasútállomás május 30., kedd 8-9 óráig 
• Mokry utcai buszforduló május 30., kedd 14-16 óráig 
• Jaminai piac május 30., kedd 14-17 óráig 
• Pulszky u.-Lenkey u. sarok május 30., kedd 16.30-17.30 óráig 
• Állatvásártér május 30., kedd 16-17 óráig 
• Volt Május 1. Tsz, Dózsa-major május 30., kedd 15-16 óráig 
• Czuczor u. 4. május 30., kedd 18-19 óráig 
• Sikony, postaláda május 30., kedd 16-17 óráig 
• Cirkusztér május 31., szerda 15-16 óráig 
• Oláh I. u. 2. (körgát) május 31., szerda 16.30-17.30 óráig 
• Gerla május 31., szerda 16-17 óráig 
• Nádas sori zsilip (Békési út) május 31., szerda 18-19 óráig 
• Május 1. Tsz, 3. brigád május 31., szerda 17-18 óráig 
• Fiala kocsma, Tanya 314. június 1., csütörtök 8-9 óráig 
• Csányi u.-Bánát u. sarok június 1., csütörtök 16-17 óráig 
• Lencsési-ltp., körgát június 1., csütörtök 16-17 óráig 
• Lencsési-ltp., 7-es buszforduló június 1., csütörtök 17.30-18.30 óráig 
• Veszély csárda június 2., péntek 6-6.30 óráig 
• Fényesi u. 110. (lenyesi bolt) június 2., péntek 7-8 óráig 
• Dobozi út-Görbe u. sarok június 2., péntek 16-17 óráig 
• Lencsési-ltp., 7-es buszforduló június 3., szombat 17-18 óráig 
• Veres Péter köztér június 6., kedd 16-18 óráig 
• Mezőmegyer, mázsaház június 6., kedd 8-10 óráig 
• Gerla június 7., szerda 16-17 óráig 
• Szent László u. (víztorony) június 8., csütörtök 16-17 óráig 
• Szabó Dezső u. 23. június 9., péntek 9-9.30 óráig 
• Lázár u.-Szív u. sarok június 9., péntek 16-17 óráig 
• Veres Péter köztér június 10., szombat 9-11 óráig 
• Jaminai piac június 12., hétfő 14-17 óráig 
• Mezőmegyer, Kurta sor június 13., kedd 8-9 óráig 
• Mezőmegyer, mázsaház június 13., kedd 16-18 óráig 

Minden eb után 1391 Ft + áfa = 1600 Ft oltási díjat kell leróni a 
helyszínen. Az FVM-rendelet értelmében kötelező az ebek féreg-
telenítése is, a gyógyszer ára egyedileg a helyszínen fizetendő. 

D R . S Z V E R C S Á K S Z I L V I A , 

a közigazgatási osztály vezetője 
D R . S O Ó S J Ó Z S E F 
kerületi fóállatorvos 

KÖZÉRDEKŰ K Ö Z L E M É N Y ! 
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az ügyfélkapu igénybevéte
léhez szükséges előzetes regisztrációs eljáráshoz a békéscsabai 
okmányirodában időpont foglalható az 523-868-as vagy az 523-
843-as telefonszámon, valamint a www.magyarorszag.hu webol
dalon. A regisztráció csak személyesen teljesíthető, melyhez sze
mélyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány bemutatása és 
elektronikus levélcím megadása szükséges. 
Az okmányirodai regisztrációval kapcsolatban a www.magyaror-
szag.hu/ugyfelkapu/segitseg, illetve a www.nyilvantarto.hu olda
lakon további információ található, valamint telefonon, a 189-es 

kormányzati kék számon lehet érdeklődni, mely helyi 
tarifával hívható. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL. OKMÁNYIRODA 
Békéscsaba. Szabadság tér 11-17. 

• FOGADÓNAP. Május 19-
én, pénteken Baji Lajos alpolgár
mester, május 26-án Hrabovszki 
György alpolgármester tart foga
dónapot a városházán 8 és 12 
óra között. Baji Lajos alpolgár
mester fogadónapjára szíves
kedjenek előre bejelentkezni az 
523-805 telefonszámon vagy 
személyesen a titkárságon. 

• FOGADÓÓRA. Május 22-
én, hétfőn 14-17 óráig Vágvölgyi 
Gábor, a szociális bizottság elnö
ke, a 8. számú választókerület 
egyéni képviselője tart fogadó
órát a Szabadság tér 11-17. szám 
alatti polgármesteri hivatal föld
szint 18-as számú irodájában. 

• ÖNSEGÍTŐ SZÜLŐK. A 
gyermeküket gyászoló szülők ön
segítő csoportja következő fog
lalkozását május 24-én, szerdán 
16 órától tartja a kórház földszint 
4-es helyiségében. Érdeklődni 
20 órától a 06-20/354-6996 tele
fonszámon lehet. 

• KURATÓRIUMI ÜLÉS. A 
Business School Békéscsaba 
Közalapítvány következő kurató
riumi ülését május 23-án, ked
den 15 órától tartja az Ifiházban. 

• KONCERT. Május 25-én, 
csütörtökön 19 órától az evangé
likus kistemplomban szólaltatja 
meg Vierne, Liszt, Franck, Lefé-
bure-Wély és Bonnet müveit Rá
kász Gergely koncertorgonista. 
Jegyek válthatók az Alexandra 
Könyváruházban (Csaba Center) 
és az Alexandra Könyvesboltban 
(Andrássy út 32.). 

• LISZTÉRZÉKENYEK. A 
Lisztérzékenyek Békés Megyei 
Közhasznú Egyesülete május 
20-án, szombaton 10 órától a 
Csaba Centerben tart rendez
vényt a lisztérzékenyek világnap
ja alkalmából. A programban 
szerepel kóstoló gluténmentes 
élelmiszerekből, gasztroentero-
lógus orvos tanácsa, dietetikus 
szakember tájékoztatója, szelle
mi totó felnőtteknek és gyerme
keknek a diétával kapcsolatban, 
vérnyomás-, vércukor- és test
zsírmérés. 

• HELYESBÍTÉS. Az Arany 
száj versenyben, az első helye
zést elért Détár Ákos (2-es isko
la) felkészítőjének neve előző 
számunkban tévesen szerepelt. 
A második osztályos tanuló fel
készítője Dombiné Pécs Anikó 
volt. Az érintettek és olvasóink 
elnézését kérjük. 

• JAZZ KLUB. Május 26-án, 
pénteken 20 órától a Kaltenecker 
Trió lép fel a Békési Úti Közös
ségi Házak Jazz klubjában. Ját
szik Kaltenecker Zsolt (billentyű), 
Papesch Péter (basszusgitár) ós 
Borlai Gergő (dob). 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

M A T R I K U L A 

H Á Z A S S Á G 

Jakab Ágnes és Dobos Fe
renc, Kontra Lívia és Földesi Ti
bor, Kovács Mónika és Német 
Szabolcs, Láza Magdolna és Pé
ter László, Varga Tünde Zita és 
Kovács Sándor Gábor, Molnár 
Judit és Vasas András, Laukó 
Mónika és Mezei Attila 

S Z Ü L E T É S 

Kiiment János és Briezsnyik 
Bernadett fia Zétény Mátyás, Tar 
András Krisztián és Varga Szil
via leánya Renáta, Gera Attila és 
Pászka Katalin fia Kevin, Gyenge 
Zoltán és Papp Andrea leánya 
Boglárka Alexandra, Petrovszki 
Tibor és Tárnyik Judit fia Ádám, 
Gulyás Róbert és Zielbauer Olí-
via leánya Adél, Hankó András 
és Lovas Andrea fia Barnabás, 
Papasvili Georgij és Kovács-To
rija Vera fia Dávid Márk, Piatkó 
Zoltán és Maulis Krisztina leánya 
Renáta 

GYÁSZ 

Szauer Imréné Erostyák Anna 
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KÖZGYŰLÉSI MOZAIK 

285 milliót játszóterekre 
(Folytatás az l oldalról) 

A közgyűlés a közalkalmazottak április 1-ji béremelésének el
lentételezéseként 111 millió forint többlettámogatást biztosít az 
éves költségvetésben szereplő illetményemelési céltartalék ter
hére. 

Már korábban 285 millió forintot szavazott meg a közgyűlés 
17 játszótér építésére-bővítésére; a közbeszerzési eljárás lezaj
lott, és a mostani ülésen a képviselők kiválasztották a nyertes 
ajánlatokat. A munkálatok várhatóan a nyáron készülnek el. Az 
aszfaltozási és útfelújítási munkákra beérkezett ajánlatokat is el
bírálták, erre a célra több mint 145 millió forintot fordít az önkor
mányzat. 2006-ban kommunális felújítási és fejlesztési feladatok
ra mintegy 400 millió forintot biztosított a közgyűlés. 

A közgyűlés döntött a 3,3 millió forintos egyházi alap felosz
tásáról. Az egyházi ingatlanok felújítására kiírt pályázatra kilenc 
kérelem érkezett; a Baptista Egyház, a Román Ortodox Egyház 
és az Erzsébethelyi Katolikus Plébánia 300-300 ezer, az Evan
gélikus Egyház 600 ezer, az Evangélikus Egyház, Erzsébethely, 
a Református Egyház és a Belvárosi Katolikus Plébánia 500-500 
ezer, az Evangélikus Közösség Békéscsaba Teljes Evangéliumi 
Gyülekezete 100 ezer, a Hit Gyülekezete 200 ezer forint támoga
tásban részesült. 

A lakások és helyiségek bérletére vonatkozóan új, egységes 
szerkezetbe foglalt és a gyakorlati problémák megoldásait is tar
talmazó rendeletet fogadott el a közgyűlés. Az egyik legfontosabb 
tartalmi változás, hogy külön szabályok vonatkoznak a szociá
lis helyzet alapján, illetve a költségalapon bérbe adott lakások
ra, és külön fejezet vonatkozik az átmeneti lakásokra is. Egy tör
vénymódosítás - a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások 
kivételével - most már lehetőséget ad az óvadék intézményének 
alkalmazására. A rendelet meghatározza, hogy a bérlő köteles 
életvitelszerűen a lakásban lakni, ennek a feltételnek a megsze
gése felmondási ok. A lakbér mértékét az önkormányzat 2005 ja
nuárjában módosította utoljára; erre való tekintettel a június 1-jén 
hatályba lépő rendelet a jelenleg érvényes mértékhez képest 10 
százalékos emelést tartalmaz. 

A gyermekjóléti és családsegítő központ a Bartók B. út 24. 
szám alatti ingatlanban működteti az ún. családok átmeneti ott
honát. A közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy az épület jelenleg 
használaton kívüli részében kistérségi ellátási körzetű gyerme
kek átmeneti otthonát létesítsenek. 

Az önkormányzat 700 ezer forint támogatást biztosít a kárpát
aljai (beregszászi) II. Rákóczi Ferenc Főiskola felújítási munká
lataihoz. 

A képviselők döntöttek a 2006-2007-es évben indítható óvo
dai csoportok számáról. Az eddigi adatok szerint 448 gyermek 
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Rendező - Információ: 
Békéscsabai Atlétikai Club 

Telefon: 66/323-634 
E-mail: bcsac@mail.globonet.hu 

www.szamprog.hu/bcsac 

9. Nemzetközi Szupermaraton 

Békéscsaba-Arad-Békéscsaba 
CSABA CENTER 

Egyéni és 4+1 fős csapatverseny, kerékpár- és görkoritúra 
Békéscsaba, 2006. május 20-21. 

Rajt-cél a békéscsabai városháza előtt 
Szurkoljunk együtt a szupermaratoni futóknak! 

Rajt 20-án, szombaton 9 órakor 
Célba érkezések 21-én, vasárnap 13-18 óráig 

Vasárnap 13 órától műsoron: 
sport- és kulturális programok békéscsabai fellépőkkel 

Nevezz a népszerű sakkszimultánra! 

jelentkezett a 11 önkormányzati óvodába és 17 gyermek a Szlo
vák óvodába. Összesen 73 óvodai csoport indul, befogadó óvo
dának a Lencsési-lakótelepi Óvoda Kőmíves Kelemen sori szék
helyét, a Penza-lakótelepi óvodát és a Kertvárosi Óvoda Szeg
fű utcai telephelyét jelölte ki a közgyűlés. 

Ebben az évben lesz 175 éve annak, hogy Békéscsaba lakos
ságát az első nagy kolerajárvány megtizedelte. Ez alkalomból 
őseink két koleraemlékkövet helyeztek el a városban: az egyiket 
a Széchenyi ligetben, a másikat Jaminában, a Máriássy utca vé
gében, a Kígyósra vezető földút és a Kereki út találkozási pont
jában. Ez utóbbi több évtizede eltűnt, később előkerült, és jelen
leg a múzeum raktárában van, de úgy megrongálódott, hogy 
helyreállítása nem célszerű. A közgyűlés támogatta dr. Simon 
Mihálynak, a városvédő és városszépítő egyesület elnökének arra 
irányuló javaslatát, hogy a jaminai emlékkőről hasonmást készít
senek, és azt az eredeti helyszínen állítsák fel. 

A közgyűlés Gyucháné Veres Krisztinát a Békési Úti Közössé
gi Házak, Takács Pétert a Lencsési Közösségi Ház, Szenté Bé
lát az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör vezetésével bízta meg 
újabb öt évre. 

A képviselők visszavonták azt a márciusban elfogadott hatá
rozatukat, mely szerint Békéscsaba körjegyzőséget alakított vol
na Csabaszabadival. 

(SZ. SZ.) 

K O Z L E M E N Y 
Tisztelt Választópolgár! 

Az Országgyűlés elfogadta a kisebbségi önkormányza
ti képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai ki
sebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szó
ló 2005. évi CXIV. törvényt. 

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
ról szóló törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, 
horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlo
vák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, már e jogszabály 
alapján lehetősége lesz részt venni a 2006 őszén a helyi ön
kormányzati választásokkal egyidejűleg megtartásra kerülő 
települési kisebbségi önkormányzati választáson. 

Á kisebbségi választói névjegyzékbe való felvétel 2006. 
június 1. napjától kezdődően 2006. július 15. napjáig 16 órá
ig kérhető a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől egy ké
relem nyomtatványon, melyet postai úton 2006. május 31-ig 
a választópolgárok kézhez kapnak. 

A kérelmet az önkormányzat épületében elhelyezett gyűj
tőládába, vagy levél útján lehet visszajuttatni. 

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a he
lyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség 
választói névjegyzékében szereplő kisebbségi vá
lasztópolgárok száma a választás kitűzésének nap
ján eléri a 30 főt. 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

mailto:bcsac@mail.globonet.hu
http://www.szamprog.hu/bcsac


Baji Lajos 

Tóth Károly 

„A legutóbbi közgyűlésen több olyan ügy ke
rült napirendre, amely azt igazolta, hogy ha kitar
tóan dolgozik a testület, a hivatal és egyes embe
rek, annak meglesz az eredménye" - kezdte az 
MSZP tájékoztatóját Baji Lajos, az MSZP városi 
alelnöke. Az alpolgármester beszélt arról, hogy 
a közgyűlés a hatósági feladatok hatékonyabb el
látására ösztökélte a hivatalt, ennek hatására a la
kosságot irritáló dolgok megoldása került köze
lebb. Az önkormányzat a „szellemház" sorsának 
rendezését sürgeti, a Körös Hotel tulajdonosa pe
dig a szocialisták szerint mára megértette, hogy 
jobb, ha együttműködik a várossal; a hotelre 45 napos határidővel kell 
kidolgoznia egy fejlesztési programot a hasznosítást illetően. Baji Lajos 
hangsúlyozta, ebben az évben rég nem látott mennyiségű közmű- és 
közútfejlesztés valósulhat meg Békéscsabán a határozott elképzelések
nek és a sikeres pályázatoknak köszönhetően. 16 
helyen kerül sor útrekonstrukcióra, Jaminában víz
vezeték megépítésére, több ponton járda- és ke
rékpárút-felújításokra, összesen több mint 400 mil
lió forint értékben. Tóth Károly, az MSZP városi el
nöke kiemelte, időben elkezdődhettek a munkák, 
a kivitelezők optimális feltételek mellett dolgozhat
nak, így minden adott ahhoz, hogy augusztus kö
zepére jó minőségben valósuljanak meg a felújí
tások. Lezárult a játszóterekre kiírt közbeszerzési 
eljárás, 16 egyéni választókerületben épül új ját
szótérjúnius közepére, a 17. a Széchenyi ligetben 
augusztusban lesz kész. 

„Önkormányzatokra kevésbé jellemző tulajdonosi határozottsággal 
léptünk fel gazdasági társaságaink üzleti tervének elfogadásakor, remé
nyeink szerint ezzel tudatosítjuk az érintettekben az elvárásainkat" - fo
galmazott Baji Lajos. Tóth Károly hangsúlyozta, a városba irányuló be
ruházások, fejlesztések ügyében a mainál hatékonyabb döntéshozatal
ra van szükség, ha nem dönt gyorsan a közgyűlés, akkor a befektetők 
odébbállnak, és máshol hoznak létre új munkahelyeket. 

„Nem értünk egyet azzal, ami most az önkor
mányzat gazdasági társaságai körül folyik, kon
cepciótlan a felügyelet, de ez nem a cégek, ha
nem a felügyelet hibája. Az önkormányzat elvon
ta saját cégeitől azokat a bevételeket, amelyek
ből újabb fejlesztéseket eszközölhettek volna, rá
adásul pont azok fogalmaztak meg kritikát, akik 
tehettek volna valamit" - mondta Végh László a 
Fidesz tájékoztatóján. A képviselő beszélt a ba
romfi-feldolgozó bezárásáról, amelyet tipikusan a 
kormány működésére visszavezethető, a dolgo
zókkal, a beszállítókkal és az érintett családok
kal együtt több ezer ember sorsát érintő problé
mának nevezett. Mint mondta, ígéretek tömkele
ge hangzott el, de még a madárinfluenza miatti 
kárenyhítés összege sem érkezett meg időre. 
Herczeg Tamás hangsúlyozta, az önkormányzat
nak számot kell adnia arról, milyen lépéseket tett 
a város akár lobbiban, akár hivatalosan a kor
mány felé a feldolgozó helyzetének javításáért. 
Arra is választ várnak, milyen anyagi következ
ményei vannak a bezárásnak a szociális segé
lyezés vagy a helyi adó kiesése terén. A frakció
vezető elmondta, a Fidesz megszavazta a mun
kanélküliek támogatott foglalkoztatásának finanszírozását, ma közel száz 
ember végez közhasznú munkát Békéscsabán, és jut ezzel fizetéshez 
a segély helyett. Személytől függetlenül Herczeg Tamás sajnálta, hogy 
az Orvosi Kamara és a Háziorvosok Egyesülete ajánlását a Békéscsa
ba Egészségügyéért díjra a közgyűlés nem fogadta el, reméli, a követ
kező közgyűlésen odaítélik a díjat. A Fidesz évek óta szorgalmazza az 
útfelújításokat, örömmel vették, hogy most nagyobb összeget fordít erre 
a város, de hangsúlyozták, folyamatos és nem kampányszerű odafigye

lés kell. Végh László a játszótereket illetően nehezményez
te, hogy tulajdonképpen hitelből készülnek azok is, majd 
hozzátette: „A választások kapcsán akár egyes emberek, 
akár a pártok az ígérgetéseikkel problémákat tudnak okoz-

Végh László 

Herczeg Tamás 

Velkey Gábor 

Klampeczki Béla 

F c M ó r i e e l 

ni. Akit elküldenek a munkahelyéről, annak nem vigasz, hogy nyárra új 
játszóterek lesznek!" 

* * * 
„Reménykedtünk abban, hogy a parlamenti 

választások után megnyugszik a közélet, de a 
felszín alatt most is érzékelhető volt az indulat" -
kezdte Velkey Gábor az SZDSZ tájékoztatóját. Az 
alpolgármester úgy vélte, a következő választá
sok után a bizottságokba olyan szakértőket kell 
ültetni, akiknek a döntését nem írja felül sorozat
ban a politika. Minden véleményező szerv több
ségében egyhangúan fogadta el az önkormány
zati cégek beszámolóját és üzleti tervét, a köz
gyűlésen az utóbbi mégsem ment át. Velkey Gá
bor nehezményezte, hogy azok fogalmaztak meg 
kritikus javaslatokat a cégekkel kapcsolatban, akiknek joguk van arra, 
hogy ezekben a cégekben az önkormányzat érdekeit képviseljék. A ba
romfi-feldolgozóval kapcsolatban úgy fogalmazott, minden gazdaság 
működése során előfordul, hogy egyes tevékenységek hosszabb-rövi
debb időre a háttérbe szorulnak. Az önkormányzatnak ebben az esetben 
az a feladata, hogy a nehéz helyzetben levő emberek átmeneti problé
máiban szociális segélyezési technikákkal segítsen, és mindent elköves
sen annak érdekében, hogy új, perspektivikus, működő gazdasági tevé
kenységeket vonzzon a városba. Mint mondta, a város tesz lépéseket, 
jelenleg is tárgyalnak egy fejlesztés ügyében, amely már a közeljövőben 
több száz munkahelyet hozhat Békéscsabára. 

„Az óvodába jelentkező gyermekek száma 
alapján elmondhatjuk, hogy a gyermekszám csök
kenése megállt, és a következő években kicsit 
magasabb szinten stabilizálódik" - folytatta Klam
peczki Béla. Az önkormányzat szeretné, ha min
denki a közvetlen lakókörnyezetében találna gyer
mekének megfelelő óvodát, ezért törekszik arra, 
hogy minden óvodában javítsa az infrastrukturá
lis és szakmai feltételeket. A képviselő örömmel 
beszélt arról, hogy a beregszászi főiskolának 
200 ezer forint támogatást adott az oktatási bi
zottság, a közgyűlés pedig 500 ezer forintot sza
vazott meg az ott folyó, magyar nyelvű képzés feltételeinek javítására. 

* * * 
„Az MDF-es képviselők kezdeményezésére a 

Barnevál ügyével először 2004 nyarán foglalko
zott behatóbban a közgyűlés. Akkor többen ag
gályosnak tartottuk a cég privatizációját, ami va
lóban nem lett sikertörténet, bár a mai helyzet ki
alakulásában külső körülmények is közrejátszot
tak" - mondta Takács Péter az MDF tájékoztató
ján. A képviselő szerint a sorozatos cégfelszámo
lások (malom, tejgyár, baromfi-feldolgozó) tovább 
csökkentik a megye és a város megtartóerejét. 
Most a legfontosabbnak azt tartja, hogy a dolgo
zók legalább az áprilisi és májusi bérüket kapják 
meg a kormány prominens képviselői által elhangzott ígéretnek megfe
lelően. Takács Péter beszélt arról is, hogy az őszi választások előtt az 
egyéni körzetekben és a ligetben 1-1 új játszóteret adnak majd át. Mint 
mondta, megérti ezt az igyekezetet, azonban a durván 270 milliós árat, 
amit a következő években kell kifizetnie a városnak, nagy tehernek érzi. 
Úgy gondolja, szerencsésebb lett volna az általuk javasolt konstrukció, 
évi négy játszótér felújítása évről évre a költségvetésbe betervezve. Em
lítést tett arról, hogy ma már gyermekjóléttel és gyermekvédelemmel 
kapcsolatos feladatokat a hivatal egységei mellett civil szervezetek is el
látnak, érdemes lenne megvizsgálni, mennyire hatékony az együttmű
ködés közöttük. 

Kondacs Pál elmondta, mind a Vagyonkeze
lő Rt., mind a Vállalkozói Centrum Kft., mind ezek 
vezetői jól látják el a feladatukat; ha valaki kezde
ményezést akar tenni a cégekkel kapcsolatban, 
azt nem az üzleti terv elfogadásakor kellene fel
hoznia. A Csabai Életfa Kht. üzleti tervének elfo
gadását a közgyűlés júniusra halasztotta, a kép
viselő úgy vélte, ez annál is inkább szerencsés, 
mert addigra elkészül a pénzügyi-költségvetési 
bizottság azon anyaga, amely segítheti a kht.-t 
gazdálkodásának stabilizálásában. Végül Takács 
Péter örömmel számolt be arról, hogy a II. Rá
kóczi Ferenc beregszászi magyar főiskolát, a korábbi 200 ezer forinton 
túl, a közgyűlés újabb 500 ezer forint támogatásban részesíti. 

Takács Péter 

Kondacs Pál 



Visszaszámlálás 2006 
2006 a választások éve. Újból el kell döntenünk, kik képviseljenek bennün
ket a Parlamentben és az önkormányzat testületében. Sorozatunkban a je
lenlegi közgyűlés tagjai adnak számot az elmúlt négy évben történtekről. 

DF 

Dr. Futaki Géza 
(SZDSZ) 

R. FUTAKI GÉZA először a családi ha
gyományoknak megfelelően szűcs

mesterséget tanult, aztán műszaki főisko
lán üzemmérnökként diplomázott, majd jo
gi egyetemen doktorált. 22 éve működik 
saját vállalkozása, 1990 és 1994 között or
szággyűlési képviselő volt, jelenleg az ön
kormányzat gazdasági és mezőgazdasági 
bizottságának elnöke. 

- A ciklus elején a várható nehézségek 
ellenére is bizakodóan beszélt a jövőről. 
Még mindig optimista? 

- Általában az vagyok. 2002-ben min
den okunk megvolt az optimizmusra, előtte álltunk az M44-es be
jelentett útfejlesztésének és az uniós csatlakozásnak. Ausztria pél
dájából okulva látszott, hogy a csatlakozás bizonyos áldozatokkal 
jár, viszont átalakítja az ipar szerkezetét, és stabil, hosszú távú fel
lendülést biztosít az országnak. A kőolajárak drasztikus emelkedé
se fékezte mind az európai, mind a magyar gazdaság fejlődését, és 
elmaradt az útépítés, ami hátrányosan érinti az itt működő cégeket, 
vállalkozásokat. 

- A gazdasági és mezőgazdasági bizottság elnökeként milyen 
pozitívumokat és negatívumokat tapasztalt az elmúlt négy évben? 

- 95 százalékban konszenzussal, általában egyetértésben szü
lettek a döntéseink, amelyek utólag mérlegelve konstruktívnak bizo
nyultak, kiállták az idő próbáját. Politikai hovatartozástól függetlenül 
általában egyetértésben az adott ügyek mellett vagy ellen szavaz
tunk, hiszen ez gazdasági, és nem politikai bizottság. A képviselők 
többségével korrekt az együttműködés, ez a közgyűlésben is meg
nyilvánult. Az állami támogatások elosztásának a módjával viszont 
nem tudok egyetérteni, az állam kitalálja, hogy éppen milyen fejlesz
téseket támogat, az önkormányzatok pedig arra pályáznak, amire 
pénzt lehet nyerni. Szerintem ez a pályázati rendszer pazarló, hibás, 
mert mesterségesen avatkozik be az önkormányzat működésébe. 

Ha a város egy összegben kapná meg a támogatásokat, amelyeket 
különböző címeken keservesen összecsipeget, gazdaságosabban, 
jobban tudná felhasználni a forrásokat, és olyan beruházások való
sulnának meg, amelyek fontosabbak. Békéscsaba lendületesebb 
működéséhez emellett többletmunkára van szükség, ezt nemcsak 
a képviselőkre értem, hanem a hivatal munkatársaira is. Kicsit fel 
keM rázni a várost, határozottabb, gyorsabb intézkedésekkel javíta
ni kell a hangulatot. Új, lendületes, felszabadult stílusra van szükség. 
Látszik, hogy dr. Simon Mihály címzetes főjegyző „nyugdíjba vonu
lása" kifejezetten hátrányosan érintette a hivatalt, a békéscsabai köz
életet, hiányzik a gyakorlott tekintélyes „főnök" a városházáról. 

- A kezdetektől szorgalmazza, hogy a Dobozi út-elkerülő út ke
reszteződésében körforgalom épüljön. Várható-e változás a közeljö
vőben? 

- Az elkerülő beruházás még nem készült el teljesen, ezért meg
lehetősen nehézkes elérni a kereszteződés átépítését. Egy közös 
megbeszélésen a Nemzeti Autópálya Rt. és a közútkezelő vállalta, 
hogy a csomóponton feltűnőbb táblákat, lámpákat helyez ki, és rá-
zatókat épít be, remélem, ez mielőbb megvalósul. Ha feljavítják a 
kereszteződést, és üzembe helyezik a még el nem készült sza
kaszt, akkor derül ki, milyen lépéseket kell tenni. A rosszul értelme
zett tervezői és beruházói takarékosság már két emberéletbe ke
rült. Szeretném, ha biztonságosabb lenne az út, természetesen nem 
adom fel. 

- Sokat dolgozik, aktívan vitorlázik, és gyakran mosolyog. Honnan 
ez a derű? 

- Szomorúan nehezebb lenne leélni az életet, az aktivitást, az op
timizmust talán a génjeimben hordozom, örököltem. A vitorlázás 
teljesen feltölt, a létező legmegnyugtatóbb kikapcsolódás a szá
momra. A dél-alföldi régiós csapattal május második felében vitor
lás versenyen harmadszor megyünk meghódítani az Adriát. A csa
pat kiváló, remélem, az idő is az lesz. Szeretem a vizet, de a jól vég
zett munka is örömmel tölt el, és jó érzés, ha tehetek valamit a vá
rosért, ahol élek. 

Miklós Attila 
(MSZP) 

M h AIKLÓS ATTILA 1992-ben a Baloldali If-
I V I júsági Társulásnál kezdte a politizá
lást, később a Fiatal Baloldal Ifjú Szocia
listák, vagyis az MSZP ifjúsági szervezete 
megyei elnöke, országos elnökségi tagja 
lett. Az előző ciklusban az oktatási bizott
ság kültagjaként tevékenykedett, 2002-től 

^ ^ ^ ^ H ^ B ' a 4. számú választókerület egyéni képvise
lője. 1974-es születésű, a testület legfiata
labb tagja. 

- Egyéni körzetében, a Lencsésin nagy 
tervekkel indult. Mit sikerült megvalósíta
nia ezekből? 

- A Fövenyes utcában elkészült a 33 lakásos ifjúsági garzonház, 
decemberben és januárban 30 fiatal pár költözött be, három lakást 
vállalkozásélénkítés céljaira tartunk fenn. A vízmű által üzemelte
tett szennyvíztisztítót szaghatásgátló biofilterrel láttuk el, a Lencsési 
elején megújult a zsilip. A Sás köz, Kaszáló köz környékén meg
történt a gázvezeték kiváltása, eddig az épületek, ma a járda alatt 
fut a gázvezeték, egyúttal leaszfaltoztuk az utat. Tavaly pályázati for
rást nyertünk a Lencsési Közösségi Ház bővítéséhez, ezzel nem
csak az épület újul meg, az ott működő polgárőrség és az egye
sületek is kedvezőbb helyzetbe kerülnek. Idén június 30-ig Békés
csaba egész területén 17 különböző típusú játszótér épül - ebből 
az egyik a Fövenyes utcán - , emellett a régi játszóterek karbantar
tására is próbálunk odafigyelni. A Lencsési utat tavaly ősszel újítot
tuk fel, vannak még útproblémák, de lényegesen jobb a helyzet a 
korábbinál. Munkák most is folynak, június végéig az Endrész utca 
is kap új aszfaltburkolatot. 

- A pénzügyi és költségvetési, valamint a közművelődési, ifjúsá
gi és sportbizottság tagja. A két terület elég távol áll egymástól. 

- Szeretem a sportot, az ifjúsági szféra pedig a koromból adódó
an is közel áll hozzám. Voltak és vannak olyan igények, amelyek 

megvalósítása a szívügyem, az egyik ilyen az extrémsportpálya ki
alakítása. Régóta azon vagyok, hogy a BMX, a görkori és a gör
deszka rajongói ne a belváros utcabútorain gyakoroljanak, hanem 
legyen egy hely, ahol ezt nyugodt körülmények között, mások zava
rása nélkül tehetik. Idén nyáron a sportcsarnok melletti extrémsport
pálya megépítésével az egyik álmom válik valóra. A pénzügyi és 
költségvetési bizottságban egészen más feladatokkal találom szem
ben magam. Szokták mondani, hogy az egyik inkább pénzköltő, a 
másik nadrágszíjat meghúzó bizottság. Az elmúlt négy évben pró
báltunk odafigyelni arra, hogy a költségvetés egyensúlyban marad
jon, de azért fejlesztések is történjenek. Nagy hangsúlyt fektettünk 
arra, hogy ahol csak lehet, pályázati forrásokat vonjunk be, ezek se
gítségével újult meg többek közt a Körgát sori szociális otthon, épül 
a Közgé vagy a Térségi Integrált Szakképző Központ, pénzt nyer
tünk a kórház belgyógyászati tömbjének felújítására és útjavítá
sokra. A város eddigi legnagyobb beruházását, a 16-20 milliárdos 
szennyvízprogramot is főként pályázati forrásból kívánjuk megvaló
sítani. Békéscsaba fejlődik, ebben nagy szerepe van annak, hogy a 
szocialista frakció fontos ügyekben egységesen lép fel, olykor a vá
ros érdekeit az egyéni körzetek érdekei elé állítva. Pártállástól füg
getlenül több képviselőtársammal fogtunk össze különböző ügyek
ben, Herczeg Tamással a kultúra, Klampeczki Bélával az oktatás, 
Takács Péterrel a Lencsési érdekében léptünk fel közösen. 

- Tavaly egy kis csapattal Indiában járt, erről volt kiállítás, úti be
számoló. Lesz-e folytatása az útnak? 

- Keresztanyám Delhiben dolgozott a nagykövetségen, hozzá 
mentünk, és három hét alatt India számos pontján megfordultunk. 
Nyári Attila jóvoltából hatalmas képanyag gyűlt össze, és azt ter
vezzük, hogy készítünk egy könyvet, amelyben a fotók mellett apró 
történeteinket írnánk le. Ez nem egy hivatalos útikönyv 
lenne, hanem arról szólna, mi hogyan láttuk Indiát és az 
ott élő embereket. Meghatározó élmény volt, szeretnénk 
minél több emberrel megosztani. (M E.) 



XIV. VÁROSI TANULMANYI VERSENY 

Vasárnapi fagyiparti 
(Folytatás az 1. oldalról) 

íme az eredmények (zárójelben a felkészítő tanár neve): 

• ANYANYELV ÉS IRODALOM 
4. osztály: 1. Greksza Kincső, Belvárosi iskola (Szatmáriné 

Brandt Mónika), 2. Hlacs Attila, Szabó Pál téri iskola (Zöldi István
ná), 3. Faragó Réka, Petőfi utcai iskola (Barnáné Szabó Márta). 5. 
osztály: 1. Szabó Mirna Krisztina, József Attila-iskola (dr. Jároli Jó
zsefné), 2. Széli Anna, Petőfi utcai iskola (Klimaj Klára), 3. Zámbo-
ri Petra, Szabó Pál téri iskola (Csomósné Tanka Ilona). 6. osztály: 
1. Berg Szabina, Belvárosi iskola (Darabos Pálné), 2. Földes Roxá
na, József Attila-iskola (dr. Jároli Józsefné), 3. Szőke Kis Lilla, Er
zsébethelyi iskola (Egriné Szarvas Edit). 7. osztály: 1. Kovács Eve
lin, Petőfi utcai iskola (Várai Zsuzsanna), 2. Takács Donát, Szabó 
Pál téri iskola (Bencze Éva), 3. Bencsik Enikő, Szent László utcai 
iskola (Zsírosné Kolozsi Anikó). 8. osztály: 1. Dávid Dániel, József 
Attila-iskola (Vágvölgyiné Mácsanszki Eleonóra), 2. Soíás Péter, 
József Attila-iskola (Vágvölgyiné Mácsanszki Eleonóra), 3. Prepe-
liczai Nagy Barbara, 10-es iskola (Szabóné Ambrus Erzsébet) 

• TÖRTÉNELEM 
7. osztály: 1. Gritta Péter, 2-es iskola (Krett Attila), 2. Vágvölgyi 

Ádám, József Attila-iskola (Nánási Imréné), 3. LaurinyeczÁkos, Er
zsébethelyi iskola (Gajdács Jánosné). 8. osztály: 1. Kása Albert, 
2-es iskola (Mészáros Ilona és Krett Attila), 2. Kalina Gábor, Erzsé
bethelyi iskola (Gajdács Jánosné), 3. Gagó András, Petőfi utcai is
kola (Medovarszki János) 

• ANGOL 
7. osztály: 1. Gedó Beáta, Petőfi utcai iskola (Böőr Imréné), 2. 

Bogár Nikolett, Jankay Tibor-iskola (Tirjákné Prisztavok Ágnes), 
3. Pribojszki Angéla, Belvárosi iskola (Almásiné Darag Mariann). 8. 
osztály: 1. Kanalas Edit, Erzsébethelyi iskola (Gyollai Lászlóné), 
2. Megyeri Edit, 2-es iskola (Bacsa Attila), 3. Molnár Mercédesz, 
Petőfi utcai iskola (Túri Mária) 

• FÖLDRAJZ 
7. osztály: 1. Dorkó Sára, Jankay Tibor-iskola (Mártonné Bartyik 

Magdolna), 2. Kmetz Zsolt, Erzsébethelyi iskola (Komlósiné Csasz-
ni Ildikó), 3. Pribojszki Katalin, 2-es iskola (Fejes Mihály). 8. osz
tály: 1. Sári Daniella, Petőfi utcai iskola (dr. Binszkiné Laurinyecz 
Ildikó), 2. Sztankovánszki Tibor, 10-es iskola (Mokran János), 3. 
Andrej Gergő, 2-es iskola (Fejes Mihály) 

Játszóház nyílt Békéscsabán 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bölcső-
dés Gyermekekért Alapítvány konzorciuma az április 18-án megtar
tott ünnepélyes átadással sikeresen zárta le az Időszakos gyer
mekfelügyeleti és játszócsoport létrehozása Békéscsabán, kisgyer
mekes édesanyák foglalkoztatási szintjének emelése érdekében 
elnevezésű projektjét. A mintegy 20,5 millió forint értékű projekt 
keretében a Belvárosi bölcsődében kialakításra került egy 90 négy
zetméteres játszóház és tanácsadó szoba, megtörtént a bölcső
deépület akadálymentesítése, a játszócsoport foglalkoztatásához, 
az integrált időszakos gyermekfelügyelet fejlesztéséhez, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez és a tanácsadó szoba ki
alakításához szükséges eszközök beszerzése. Szappanos György 
projektmenedzser elmondása szerint a fejlesztés a Nemzeti Fej
lesztési Terv keretében, A társadalmi befogadást támogató szolgál
tatások infrastrukturális fejlesztése című HEFOP 4.2.1 program 94 

százalékos vissza nem térítendő támogatásával valósult 
meg. A Belvárosi bölcsőde játszóháza hétköznap 8-17 
óráig, szakképzett gondozókkal várja az 1-5 éves kor
osztályt és a szülőket. 

• BIOLÓGIA 
7. osztály: 1. Lobmayer A/e///', Evangélikus iskola (Fazekas Atti

láné), 2. Szabó Zoltán, Szent László utcai iskola (Hajdúné Sebes
tyén Teréz), 3. Nagy Bence, Jankay Tibor-iskola (Sztanek Ilona). 
8. osztály: 1. Szénási Kitti, Erzsébethelyi iskola (Kissné Laurenczy 
Melinda), 2. Bali Mariann, Erzsébethelyi iskola (Kissné Laurenczy 
Melinda), 3. Nagy Daniella, Erzsébethelyi iskola (Dérné Nováki Má
ria) és Harangozó Tamás, Petőfi utcai iskola (Papp Ferencné) 

• MATEMATIKA 
4. osztály: 1. Zsíros Brigitta, Petőfi utcai iskola (Aranykő Károly-

né), 2. Korponai Attila, Erzsébethelyi iskola (Fehértemplomi Győ-
zőné), 3. Horváth Emese, József Attila-iskola (Petrovszki Pálné). 
5. osztály: 1. Böőr Zsófia, Petőfi utcai iskola (dr. Binszkiné Lauri
nyecz Ildikó), 2. Matuz Rita, Evangélikus iskola (Csaba Ágnes), 3. 
Bagi Péter, 2-es iskola (Maárné Filó Margit). 6. osztály: 1. Murányi 
Anna, Erzsébethelyi iskola (Bartolák Judit), 2. Víg Bernadett, Jó
zsef Attila-iskola (Kovács Erika), 3. Sztankó Dóra, Erzsébethelyi 
iskola (Nyíriné Galgóczi Katalin). 7. osztály: 1. Böőr Katalin, Pető
fi utcai iskola (dr. Lipták Pálné), 2. Zana Armand Richárd, József 
Attila-iskola (Hőgye Valéria), 3. Hajdú Tamás, 10-es iskola (Seres 
Jánosné). 8. osztály: 1. Veszelka Miklós, Erzsébethelyi iskola (Bu-
zássy Béla), 2. Szántó Krisztina, Petőfi utcai iskola (dr. Lipták Pál
né), 3. Such Balázs, Erzsébethelyi iskola (Bartolák Judit) 

• FIZIKA 
7. osztály: 1. Mészáros Dávid, 2-es iskola (Kovács László), 2. 

Vichnál Valentin, József Attila-iskola (Hőgye Valéria), 3. Gajdács 
Zoltán, Gerlai iskola (Kis Sándor). 8. osztály: 1. Csicsely Bence, 
Petőfi utcai iskola (Szántó Mihályné), 2. SzebellédiÁron, Katolikus 
iskola (Caimacan Mircea), 3. Szferle Ildikó, Belvárosi iskola (Pflanz-
nerné Nánási Tünde) 

• KÉMIA 
7. osztály: 1. Kovács Orsolya, Petőfi utcai iskola (Ralik Kriszti

na), 2. Kurilla Boglárka, Erzsébethelyi iskola (Mészárosné Hra
bovszki Katalin), 3. Lipcsei Dávid, Evangélikus iskola (Vozár And
rea). 8. osztály: 1. Pelle Mira, Belvárosi iskola (Pick György), 2. 
Fettik Zsolt, 2-es iskola (Leinerné Szabó Ibolya és Kovács Pál), 3. 
Bélteky Péter, Petőfi utcai iskola (Mahler Hajnalka) 
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CSABA CENTER 
Bevásárló- és Szórakoztatóközpont 

2006. május 22-27.: 

Hetedhét gyermekhét 
Hétfőtől péntekig 

10-18 óráig: Hetedhét játszósarok 
16-18 óráig: Hetedhét Kreatív Játszóház 

Május 27.. szombat 
9-12 óráig: Véradás a Csaba Centerben 

9-12 óráig: Sportvetélkedő és várépítő verseny 
13-18 óráig: Aszfaltrajz- és puzzle-építő verseny 

9-17.30 óráig: Hetedhét Kreatív Játszóház 
10-18 óráig: Ugrálóvár a Csaba Center előtt 

12 órakor: Tücsök Peti és Hangya Levi 
13 órakor: MiaManó Színház - Mesék Mátyás királyról 

15 órakor: Piskóta Zenekar 
17 órakor: Ráadás MINIDIZSI 

Gyere és töltsd velünk az egész hetet! 

Információ: 
Telefon: 66/524-522 

Web: www.csabacenter.hu 
E-mail: csabacenter@csabacenter.hu 

http://www.csabacenter.hu
mailto:csabacenter@csabacenter.hu


| | Sportesemények futószalagon 

Különböző sporteseményekről és sporttal kap
csolatos fejleményekről adott tájékoztatást 

május 8-án a városházán Velkey Gábor, sportért 
felelős alpolgármester, Benkóné Dudás Piroska, a 
sportbizottság elnöke és Szigeti Csaba, a sport
csoport vezetője. 

• Tárt kapus program 
A Nemzeti Sporthivatal az ún. 3 Lépés Program keretein belül a 

megyék és a megyei jogú városok számára pályázatot írt ki, mely 
különböző sportlétesítmények „iskolamentes" időszakokban tör
ténő kinyitásáról szólt. Békéscsaba önkormányzata is benyújtotta 
pályázatát, s nyert is a megvalósításra egymillió forintot. Eszerint 
2006-ban, 30 héten át szombati, olykor vasárnapi napokon, heti 
négy órában 8 és 12 óra között fogadják a sportolni vágyókat a 
Szent László utcai iskola, a Petőfi utcai iskola és a Szabó Pál téri 
iskola tornatermében, illetve iskolaudvarán. (Az első tárt kapus nap
ra május 14-én, vasárnap 8 órától került sor.) A programokat úgy 
próbálják összeállítani, hogy valamennyi korosztály megtalálja ben
ne a neki tetszőt. Terveznek külön a hölgyek, illetve a családok szá
mára is sportrendezvényeket, s nem feledkeznek meg a fogyaték
kal élőkről sem. 

• Dán Akrobatikus Csoport - Danish Performance Team 

A 2004. évi Női Kézilabda Európa-bajnokság utóéleteként is fel
fogható, hogy egy világhírű dán akrobatikus csoport a Dán Királyi 
Nagykövetségen keresztül jelezte: szívesen jönne Békéscsabára 
egy előadás erejéig. (A csoport menedzserének tájékoztatása sze
rint: a dán kézilabdacsapat tagjai és a drukkerek olyan vendégsze
retetben részesültek az Eb ideje alatt városunkban, hogy annak a 
dánok között hire ment.) A Danish Performance Team jelenleg vi
lág körüli turnén vesz részt: még tavaly tavasszal kezdték, s meg
járták már Észak- és Dél-Amerikát, Afrikát, s nemrégiben érkeztek 
Európába. Mindenütt telt ház előtt, elképesztő sikert aratva mutat
ták be produkcióikat. Május 18-án még Belgrádban lesz előadá
suk, majd másnap Békéscsabára indulnak; a Városi Sportcsarnok
ban május 20-án, szombaton 18 órától lépnek majd fel. A másfél 
órás produkció sporttánc, torna, és rendkívül látványos akrobati-
kai elemeket tartalmaz. A csoport Békéscsabán térítésmentesen 
lép fel, csupán a szállás- és étkezési költségük fedezését kérték. 
A május 20-i produkcióra a belépés ingyenes lesz! 

• //. Középiskolai Sportparádé 

Az elmúlt évben első alkalommal rendezte meg a polgármeste
ri hivatal sportcsoportja a középiskolai sportparádét. Tavaly közel 
ezer középiskolás indult a különböző versenyszámokban, az idei 
terv az, hogy Békéscsaba valamennyi középiskolás diákja (több 
mint ötezer gyerek) „nekiveselkedjen", s ha csak pár perc erejéig 
is, de mozogjon e napon. Az intézmények között pontverseny lesz, 
melyen az elért eredmények, illetve a részt vett sportolók száma 
adja a Legsportosabb Békéscsabai Középiskola címének, ponto
sabban címeinek győztesét. A kisebb létszámú és a nagyobb lét
számú iskolákat külön díjazzák. „Valódi" versenyt tíz sportágban 
írnak majd ki: foci, parkröplabda, kézilabda, streetball, lábtenisz, 
minitenisz, asztalitenisz, óriáscsocsó, szumó és kötélhúzás, ám to
vábbi 25 sportágban lesz még lehetőség a pontszerzésre (gladiá
torjáték, minigolf, rodeóbika, falmászás, 15 perces aerobik, fekve-
nyomás, célbadobás, csocsó, rollerezés stb.). A középiskolai sport
parádénak van névadó szponzora is: a csávolyi székhelyű Mogyi 
Kft. maga jelentkezett, miután olvasott az országban egyedülálló 
középiskolai sportprogramról. Eszerint az esemény hivatalos ne
ve: II. Mogyi Középiskolai Sportparádé. A programot, csakúgy, mint 
tavaly, a Városi Sportcsarnokban és közvetlen környezetében, illet
ve a közeli iskolák tornatermeiben, iskolaudvarain rendezik. A fut
ball selejtező mérkőzéseit a Kórház utcai létesítményben bonyolít
ják. Az időpont: június 1. 

• Magyarország-Románia férfi vízilabda-mérkőzés 

„1963. augusztus 16. A Tiszántúl válogatottjaként Békéscsabán 
vendégszerepelt a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata. Japán válo
gatottja ellen vették fel a küzdelmet, de a távoli ország pólósai 
gyenge ellenfélnek bizonyultak. A számszerű eredményt nem írta 
meg a Népújság. A szolnoki csapatban játszott Boros Ottó, Hasz
nos István és Kanizsa Tivadar olimpiai bajnok vízilabdázó." (Me-
dovarszki János: Békés megye olimpiai krónikája) 

Az idézett sportesemény volt az eddigi legjelentősebb nemzet
közi vízilabda-esemény Békéscsabán - sokan ma is emlékeznek 
az elképesztően nagy tömegre az Árpád fürdőben. Nagyon úgy 
tűnik, hogy ez év augusztusában Békéscsabára látogat az elmúlt 
években olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címek sorát nyerő ma
gyar vízilabda-válogatott Kásás Tamással, Szécsi Zoltánnal, Biros 
Péterrel, Kiss Gergellyel és a többi világklasszissal, és hivatalos, 
nemzetek közötti mérkőzést játszik Románia legjobbjai ellen. Az 
összecsapásra augusztus 2-án, az Árpád fürdőben kerül majd 
sor. A meccsre közvetlenül a budapesti Világkupa (június 13-18.) 
és a belgrádi Európa-bajnokság (szeptember 1-10.) közötti idő
szakban kerül sor, azaz komoly felkészülési találkozóról van szó. 
A két csapat várhatóan július 31-én érkezik Békéscsabára, edzé
seik nyilvánosak lesznek. Kemény Dénes kapitánnyal egyeztetve 
terveznek egy szurkolói találkozót is. A jegyeket kb. két héttel a ta
lálkozót megelőzően bocsátják áruba. 

A vízilabda-mérkőzés jól illeszkedik a korábban elkezdett csabai 
sportrendezvény-sorozatba: Magyarország-Ukrajna nemzetek kö
zötti női kézilabda-mérkőzés; IV. Női Kézilabda Európa-bajnokság; 
Magyarország-Macedónia férfi kézilabda Eb-selejtező; Pannon Ka
rácsony Kupa - négy nemzet férfi kézilabda tornája, Értelmi Fo
gyatékosok I. Futsal Európa-kupája. 

• Extrémsportpálya átadása 
Már javában építik a Városi Sportcsarnok melletti területen a 

„görsportok" (görkorcsolya, gördeszka, BMX-kerékpár) gyakorlói 
számára az extrémsportpályát. A 800 négyzetméteres, aszfaltbo
rítású létesítményben összesen 10 különböző elem lesz felállítva. 
A beruházás mintegy 15 millió forintba került. Az ünnepélyes át
adásra a már említett Középiskolai Sportparádén, azaz június 1-jén, 
11 órakor kerül sor. A sportpálya használata ingyenes lesz. 

• Eredményjelzők 

Régi probléma a Városi Sportcsarnokban, hogy az eredmény
jelző tábla korszerűtlen. Ez év nyarán egy modern, mátrixos „vil
lanyújság" kerül majd a régi helyére, mely a gyengén látók szá
mára is olvasható lesz. A beruházás több mint hatmillió forintba 
kerül majd. Az összeg mintegy felét a női kézilabda Európa-baj
nokság sikeres megrendezéséért kapott összeg felhasználásával 
biztosítja a város, kétmillió forinttal a Nemzeti Sporthivatal támo
gatja a cserét, a fennmaradó összeggel pedig az önkormányzati 
sportlétesítményeket üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Rt. 
egészíti ki a beruházást. Szintén eredményjelző-cserére kerül sor a 
2-es iskolában. A cseréje mindenképpen indokolt, hiszen a város
ban zajló diák- ós szabadidősport-rendezvények nagy része itt bo
nyolódik. A közgyűlés 1,2 millió forintot biztosít az eredményjelző 
cseréjére. 

Mindkét eredményjelző tábla cseréjére még a nyári időszakban, 
legkésőbb augusztus végéig sor kerül. 

• Folytatódik a sportlétesítmény-felújító program 
A tervezettek szerint halad a 2004-ben elkezdett, stadionrekonst

rukciós programként induló, majd sportlétesítmény-felújító prog
ramként megvalósuló projekt. Mint ismert, a beruházás részeként 
villanyvilágítást kapott a Kórház utcai centerpálya, megvalósult a 
műanyag borítású atlétikai pálya, műfüves labdarúgópályát épített 
az önkormányzat. Jelenleg is folyik a „fű-3 pálya" felújítása, vala
mint a centerpálya körüli terület rendbehozatala. A következő fon
tos beruházások az alábbiak lesznek: a vívócsarnok megépítése a 
Városi Sportcsarnok melletti területen, illetve a Kórház utcai tenisz
centrum bővítése, öltözőinek megépítése. Ezen eleme- _ _ _ _ 
ket illetően a városi közgyűlésnek kell még konkrét ha- ASf̂  
tározatokat hoznia. 

(CS. M.) r ^ i 



A közművelődési és művészeti pályázat nyertesei 

A közművelődési, ifjúsági és sportbizottság pályázati fel
hívására idén 197 pályamunkát nyújtottak be összesen 
26 401 000 forint támogatási igénnyel. A pályázatok kö
zül hét darab a határidő után érkezett, ebből egy külföl
di tartózkodás miatt. Egy pályázó nem számolt el a tava
lyi támogatással, így automatikusan kizárta magát a 2006. 
évi támogatásból. A határidő után érkezett pályázatokat 
a bizottság elutasította, kivéve az igazoltan külföldi tar
tózkodás miatt késett pályázatot. Az érvényes pályáza
tok száma 191, a felosztott keret 7 millió forint. 

Támogatásban a következő pályázatok részesülnek: 
Arany János Művelődési Ház - Mindenki karácsonyára 

(40 000), képzőművészeti kiállításokra (30 000), kolbász- és pá
linkaversenyre (30 000), a hagyományőrző asszonyklubnak 
(20 000), az asszonykórusnak (30 000), a színjátszó körnek 
(30 000). Békési Úti Közösségi Házak - a magyar kultúra 
napja 2007 rendezvényére (20 000), a meseküldő szolgálatnak 
(20 000), az agyagozó szakkörnek (20 000), a Kaláris gyöngy
fűző körnek (15 000), a Mesekuckónak (10 000), az indiántábor
nak (20 000), szlovák népi kézművestábornak (20 000), a Me
seház nyitott hetére (15 000), a Kalandozó játszóházra (20 000), 
a tréfás mesemondó versenyre (20 000), a fiatalok népdalköré
nek (40 000), a Jazz klubnak (40 000), a Meseház Csabagyön
gye szüreti mulatságára (30 000), gyermeknapra (30 000), kéz
műves-alkotópályázatra (30 000), kortárs képzőművészeti kiállí
tásokra (15 000), papírvarázs környezetvédő kézművestáborra 
(20 000), szlovák gyermekklubra (20 000), a Nemzetiségi Klubház 
20 éves évfordulója programjaira (100 000), filmklubra (30 000), 
a Meseházi Boldogság Betakarító Ünnep 2006 rendezvényére 
(150 000). Ifjúsági Ház és Általános Társaskör - a VII. Modern 
Kézművestáborra (40 000), őszi szünidei programra (35 000), a 
sakk klubnak (35 000), a diákírók diákköltők körének (30 000), 
a népi díszítőművészeti szakkörnek (20 000), a Vendégek a Sza
lonban programjaira (50 000), musicaltáborra (50 000), tini stí
lus táborra (30 000), az alkotó nők körének (20 000), a Valóság 
Színpadnak (40 000), a Múzeumok Éjszakája országos program 
helyi lebonyolítására (40 000), az Örökségünk őrei elnevezésű 
nyári táborra (20 000), a Balkán Hangja Fesztiválra (50 000), a 
Guzsalyas népművészeti napokra (50 000), a Ludas Kocsma 
táncház sorozatára (50 000), a rejtvényklubnak (50 000). Lencsé
si Közösségi Ház - a Márvány Fotóműhelynek (80 000), a Len
csési Galéria sorozatra (50 000), nyári szünidei programokra 
(70 000), a nyugdíjasklubnak (40 000), a Mesekuckónak (80 000), 
a csipkeverő klubnak (50 000), a Lencsési Közösségi Ház 15 éves 
évfordulójának programjaira (100 000). Csaba Honvéd Kultu
rális Egyesület - Balkán-napra, -táncház sorozatra (20 000), ír 
zenei estre (20 000), nyári alkotó táborra (30 000), képzőművé
szeti körre (10 000), az amatőr autómodell klubnak (20 000), a 
Sorsfonó rögtönző színháznak (10 000). Diáktanya Közalapít
vány - belvárosi játszóházra (20 000), pajtatáborra (20 000), a 
gyermek- és ifjúsági korosztályt érintő programokról szóló kiad
ványra (80 000), Góré táborra (20 000). Vasutas Művelődési Ház 
- a ház fennállásának 30 éves évfordulójára (50 000). 

Megyei könyvtár - alsó tagozatosok irodalmi pályázatára 
(20 000), a Nyitott könyv-tár hét rendezvényeire (80 000), Minden 
tetőről látni a napot - beszélgetés V. Kulcsár Ildikóval (20 000), 
felnőttek pódiumműsoraira (80 000), felső tagozatosok költé
szet napi irodalmi pályázatára (20 000), a Tengertánc és forra
dalom című emlékműsorra (30 000), gyerekeknek szóló műso
rokra (50 000), a János vitéz története programjára (30 000), a 
magyar népmese napjára (30 000), a gyermekkönyv hónapra 

(250 000), a Barátunk a könyv, a könyvtár című vetél
kedőre (50 000), író-olvasó találkozóra Sohonyai Edit
tel (20 000). Békés Megyei Művelődési Központ - a 
IV. Regionális Ifjúsági Kulturális Kavalkádra (30 000), 

gyermek-kézművestáborra (30 000), komplex népművészeti tá
borra (50 000), regionális gyermek-kézművestáborra (40 000). 
Munkácsy Mihály Múzeum a múzeumi juniálisra (30 000). 

Nyugdíjasklubok - Gerlai nyugdíjasklub, működési támoga
tás (30 000); Haán Lajos honismeretei és helytörténeti nyugdí
jasklub, működési támogatás (30 000); Jaminai nyugdíjasklub, 
a Daloló város rendezvénysorozatra (90 000), működési támo
gatás (40 000); a Kötöttárugyár nyugdíjasklubja, működési tá
mogatás (30 000); Nyugdíjas pedagógus klub, színházlátoga
tás támogatása (20 000); SZMT nyugdíjas szabadidő klub, mű
ködési támogatás (40 000); az Unicon nyugdíjasklubja, 25 éves 
jubileumi ünnepségre (20 000), működési támogatás (30 000); 
Nosztalgia vasutas nyugdíjasklub, a klubok kulturális találkozó
jára (30 000). 

Egyesületek, alapítványok, szervezetek - Kulturális Köz
hasznú Egyesület, ünnepek kézművesprogramjaira (20 000); Bé
késcsabai Civil Szervezetek Szövetsége, a szenvedélymentes 
napra (50 000), olvasósarok működtetésére (15 000), a civil kul
turális börzére (50 000); Béthel Alapítvány, a Gadara Ház kulturá
lis tevékenységére (20 000); Lisztérzékenyek Békés Megyei Köz
hasznú Egyesülete, az 5. évforduló megünneplésére (20 000); 
Jaminai Kerekasztal Egyesület, közösségi kulturális programok
ra (150 000); Táliber Közhasznú Alapítvány, a játszótéri nyár prog
ramra (20 000); Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, 
klubprogramokra (30 000), karácsonyi ünnepségre (20 000), a 
Napraforgó Centrum Mi is itt vagyunk programjára (30 000), az 
ifjúsági tagozat kézművesprogramjaira (20 000); Békéscsaba Vá
rosi Nagycsaládosok Egyesülete, a Krumpliorr művészeti műhely
re (30 000); Békés Megyei Népművészeti Egyesület, a X. Hatá
rok Nélküli Néprajzi Népfőiskolára (50 000), kosárfonó mester
kurzusra (50 000), nemzetközi fafaragótáborra (50 000); „Dr. 
Ráró" Lovakkal a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, a Szegedi 
Szabadtéri Játékok megtekintésére (40 000); Remonda Szabad
idős Lovas- és Sportegyesület, kézműves-foglalkozások kellékei
hez (40 000); Szinkron Közhasznú Egyesület, az igényes szóra
koztatás támogatása (40 000); Vakok és Gyengénlátók Békés Me
gyei Egyesülete, a Fehér bot napja ünnepségsorozatára (50 000), 
szellemi vetélkedőre (10 000); Jankay Tibor Művészeti Közala
pítvány Galériája, iskolások művészeti táborára (30 000). 

Irodalom - Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház Cgt. Denti-
culus Bt., a Ritka Madár antológia kiadására (30 000), Sarusi Mi
hály, írni Csabán című széptanulmányának kiadására (50 000); 
Nagyajtai Kovács Zsolt, a Versek és elbeszélések munkacímű 
kötet kiadására (30 000); Jaminai Hírnök, a lap megjelenésének 
támogatása (80 000); Tubáné Péter Erika, a Minden hétre egy 
vers című verseskötet megjelentetésére (50 000); Vitaszek Zoltán, 
Békés megyei legek könyve II. megjelentetésére (30 000); Ze-
lenyánszky András, a Jamina története című könyv utánnyomá
sára (40 000). 

Színházművészet, nagyrendezvények - Fiatal Színházmű
vészetért Alapítvány, énekverseny lebonyolítására és díjazására 
(50 000); Mészáros Mihály, rendhagyó irodalomórákra (100 000); 
Körös Irodalmi Társaság, irodalmi programokra (50 000); a Bé
kés Megyei Könyvtár irodalmi osztálya, a könyvhét békéscsabai 
programjaira (100 000); Békés Megyei Nefelejcs Otthon, regio
nális kulturális találkozóra (40 000); Milla Trió Humortársulat, a 
Csabai humor a Milla Trióval programra (30 000). 

Ének-zene - Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs 
Központ, az Éneklő Ifjúság megyei kórushangversenyre (30 000); 
Csabai Kulturális Egyesület a Táncművészetért, népzenei felvé
tel készítése (30 000); Grandmother's Jam, finnországi fellépés 
útiköltségére (50 000); Örömzene Közhasznú Regionális Egyesü
let, koncertek, tehetségkutató versenyek szervezésére (30 000); 
Orgán Népdalkör, a csabai népviselet felújítására (30 000); Szend-
rey-Karper László Gitárzenekar Alapítvány, gitárfesztiválon való 
részvétel támogatása (60 000). 



Tánc - Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület, népviselet 
és népzenei felvételek készíttetése (30 000); Csaba Nemzetisé
gi Táncegyüttes, a 20 éves évforduló megünneplésére (50 000); 
Szellő mazsorettcsoport, országos találkozón való részvételre 
(10 000); Tabán Néptáncegyüttes, Arad megyei bemutatóra és 
táncházra (30 000). 

Képzőművészet, fotó, film - Alkotó Fiatalok Műhelye, műkö
dési támogatás (40 000); Független Alkotók Művészeti és Műve
lődési Egyesülete, kollektív kiállításokra (50 000); Solaris AFS, 
működési támogatás (40 000). 

Egyházak, gyülekezetek - Békéscsabai Evangélikus Vegyes 
Kar, tatabányai szereplésre (40 000); a Hit Gyülekezete kulturális 
klubja, író-olvasó találkozóra, vetélkedőre (30 000); Békéscsabai 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület, kulturális és művészeti tevékeny
ség támogatása (50 000); Békéscsabai Református Vegyes Kar, 
egyházi és világi kórusművek megismertetése (30 000). 

Egyéb - Cukorbetegek klubja, 10 éves évforduló megünnep
lésére (20 000); Egyensúly Szabadidő Klub, szenvedélymentes 
napra (40 000); Békéscsaba Városi Bélyeggyűjtők Köre, az 1956-
os forradalom 50. évfordulója alkalmából rendezendő bélyegki
állításra (20 000); Magyar Minerofil Társaság Városi Ásványgyűj
tő Köre, ásványgyűjtő túrákra, kiállításokra, eszközökre (30 000); 
KIT makett klub, szakmai kirándulásra (20 000), országos makett
kiállítás és -verseny rendezésére (30 000); Nyári napközis tábor, 
művészeti nevelés támogatása (30 000); Taekwon-do Életmód 
Csoport, Orosháza nevezetességeinek megtekintése (10 000). 

Egyéni pályázók Baji Miklós Zoltán, Az út 1956-2006 című 
pályázaton való részvételre a Mementó installációval (80 000); 
Bácsfalvi Zoltán, kiállítás támogatása (20 000); Barkó Zoltán, 
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k r ó n i k a ) test 
SZERKESZTI: GÉCS BÉLA 

M Á J U S 

• Siker. Csabai játéktárgyak milánói sikeréről szólnak az újsá
gok híradásai. Werthner Hugó csabai fiatalember új gyártele
pének termékei nagy sikert arattak a Milánói Világkiállításon. 
A nagy feltűnést keltő csabai játékok Faragó Ödön, az iparmű
vészeti iskola tanárának tervei alapján készültek. 

• A csabai tündérliget. A széles Alföldnek nincs egy városa, 
amely hasonló ligettel rendelkezne, mint Csaba. Hétvégi dél
utánokon sétálók sokasága lepi el a pompás buja növények
kel, hatalmas árnyas fákkal rendelkező Széchenyi ligetet. Az 
esti óráktól kezdve azonban elnéptelenedik, és csendes sö
tétség borul rá. Hamarosan másként lesz - a mámoros illatot 
lehelő virágok között villamos ívlámpákat szerelnek fel, barát
ságosak lesznek a nyári esték. Minden este hangversenyt tar
tanak a pavilon előtt, a sétautakon pedig korzózó tömeg fog 
végighullámzani. Május 20-tól Woczet Adolf kerti vendéglőjé
ben cigányzenekarok játszanak majd. 

• Kitüntetés. Apponyi Albert gróf, vallás- és közoktatásügyi mi
niszter szép kitüntetésben részesítette a békéscsabai iparis
kolát. A Láng Gusztáv vezette tantestület dicséretesen fárado
zott, hogy az iskola példás és sikeres eredményeket érjen el. 

• Politika és a katolikus egyház. Áchim L. András Bakos Má
tyás ellenében megnyerte az országgyűlési képviselő-válasz
tást. A szavazás utóhulláma bevonult a katolikus egyházba is. 
Az egyháztanács tagjainak intelligens és iparosztályhoz tar
tozó tagjai ugyanis lemondtak tisztségükről. Mint a lemondok 
kijelentették, e lépések indoka, hogy a szavazattal bíró kato
likus egyház kebelébe tartozó gazdák 15-20 kivételével mind 
Áchimra szavaztak. 

• Csaba egészségügye. Csaba egészségügye május hónap
ban jóval kedvezőbb volt, mint áprilisban. A halottak száma 
37-tel volt kevesebb. Születtek összesen 114-en, köztük fiú 57, 
leány 57. Házasult 30 pár. Meghaltak 80-an, fiúnemü 50, nő
nemű 30. 

roncsszobrászat, grafika, kiállítás támogatása (20 000); Bányai 
Inez, A kis fekete témakörhöz készülő kiállításra (20 000); Begh-
dadi Badreddine, kiállítás, alkotói album támogatása (30 000); 
Berki Zita, újabb kiállításokra (30 000); Béla Vali, riportkönyv ki
adására (50 000); Bodrogközy Rita, zenés gyermekműsorokra 
(20 000); Born Gergely, Békés megye szakrális földrajza (30 000), 
új koreográfiákhoz jelmez (20 000); Budai Gyuláné, kiállítások 
támogatása (20 000); Csányi Petra, művésztelepen és szimpó
ziumon való részvételre (20 000); Csendes Ferenc, kiállítások tá
mogatása (30 000); Csuba Anita, divattervezői nemzetközi pá
lyázaton való részvételhez (10 000); Feigl Miklósné, pályázaton, 
kiállításon való részvételre (15 000); Gubis Mihály, új alkotások
ra (40 000); Holó Hóbel László, alternatív irányzatok népszerű
sítésére (40 000); Knyihár Amarilla, egyéni kiállítás támogatása 
(40 000); Krajcsovszki Tamás, önálló kiállításra, alkotótáborban 
való részvételre (40 000); Lengyel Péter, csoportos kiállításon 
való részvételre (40 000); Lonovics László, művek létrehozása, 
szállítása (40 000); Megyeri Horváth Gábor, Festménysorozat 
Békéscsabáról és környékéről, kiállítás támogatása (40 000); 
Nagy Ildikó, a Szupralux pályázatra és kiállításra a Jankay Ga
lériában (40 000); Nóvák Attila, kiállítás, művésztelepen való rész
vétel támogatása (40 000); G. Pataki Mária, Rajongásaim - fest
ménymásolatok kiállítása élőképekben (40 000); Pataj Pál, kiál
lítás támogatása (40 000); Prekop János, kiállítás támogatása 
(40 000); Romvári Etelka, csoportos kiállításon való részvétel 
(20 000); dr. Szabó Julianna, kiállítás támogatása (40 000); Szi
lágyi K. Éva, kiállítás támogatása (15 000); Tóth Ildikó, kiállítás tá
mogatása (40 000); Varga Zsolt, anyag- és eszközbeszerzésre 
(40 000). 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

J E G Y Z Ő I Á L L Á S 
BETÖLTÉSÉRE. 

Az állás betöltésének feltételei: 
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képe
sítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Köz
igazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskörűen köz
igazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján 
adott mentesítés, legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, az 
1992. évi XXIII. tv. 22/A §-ban foglalt vagyonnyilatkozat-tételi kö
telezettség teljesítése, foglalkozás-egészségügyi munkaköri al
kalmasság. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai önéletrajzot; végzettséget, szakképzettséget igazoló 
iratokat vagy azok hiteles másolatát; 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt; a pályázónak a polgármesteri hivatal mű
ködésével kapcsolatos elképzeléseit. 
Illetmény és egyéb juttatás a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. tv., illetve helyi rendelet szabályai szerint. 
A kinevezés határozatlan időre szól. 
Az állás azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának 

- határideje: 
a Belügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 
30. nap. 

- helye: 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Pap János polgármester 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
Telefon: 66/523-801 

A borítékra kérjük rávezetni: „PÁLYÁZAT" 
A pályázatról Békéscsaba Megyei Jogú Város Köz
gyűlése a benyújtási határidőt követő legközelebbi 
ülésén dönt. 



N ARODNOSTNA 
OZAIKA 

Rozlúcková slávnost 
cabianskych maturantov 

Hovori sa, ze kazdy zaciatok je fazky. Maturantl mózu pokojne dó
dat': Ani koncé nie sú jednoduché. Rozdiel je len v tom, ze s koncom 
sa spája mnozstvo krásnych zázitkov, nadviazanych priatelskych vzt'a-
hov, novych poznatkov a spomienok, ktoré robia rozlúcky tak smutne 
krásne. 

Studenti stvrtého rocníka slovenského gymnázia sa rozhodli urobif 
prvy rázny krok do zivota dospelych v sobotu 6. mája 2006. Spoloc-
ne ruka na pleci so svojou triednou ucitefkou Zuzanou Tóthovou pre-
sli kvetmi vyzdobenou skolou, aby na skolskom dvore povedali svojim 
ucitefom, rodicom a spoluziakom DAKUJEME! 

Rozlúcka... kazdy rok sa opakuje a vzdy je iná. Kym vlani sme vy-
prevádzali do zivota 15 ziakov, tak tohto roku ich bolo iba sédem. Sé
dem statocnych, ktorí vydrzali az do konca. Este ich caká maturita, ale 
niet pochyb, ze ju zvládnu. Uz pocas gymnaziálneho stúdia dosiahli 
pekné úspechy s tromi projektovymi prácami, traja studenti boli úspe-
sni v celostátnom kole OKTV zo slovenského jazyka a literatúry a cel-
kovo ziskali sédem celostátnych cien. 

Ich ciele sú nadalej vysoké. V prihláskach na dalsie stúdium figuru-
je právnická a lekárska fakulta, ekonomicky a ucitelsky smer, odbor 
slovencina a dejepis, ucitelstvo na prvom stupni a v materskej skole. 

Milá Ágota, Anet, Judit, Pet'o, Robi, Ungi a Zsolti mámé vás radi a 
drzíme vám palce. 

(P. z.i 

Prehliadka slovenskych 
zákuskov a vín 

12. aprila bol plny ludí Dom slovenskej kultúry. Nie div, ved v ten 
deii organizovala Cabianska organizácia Slovákov velkonocnú prezen-
táciu zákuskov a vín, uz piatykrát. Na sút'az zákuskov prihlásili 78 slad-
kosti, takze porota ozaj mohla povedaf, ze nemá lahkú prácu. Na po-
dujatie prisli aj hostia z okolitych miest a obcí. Pocas celodennych 
programov záujemcovia si mohli vypocuf aj prednásky o gastronómii 
a prézentáciu miestnej slovenskej kultúry. O tom, ze akcia ozaj bola 
osozná, svédei aj pekny pocet úcastníkov. No a na konci dria samo
zrejme pritomní si mohli degustovaf vystavené zákusky a vina. 

Nasi citaristi 
v Dabasi 

29. aprila 2006 sa stretli v meste Dabas 
citarové skupiny, s ocenenim zlatého medailu 
v mestskom osvetovom stredisku. 

Na akcii sa zúcastnili aj clenovia citarovej 
skupiny Boleráz z násho mesta. Na sút'azi ci-
tarovych skupin sa prihlásilo 18 skupin, medzi 
inymi: nemecká citarová skupina z Palotabo-
zsóku, citarová skupina zo Szentesu atd'. 

Na zaciatku podujatia prítomnych láskavy-
mi slovami privítal viceprimátor mestecka Da
bas Zoltán Kőszegi, ktory vo svojom prihovo
re okrem inych hovoril a jo tom, ze pokladá za 
cfou, ze toto stretnutie sa uskutocní práve v 
ich meste. 

Po láskavych slovách pána viceprimátora 
sa pritomnym predstavila aj porota, a potom 
citarové skupiny sa dali do muziky, aby úcast-
nikom ukázali svoje vedomosti. 

Na a pretoze stretnutie bolo aj súfazou, sa
mozrejme nezabudli vyhlásit' ani vysledky ce-
lého dria. Takto sa zrodili nasledujúce vysled
ky: Citarová skupina Boleráz pod vedenim 
Lászlóa Paulika dostala opáf zlaté ocenenie a 
mimoriadnu cenu mestského úradu v meste 
Dabas. Aj touto cestou gratulujeme za dosi-
ahnuté vysledky! 

AA., MURVAIOVÁ 

R e d a k t o r k a : 
NATÁLIA M U R V A I O V Á 

L O P U S N Á 

Nakrátko 
• Vácsina skól je v zlej financnej situácii a 
preto sa snazia ziskat' prostriedky pomocou 
prihlások do róznych konkurzov. Slovenskej 
skole sa takymto spósobom podarilo ziskaf 
100 000 Ft na nákup löpt. Tieto peniaze dos-
tali od nadácie TESZ (Tegyünk Egészségünk 
Színvonaláért Alapítvány) pod názvom „Hraj 
sa s loptou za zdravie!" („Labdázz az egész
ségedért"). Lopty slúzia nielen pri vyucovani, 
ale sú vyuzité hlavne vo vofnom case deti v 
popoludriajsích hodinách, cím napomáhajú 
ich zdravému vyvinu. 

• 1. mája vystupovala citarová skupina Bole
ráz a spevácka skupina Cabianska ruzicka na 
kulúrnych programoch pri sportovej hale, kde 
prítomnych oboznámili so slovenskymi i ma-
daraskymi ludovymi piesriami. 

• 28. aprila organizoval Zváz Slovákov v Ma-
darsku regionálne kolo sút'azi „Spievanky a 
versovacky" v tomto roku medzi stenami slo
venskej skoly v nasom meste. Na regionál-
nom kole vystúpilo okoló 160 deti z násho 
mesta a z okolitych miest a obei, z tych skól, 
kde sa ziaci ucia aj po slovensky. A ti najlepsi 
postúpili do celostátnej sút'azi, ktorá bude or-
ganizovaná v Budapesti 26.-27. mája. 

• V Döme slovenskej kultúry sa uskutocnilo 
slávnostné vyhodnotenie súfaze ,Zo skolskych 
lavic do zivota II." Súfaz vyskumného ústavu 
Slovákov v Madarsku sa skoncilo prezentáci-
ou najlepsích prác. Prítomnych privítal a pré
zentáciu otvoril generálny konzul SR v nasom 
meste Stefan Daiio. 
• Prvá nedela v máji patri mamkám a starym 
mátkám. Nebolo to inak ani v Slovenskom klu
bé, kde staré matky privitali krátkym progra
mom prvácikovia slovenskej skoly pod vede
nim pani ucitefky Natálii Murvaiovej Lopusnej 
a Kláre Bagyinkovej Albertiovej. Vo svojom 
krátkom programé zarecitovali básne po slo
vensky i po madarsky a aj zaspievali niekolko 
piesní na túto slávnost'. Prítomnych privítal aj 
viceprimátor násho mesta György Hrabovszki, 
ktory okrem inych hovoril aj o tom, ako osla-
vujú vo svojej rodine najkrajsi deri v roku. 



H I R D E T E S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanait, 

a Békéscsaba, Franklin utca, Báthori utca mögött található 
21 db építési telkét. 

Helyrajzi számok: 
• 20552/23., 20552/25-26., 20552/29., 20552/31-32., 

20552/35-36., 20552/38., 20552/55-58., 13 db építési telek, 
terület 633 m2/telek 

• 20552/27., 20552/34., 20552/59., 3 db építési telek, 
terület 774 m2/telek 

• 20552/49., 20552/51., 2 db építési telek, terület 606 m2/telek 
• 20552/50., 1 db építési telek, terület 605 m2/telek 
• 20552/53., 1 db építési telek, terület 760 m 2 

• 20552/80., 1 db építési telek, terület 647 m 2 

Beépíthetőség: A telkeken a szabályozási terv előírásainak megfe
lelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a polgármes
teri hivatal közigazgatási irodájának építési csoportján lehet tájé
kozódni. 

Közművesítettség: A közművezetékekre csatlakozási lehetőségek a 
szomszédos közterületeken megtalálhatók. A csatlakozási pontok
tól a bekötővezetékek megépítése a vevők feladata és költsége. A 
szomszédos közterületeken a villany, gáz, víz, szennyvíz, csapa
dékvíz közművek kiépítésre kerülnek legkésőbb 2006. július 31-ig. 
A telkek vételára a burkolt út és járda építésének költségét nem tar
talmazza, azt lakossági összefogással kell megvalósítani. 

Egyéb feltételek: Egy természetes személy csak egy telek tulajdon
jogát szerezheti meg. Az árverésen jogi személyek nem vehetnek 
részt. Az önkormányzat azonos licit esetén elővásárlási jogot bizto
sít azok számára, akik önkormányzati bérlakásból költöznek ki, és 
annak kiürítését két éven belül vállalják. 

Beépítési kötelezettség: 4 év. 

A telkek kikiáltási ára: bruttó 3700 Ft/m2. 

A telkek építési engedély alapján, a szabályozási terv felhasználá
sával építhetők be. Aki az árverésen részt kíván venni, annak az ár
verés megkezdéséig 223 850 Ft-ot letétbe kell helyezni a polgármes
teri hivatal pénztárában. Az egy telek után befizetett letéti összeg 
bármelyik értékesíteni kívánt telek árverésén való részvételre, de 
csak egy telek tulajdonjogának megszerzésére jogosít. A befize
tett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánl
ja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letét
be helyezett pénz visszajár. A kikiáltási ártól lefelé licitálni nem lehet. 
Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg 
kell kötni. Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető ok
ból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek 
minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. Az árverésen kiala
kult vételárat a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell 
egy összegben megfizetni. A vételár késedelmes befizetése esetén 
az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megté
ríteni a letétbe helyezett összegből. 

Az árverés időpontja: 2006. június 1-jén, 11 óra. 
Helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalóterme. 

További felvilágosítással a vagyonkezelő iroda szolgál. 
Telefonszám. 452-252/1222 

Komposztálás 
A Közös Pont gazdaasszony képző kör május 24-én, szerdán 18 órakor 
tartja következő összejövetelét az Ifjúsági ház IV. emelet 41. termében. 
Ezúttal a komposztálásról lesz szó, házigazda Jenéi Éva. Minden érdek
lődót szeretettel várnak, a belépés díjtalan. 

Népművészeti teaház 
A Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért szervezésében május 
30-án, kedden 18.30 órától János Hajnalka tart előadást a népdalokról 
a Békési út 24. szám alatt. Közreműködnek a Békési Úti Közösségi Há
zak népdalkörének tagjai. Az előadás alatt teát szolgálnak fel, utána tánc
házba várják az érdeklődőket, a táncot Bencsik Zoltán tanítja. 

H I R D E T É S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

árverésen kívánja értékesíteni 
a következő ingatlanait, 

a Békéscsaba, Gerla, Hámén Kató utcában található 
10 db építési telkét. 

Helyrajzi 
• 18525 
• 18526 
• 18527. 
• 18528 
• 18529 
• 18530 
• 18531. 
• 18532 
• 18533 
• 18535 

számok. 
, terület 
, terület 
, terület 
, terület 
, terület 
, terület 
, terület 
, terület 
, terület 
, terület 

1038 m 2 

1047 m 2 

1057 m 2, 
1061 m 2 

1076 m 2 

1085 m 2 

1094 m 2, 
1104 m 2, 
1113 m 2, 
1132 m 2, 

kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 
kikiáltási ár: 

bruttó 776 000 Ft 
bruttó 776 000 Ft 
bruttó 789 000 Ft 
bruttó 789 000 Ft 
bruttó 802 000 Ft 
bruttó 802 000 Ft 
bruttó 814 000 Ft 
bruttó 814 000 Ft 
bruttó 827 000 Ft 
bruttó 840 000 Ft 

Beépíthetőség: A telkeken a szabályozási terv előírásainak megfe
lelő lakóházak építhetők, a beépíthetőség feltételeiről a polgármes
teri hivatal közigazgatási irodájának építési csoportján lehet tájéko
zódni. 
Közművesítettség: A közművezetékekre csatlakozási lehetőségek a 
szomszédos közterületeken megtalálhatók. A csatlakozási pontok
tól a bekötővezetékek megépítése a vevők feladata és költsége. A 
szomszédos közterületeken a villany, gáz, víz közművek találhatók. 
A telkek vételára a burkolt út és járda, valamint a telek előtti árok 
építésének költségét nem tartalmazza, azt lakossági összefogással 
kell megvalósítani. 
Egyéb feltételek: A közműfejlesztési hozzájárulásokat a vevőknek 
kell megfizetni. A telek előtti árok megépítésének költsége a vevőt 
terheli. 
Beépítési kötelezettség: 4 év. 
A telkek építési engedély alapján, a szabályozási terv felhasználá
sával építhetők be. Aki az árverésen részt kíván venni, annak az ár
verés megkezdéséig a vételár 10%-ának megfelelő összeget letét
be kell helyezni a polgármesteri hivatal pénztárában. Az egy telek 
után befizetett letéti összeg bármelyik értékesíteni kívánt telek ár
verésén való részvételre, de csak egy telek tulajdonjogának meg
szerzésére jogosít. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a 
legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árveré
sen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár. A kikiál
tási ártól lefelé licitálni nem lehet. Az adásvételi szerződést az árve
rést követő 30 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes 
a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe 
helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni 
nem köteles. Az árverésen kialakult vételárat a szerződés aláírásá
val egyidejűleg kell egy összegben megfizetni. A vételár késedel
mes befizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalú
an elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből. 
Az árverés időpontja: 2006. május 31-én, 11 óra. 
Helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalóterme. 
További felvilágosítással a vagyonkezelő iroda szolgál. 
Telefonszám: 452-252/1222 

Új díjcsomagok a Hungarotelnél 
Öt új díjcsomaggal bővül a Hungarotel szolgáltatási kínálata - tájékoztat
ta a sajtó képviselőit Valló Ferenc marketingigazgató és Ugróczky Dóra 
pr-menedzser. Az év elején a cég átfogó kutatást végzett az előfizetők 
körében, és a visszajelzésekből kiindulva vezette be az új csomagokat. 
A legtöbb igény a Hungarotel által kínált díjcsomagok átjárhatóságával 
és a szolgáltatások bővíthetőségével kapcsolatban érkezett. Minden cso
mag ingyen lebeszélhető perceket tartalmaz, a számlázás másodperc 
alapú. Az új csomagok bevezetésével a cég szerint mindenki megtalál
ja a szokásainak megfelelő előfizetést, a bővülő kínálattal az előfizetők 
valóban csökkenthetik költségeiket. ADSL-akciójával pedig a Hungaro
tel új internet-előfizetőket vár: minden újonnan belépő június 30-ig in
gyen internetezhet, és a havidíj ezt követően is kedvező. A tájékoztatón 
elhangzott még, hogy a cég továbbra is jelentős összeggel 
támogatja a békéscsabai női tornát; a szerződést megkötöt
ték, a Hungarotel marad a tornaklub névadója és legnagyobb 
szponzora. i—^|—i 



B É K É S C S A B A I 

VÁROSÜZEMELTETÉSI 
K F T 

ÉRTESÍTJÜK 
TISZTELET ÜGYFELEINKET, 
HOGY TÁRSASÁGUNK AZ ALÁBBI 
TEVÉKENYSÉGEKET VÉGZI: 
• Szilárd kommunális és termelési hulladék 

szállítása 
_ • Belvízátemelő szivattyúk üzemeltetése 

• Szelektív hulladékgyűjtés (iratmegsemmisítés) 
• Hígtrágya-elhelyezés 
• Bérkonténer (66/432-169) 

BÉKÉSCSABAI VÁROSÜZEMELTETÉSI 
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Békéscsaba, Mázán L. u. 18. • Telefon: 66/442-342 • Fax: 66/441-630 
E-mail: tappe@externet.hu 

MT 
Tiszta környezetért 

Társaságunk Békéscsabán a szilárdhulladék-szál
lítási, köztisztasági szolgáltatásokat a város egész 
területén a Városüzemeltetési Kft.-vei mint alvál
lalkozóval végezteti. 

A köztisztasági jellegű feladatok ellátását - kézi és gépi úttisztítást -
a város egész területén végezzük, kivétel: Jamina, Gerla és Mező
megyer. 
Lakossági észrevételeiket, a szolgáltatással kapcsolatos kérdései
ket, bejelentéseiket várjuk az ingyenesen hívható információs vo
nalunkon: 06-80/922-100. 

T A P P E 
Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági Szolgáltató Kft. 

Békéscsaba, Mázán L. u. 18. • Tel.: 66/442-342 • Fax: 66/441-630 

Tappe Kft., Városüzemeltetési Kft. 
Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, 
hogy ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje a következő: 

• Békéscsaba, Mázán L. u. 18. szám alatt: 
Ügyfélfogadási idő: 

kedden és csütörtökön 8-15.30 óráig 
Telefon: 66/454-165 

• Békéscsaba, Irányi u. 4-6. szám alatt: 
Ügyfélfogadási idő: 

hétfőn, szerdán és pénteken 8-12, 
kedden és csütörtökön 12-17 óráig 

Telefon: 66/447-150 

ü Tűze lha l á s 

A Békés Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat igazga
tója, mint első fokon eljáró hatóság, Erwinia amylovora (Burill, 
1882) - Almatermésűek erwiniás elhalása zárlati károsító okozta 
fertőzési veszély elhárítása érdekében, Békés megye alma-, kör
te-, birs- és naspolyatermelői mint ügyfelek vonatkozásában az 
alábbi határozatot hozta. 

A növényvédelmi hatóság az ügyfelek vonatkozásában, költ
ség- és szakmai kockázatviselésük mellett kötelező védeke
zést rendel el, valamint az Erwinia amylovora zárlati károsító 
okozta fertőzési veszély elhárítása, a kórokozó szétterjedésének 
megelőzése érdekében biztonsági sávot jelöl ki Békés megye 

egész területére. A védekezést a területileg illetékes 
növényvédelmi felügyelők határozatai szerint és mó
don kell végrehajtani. A növényvédelmi hatóság jelen 
határozat azonnali végrehajtását rendeli el. 

Lencsést K Hú icsesi Lxozossegi i 
5600 BÉKÉSCSABA, FÉJA O.ÉZA TÉR t. * TELEFON/FAX: 456-177 

• Lencsési gyermeknapi előzetes május 27-én, szombaton 14-19 
óráig a közösségi házban és a Féja Géza téren. Játékos ügyessé
gi és sportvetélkedők, gyermekdivat-bemutató, kishalfogó és asz
faltrajzverseny, karatebemutató. Fellépnek a József Attila-iskola mo
derntánc-, az Akrobat tánciskola és a volt József Attila-óvoda cso
portjai, Salamon László Guinness-rekorder bűvész. A rendezvény 
sztárvendége Szandi zenés gyermekműsorral. A programok ideje 
alatt arc- és testfestés, szabadtéri játszóház, palacsintasütés, tom
bola, gyermeklánchinta és óriáscsúszda várja a gyerekeket. 

A Lencsési Közösségi Ház által szervezett nyári táborok 

• Kézművestábor 2006. június 19-23-ig és 26-30-ig általános is
kolák alsó és felső tagozatosai részére. A résztvevők a szövés, fonás, 
nemezelés, bórözós, batikolás, üvegfestés, gyertyaöntés, gyöngy
fűzés alapvető technikáját sajátítják el szakmai vezetők irányításá
val, játékos formában. A programot magyar népmesékkel és mon
dákkal való ismerkedés, játék- és daltanulás, valamint hetente egy 
honfoglaló nap színesíti, melyen a gyerekek őseink életével, szoká
saival, kultúrájával, harcművészetével ismerkednek meg. A foglalko
zások - heti váltásban - hétköznapokon 8-16 óráig tartanak. Rész
vételi díj egy hétre 3500 Ft/fő, mely összeg az ebédet is tartalmaz
za. Jelentkezni június 9-ig lehet személyesen a közösségi házban a 
részvételi díj befizetésével. 
• Természetvédő tábor 2006. június 19-23-ig általános iskolák 
felső tagozatosai számára a szabadkígyósi kastélyparkban. A részt
vevők a szabadkígyósi szakiskola kollégiumában laknak, ahol tel
jes ellátást kapnak. Szakképzett vezetők irányításával, a Körös-Ma
ros Nemzeti Park munkatársainak közreműködésével gyalogtúrákon 
vesznek részt, melyek során megismerkednek a kígyósi puszta nö
vény- és állatvilágával, a tangazdasággal, a Wenckheim család és a 
kastély történetével, valamint Szabadkígyós múltjával. A program
ban szerepel még madárgyűrűzés, sétakocsikázás, lovaglás. Rész
vételi díj 8000 Ft/fő. Jelentkezni június 9-ig lehet személyesen a kö
zösségi házban a részvételi díj befizetésével. 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 
ÁLLÁST HIRDET 

beruházási ügyintéző 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A városüzemeltető főbb feladatai: az önkormányzat mélyépítési be
ruházásainak előkészítése, végrehajtásának szervezése, irányítása. 
A munkakör betöltésének feltételei: büntetlen előélet, magyar állam
polgárság, főiskolai szintű építőmérnök (mélyépítési, közlekedés
építési vagy vízellátási és csatornázási szak) szakképzettség, leg
alább kétéves szakmai gyakorlat, felhasználói szintű számítástech
nikai ismeret. 
Munkába álláskor: az 1992. évi XXIII. tv. 22/A §-ában foglalt vagyon
nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése, 3 hónapnál nem régeb
bi hatósági erkölcsi bizonyítvány, foglalkozás-egészségügyi mun
kaköri alkalmasság. 
Előnyként értékelendő: műszaki ellenőri gyakorlat és szakképzett
ség, közbeszerzési ismeretek, uniós és hazai pályázatok elkészíté
sében való jártasság. 
A jelentkezéshez csatolandó: részletes szakmai önéletrajz, iskolai 
végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata. 
Az illetmény megállapítására a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény, valamint önkormányzati rendelet rendelke
zései alapján kerül sor. 
A jelentkezés beérkezésének határideje: 

2006. május 31., 16 óra. 
Az álláshely azonnal betölthető. 
A jelentkezés benyújtásának helye: 

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

A munkakör betöltésével kapcsolatban Csernus István megbízott 
osztályvezetőnél lehet érdeklődni (523-833). 

mailto:tappe@externet.hu


M O Z I M Ű S O R 

2006. május 18-31. 

Május 18-24-ig 14.30, 17.15, 18.15, 20.00, 21.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30,11.30, 

május 25-31-ig 14.30, 17.15, 20.00, 21.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
A DA VINCI-KÓD * 
(amerikai misztikus thriller) VILÁGPREMIER! 

Május 18-24-ig 14.00, 16.00, 20.30 
május 25-31-ig 20.45 órakor: 

MISSION: IMPOSSIBLE 3. I 
(szinkronizált amerikai akcióthriller) 

Május 18-24-ig 15.00,17.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00, 

május 25-31-ig 14.45 órakor: 
ÖSSZEKUTYULVA © 
(szinkronizált amerikai családi vígjáték) 

Május 18-24-ig 16.30 és 18.30 órakor: 
GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK © 
(amerikai filmdráma) ART-kártya! 

Május 18-24-ig 19.15 és 20.45 órakor: 
SOHA NE MONDD, HOGY SOHA © 
(francia romantikus vígjáték) ART-kártya! 

Május 25-31-ig 15.00,17.00,19.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.30 órakor: 
X-MEN 3. - AZ ELLENÁLLÁS VÉGE * 
(szinkronizált amerikai akcióthriller) VILÁGPREMIER! 

Május 25-31-ig 15.00 és 18.00 órakor: 
MECCSLABDA ® 
(amerikai-angol romantikus thriller) ART-kártya! 

Május 25-31-ig 17.00 és 20.30 órakor: 
LEMMING ® 
(francia filmdráma) ART-kártya! 

Május 25-31-ig 16.30 és 19.15 órakor: 
MÁRIA MAGDOLNA © 
(amerikai-olasz-francia filmdráma) ART-kártya! 

Május 25-31-ig 
csak szombaton és vasárnap 11.15 órakor: 
NANNY McPHEE - A VARÁZSDADA • 
(szinkronizált angol családi vígjáték) 

Május 25-31-ig 
csak szombaton és vasárnap 10.45 órakor: 
CHARLIE ÉS A CSOKIGYÁR • 
(szinkronizált amerikai fantasztikus mese) 

A filmek kezdési időpontja módosulhat. Aktuális információ a szórólapon, 
illetve érdeklődjön az 524-500-as telefonszámon! 

0 Korhatár nélkül megtekinthető! 

0 1 2 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 

1 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

O 1 8 éven aluliak számára nem ajánlott! 

AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG! 
BÁRÁNYGARNITÚRA-AKCIÓ! 

' ' q S } ! J - Natúr báránygarnitúra 62 700 Ft/db 
- Levélmintás báránygarnitúra 67 500 Ft/db 
• Vákuummatrac (méret: 80,90 x 200 cm)....66 700 Ft/db 
• Mágneses lepedő 16 500 Ft 
• Nyári takaró (140 x 200 cm) 16 900 Ft 
• Gyermek-gyapjúgarnitúra..„ 29 800 Ft 

• Békéscsaba, Petőfi u. 2. h í , l ' Í W ' 3 - « WJ 
Telefon: 442-967 < y M*«um '"' '"'a-. 

• A Tesco Áwház üzletsorán ,arác-akc'ui 
Telefon: 453-943 

• Május 19., péntek 20 óra: Balkán
táncház • Május 19-20., péntek-szom
bat: III. Angyalbőrben Fesztivál. 19-én 
állománygyűlés, nyílt nap; egyenruha
bemutató; fegyverbemutató és vetél
kedő; a toborzóiroda működése egész 
nap; történelmi íjászbemutató; katonai ételkósto
ló; a radarszázad makettbemutatója; CSH kispá
lyás labdarúgótorna a Városi Sportcsarnokban. 
20-án makettek kiállítása - KIT Makett Klub • Má
jus 22., hétfő 17 óra: A Sors-fonó rögtönző szín
házi műhely próbája • Május 23., kedd 8 óra: A Hársfalvai Bt. ka
bát- és kosztümvására • Május 24., szerda 8 óra: Fehérnemúvá-
sár • Május 25., csütörtök 19 óra: Hagyományőrző táncház • Má
jus 29-30., hétfő-kedd: A Mecsek Art Galéria festménykiállítása és 
-vására 

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 

• Május 18., csütörtök 11 óra: Múzeumok nemzetközi napja a 
Munkácsy Mihály Emlékházban • Május 19-20-21., péntek-szom
bat-vasárnap: Agykontroll ultra tanfolyam. Teljes ár 15 000 Ft, is
métlő ár 7500 Ft. Ismétlő találkozó pénteken 17.30 órától, belépő
jegy 400 Ft. Információ Herczeg Tamástól és Ledzényi Jánostól kér
hető • Május 19., péntek 21 óra: Örömzene a Casinóban - Ágos
ton Béla Quartett-koncert. A belépés díjtalan! • Május 20., szom
bat 17 óra: Guzsalyas kézműves-foglalkozással, népi játék, ének 
és tánc tanításával. A belépés díjtalan! • Május 25., csütörtök 17 
óra: Romantikus dalest a Munkácsy Mihály Emlékházban, közre
működik Galambos Hajnalka (ének) és Gönczi Katalin (zongora). A 
belépés díjtalan! • Május 27., szombat 14 óra: Híres szimfóniák -
családi hangverseny a Filharmónia szervezésében. Belépődíj 400 
Ft • Május 28., vasárnap 10-14 óra: Békéscsabai városi gyermek
nap a Széchenyi ligetben. Népművészeti kirakodóvásár, mester
ségbemutatók, játszóházak. Szájtáti próbahelyek ügyességi fela
datokkal, találós kérdésekkel. Vitézi játékok. Sárkányvár félelmetes 
lakóival. Hempergóző a kicsinyeknek. Dúdoló gyerkőcöknek, ma
máknak, papáknak. 10.30 óra: A MárkusZínház Mátyás király szár
nyai című előadása, majd kb. 11 órától közös 
mesejátéka. 

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A B é k é s l T i ? i 
INT6RNCT ~ r 7 l 

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


Z A L C G M T E L -
rCLyÓSÍTÁS 

ÉKSZEREKRE 

Aká r 
2eec rt /ar 

5600 BÉKÉSCSABA 

Andrássy út 18. 

Tel.: 66/440-310 

BÁV BIZOMÁNYI KEBESKEDŐHÁZ ÉS ZÁLOGHITEL BT. 

Tcbb m i n t J ti é v t a p a s z t a l a t a 

^ r t l e r A/AP b r c s o l ó j j rá! 5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 79-81. 

InterNETkártya 
Egy igazi havidíj nélküli szolgáltatási 
Egyéb szolgáltatásaink; domainnév-regisztráció, weboldalkészítés, bérelt 

vonalas internetszolgáltatás, előfizetéses díjcsomagok, weboldal-üzemeltetés 
T e l e f o n : 6 6 / 4 5 1 - 8 2 2 * T e l e f a x : 6 6 / 5 2 8 - 0 9 1 * w w w . n a p - s z a m . h i ] 

F E L H í V Á S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

20/2005. (VII. 14.) számú rendelete szól a helyi kitüntetésekről 

A rendelet alapján 

Békéscsaba Egészségügyéért 
kitüntetésre várjuk a javaslatokat. 

Évente egy ilyen kitüntetés átadására kerül sor július 1-jén, a 
Semmelweis-nap alkalmából. 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: Békéscsaba 
város önkormányzati képviselői, a közgyűlés egészségügyi ügyek
kel foglalkozó bizottsága, a városban működő, az egészségügyi 
ellátás területén tevékenykedő intézmények, illetve azok közössé
gei, szakmai, érdek-képviseleti szervek, civil szervezetek, a kisebb
ségi önkormányzatok. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: az ajánlott személy vagy közös
ség pontos adatait (név, lakcím, elérhetőség, születési adatok); az 
adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részle
tes ismertetését, méltatását. 

A kitüntetés adományozható a Békéscsaba városban legalább 
10 éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú szak
mai munkát végző személyeknek és közösségeknek. A kitüntetés 

további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség. 
A javaslat beküldendő 2006. május 31-ig a polgár

mesteri hivatal egészségügyi osztályára (Békéscsaba, 
Szent István tér 7.). Î lérle^ 

START 
rádió B B « ^ 

Adástelefon: 324-552 
Üzleti telefon: 442-555 

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

www.startradio.hu 

School of B u s i n e s s 
Üz le t i Szakközépiskola 

it 
ést, 
izerű képzésben, 
att tandíjmentes. 

Gazdálkodási menedzserasszisztens (informatikai szakon) 
Számviteli szakügyintéző Újságíró Vámügyintéző 

Jelentkezés helye: Békéscsaba, Szabó Dezső u. 54. 
Érdeklődni lehet a 66/443-282 vagy az 529-540 telefonszámokon, 

e-mail: nora@sob.hu • www.sob.hu 

A TREFORT ÁGOSTON VILLAMOS-
ÉS FÉMIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

(5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.) 

felvételre keres 
matematika-fizika, 
könyvtár-informatika és 
német szakos tanárt, valamint 
gépipari területre szakoktatót 
További információ kérhető 

a 441-314-es telefonszámon, 
Marton József igazgatótól 

B E K E 1 • FLOAT "PLUSZ* KFT 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK 
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 

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

Polykarbonát 
Épületlakatos munkák 

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

9íocz és Medvegy 'Kft. 
Békéscsaba. Kazinczy g. 31/1 

Tel. fax: 442-380 • Mobil: 06-30/600-1900 

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 
garanciával. Ingyenes árajánlat 

és csomagolódobozok biztosítása. 
Raktározási lehetőség rövid időre is. 

MSZ EN ISO 9001:2001 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

Ola jcsere , kisebb javítások 
Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 

(Dobozi ul-Elftel-toronytól Jobbra 50 m-re) 
Telefon: 06-66 430-589, 06-30/2282447 

Nyitva tartás: nettótól péntekig 7.30-17.30 oraig 

»Sárga Telefon« 

SZAKMAI TUDAKOZÓ 
(66) 325-769 

Munkanapokon 8-18 Óráig 

Békéscsabán a jelzőlámpás 
forgalomirányító készülékek 
üzemeltetését 

a FORG-TECH Kft. 
VÉGZI. 

Címünk: 
Békéscsaba, Berényi út 144/1. 
Észrevételeikkel kapcsolatos 
bejelentéseiket az 528-150-es 
telefon/fax/üzenetrögzítő számon 
tehetik meg. 

H AUTÓÜVEG 
W CENTRUM 

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 

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 
Mobil: 06-20/9464-064 

http://www.nap-szam.hi
http://www.startradio.hu
mailto:nora@sob.hu
http://www.sob.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 

Segítünk a váltásban! 

« H 250 000 

forinttal többet ér használt 
autója, ha felszereltebb, 

új Swíftet vagy Ijii i ist vásárol . 

* További részletekről érdeklődjön kereskedéseinkben! 
A n k e r s Kft . Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 446-752. 453-770 

Orosháza, Arany J . u. 2/e Tel.: (68) 411-233 

EGYHETES SZUPERINTEHZIV TANFOLYAMOK IS INDULNAK A NYÁRON! 

ÁB 
AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE! 

Sm, A, R, C, 1), E KATEGÓRIÁS, VAIAMINT 
ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK 
2006. június 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. 
A TANDÍJ ÉS A V IZSGADÍJ 30%-ÁNAK V ISSZAIGÉNYLÉSE ESETÉN 

ÁRAINK R E N D K Í V Ü L K E D V E Z Ő E K : 
Sm (moped) 41 600 Ft B (személygépkocsi) 74 650 Ft 
Al (motorkerékpár) 48 680 Ft C (tehergépkocsi) 116 340 Ft 
Ak (motorkerékpár) 51 060 Ft E (nehézpótkocsi) 62 258 Ft 
A (motorkerékpár) 66 250 Ft D (autóbusz) 111 797 Ft 

(az áraink mindent tartalmaznak: orvosi, elmélet, gyakorlat, eü, vizsga) 

A S Z U P E R I N T E N Z Í V T A N F O L Y A M O K 
K E Z D É S I I D Ő P O N T J A I : 

JÚNIUS 19., JÚLIUS 8., JÚLIUS 18., AUGUSZTUS 12. 
Jelentkezni tanfo/yaminditas előtt legalább 4 héttel 

személyesen vagy a fenti telefonszámokon lehet.' 
MI MINDANNYIAN SZÁMÍTUNK ÖNÖKRE! 

POZSÁR JÓZSEFNÉ ügyvezető igazgató 20/912-7057 
POZSÁR JÓZSEF iskolavezető, K R E S Z 20/364-8797 
B O K O R G Y U L A Volkswagen Polo 20/464-7564 
DUNA ANDRÁS Seat Ibiza 70/942-6142 
DUNA Z S O L T Volkswagen Polo 30/279-5490 
FÖLDI BÉLA Volkswagen Polo 20/805-3717 
GYULAVÁRI PÁL Nissan Almera 30/475-8303 
írj. GYULAVÁRI PÁL Opel Astra 30/218-8975 
KRIZSÁN JÁNOS Volkswagen Polo 20/920-6548 
MALATYINSZKI GYÖNGYI Suzuki Swift 20/322-4908 
PÁL ISTVÁN Citroen Xsara 30/374-9331 
POZSÁR Z S O L T Peugeot 206 20/519-8399 
SZABÓ KRISZTIÁN Audi 80 20/382-3706 
VARGA LAJOS FIAT Punto 30/245-9730 
/ ( I I NAI SÁNDOR Seat C'ordoba 70/542-9869 
FEHÉR ISTVÁN Elmélet (szerk. ism.) 20/448-9712 
GÁL JÓZSEF Iveco (tehergépkocsi) 30/653-6280 
UHRIN RÓBERT Iveco (tehergépkocsi) 20/574-8626 

t >M \ -ívL'h/ir.h lós szám: 04-0096-04 • Akkreditációs lajstrom szám: 0462 
I'nigriimakkredilácios szint: PI.H-245 

A P R Ó H I R D E T É S • 

' A Bartók Béla úton II. emeleti, 
egyedi gázos, felújított lakás el
adó. Telefon: 06-20/886-2821. 

1 Belvárosi, egyszobás, egyedis, 
téglablokkos lakás eladó. Tele
fon: 06-30/389-6948. 

• A Penza-ltp 1. szám alatt I. eme
leti, 2 szobás lakás eladó. Ér
deklődni a 06-70/510-4860 tele
fonszámon lehet. 

' Lakás kiadó. Telefon: 06-30/ 
853-2979 

' Békéscsaba belvárosában, 7 
éve épült Gyóni Géza utcai tár
sasházban frissen felújított, 86 
m-'-es. III. emeleti téglablokkos 
lakás eladó. Az amerikai kony
hás, nappali + 2,5 szobás lakás 
riasztóval, klímával, mosogató
géppel , beépített bútorokkal, 
egyéb extrákkal felszerelt. Irány
ár: 210 000 Ft /m 2 . Érdeklődni: 
06-30/228-2307. 

' Békéscsabán Paróczay utcai, 2 
szobás, összkomfortos, búto
rozott lakás kiadó. Érdeklődni 
munkaidőben az 560-272 telefon
számon. 

1 Eladó lakó- és ipari ingatlano
kat keresek Békéscsabán. Tele
fon: 06-20/9138-464. 

' Békéscsabán 83 m-'-es. 3 szo
ba + étkezős, III. emeleti, egye
dis lakás a belvárosban eladó. 
Telefon: 06-30/3491-842. 

' Békéscsabán Tölgyfa utcai III. 
emeleti, 2 szobás, erkélyes, tég
lablokkos lakás eladó. Telefon: 
06-30/3491-842. 

• Albérlet kiadó. Telefon: 06-20/ 
9754-487. 

1 Elcserélném vagy eladnám 2 
szobás, összkomfortos, belvá
rosi, udvari lakásomat. Telefon: 
06-30/418-6844. 

' 50 cm '-es, 3 éves, ezüstmetál 
robogó és Skif sátras utánfutó 
eladó. Telefon: 438-114, 06-20/ 
228-3507. 

• Szobafestést, mázolást, tapétá
zást, szalagparkettázást, hom
lokzatfestést, hőszigetelést, ne
mesvakolatok készítését válla
lom. Lestyán Pál, Gorkij u. 6., te
lefon: 436-226, 06-30/481-8071. 

• Szobafestés, mázolás, tapétá
zás. Gubény György, telefon: 
433-079, 06-30/359-8560. 

• Biztonsági zár, normál és extra 
redőny, harmonikaajtó, szalag
függöny, reluxa, szúnyogháló 
szerelése, javítása, kulcsmáso
lás: Lencsési út 42. Tel.: 06-30/ 
233-4550, 636-135. 

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

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

• Irodák, lakások takarítását vál
lalom. Telefon: 06-30/290-8726. 

• Horvátországban 4-6 fő részé
re jól felszerelt apartman kiadó. 
Telefon: 06-20/9237-447. 

• Kft-k. bt-k, kkt.-k és egyéni vál
lalkozók, figyelem! Tapasztalt re
gisztrált könyvelök vállalják az ön 
könyvelését, és ügyviteli tanács
adással segítik munkáját. Telefon: 
06-20/424-7187. 

• Csempézést, hidegburkolást 
vállalok. Sipos Mihály, telefon: 
06-30/273-3191. 

• Személyi edzés www.czegeny. 
uw.hu. Tel.: 06-30/3033-152. 

• Bakelitlemez, hangszalag, -ka
zetta átírása CD-re. Telefon: 
448-672, 18 óra után. 

• DVD készítése házi, VHS felvé
teleiből. Telefon: 448-672, 18 óra 
után. 

• Sövénynyírást, fúkaszálást vál
lalok házaknál. Telefon: 06-70/ 
332-4250. 

• Fűnyírást, bozótirtást, parlagfű-
irtást vállalok. Telefon: 06-30/ 
366-9699, Petri. 

• Ajtók, ablakok gyártása egyedi 
méretre, igényes kivitelben, 
akár részletre is. Tel.: 06-30/ 
372-1160. 

• Automata mosógépek helyszí
ni javítása garanciával. Telefon: 
06-30/304-4622. 

• Színes tv és videó javítása, an
tennaszerelés. Kovács Bt., tele
fon: 06-70/2796-271, 06-20/202-
2025, 630-342. 

• Szobafestés, mázolás, tapétá
zás, homlokzatfestés. Marik Ist
ván, Tavasz u. 83. Tel.: 437-895, 
06-30/275-7263. 

• Matematikakorrepetálás, felké
szítés. Telefon: 458-518. 

• Sürgősen segítségre van szük
séged matekból az év végi haj
rában? Hívj fel! Matematikakor
repetálás középiskolásoknak. Te
lefon: 06-30/855-7105. 

• Egy türelmes magántanár pót
órákat ad matematikából és fi
zikából. Telefon: 323-347. 

" • I I 
• Ingatlanközvetítő magas kere

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

• A Gerlai Általános Iskola és Jáz
min Utcai Óvoda - Békéscsaba, 
VIII. kerület, Csabai u. 1., telefon: 
433-125 - 2006 szeptemberétől 
magyar-történelem vagy ma
gyar-bármely szakos tanárt ke
res. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2006. június 20. 

E G Y É B 
' Szobakerékpár, minimálisan 
használt, eladó. Tel.: 444-753 
16 órától. 

' 100 literes Zanussi fa
gyasztószekrény el
adó. Tel.: 06-20/ 
992-3815. 

r j lérieel 

http://www.czegeny
http://uw.hu


Városházi Esték újdonságokkal 

T izedik alkalommal jelentkezik június 22. és július 9. között a 
Városházi Esték, kilencedik alkalommal a Csabai Garabon

ciás Alapítvány szervezésében, amely idén közbeszerzési pá
lyázaton további öt évre nyerte el a rendezés jogát. A megúju
ló Városházi Estékről az alapítvány kuratóriumának elnöke, Fo
dor József számolt be lapunknak. 

- Tavaly a programsorozat látogatóinak körében készült egy 750 
főre (a nézők 8-10 százalékára) kiterjedő közvélemény-kutatás. Fel
mértük, mely programok a legnépszerűbbek, mennyire elégedet
tek a vendégek a kiegészítő szolgáltatásokkal, és kíváncsiak vol
tunk arra is, milyen egyéb igények merültek fel. Az eredmények 
nem mindenben igazolták az előzetes elképzeléseinket. Eredetileg 
az lebegett a szemünk előtt, hogy a Városházi Esték minél sokszí
nűbb, több rétegstílusnak helyet adó rendezvény legyen, azonban 
a rétegrendezvények tetszési indexe 50 százalék alatt maradt. A 
legnépszerűbbek a zenés színházi és musical-előadások voltak, 
ezt követte a kabaré, a vígjáték és a popzene, az új programszer
kezetet ennek megfelelően állítottuk össze. 

- Milyen programokra készüljünk? 
- Tavaly nagy sikere volt az Ez nem ugyanaz című musical-ösz-

szeállításnak, ennek folytatásként megszületett az Ez sem ugyan
az, amely rögtön a premier után, a Pécsi Országos Színházi Talál
kozón történő bemutatását követően lesz látható Békéscsabán, de 
musicallel jelentkezik a színistúdió is. Elhozzuk a Madách Színház 

Páratlan páros című előadásának első részét (jövőre a másodikat), 
a Jókai színház pedig Marc Camoletti Boldog születésnapot című 
vígjátékával lép színre. Jön a Cotton Club Singers, és lesz virtuóz
parti a Tátrai Latin Trió és a Pribojszki Band közreműködésével. 
Szent Iván éjszakáján a székelyudvarhelyiek Paraszt Dekameron-
ját láthatják a nézők, előadásukat látványos tűzzsonglór-bemutató 
zárja majd. A mozgalmas táncok kedvelőinek ezúttal a Botafogó 
jelenthet különleges élményt. 

- A 2006-os Városházi Esték keretei mennyiben térnek el az ed
dig megszokottól? 

- 500 fősre bővül a nézőtér, 15 sorban (9 a tribün előtt, 6 a tribü
nön) lesznek ülőhelyek, amelyeket - a felmerült igényeknek meg
felelően - sorszámmal látunk el. A jegyeket továbbra is a szokott 
helyeken árusítjuk május 22-től (Tourinform Iroda, Ifjúsági ház, Di
áktanya, Filharmónia), azonban a nézők a helyükre szóló belépő
jegyet kapnak, ezzel az előadások előtti tolongást igyekszünk tel
jesen kiküszöbölni. Az ülőhelyeket három árkategóriába soroltuk, 
a legdrágábbak az első négy sorba, a legolcsóbbak pedig a tri
bün két oldalsó szektorába szóló jegyek lesznek. Az árak 1000 és 
2500 forint között mozognak, az előadások egyharmada ingyenes 
(például a gyermekelőadások, a virtuózparti vagy a székelyudvar
helyiek programja). A színpadot 20-30 centiméterrel megemeljük, 
és újdonság, hogy mozgáskorlátozottaknak is alakítunk ki ülőhe
lyet. A rendezés jogát közbeszerzési pályázaton nyertük, a törvény 
előírja, hogy az alvállalkozót pályázat útján kell kiválasztanunk, en
nek megfelelően a vendéglátást idén megpályáztatjuk. Jövő évtől 
négyhetes lesz a Városházi Esték, ezen a nyáron még három hé
tig várjuk esténként a kikapcsolódásra, feltöltődésre vágyókat. 

(M. E . ) 

Városházi Esték 
2006 

2006 . jún ius 2 2 . - j ú l i u s 9. 

Június 22., 18.00 óra: VI. Csabai Szalon - békéscsabai 
képzőművészek kiállításának megnyitója a Csabai Ifiház Art 
Cafféjában 
Június 22., 20.45 óra: A Városházi Esték 2006 hivatalos 
megnyitója, virtuózparti. Közreműködnek: Pribojszki Quar-
tett, Tátrai Trió. Ingyenes! 
Június 23., 20.45 óra: Marc Camoletti: Boldog születés
napot! - vígjáték 3 felvonásban. A Békés Megyei Jókai Szín
ház előadása. Főbb szerepekben: Tege Antal, Komáromi 
Anett, Csomós Lajos, Paczuk Gabi, Tarsoly Kriszta. Rendez
te: Konter László. Belépőjegy: 800, 1100, 1400 Ft. Az est tá
mogatója a Békés Megyei Hírlap. 
Június 24., 20.45 óra: Vándorfi László: Paraszt Dekame
ron - pajzán népi játék 2 részben (az előadás szünetében 
és azt követően szentivánéji tűzzsonglőr-show), a Székely
udvarhelyi Tomcsa Sándor Színház előadása, rendezte: Gás
pár Tibor. Ingyenes! 
Június 25., 10.00 óra: Vásári forgatag gyerekeknek, csa 
ládoknak. Ingyenes! 
Június 25., 20.45 óra: Gálaműsor az 5 éves Pro Arte Alap
fokú Művészetoktatási Intézmény születésnapjára. I. rész: 
a Pro Arte Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előadása. II. 
rész: a Botafogó Táncegyüttes előadása. Belépőjegy: 800, 
1000, 1200 Ft 
Június 26., 20.45 óra: Marc Camoletti: Boldog születésna
pot! (Esőnap) 
Június 28., 18.00 óra: Gyermekprogram - 50 perc alatt a 
Föld körül, Tücsök Peti és Hangya Levi legújabb interaktív 
zenés utazása. Ingyenes! 

* Június 29., 20.45 óra: Cotton Club Singers: ABBA Jazz 
koncert. Belépőjegy: 1600, 2200, 2600 Ft. 

Június 30., 19.00 óra: Szlovák nemzetiségi prog
ram - Marék Vrabel orgonaművész hangversenye 
az evangélikus nagytemplomban. Ingyenes! 

• Június 30., 20.45 óra: Békés Est-parti - Roy és Ádám él& 
koncert. Ingyenes! 

• Július 1., 20.45 óra: Ez SEM ugyanAz - musicalkoncert, 
a Show-Zsák produkció előadása (1. előadás): Cabaret -
Jekyll & Hyde - Mozart! - Rómeó és Júlia - Chicago - Eli-
sabeth - Az operaház fantomja - Hair - Képzelt riport egy 
amerikai popfesztiválról - Jézus Krisztus Szupersztár - Ist
ván, a király. Főbb szerepekben: Détár Enikő, Szomor György, 
Varga Miklós, Nagy Sándor, Makrai Pál, Fésűs Nelly, Janza 
Kata, Feke Pál. Rendezte: Dunai Tamás és Balatoni Mónika. 
Belépőjegy: 1700, 2400, 2700 Ft. Az est támogatója a T-Mo-
bile Magyarország Rt. 

• Július 2., 20.45 óra: Ez SEM ugyanAz - musicalkoncert, 
a Show-Zsák produkció előadása (2. előadás). Belépőjegy: 
1700, 2400, 2700 Ft 

• Július 3., 20.45 óra: Ez SEM ugyanAz - musicalkoncert (eső
nap) 

• Július 6., 20.45 óra: Forgófények - Rotarylights, a FitDance 
Center és a Csabai Színistúdió concen-show-ja. Rendezte: 
Szenté Béla. Belépőjegy: 800, 1000, 1200 Ft. Az est támoga
tója a Rotary Klub Békéscsaba Egyesület. 

• Július 7., 20.45 óra: Ray Cooney: Páratlan páros I. - víg
játék 2 felvonásban, a Madách Színház előadása (1. elő
adás). Főbb szerepekben: Cseke Péter, Szerednyey Béla, 
Tóth Enikő, Löte Attila, Lippai László, Kökényessy Ági, Pusz
taszeri Kornél. Rendezte: Pethes György. Belépőjegy: 1700, 
2400, 2700 Ft 

• Július 8., 20.45 óra: Ray Cooney: Páratlan páros I. - víg
játék 2 felvonásban, a Madách Színház előadása (2. elő
adás). Főbb szerepekben: Cseke Péter, Szerednyey Béla, 
Tóth Enikő, Lőte Attila, Lippai László, Kökényessy Ági, Pusz
taszeri Kornél. Rendezte: Pethes György. Belépőjegy: 1700, 
2400, 2700 Ft 

• Július 9., 78.00 óra: Ray Cooney: Páratlan páros I. (esőnap) 
• Július 9., 20.30 óra: A labdarúgó vb-döntő óriáskivetítőn. 

Ingyenes! 

Jegyek vásárolhatók - május 23-tól - az Ifiházban, a Diáktanyán, 
a Tourinform irodán és a Filharmónia kirendeltségén! 




