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| ^ Tisztelet a hősöknek 

Az evangélikus Tabáni temetőben a második világháborúban 
i elesett honvédek sírjai mellett két éve emlékhely és emlék

tábla őrzi a Magyar Királyi Honvédség katonáinak emlékét, akik 
életüket adták a haza védelmében. A szovjet csapatok 1944 szep
temberében érték el a magyar határt, Békéscsabát október 6-án 
foglalták el. A temetőben nyugvó katonák nagy valószínűséggel 
a város körüli harcokban vesztették életüket. 

Múlt csütörtökön délután csak néhányan jöttek ki a Tabáni 
temetőbe. Itt-ott bedőlt, máshol szépen gondozott sírok, elszá
radt virághalmok mellett elsétálva ott a néhány egyforma fehér 
sír és az emlékhely. A múltba a Csabai Színistúdiósok repítet
tek vissza bennünket, beszéltek és énekeltek történelmünk hő
seiről, mártírjairól. A hősökről, „akiknek a nevét arannyal írjuk 
márványra, kőre, és akiknek köszönhetjük, hogy létezünk mi, 
mai magyarok". Felidézték Fekete Pál, városunk díszpolgárá
nak szavait 1956-ról, amikor Békéscsaba lakói a halál és meg
semmisülés árnyékában példaadó egységről , erkölcsi nagy
ságról tettek tanúbizonyságot. A temető méltóságteljes csend
jében érezhető volt a fájdalom az elveszett fiatal életekért, és a 
hála, amiért még a legdrágábbat, az életüket is feláldozták a 
hazáért. 

Az önkormányzat nevében B. Sajti Emese képviselő, Pap Já
nos polgármester és Velkey Gábor alpolgármester, a Békés Me
gyei Hadkiegészítő Parancsnokságról Éliás György alezredes, 
Fürjesről Gulyás László őrnagy helyezett el koszorút tisztelegve 
a hősök emléke előtt. 

(M. E.) 
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Kommunális adó. 
de nem kell megijedni 

Egy új adónem bevezetése mindig rosszul cseng a fülekben, 
hiszen nem gondolhatunk másra, mint arra: ezentúl többet 
kell fizetnünk. Hangozzék bármilyen furcsán: az önkormány
zat úgy kívánja Békéscsabán bevezetni a magánszemélyek 
kommunális adóját, hogy ez a korábbiakhoz képest semmi
lyen többletteherrel nem járna. 

Hogyan lehetséges ez? Nagyon egyszerűen. Valamennyien fi
zetünk szemétszállítási díjat. Ki közvetlenül a szolgáltató

nak, ki a közös költségbe beépítve, ki a Békéscsabai Lakásszö
vetkezetnek fizeti. Ez 2007. január 1-jétől megszűnne. A formá
lódó elképzelések szerint lakástulajdononként és önkormány
zati lakás bérleti joga után évi 9000 forintban állapítanák meg a 
megyeszékhelyen a kommunális adó mértékét, amit két egyen
lő részletben március 15-ig, valamint szeptember 15-ig kellene a 
lakásonként befizetni. Ha utánaszámolnak, bizonyára megerősí
tik azt a megállapításunkat, hogy ez nem lenne több jövőre, mint 
amennyit idén fizetnünk a szemétszállításért. 

A jövőben kommunális adót fizetnénk, és egyebek mellett eb
ből oldaná meg az önkormányzat a szemétszállítást. Joggal kér
dezhetnék, mi szükség akkor a változtatásra. Az ok egyszerű. Az 
önkormányzat eddig egy magáncéggel szerződött a városi sze
métszállítás feladatának ellátására. Ez a cég (Tappe Kft.) végzi a 
szolgáltatást, és ezért a szolgáltatásért fizet a helyi lakos a fela
datra szerződött cégnek. Ez a jelenlegi megoldás azzal a nem kí
vánatos következménnyel is együtt jár, hogy amennyiben bárki 
- akár ön, kedves olvasó - nem elégedett a szolgáltatás minő
ségével, jelen helyzetben semmilyen szankcióval nem élhet, mert 
nem ön a szerződéses partnere a szemétszállítást végző cég
nek. Azaz a szemétszállítási díjat akkor is köteles megfizetni, ha 
egyáltalán nem elégedett a szolgáltatás színvonalával. 

A kommunális adó bevezetése leginkább ezt az ellentmon
dást szeretné feloldani. A kommunális adó 2007. január 1-jén tör
ténő bevezetésével az önkormányzat úgy szeretné a szolgálta
tást jobbá, hatékonyabbá tenni, hogy mindez egyetlen forinttal se 

(Folytatás a 9. oldalon) 
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A víziközmű-társulat tájékoztatója 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a város szennyvízcsatornával 
még ellátatlan területeit érintő víziközmű-társulat alakuló közgyűlé
sének döntése alapján még 2006. június 30-ig lehetőség van a ked
vezőbb fizetési feltételeket biztosító, lakástakarék-pénztári (LTP) szer
ződések megkötésre. Az LTP-szerződés előnye, hogy az érdekeltsé
gi egységenkénti 165 000 Ft-os hozzájárulás megfizetése helyett ele
gendő 123 398 Ft, 62 hónapon keresztül, 1999 Ft/hó összegű rész
letekben történő befizetése. A megállapított határidőre történő be
fizetések esetén a befizetett összeg az állami támogatással és a ka
matokkal növelve - a futamidő végére - a 165 000 Ft érdekeltségi 
hozzájárulást fedezni fogja. 

Az LTP-szerzödéskötési lehetőséggel nem élő vagy valamely ok 
miatt szerződést nem kötő (pl. már van korábbi LTP-szerződése) ér
dekelteknek öt éven keresztül, 2750 Ft/hó részletekben kell a hoz
zájárulást befizetni. A fizetési feltételeket megállapító levelek és ez
zel együtt a készpénz-átutalási megbízások (csekkek) is rövidesen 
kiküldésre kerülnek, melyben az érdekeltek tájékoztatást kapnak a 
fizetési feltételekről. Ezúton is kérjük az érdekelteket, hogy a költsé
gek csökkentése érdekében a befizetéseket bankszámláról törté
nő átutalással szíveskedjenek teljesíteni. 

A társulat Békéscsaba, Szabadság tér 1-3.1. em. 3. szám alat
ti irodájában (telefon: 430-901) - ügyfélfogadási idő alatt - lehe
tőség van az LTP-szerződések megkötésére, de a társulattal kap
csolatos bármely ügyben szívesen állunk rendelkezésre. 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő-kedd délelőtt: 8.30-12.00 óra között 

délután: 13.00-16.00 óra között 
Szerda-csütörtök délelőtt: 8.30-12.00 óra között 

Péntek: nincs ügyfélfogadás 

BÉKÉSCSABAI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT 

Li Tábori előzetes 

Tájékoztatjuk az általános iskolás korú gyermekek szüleit, hogy 
Békéscsaba városa ezen a nyáron is biztosítja a gyermekek nyári 
felügyeletét, szünidei programját a nyári napközis táborban. 

A tábor az előző évekhez hasonlóan, de új helyszínen - a város 
zöldövezetében lévő József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mű
vészetoktatási Intézményben működik 2006. június 19. és augusz
tus 18. között, munkanapokon 7.30 és 16.30 óra között A térítési 
díj - mely a napi háromszori étkezést tartalmazza - az évközi térítés
sel megegyező 303 Ft/fő/nap. A tanévben kapott térítési kedvezmé
nyek a táborban is érvényesek az iskolából hozott igazolás alapján. 

Külön térítésért, igény szerint táboron kívül is szervezünk progra
mokat (mozi, strand, lovaglás, csónakázás, autóbuszos kirándulás). 

Befizetések: a tábort igénybe vevő megelőző héten szerdán és 
csütörtökön 7-9 és 15-17 óráig. Első befizetés: június 14-15-én. 

További tájékoztatás a 456-188 telefonszámon (az iskola igazga
tóságától) kapható. 

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 t1-t7. 'tJléilefĵ  

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város közgyűlése 
soron következő ülését június 8-
án, csütörtökön 13 órától tartja a 
városháza dísztermében. 

• FOGADÓNAP. Június 2-án, 
pénteken Velkey Gábor alpolgár
mester, június 9-én Szedlacsek
né dr. Pelle Beatrix aljegyző, jú
nius 16-án Baji Lajos alpolgár
mester, június 23-án Hrabovszki 
György alpolgármester, június 
30-án Pap János polgármester 
tart fogadónapot a városházán 8 
és 12 óra között. Pap János és 
Baji Lajos fogadónapjára szíves
kedjenek előre bejelentkezni, a 
polgármesterhez az 523-801, az 
alpolgármesterhez az 523-805 
telefonszámon vagy személye
sen a titkárságon. 

• ELÉRHETŐSÉG. Dr. Be 
késsy Györgyné Sajti Emese, Bé
késcsaba 3. számú választóke
rületének egyéni önkormányzati 
képviselője - ahogyan eddig is -
a 459-387-es üzenetrögzítős te
lefonon, valamint a 06-30/245-
3045-ös mobil telefonszámon ér
hető el a kerületben lakók szá
mára. 

• 500 ÉV DINNYÉSSEL. 500 
év történelme dalokban címmel 
tart előadássorozatot az Ifjúsá
gi Ház IV. emelet 41. termében 
Dinnyés József gitáros énekes. 
A legközelebbi előadás június 
14-én, szerdán 18 órakor kezdő
dik, belépődíj 500 forint. 

• A CSALÁD JÖVŐJE, A JÖ
VŐ CSALÁDJA. A Sors-fonó Mű
hely interaktív előadás- és vita
sorozatának következő rendez
vénye június 6-án, kedden 18 
órától lesz a Csaba Honvéd Kul
turális Egyesületnél (Szabadság 
tér 6. I/32.). Ezúttal a téma az 
egész család, a csonka család, a 
gyermektelen párok és az egye
dülállók. Az est házigazdája Nó
vák Magdolna és Szathmári Kor
nélia, a személyes történetek 
megjelenítésében közreműköd
nek a Sors-fonó Műhely rögtön-
zöi. További információ a 06-30/ 
326-5372 telefonszámon vagy a 
sorsfono@citormail.hu e-mail cí
men kérhető. 

• GYÖNYÖRŰ TAVASZ 
ÖKÖL A Közös Pont Teaház kö
vetkező rendezvényét június 7-
én, szerdán 18 órától tartja az If
júsági Ház IV. emelet 41. számú 
termében. Meghívott vendég és 
interaktív előadó Puskás István 
kung-fu-mester, aki a „gyönyörű 
tavasz ököl" stílus művelője. Az 
előadás és az azt követő teázás
sal egybekötött beszélgetés cí
me Testi, lelki önvédelem. A be
lépés díjtalan. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

M A T R I K U L A 

H Á Z A S S Á G 

Ravasz Andrea és Czapp Ti
bor, Bakos Rita és Bozó Zoltán, 
Maján Erika és Nagypál Balázs, 
Hajdú Ilona és Deák József, P e 
lenkás Ilona és Krucsó Lajos, Ra-
gettli Vanda és Szilágyi Sándor, 
Püski Mariann és Oczot István, 
Szabó Klára és Laczkó Tamás 

S Z Ü L E T É S 

Ondós Tamás és Mórocz Má
ria fia Benjámin, Kovács Tibor és 
Lantos Ágota leánya Dorina Kit
ti, Tóth Csaba és Molnár Beatrix 
leánya Rebeka, Asztalos László 
és Gécs Hajnalka fia András, Mu
rányi István és Szabó Éva fia Ba
lázs, Szkaliczki Ferenc és Svecz 
Szilvia leánya Viktória Réka, Lu-
koviczki György és Kósa Edit fia 
Máté, Győri László és Bárkányi 
Anikó leánya Réka, Zsibrita Pál 
és Mallinger Gabriella leánya Do
rina, Bartolák Mihály és Szabad
kai Julianna leánya Annabella, 
Szappanos György László és 
Kiss Beáta leánya Blanka, Óré 
László és Szabó Edina fia Ro
land Gergő 
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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. Molnár Zsolt 
(MSZP) 

\R. MOLNÁR ZSOLT az államigazgatási 
főiskola elvégzése után néhány évvel 

tőzsdei szakvizsgát tett, ledoktorált, 2000-
ben jogi szakvizsgáit tette le. 2002-től 2005 
májusáig volt a városgazdálkodási és kör
nyezetvédelmi bizottság elnöke, és 12. éve a 
9. számú választókerület egyéni képviselője. 

- A választókerületem két részből áll, a 
Kazinczy-lakótelepből és a Millenniumi-la
kótelepből, amelyeknek a jellegzetességei, 
problémái eltérnek egymástól. A Kazinczy-
lakótelep beállt, de elöregedő infrastruktú
rájú, több mint negyven éve épült, a felada

tok jelentős részét az utak, játszóterek, járdák, parkok fenntartása és 
karbantartása adja, a lakótelep belső részének kezelése most is fo
lyamatban van. Az ott élők főként az idősebb generáció tagjai, akik 
gyakran keresnek meg gondjaikkal telefonon vagy személyesen, és 
többen közülük igen aktívan vesznek részt környezetük szépítésében, 
ezért köszönet illeti őket. A hozzám eljuttatott problémákat és igénye
ket Bánfi Ádámnak, a városüzemeltetési osztály vezetőjének továbbí
tom, nagyon jó az együttműködésünk. A Millenniumi-lakótelep főleg 
a fiataloké, kisgyerekeseké, onnan kevesebben fordulnak hozzám a 
panaszaikkal, legutóbb az egyik közös képviselő keresett meg a lakó
telep belsejének áldatlan útviszonyai miatt. Tervezem, hogy a többi kö
zös képviselővel és Bánfi Ádámmal bejárjuk a környéket, az összes 
problémát felírjuk a tönkrement járdáktól, utaktól a szökőkút üzeme
léséig. A képviselői alapomból és a kommunális alapból szeretném 
ezek jelentós részét még ebben az évben kijavíttatni. Rendbe tesszük 
a Szabolcs utcai járdát, amelyet élő sövénnyel választunk el az úttest
től, hogy az autók ne csapják fel a vizet a járókelőkre. Szeretném to
vább folytatni a Kazinczy utca rehabilitációját, amely a tízes iskolá
ig már elkészült, ehhez kellene egy pályázat, amely forrást biztosít. A 
Milleniumi-lakótelep belső játszótere megújul, és napirenden tartom a 
szellemház ügyét is, amelynek sorsa, remélem, mihamarabb megol
dódik. 

- Az elmúlt egy évben sok támadás érte önt. Hogy érzi magát mos
tanában? 

- Engem folyamatosan támadtak az elmúlt években, de ez mos
tanában valóban felerősödött, ami összefügg a Békés megyei és ezen 
belül a csabai szocialisták megosztottságával. Az sokáig nem járja, 
hogy egy párt megyei és helyi belharcai a párt országos központjá
ban, illetve állami vagy államigazgatási szervek előtt végződjenek. 
Meggyőződésem, hogy úrrá tudunk lenni ezen, mert nincs más út. 
Egyébiránt az egyik szemem nevet, mert látom, hogy Békéscsaba 
fejlődik, ez szemmel látható, csak végig kell menni a városon. Az el
múlt négy évben a körülményekhez képest sok pályázati forrást sike
rült a megyébe, a városba hozni, 2007-től pedig számos új lehetőség 
nyílik a további fejlesztésekre, ez bizakodással tölt el. A másik sze
mem viszont sír, mert látom, hogy a felszín alatt békétlenség feszül 
a gazdasági lobbicsoportok között, sőt a pártokon belül is, és ez alól, 
sajnos, mint említettem, az MSZP sem kivétel. Ahhoz, hogy jól men
jenek a város dolgai, nem veszekedni, üzengetni kellene gazdasági 
érdekcsoportok mögé bújva, hanem le kell ülni és megbeszélni, 
hogy milyen lehetőségeink vannak, merre tudunk lépni közösen. Nem 
egymás lejáratása kell hogy cél legyen, hanem értelmes, normális 
megegyezésre kell törekednünk a fejlődés érdekében. Ebben óriási 
a felelősségünk, ha így működne a testület, sokkal többet tudnánk 
tenni. 

- Csalódottnak tűnik. Tervezi, hogy indul ősszel az önkormányzati 
választáson? 

- Realista vagyok, nem csalódott. Az önkormányzati munka szá
momra rutinná, egy kicsit sablonossá vált, ami a közgyűlési munkára 
is értendő. Szerintem vagyunk egy páran így a testületben. Fontos len
ne egy új, nem a konfrontáción, hanem az együttműködésen alapuló 
politika meghirdetése. Szükség van egy új szemléletre helyi szinten 
is, az innovációra, a szakértelem még jobb bevonására, a fiatalításra. 
És nekünk, csabai szocialistáknak élen kell járnunk ebben. Nagy kér
dés, képesek vagyunk-e rá. Képes-e az önkormányzat az új kihívások
hoz, a kor követelményeihez igazodni, konstruktív, új, együttműködő 
politikát meghirdetni és képviselni a város érdekében. 

végh László 
(Fidesz-MPSZ) 

H W É G H LÁSZLÓ 1992-94-ig bizottsági elnök, 
V 1994-98-ig alpolgármester, 1998-2002-ig 
Békéscsaba országgyűlési képviselője, majd 
újabb négy évig listás képviselő volt. Jelen
leg önkormányzati képviselő, a Csabatáj Rt. 
elnöke. 

- Éveken át fontos szerepet töltött be a 
' politikai életben, manapság ritkábban látjuk, 

és nem ül ott a Parlamentben. Miért? 
- Régóta mondom, hogy Békéscsaba 

számára az lenne a legjobb, ha a város pol
gármestere lenne az országgyűlési képvise
lő, korábban szerettem volna, ha én lehetek 

ez az ember. Más településeken ugrásszerű fejlődést eredményezett 
ez a felállás, gondoljunk csak Szarvasra vagy Debrecenre, és most 
ilyen lehet Gyula. Gyakorlatilag a rendszerváltás óta politizálok, éle
tem egy jelentős szakasza telt így. Most azon dolgozom, hogy a gya
korlati életben valósítsam meg azt, amiről eddig beszéltem, emellett 
fontos maradt a közélet, több civil szervezetben tevékenykedem. A 
demokrácia feltételrendszerének megteremtése annak idején nagy 
lendülettel indult, ez mára az egész magyar társadalmon belül, a Fi
deszen belül is átalakulóban van. Olyan korlátok jelentek meg, ame
lyek közt nehéz mozogni. Az én habitusomnak kevésbé felel meg, 
hogy úgy szavazzak bizonyos kérdésekben, ahogyan azt mondják, 
akkor is, ha ez nem a városom érdekeit szolgálja - nagyon nehezen 
éltem meg például a főiskola központjának Szarvasra kerülését. Ez 
nem azt jelenti, hogy szembemegyek a pártommal, hanem azt, hogy 
nem szeretnék ellentmondásba kerülni önmagammal. Tenni, alkotni 
szeretek, erre bőven van alkalmam. Az önkormányzatot például egy 
olyan terepnek tartom, ahol megvannak az alkotás feltételei, ráadásul 
a választókkal, a város polgáraival sokkal közvetlenebb a kapcsolat, 
jobban látszik a munka eredménye. 

- Aktívan dolgozik a Békéscsaba Közterületeiért Alapítványnál is, 
terveik szerint régi vasúti kocsikból egy hangulatos kávézó nyílik majd 
a belvárosban. 

- A mozdonyt már lefestettük, alkatrészeket keresek hozzá. Csaba
szabadiból megszereztük az 553-as sorozatszámú, annak idején Bé
késcsabán közlekedett vagont, ez szerkezeti felújítás alatt van. Még 
egy nyitott peronú pullmankocsit szeretnénk, ez nehezebb ügy, mint 
gondoltam, de az angyalos kút, a halászlányos kút és a városháza 
előtti emlékhely után, remélem, ez is megvalósul. 

- Hogyan élte meg az elmúlt négy évet a közgyűlésben? 
- Úgy érzem, nagyon leült a testület, több lehetőségünk volt, mint 

amennyivel éltünk. Nyertünk pályázati forrásokat, de szinte nincsenek 
olyan cégek, szervezetek, intézmények Békéscsabán, amelyek saját 
keretből, és nem az önkormányzati büdzsét terhelve tudnák biztosí
tani a szükséges saját forrásokat. Lassan begyepesedett működés fo
lyik a városban, a költségvetés terén például hosszú évek óta jelzem 
az aggályaimat - hiába. Alpolgármesterként igyekeztem gyorsítani a 
tempón, talán sok mindenben kicsit megelőztem a koromat, az évek
kel ezelőtt általam felvetett ötletek ma kerülnek elő más köntösben. 
Mintha az lett volna a feladatom, hogy kitapossam az utat, amit má
sok csak később vesznek észre. Büszkeséggel tölt el, hogy például a 
lakópark, a repülőtér, a nyugdíjasház, az ifjúsági garzonok, a fürdő, a 
sportpálya, az ipari park és az inkubátorház építésében, fejlesztésé
ben tevékenyen részt vettem. A gazdasági életben, ha nem ragadjuk 
meg a kínálkozó lehetőségeket, azok elmennek mellettünk, erre Arad 
ráébredt, mi, úgy látszik, nem. A sportcsarnok környékének rendbeté
telére már évekkel ezelőtt voltak elképzeléseim, abban nem szerepelt 
egy újabb áruház megnyitása. Hihetetlen hibának tartom, hogy ad hoc 
jellegű pénzszerzési döntések születnek, amelyekhez a képviselők -
ki tudja, miért - még bólogatnak is. Irritál, hogy vannak, akik görcsö
sen kapaszkodnak a székükbe, mások lekötelezettéi, vagy megélhe
tési politikusok. A testület lassú, én gyorsabban szeretek haladni. Má
ra inkább projektekkel foglalkozom, a dolgok durvább politikai oldalát 
meghagyom azoknak, akiknek az életcéljuk a politika. Vannak terveim, 
céljaim, szeretném, ha a Csabatáj igazán jól prosperáló 
cég lenne. Tudatosan vállaltam fel a politikát, most tudato
san keresek többféle utat. 

MIKÓCZY ERIKA 



GAZDASÁGI-SZOLGÁLTATÓ ÖVEZET 

Jamina park 
Az egykori Dugovics-laktanya helyét hamarosan gazdasági

szolgáltató övezetté alakítja a Jaminai Innovációs Ipari Park Kft. 
és az oda költöző vállalkozások. Az erről szóló szerződést május 
17-én írták alá a városházán az érintett vállalkozások képviselői, 
az önkormányzat részéről Baji Lajos alpolgármester és Pacsira 
Zsolt, a kft. ügyvezetője. Az előzményekről szólva Baji Lajos el
mondta, hogy az önkormányzat ingyen szerezte meg a laktanya 
területét az államtól, s a közgyűlés úgy döntött, gazdasági célok
ra kívánja azt hasznosítani. Sok egyeztetés után létrejött a kft., 
melyben a város 24 százalékos részesedéssel bír, de kisebbségi 
tulajdonosként is minden stratégiai döntést befolyásolni tud. Az 
önkormányzat egyik célja az volt, hogy a 10,7 hektáros terület a 
lehető leghamarabb benépesüljön olyan vállalkozásokkal, ame
lyek erősítik a város gazdaságát, és munkahelyeket is teremte-

I nek. Eddig a terület 70 százalékára érke-
I zett ajánlat. A most aláírt szerződés sze

rint 60 millió forintért vásárolnak területet 
különböző vállalkozások azzal a feltétel
lel, hogy három éven belül végrehajtják a 
vállalt fejlesztéseket. 40-50 új munkahely 
jön létre, és a „Jamina park"-ban össze
sen 300 ember dolgozik majd. 

Pacsira Zsolt elmondta, hogy az önkor
mányzatnak köszönhetően a vállalkozá
sok kedvezményesen jutnak területhez a 
Jamina parkban. A Jaminai Innovációs 

Ipari Park Kft. 50 millió forintos közműfejlesztést vállalt a területen 
nyár végére, hogy szeptemberben indulhasson a fejlesztés. Az 
ügyvezető reményei szerint más cégek is vesznek majd területet. 
Tóth Károly képviselő arról beszélt, hogy az önkormányzat nem 
nyerészkedni akart, hanem lehetőséget kíván biztosítani helyi ér
dekeltségű vállalkozásoknak arra, hogy fejlődjenek. 

(SZ. SZ.) 

I 
Baji Lajos 

ü XIV. Csaba Expo 

Az Expo Team Kft. június 8. és 11. kö
zött rendezi meg a sportcsarnokban és 
környékén a XIV. Csaba Expo Nemzet
közi Kiállítást és Vásárt, amelyhez má
sodik alkalommal csatlakozik a Békés 
Bau Építőipari és Lakberendezési Szak
kiállítás. A rendezvényről Váradi Zoltán 
vásárigazgató számolt be egy tájékoz
tató keretében. 

Az expo szervezői úgy vélik, régen volt ekkora aktualitása an
nak, hogy a gazdaság szereplői bemutatkozzanak Békéscsabán. 
Váradi Zoltán szerint, amikor sorozatos gyárbezárások sújtják a vá
rost, a térséget, még nagyobb jelentőséggel bír, hogy a megma
radt vagy új, fejlődő vállalkozások teret kapjanak, találkozzanak 
egymással és a közönséggel. Pozitívumnak nevezte, hogy bár sor
ra szűnnek meg szakkiállítások, a csabai expo már tizennegyedik 
éve folyamatosan jelentkezik. Mint mondta, ez az expo a hétköz
napok valóságáról szól, ahol a cégek kihasználhatják a kiállítás 
nyújtotta marketingeszközöket és lehetőségeket, és ahol a néző
ket kulturális programok is várják. A szakmai programok főként az 
építőiparhoz kapcsolódnak, lesz energiaracionalizálási és lakás
építési fórum, valamint logisztikai konferencia arról, hogy a kis- és 
középvállalkozások miként csökkenthetik logisztikai költségeiket. 

A kiállítók rendelkezésére 2500 négyzetméteres fedett terület 
áll, a külső terület 10 000 négyzetméteres. A kiállítói díjak a buda
pesti árak ötödét teszik ki, országosan az alacsonyabb középka
tegóriás árak közé sorolhatók. 

A nagyközönség számára a rendezvény ingyenes, a szervezők 
ezzel is hozzá szeretnének járulni ahhoz, hogy minél több látoga
tója legyen az expónak. 

Az idei kiállításon és vásáron a legnagyobb területen a Németh 
Nyílászáró Kft., a Linamar Rt., az Elektrolabor Kft., a Frühwald Rt., 
a Höterm Kft. és a Magyar Villamos Művek Rt. jelenik meg. Ezúttal 
jelezte részvételét néhány olyan hazai és nemzetközi cég, amely 
eddig még nem mutatkozott be Csabán, vannak új vagy rendsze
resen visszatérő kiállítók, és vannak, akiket már hiába keresnénk. 
Hét díj talál gazdára, elismerést kap többek közt a legszebb kül
ső és belső stand, a legjobb gyártó és forgalmazó, és valamelyik 
cég hazaviheti majd a vásár nagydíját. 

Kísérő programként színvonalas szórakoztató műsorokat ígér
nek a szervezők neves előadókkal, zenével, tánccal. Váradi Zoltán 
szeretné, ha minél többen elérnék a céljaikat; elégedetten távoz

zon, aki azért jön, hogy megismertesse cége terméke
it, szolgáltatásait, aki értékesít, az abban legyen sikeres, 
és a közönség is megtalálja, amit keres. 

(M. E.) 

A Demokratikus Békéscsabáért 
Közalapítvány felhívása 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 683/2005. (XII. 15.) 
számú határozatával létrehozta a Demokratikus Békéscsabáért 
Közalapítványt. A közalapítvány célja: Békéscsaba demokratikus 
közéletének fejlesztése, ehhez szorosan kapcsolódva a működés 
gyakorlati tapasztalatainak megismerése, közzététele és átadása. 
A közalapítvány kiemelt célja továbbá a város fiataljainak a közélet
be történő bekapcsolása és aktív részvételének előmozdítása, a 
demokratikus értékek közvetítése a városi fiatalok irányába. 

Az alapító szándéka szerint a sokrétű tevékenységet folytató 
alapítvány kuratóriuma rendelkezik az Arany János-kollégium kö
zösségi tereivel és férőhelyeivel minden év július 1-jétől augusztus 
15-ig terjedő időben. A kuratórium által elfogadott programokhoz 
a szállást és a közösségi tereket térítés nélkül kapják a pályázók. 
Az étkezés és a projekt megvalósításának egyéb költségeit (elő
adók tiszteletdíja, anyagköltség, technikai eszközök kölcsönzése 
stb.) a pályázat benyújtójának kell fedezni. 

Pályázatot nyújthatnak be: 
- ifjúsági szervezetek, valamint azok ernyöszervezetei; 
- iskolák, ifjúsággal foglalkozó civil szervezetek és közössége

ik - különös tekintettel a fogyatékossággal és/vagy egészség
károsodással élő, valamint sport-, illetve művészeti ágazatban 
tevékenykedő csoportokra; 

- felsőoktatási intézmények hallgatói érdek-képviseletei, szerve
zetei; 

- közművelődési intézmények civil együttműködő partnerrel; 
- alapítványok, egyesületek; 
- amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, nem iskolai 

szakkörök; 
- egyházak ifjúsági tagozatai/bizottságai; 
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági szerve

zetek. 
Egy intézményen belül több pályázat is benyújtható! 
Az alapítvány kuratóriuma befogad és támogat minden olyan 

kezdeményezést, rendezvényt (korosztályi megkötés nélkül), amely 
a város demokratikus közéletének fejlődéséhez hozzájárul. A kol
légium jellegéből fakadóan előnyt élveznek az ifjúsági (14-30 év 
közötti) korosztályt érintő rendezvények. A közalapítvány elsősor
ban a 3-5 napos rendezvényekre legalább 15 fős közösségek pá
lyázatát várja. A pályázatnak tartalmaznia kell a tervezett rendez
vény időpontját, programját, a résztvevők számát, a projekt költ
ségvetését. A pályázat beadásának határideje: 2006. június 9. 
Eredményhirdetés: 2006. június 16. Bővebb felvilágosítás kérhető 
dr. Pap István kuratóriumi elnöktől (telefon: 06-30/965-8420). Pos
tacím: Demokratikus Békéscsabáért Közalapítvány 5600 Békés
csaba, Lencsési út 136. 



Remekel a Tourinform 

l O ü x B n í O x m 

Júliusban lesz négy éve, hogy 
az önkormányzat támogatásával 
Tourinform iroda nyílt a Szent Ist
ván tér 9. szám alatt, mégis úgy tűnik, mintha már hosszú évek óta 
jelen lenne a városban. Évről évre többen keresik fel az irodát Bé
késcsabáról, az ország különböző részeiből, de még külföldről is. 
Az iroda munkatársainak remek teljesítményét eddig három díjjal 
jutalmazták, legutóbb a budapesti Utazás Kiállításon vehettek át el
ismerést. Az iroda vezetője Szigeti Henrietta, aki az elmúlt négy év
ről és a további tervekről óriási lelkesedéssel mesélt. 

- Szerintem így vannak ezzel a 151 Tourinform irodában dolgo
zó kolléganőim is: mindenki úgy áll hozzá, hogy az ő városa a leg
szebb... Nekem Békéscsaba a „szívem csücske". A történetünk 
2002 januárjában indult, Békéscsabai Turisztikai Iroda néven. A he
lyünk az Ifjúsági Házban volt (az iroda azóta is az Ifiház szervezeti 
egységéhez tartozik). Féléves „felkészülés" után elnyertük a Tour
inform név használatát. Ennek feltétele többek között egy közpon
ti helyen lévő, utcafronti bejárattal rendelkező, jól felszerelt iroda, 
és minimum két fő, idegenforgalmi végzettséggel, nyelvismerettel 
rendelkező állandó munkatárs volt. Bekerültünk a Magyar Turizmus 
Zrt. adatbázisába, ettől kezdve számoltak velünk, és tudtak aján
lani bennünket. Az iroda megnyitásával párhuzamosan elkészült 

11 
NATÚRPARK 

Megszűnő határok 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület leg
újabb sikeres pályázatáról adott tájékoztatást má
jus 23-án Pap János polgármester, aki egyben az 
egyesület elnöke is, valamint Nagy Ágnes, a me
gyei munkaügyi központ vezetője és Kibédi-Var-
ga Lajos, a regionális képzőközpont munkatársa. 

A Natúrpark egyesület többek között azért jött létre, hogy növel
je a térség turisztikai vonzerejét. Ebben nagy szerepet játszhatnak 
a kis- és középvállalkozások, nekik is fontosak a turizmussal kap
csolatos, határon is átnyúló fejlesztések. Adottságaink okán aligha 
várható, hogy turisták tömege lepné el a térséget, mégis sok min
dent tehetünk annak érdekében, hogy újabb és újabb látogatók ke
ressék fel a környéket. Ennek érdekében sok tapasztalattal rendel
kező vállalkozókkal dolgozik együtt az egyesület, és ebben egyre 
nagyobb szerepet kapnak a határon átnyúló kapcsolatok. Remélhe
tőleg Románia 2007-tól tagja lesz az Európai Uniónak, így nincs 
messze az idő, amikor a határok megszűnnek. Az álláskeresők szá
mára is fontos a turisztika fejlesztése, hisz ez munkalehetőséget je
lenthet, ebben pedig a munkaügyi központ és a regionális képző
központ nyújthat segítséget, ez utóbbi például olyanok képzésével, 
akik később különböző vállalkozások alkalmazottai lesznek. 

Az egyesület tavaly adott be pályázatot a PHARE-lnterreg kiírá
sára, melyet pozitívan bíráltak el. A Natúrpark annak ellenére fel
vállalja a programot, hogy az elnyert támogatás csak 25 millió fo
rint - a Magyar-román mintaértékű turisztikai vállalkozásfejlesztő 
modell a Körösök völgyében elnevezésű projektet részben az Eu
rópai Unió és a magyar állam finanszírozza. 70 millió forintos prog
ramról van szó, melynek keretében kis- és középvállalkozások kép
zése valósul meg a turizmus témakörében, határon átnyúló kap
csolatokkal kiegészülve. A pályázatban leírt program célja, hogy a 
Natúrpark által kínált turisztikai vagyon kiaknázásán keresztül hoz
zájáruljon a határtérség általános gazdasági helyzetének javításá
hoz, és képessé tegye a turisztikai vagyont birtokló szervezeteket 
arra, hogy kiaknázzák a környezetben rejlő gazdasági és kulturá
lis lehetőségeket. Ezáltal csökkenne a határ mindkét oldalán mu
tatkozó gazdasági fejlettségi hátrány. A kb. egy évig tartó program
ban a Natúrpark egyesület mellett részt vesz a munkaügyi központ, 
a regionális képzőközpont és Nagyszalonta városa. 

(SZ. SZ. ) 

Szigeti Henrietta 

Békéscsaba turizmusfejlesztési stratégiája. 
Szenté Béla, az Ifjúsági Ház igazgatójának 
koordinálásával felmértük, milyen adottsá
gokkal rendelkezik a város és a környék, 
melyek azok a turisztikai termékek, ame
lyekre alapozva kicsit fellendíthetjük a tu
rizmust. Ennek szellemében készítettük el 
kiadványainkat, és tártuk több nyelven a 
nagyközönség elé. Az invitatív és informa
tív munka mellett városmarketing-tevékeny
séget is folytatunk, belföldi turisztikai kiállí
tásokon képviseljük a várost, dekorációként 

a mára már megismert, s a tapasztalatok szerint keresett podsztye-
nás házzal, és természetesen a kolbászkerítéssel. Kitelepülünk azok
ra a rendezvényekre, amelyek a turisták érdeklődésére tarthatnak 
számot, a csabai kínálat mellett figyelmükbe ajánljuk a térséget is. 
Nagy öröm, hogy jó a kapcsolatunk a turisztikai szolgáltatókkal, és 
keresnek, használnak bennünket a rendezvényszervezők, a 2004. 
évi női kézilabda Európa-bajnokság békéscsabai csoportmérkőzé
seinek marketingtevékenységét például mi végezhettük. 

- Melyek voltak az iroda történetének további fontos állomásai, 
és mivel fordulhatnak az irodához Békéscsaba lakói? 

- 2003-ban mi rendeztük meg az országos Tourinform-találkozót, 
ahol az irodák vezetői személyesen szerezhettek élményeket, lát
hatták térségünk szépségeit. A tapasztalatunk az, hogy hazatérve 
sokan ajánlották az érdeklődők figyelmébe Békés megyét. A Csa
bai Farsang keretében ugyancsak 2003-ban rendeztük meg első al
kalommal a turisztikai konferenciát. A program sikerén felbuzdulva 
azóta minden évben megrendezzük, ez megint csak Békéscsaba 
jó hírnevét öregbíti. Jelentős momentum az életünkben, hogy a 
Nemzeti Üdülési Szolgálat ügyfélszolgálati irodája lettünk. Ez azért 
fontos, mert az üdülési csekkek rendszere egyre nagyobb teret kap 
a belföldi turizmusban, jelenleg 13 milliárd forintnyi kering a hazai 
forgalomban. 2004-től működik a honlapunk (www.turizmus.bekes-
csaba.hu), adatbázisunk a visszajelzések szerint nagyon jó, most 
arculati frissítést tervezünk. Ma már a város lakói is egyre gyak
rabban keresnek bennünket, akik a nyári szabadságukat tervezik, 
azoknak a szálláshelyek kiválasztásával, a programok, látnivalók 
megismertetésével tudunk segíteni. Vannak külföldre utazó csopor
tok, akik Békéscsabáról szóló szóróanyagokért, kiadványokért jön
nek az irodába, de jegyeket is árulunk a különböző rendezvények
re. Jelenleg két kolléganőmmel, Vasasné Kővári Katalinnal és Tor-
dai Orsolyával, a június 15-től augusztus 31-ig terjedő szezonban 
pedig egyetemistákkal kiegészülve várjuk a hozzánk fordulókat. 

- Tavaly a kolbászfesztivál idején Békéscsabán is volt turisztikai 
kiállítás. Lesz folytatása? 

- Tavaly a fesztivál szervezőinek megkeresésére - a terveinkkel 
teljesen összhangban - szerveztük meg a mi utazás kiállításunkat, 
ami nagyon jól sikerült. Idén jön a folytatás, csaknem kétszerannyi 
kiállítóval, akikkel bejárjuk majd az egész térséget, hogy az itt ta
pasztaltak alapján még nagyobb körben ajánlják környékünket. A 
Magyar Turizmus Zrt. a tavalyi kiállítás tapasztalatai alapján idén 
már felvett bennünket is a belföldi utazás kiállítások sorába. 

- Az iroda eddig három díjat tudhat magáénak, melyek ezek? 
- 2004-ben, alig kétévnyi munka után kaptuk meg az Alföld Tu

rizmusáért díjat, ez arra ösztökélt bennünket, hogy újabb és újabb 
feladatokat vállaljunk el. A Magyar Turizmus Zrt. 2005-ben kidolgo
zott egy ellenőrzési szempontrendszert, ahol 151 iroda közül (egy 
ponttal lemaradva) a tavalyi évben a második helyen végeztünk. 
Idén Budapesten, az Utazás Kiállításon ismerte el munkánkat a 
Turizmus Trend című szakmai lap. A lap szakértői az elmúlt év fo
lyamán Tourinform irodákat, utazási irodákat, strandokat és aqua-
parkokat teszteltek, „próbavásárlásokat" végeztek. Nem tudjuk, kik 
és mikor ellenőriztek bennünket ilyen módon, de mindent néztek, 
amire egy turistának szüksége lehet. Ebben a versenyben a Tour
inform irodák között elsők lettünk, a mindent területet magában fog
laló abszolút kategóriában pedig másodikak. Természetesen ben
ne voltunk a Turizmus Trendben, ami egy újabb pipa Békéscsaba 
neve mellé. A megye és város turisztikai mutatói az utób
bi időben javulnak. Úgy gondolom, ebben kicsit a mi 
munkánk is benne van. 

MIKÓCZY ERIKA 

http://www.turizmus.bekes-
http://csaba.hu


IV. BÉKÉSCSABAI AUTÓ-MOTOR SHOW 

Sebesség, a technika csodái 

Sebesség, lóerők, a technika csodái - hangzott a szlogen a Vá
rosi Sportcsarnok hangosítórendszerének hangszóróiból május 13-
án és 14-én. Aki ellátogatott a rendezvényre, áz tanúja lehetett mind
annak a színes, látványos programáradatnak, amit a reklámok he
tek óta hirdettek egész Békés megyében. 

A szervezők igazán kitettek magukért, egymást érték a látványos 
programok. A tavalyi rendezvényhez képest a látnivalók és a prog
ramok 90 százalékban megújultak, rengeteg volt az újdonság. A ta
valyi programok közül mindössze a triálmotor-show és az Imiteam-
gumifüstöltető showja ismétlődőn, bár ez nem is baj, kár lett volna 
kihagyni ezeket a látványos programokat. Kiss Tamás szervező va
sárnap még egy hatalmas kupával is díjazta az Imiteam négyszeri 
gépgyilkoló attrakcióját. A teljes létszámban Békéscsabára látogató 
csapat igazán mindent megtett a közönség szórakoztatásáért, szom
baton a fehér König BMW féltengelyét törték el, vasárnap délelőtt pe
dig a piros BMW pickup motorja rokkant le. A szervezés kiválóságá
ra jellemző, hogy a törött féltengely problémáját szombat éjszaka 
megoldották, így vasárnap ismét mehetett a gumifüstöltetés. 

Nagy csodálkozást váltott ki a motocross free-style „halálugrá
sok" bemutatása is. A 600 köbméter földből épített leérkező sáncot 
szombat délelőtt még órákig szélesítenék, és egy alagutat is dúrtak 
elé, hogy még magasabb legyen. Senki sem hitte, hogy a 25 méter 
távolságra elhelyezett rámpáról tényleg el tudnak majd ugrani a mo
torosok a leérkezősáncig. Elugrottak! A közönség néma csodálko
zása a vasárnap délutáni bemutatóra már egy pici ovációra változott. 
Hiába, szokni kell ezt a látványt. Majd jövőre... 

A csarnokban old timer és különleges járműveket állítottak ki, 
méghozzá olyan ritka szép darabokat, hogy az ember lélegzete is 
elállt az ámulattól. A veterán motorok közül Henderson, Salorea, 
NSU, HD stb., mind 100 százalékosan restaurált, gyönyörű állapot
ban. Különleges motorok is akadtak bőven: egyedileg festett trike 
motorok, oldalkocsis Zundapp, utánfutós Gold Wing és Pannónia. 
A veterán autók közül a prímet egy brit gyöngyszem, a „Borguard 
Isabelle" vitte, amely egy 1952-es, fehér színű, jobbkormányos, kézi 
gyártású angol sportkocsi. A világon mindössze 9 darab (!) készült 
ebből az exkluzív autóból. Tulajdonosa, Heinz Brandhuber Német
országból jött el a rendezvényre autójával. A német gyűjtőt egy ame
rikai barátja is elkísérte Békéscsabára, aki nem győzte kifejezésre 
juttatni csodálkozását a rendezvény kapcsán. Állítása szerint a bé
késcsabai rendezvény olyan színvonalas, hogy az USA bármelyik 
nagyvárosában megállná a helyét. Brandhuber úr pedig egyenesen 
világszínvonalúnak minősítette a rendezvényt. 

A sportcsarnokban látható volt még a Cadillac Klub néhány díj
nyertes nagyvasa, Z5-ös és Z6-os Corvettek, Saleen Mustang, WV 
Camrann, veterán Mustang és Rolls Royce, mind hibátlan állapot
ban. A csarnokban volt két csúcs tuning autó is, egy Volvo C70 
coupe és egy fekete Porsche Cayenne Turbó Techart. A prototípus 
autók gyöngyszeme, egy ezüstszínű „Tatinson Speedster" volt kiál
lítva, amely díjat is nyer a szervezőtől. 

A tuning autók igazi „lelőhelye" mégis a külső füves területen el
helyezett hatalmas sátorban volt. A Boombasstik Ford Mustangjában 
és a GMC pickupban megszámlálhatatlan hangszóróval és TFT-vel 
mutogatta magát, de a Surányi Hifi standján látható hangszóróbaj
nok Mini sem volt kispályás. Ezenkívül az ország minden pontjáról 
jöttek olyan tuning autók, amelyeket eddig nem láthatott a békés-
J a p á n napok a Jankayban 
Több éves hagyomány, hogy a Jankay-iskolában (volt 9-es iskola) 
megrendezik a művészeti napokat. Idén a japán kultúra komplex 
bemutatása volt a téma, egy héten keresztül idézték fel a keleti nép 
hagyományait. A tanulók megismerhették a japán emberek hétköz
napjait egy fotókiállításon keresztül, amelyet a Japán Alapítvány jó
voltából láthattak. Origamiztak, rejtvényt fejtettek Japánról, volt so-

doku (számrejtvény), és bemutatót tartott a békéscsabai 
aikidó klub. A gálaműsorban egy japán népmesét, a Mes-
terhazudozót adták elő a színjátszók. A hetet japán éte
lek kóstolója zárta. 

csabai közönség, és itt volt a Manta Klub is. A gyorsulási verseny
autókat olyan ritkaságok képviselték Békéscsabán, mint a 300 ló
erős kis Polski, a 450 lóerős kétmotoros Trabant és az 1300 lóerős 
Chevy Nova dragszter. A kétmotoros Trabant (melynek csak a kasz-
nija papírtigris) hangja még a piros Porsche pálya-versenyautó hang
ját is elnyomta. 

És még volt Békéscsabán 11 méteres Hummer limuzin, hét gyö
nyörű testfestett lány, 50 éves veterán Ikarusz busz kalauzzal együtt, 
Dakar kamion és Palik László Nissan Dakar versenyautója, Ford 650-
es pickup és Petterbilt kamion, gyerekmajális és játszóház, renge
teg nyeremény, személyautó-, teherautó- és motor-márkaképvisele
tek seregszemléje, GÉMOSZ-konferencia, truck-triál roncstaposás, 
BMX flatland világbajnokok showja, terepes modellautók versenye, 
50 cent amerikai együttes lila Hummerje, ifj. Tóth János sokszoros 
rallibajnok és Talmácsi Gergő törött sarokkal. És nehogy elfelejtsem, 
itt volt Potzner Ferenc street-fighter világbajnok is Békéscsabán. 
„Csak" ennyi! 

(Z. A.) 

FÍLIA ALAPÍTVÁNY - 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 271. 
Telefon: 66/322-024, fax: 66/435-449, e-mail: filiaotthon@mail.globonet.hu 

Adószám: 19057505-1-04, bankszámlaszám: 11733003-20053701-00000000 

A Fília Alapítvány beszámolója 
a 2005. évi közhasznú tevékenységéről 

Alapítványunk a Békés Megyei Bíróság 20 796. számú határozatával 
1990. szeptember 27-én nyilvántartásba vett nonprofit szervezet. 1998. 
január 1-jétől közhasznú, 2002. szeptember 18-tól kiemelkedően köz
hasznú szervezetként működik. Alapvető célja: szociális tevékenység, 
családsegítés, idősek gondozása - a cél érdekében létrehozott idősek 
otthona működéséhez, fenntartásához az idős emberek szociális és 
egészségügyi ellátásához erkölcsi és anyagi támogatás. 

A 2005. évi auditált közhasznú beszámoló főbb adatai 

Megnevezés E Ft 

Összes közhasznú tevékenység bevétele 74 230 
- működésre kapott támogatás 40 316 
- közhasznú tevékenységből származó bevétel 31 705 
- egyéb bevétel 2 209 

Összes közhasznú tevékenység ráfordításai 73 922 
- anyagjellegű 23 082 
- személyi jellegű 47 043 
- értékcsökkenés 2 950 
- egyéb ráfordítások 847 

Tárgyévi közhasznú eredmény 308 
Vagyonának alakulása 

- befektetett eszközök 44 844 
- forgóeszközök 18 107 
- aktív időbeli elhatárolások 173 
- saját töke 47 615 
- céltartalék 0 
- kötelezettségek 10 185 
- passzív időbeli elhatárolások 5 324 

Az alapítvány fennállása óta tisztségviselők részére személyi kifizetés 
nem történt, az alapítványnak köztartozása nincs. A közhasznú műkö
déssel összefüggő további információk az alapítvány telephelyén hoz
záférhetők. 

Békéscsaba, 2006. május 26. 

mailto:filiaotthon@mail.globonet.hu


Városházi Esték 
2006 

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

• Június 22., 78.00 óra: VI. Csabai Szalon - békéscsabai képző
művészek kiállításának megnyitója a csabai Ifiház Art Cafféjában 

• Június 22., 20.45 óra: A Városházi Esték 2006 hivatalos meg
nyitója, virtuózparti. Közreműködnek: Pribojszki Quartett, Tátrai 
Trió. Ingyenes! 

• Június 23., 20.45 óra: Marc Camoletti: Boldog születésnapot! 
- vígjáték 3 felvonásban. A Békés Megyei Jókai Színház előadá
sa. Főbb szerepekben: Tege Antal, Komáromi Anett, Csomós La
jos, Paczuk Gabi, Tarsoly Kriszta. Rendezte: Konter László. Belé
pőjegy: 800, 1100, 1400 Ft. Az est támogatója a Békés Megyei 
Hírlap. 

• Június 24., 20.45 óra Vándorfi László: Paraszt Dekameron 
pajzán népi játék 2 részben (az előadás szünetében és azt kö
vetően szentivánéji tűzzsonglőrshow), a Székelyudvarhelyi Tom-
csa Sándor Színház előadása, rendezte: Gáspár Tibor. Ingyenes! 

• Június 25., 70.00 óra: Vásári forgatag gyerekeknek, csalá
doknak. Ingyenes! 

• Június 25., 20.45 óra: Gálaműsor az 5 éves Pro Arte Alapfo
kú 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 születésnapot! 
(Esönap) 

• Június 28., 18.00 óra: Gyermekprogram - 50 perc alatt a Föld 
körül, Tücsök Peti és Hangya Levi legújabb interaktív zenés uta
zása. Ingyenes! 

• Június 29., 20.45 óra: Cotton Club Singers: ABBA Jazz kon
cert. Belépőjegy: 1600, 2200, 2600 Ft. 

• Június 30., 79.00 óra: Szlovák nemzetiségi program - Marék 
Vrabel orgonaművész hangversenye az evangélikus nagytemp
lomban. Ingyenes! 

• Június 30., 20.45 óra: Békés Est-parti - Ftoy és Ádám-élőkon-
cert. 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 - Elisabeth - Az 
operaház fantomja - Hair - Képzelt riport egy amerikai popfesz
tiválról - Jézus Krisztus Szupersztár - István, a király. Főbb sze
repekben: Détár Enikő, Szomor György, Varga Miklós, Nagy Sán
dor, Makrai Pál, Fésűs Nelly, Janza Kata, Feke Pál. Rendezte: Du
nai Tamás és Balatoni Mónika. Belépőjegy: 1700, 2400, 2700 Ft. 
Az est támogatója a T-Mobile 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 koncertshow-ja. Rendezte: Szen
té Béla. Belépőjegy: 800, 1000, 1200 Ft. Az est támogatója a Ro
tary Klub Békéscsaba Egyesület. 

• Július 7., 20.45 óra: Ray Cooney: Páratlan páros I. - vígjáték 
2 felvonásban, a Madách Színház előadása (1. előadás). Főbb 
szerepekben: Cseke Péter, Szerednyey Béla, Tóth Enikő, Löte At
tila, Lippai László, Kökényessy Ági, Pusztaszeri Kornél. Rendez
te: Pefnes György. Belépőjegy: 1700, 2400, 2700 Ft 

• Július 8., 20.45 óra: Ray Cooney: Páratlan páros I. vígjáték 
2 felvonásban, a Madách Színház előadása (2. előadás). Főbb 
szerepekben: Cseke Péter, Szerednyey Béla, Tóth Enikő, Löte At
tila, Lippai László, Kökényessy Ági, Pusztaszeri Kornél. Rendez
te: Pefhes 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. In

gyenes! 

Jegyek vásárolhatók az Ifiházban, a Diáktanyán, a Tourinform iro
dán és a Filharmónia kirendeltségén! 

Napszakokról zenében 

Ötletes műsorválasztás, magas színvonalú előadás, talán így jelle
mezhetném röviden a Szegedi Szimfonikusok békéscsabai koncertjét. 
Ezúttal is örömmel hallhattuk, hogy az utóbbi években már tapasztalt 
fejlődésük töretlen. Sok minden egyéb tényező mellett ehhez kétség
telenül hozzájárul az a tudatos műsorpolitika, mely a zenemüvek kivá
lasztásánál figyel egyrészt a célközönségre, másrészt a zenekar lehe
tőségeire és tűrőképességére. így nyílik egy zenekar állandó karmes
terének lehetősége arra, hogy az adott műsor megtanulásán túl olyan 
„stratégiai" célok megvalósításával is foglalkozzon, mint például az 
egységes és csiszolt vonóshangzás. 

Napszakokról zenében lehetett volna a címe ezúttal hangverse
nyüknek, hiszen hajnallal kezdve és az éjszakával befejezve minden 
választott zenemű címében is utalt a nap egy-egy szakaszára. A kü
lönböző darabokat más is összekapcsolta: az egy Bartók-mű (Este a 
székelyeknél) kivételével valamennyi irodalmi vagy népköltészeti ihle
tésű. Mallarmé verse ihlette meg Debussyt az Egy faun délutánja meg
írásakor, Ibsen drámájához írt kísérőzenét Grieg, ennek egy tétele a 
Reggeli hangulat. Népi fantáziából származó látomások nyomán szü
letett Muszorgszkij Egy éj a kopár hegyen-je, vagy a Déli boszorkány, 
Dvofák alkotása. A szerzők valamennyien a XIX. század második fe
lében kialakuló nemzeti iskolák képviselői. 

Ugyanakkor nagyon változatos volt a műsor, hiszen az orosz nép
zenei forrásból táplálkozó Muszorgszkij vagy a minden ízében ma
gyar Bartók-mű mellett, felcsendült a zenei szimbolizmus sajátos szín
világát talán legjobban bemutató Debussy-opus. Merőben más han
gulatú muzsika volt Dvofák alkotása, mely elsősorban virtuozitásával 
hatott. 

Gyüdi Sándor karmester magabiztos vezénylőpálcája nyomán élet
re kelt ez a sokszínű zenei világ. A zenekar minden tagja jelesre vizs
gázott. 

FARKAS PÁL 

II Versenyvilág 

• Matematikaverseny 
A XXXV. Kalmár László matematikaversenyen a harmadik osztályos 
Tulkán Simon, a Petőfi utcai iskola tanulója második helyezést ért el, 
felkészítője Bernáthné Valastyán Szilvia. A hetedik osztályosok kö
zül Hajdú Tamás a második, Juhász Gergő a harmadik helyen vég
zett, mindketten a 10-es iskola tanulói, felkészítőjük Seres Jánosné. 

• Technikaverseny 
A Jankay-iskolában rendezték meg a városi technikaversenyt 7-8. 
osztályosok részvételével. A legeredményesebbek a következők 
voltak (zárójelben a felkészítő tanár neve): egyéni verseny - 1. Sza
bó Károly, 10-es iskola (Seres János); 2. Lovas Tamás, Erzsébethe
lyi iskola (Balogh Lászlóné); 3. Szűcs Anikó, Jankay iskola (Bári 
Sándor). Csapatverseny: 1. a 10-es iskola csapata; 2. a Jankay-is
kola csapata; 3. az Erzsébethelyi iskola csapata. A verseny kiemelt 
támogatója a Hídvégi és Timkó Kkt. volt. 

• Földrajz-földtan verseny 
Balatonalmádiban rendezték meg a Teleki Pál földrajz-földtan ver
seny országos döntőjét május 12-14-én, amelyen a 7-8. osztályo
sok megyei versenyeinek első helyezettjei, valamint a budapesti ver
seny első három helyezettje mérte össze tudását. A háromfordulós, 
kétnapos versenyen a 7. osztályosok közül Tóth Fanni, a 
10. Számú Általános Iskola tanulója kiváló eredménnyel 
a második helyen végzett. Az ország második legjobb 
földrajz-földtanosának felkészítője Mokran János. i — y • 



HIÁNY 

A Napba 
küldött levél 

GUBIS 
MIHÁLYNAK 

( 1 9 4 8 - 2 0 0 6 ) 

M i s i k é m , M i c h e l , M i s k a ! 

Bámulom a klaviatúrát, nézem a betűket, és „lefagy" az agyam, 
„lefagy" a kezem, mert lefagyott a lelkem. Nem tudom, hogy 

kezdjem. Egykori találkozásunkat a Hiány szülte. Bereznai Peti
vel beszélgettem Szentendrén, elpanaszoltam, hogy alkotómű
vészként rettenetesen magányosan érzem magam Békésben. 
Nem találok szellemi társakra, hiányzik az alkotói műhely: „Menj 
el a Gubishoz, ott él Csabán!" Megfogadtam a tanácsát. 

Az első, közösen szervezett Csalánlevesen, 1991-ben én vol
tam az asszisztensed a Hiány című előadásodnál, akkor feláll
tai és kisétáltál a falra festett jelből, ott maradt az ember nélküli 
ábra, a Hiány. 

Gubizma: „Nem vagyok a magam ellensége, de kinek va
gyok a barátja?" 

Ma délután a kisfiámmal sétálgattam a vasúti temetőben. Ke
restem székben felnőtt nagyobbik lányod, Boriska sírját, s meg
találtam az általad készített „kék-szív-napsugár" fejfát, s benned 
élő fájdalmát, a Hiányt. A Hiányt, amit kínzó sorsismétlésként 
második lánykád, Nóra ágyhoz kötött élete, s távozó fénylelke 
ásott benned tovább. 

Mesélted: nem indult a kocsid, mérgedben belerúgtál a ke
rekébe, az épp csak járókakorú, az elsőszülött Bence gyerek 

odatipegett a tetszhalott járműhöz, és lódítgatta lábacskáját a ke
rékhez, minden dühöd elszállt. Azóta felnőtt, gyerekeket nevel, 
az ő kötelessége azonosítani holttestedet. Belenőtt a Hiányba, 
de ez most nagyon nehéz. Érzékeny, jólelkű, becsületes, komoly 
fiú, nagyon szeret és tisztel Téged, de ezt tudod. Bundi kutyádat, 
ebbéli kivetülésedet, átmenetileg Kati húgodék fogadták be, nem 
tudom, hogyan viseli a Hiányt. Mint hű erőállatod, valószínűleg 
hamarosan utánad indul a szellemvilágba. 

Gubizma: „Ha lobog az életem a pernye megalázó." 
A kőfejfa-erdőrengetegben bolyongva, nyakamban lovagló 

négyéves Ábel fiam szűnni nem akaró kérdéseire - „Ki van oda 
írva, hol van Misi sírja?" - válaszolgatva kifut képzeletem a csa
bai rétre, ahol hatalmas székszobraid sorakoznak, magasodnak. 
Szétzúzza az éber álmot egy vonat a közeli síneken, sajdulok a 
valóságba: van széked, köztéri szobrod a zempléni Fonyban, 
Romániában, Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen, Ázsiában, Ka
zahsztánban, Aksaiban, Németországban. Lett volna Afrikában, 
Patagóniában, Ausztráliában, a Déli- és az Északi-sarkon, itt, ahol 
megszülettél és éltél, egy sincs. A szakmában elismertek, meg
becsültek országszerte: Szentendrén, Pesten, Miskolcon, a ha
tárainkon kívül Japántól Németországon át Finnországig hívtak 
tanítani, alkotni, kiállítani. Békéscsabán gondnokként seperted 
a járdát. Legutóbb a Munkácsy-díjról beszélgettünk, ironikusan, 
huncut szemeddel is mosolyogva ezt mondtad: „Én egy díjra vá
rok már nagyon, a nyugdíjra." Hiány van! 

Gubizma: „Saját szentélyemben másokért vagyok önző." 
Kérni nem szerettél, idegesített, ha kérned kellett, de ha tőled 

kértek, sohasem mondtál nemet, olykor többet vállaltál magad
ra, mint időd, erőd engedte. Ettől az önként vállalt kényszertől 
is kikészültél olykor. Most megmentetted egy kínai kolléga éle
tét, „önző módon" a sajátodat adtad oda egy másik emberéért. 
Hős vagy, de sajnos fekete kráterűrt hagytál ránk, a gyászos 
Hiányt. 

Gubizma: „Kinagyítva látjuk bűneinket, egy szeretett em
ber halálakor." 

Hiányom volt, amikor még nem voltál nekem, Hiányom van, 
amikor már nem vagy nekünk. 

Utólagos engedelmeddel idéztem néhány „Gubizmádat" a ta
valy megjelent A SZÉK Vasfaszobrok, avagy melankolikus ábrán
dozások című könyvedből. 

Barátod: BMZ 

Közösségi felmérés Jaminában 
Kedves jaminai lakosok! 

Az Ifjúsági Ház és Általános Társaskör egy olyan prog
ram megvalósításán dolgozik, amely lehetőséget nyújta
na Jamina városrésznek ahhoz, hogy lakói otthonosab
ban, egészségesebben, komfortosabban és biztonságo
sabban éljenek. 

A felmérés eredményei alapján szeretnénk, hogy több le
hetőséget kapjanak a jaminaiak lakókörnyezetükben a 
közösségi alkalmakra, találkozásokra, közművelődési ren
dezvények, az igényeikhez kapcsolódó programok láto
gatására. Ehhez a munkához nyújt támpontot egy kuta
tás, melynek keretében néhány fontos kérdésről szeret
nénk megtudni a városrészben lakók véleményét. 

A feltáró munka részeként minden jaminai háztartásba el
juttatunk egy kérdőívet. Ehhez kérjük az önök segítését 
is, a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével. A kérdőív 
visszaküldői között ajándékokat sorsolunk ki. 

A feltáró munka összegzésének eredményeit ön is meg
ismerheti a megrendezendő lakossági fórumokon és a 

sajtóból. 

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük! 

AZ IFJÚSÁGI HÁZ MUNKATÁRSAI 

Pedagógusnapi gondolatok 

7952. június 8. óta ünnepi köszöntők tisztelgő szavai szállnak a 
pedagógusok felé: méltatják hivatásuk rangját, társadalmi hasz
nosságukat. Jeléül annak, hogy a pedagóguspálya és az iskola 
világa a társadalom figyelmének középpontjában áll. 

A pedagógus személyisége jó vagy a rossz példa erejével hat 
a tanítványok belső világára. Lévén azonban, hogy az iskola a vi
lágra nyitja ablakát, falai közé beszüremlik az élet durva zaja is. 
E „zajártalom" ellen jószerével erőtlen a „bent" felhangzó embe
ri szó s a nemes intelem. Az iskolán kívüli világból „áteredő" vét
kek példaereje játszi könnyedséggel érvényteleníti a pedagógus 
által jóakarattal közvetített értékeket és életelveket. Mindazonáltal 
„kettős tudat" nyer életet: az egyik az iskolai, a másik a társadal
mi tapasztalatból meríti értéktartalmait. 

A „hasadt tudat" újfent egylényegűvé egyesítéséhez - miként 
az oktatási rendszer színvonalas működéséhez is - kevés a költ
ségcsökkentést célként vállaló (reform)intézkedés. Az érdemi vál
tozáshoz több kell! Például az, hogy a pedagógusok szakmai, 
emberi tartása, önérzete és értelmiségi szerepükből eredő fele
lősségvállalásuk markánsabb legyen. A minőségi változás fontos 
feltétele az is, hogy az iskolán kívüli társadalom, kiváltképpen a 
„fent" világa, jó példával járjon elöl. Végtére is, ahogy Márai Sán
dor írja: „A morál mindig felülről lefelé hat és formálja a tömeg íz
lését, neveli erkölcsét." S Z E M E N Y E I SÁNDOR 



Kommunális adó, 
de nem kell megijedni 

(Folytatás az 1. oldalról) 

kerüljön többe a város lakóinak. Ezt azzal érheti el, hogy a kom
munális adóból származó bevétel az önkormányzat számlájára 
folyik be (nem a szolgáltatóéra!), és az önkormányzat a rossz 
szolgáltatásért szankcionálhatja a feladatot ellátó céget. Példa
ként úgy, hogy a kommunális adóból befolyt összegnek megha
tározott részét visszatartja, amivel természetes módon jobb szol
gáltatásra ösztönzi a szemétszállítást végző céget, illetve egyéb 
köztisztasági feladatokra fordíthatja. A kommunális adó beveze
tésének ez a lényege. Mindannyian egy szebb, tisztább, egész
ségesebb Békéscsabát szeretnénk. A kommunális adó beveze
tése fontos lépés e cél elérésében. Nem győzzük hangsúlyozni: 
ez többletkiadás nélkül megvalósítható. 

És még valami. A kommunális adó esetében adómentesség 
állapítható meg, míg jelen esetben, amikor szolgáltatási díjat fi
zetünk a szemétszállításért, sokkal szűkebb a szociális szem
pontok figyelembevétele. A tervek szerint teljes egészében men
tesülnek a kommunális adó fizetése alól az egyedülálló, hetven 
év feletti, életvitelszerűen lakásukban élő helyi lakosok. 

Ha a város közgyűlése elfogadja a kommunális adó beveze
tését - és ez egyelőre nyitott kérdés - , akkor a lakóingatlan-tu
lajdonosoknak és az említett lakásbérleti joggal rendelkezőknek 
bevallást kell tenniük e két jogviszonyról 2007. január 15-ig. 

Az önkormányzat szeretné a lehető legteljesebb módon tájé
koztatni a helyieket a tervbe vett kommunális adó bevezetéséről, 
ezért is hívjuk és várjuk önöket a 2006. június 29-re, csütörtö
kön 15 órára összehívandó közmeghallgatásra. 

( C S . M.) 

Városvédők közgyűlése 

A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő 
Egyesület a közelmúltban tartotta évi rendes köz
gyűlését. Az egyesület elmúlt évi tevékenységé
ről dr. Simon Mihály elnök tájékoztatta a jelenle
vőket, pozitívnak ítélve az elvégzett munkát. Dr. 
Cserei Pál ügyvezető alelnök a 2005. évi költ
ségvetésről, és az idei tervezetről számolt be. 
Paulik Katalinnak, az ellenőrző bizottság elnöké

nek mondandója után Fodorné dr. Szabó Zsuzsanna terjesztet
te elő az alapszabály-módosításokat, majd dr. Simon Mihály is
mertette az egyesület 2006. évi programjait. Kiemelten foglalko
zott a július 12. és 15. között tartandó Város- és Faluvédők 25. 
Országos Találkozójával, amelyet az egyesület az önkormány
zat támogatásával rendez meg, az elnök reményei szerint nagy 
sikerrel. 

(G. B.) 

Pillanatképek 
Pillanatképek partnervárosaink életéből címmel nyílik fotókiállítás 
a Csaba Center III. emeleti folyosóján június 6-án, kedden 17 
órakor. Az önkormányzat szervezésében Skoczow, Martin, Kar-
vina és Békéscsaba életéből láthatnak pillanatképeket a nézők 
a Visegrádi Négyek szellemisége alapján. 

V. Paliasz Tavasz 
Június 1-2-3-án ötödik alkalommal rendezi meg a Paliasz Áru
ház (Trefort u. 2/1.) a Paliasz Tavasz - Az építők napjai elneve
zésű rendezvényét, amelyre szakmai és szórakoztató progra
mokkal, nagy árukínálattal várják az érdeklődőket. 

K Ö Z L E M É 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. 

A 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 kaptak. 

A kérelmet az önkormányzat épületében elhelyezett gyúj
tóiadéba, vagy levél útján lehet visszajuttatni. 

A gyűjtöláda helye: 
• Városháza, információs iroda, 

Szent István tér 7. fszt. 2. 
• Polgármesteri hivatal, 

Szabadság tér 11-17. fszt., információ 
Leveleim: 5601 Békéscsaba, Pf. 112 
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a he

lyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség 
választói névjegyzékében szereplő kisebbségi választópol
gárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt. 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

K Ö Z L E M É N Y 
A Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (5600 Békés
csaba, Luther u. 3.) értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy 2006. jú
lius 1-jétől az útiköltség-térítés házipénztári kifizetése 
megszűnik Békéscsabán. A továbbiakban az azonnali kifi
zetésre nincs lehetőség, a térítést az ügyfelek postai átuta
lással, az általuk megadott címre kapják meg. Megértésü
ket köszönjük. 

Környezettudatos önkormányzat 

Az élhetőbb környezet megteremetésének, a veszélyes hul
ladékok az eddigieknél hatékonyabb ártalmatlanításának szán
déka vezette Békéscsaba önkormányzatát, amikor csatlakozott 
ahhoz a gyűjtőponthálózathoz, amely a kimerült szárazelemek 
begyűjtését tűzte ki célul. 

A hivatalon belül az ellátó és szolgáltató osztály (korábbi ne
vén a gondnokság) épületének folyosóján helyezték el azt a 
gyűjtőedényt, ahova mindenki természetesen térítésmentesen 
helyezheti el a feleslegessé vált elemeket - tájékoztatta lapun
kat Gólya Zoltán, a hivatal osztályvezetője. 

Mint megtudtuk, a hivatal közel kétszáz alkalmazottja szor
galmasan hordja az önkormányzatnál elhelyezett gyűjtőedény
be a kimerült elemeket, de egyben arra is szeretnék ismételten 
felhívni a figyelmet, hogy ez a lehetőség mindenki előtt nyitva 
áll. Amennyiben a polgármesteri hivatalban kívánják a helyiek 
leadni a veszélyes hulladéknak minősülő elhasznált szárazele
meket, akkor az épületen belül az ellátó és szolgáltató osztályt 
keressék. Ez legegyszerűbben a hivatal hátsó bejá
rata (a belső parkoló irányából) felől közelíthető 
meg. Előre is köszönet. 

(B. P.) 

W.rM 



H I R D E T E S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános árveré
sen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát, a Békéscsaba, 
sportcsarnok melletti területekből a körgát mellett kialakítan
dó telket. 
Helyrajzi szám: 

1383., 1384., 1385/1., 1385/3., 1385/4., 1385/5. és 1396. 
Terület: kb. 26 500 m 2 . 
Beépíthetőség: A területen a szabályozási terv szerint kialakítható, 
szakmailag magas színvonalú élelmiszer-, műszaki-elektronikai, iro
datechnikai, kereskedelmi és vendéglátó-ipari létesítmény alakítha
tó ki, szálláshelyek kialakítása is lehetséges. A beépítés lehetősé
geiről a polgármesteri hivatal városépítészeti osztályán kell egyez
tetni. A megvalósítható létesítmény építési vonalát a Vízművek Rt. 
sportcsarnok felőli kerítésével párhuzamosan kell kialakítani. 
Parkolóépítés: A vonatkozó előírások szerinti parkolószám megépí
tése kötelező, melyet elsősorban a telken belül kell megoldani. Az 
önkormányzat lehetőséget biztosít a nyertes pályázónak arra, hogy 
a létesítményhez szükséges parkolók egy részét a város tulajdoná
ban lévő 1385/7. hrsz.-ú területen építse meg. A szomszédos köz
utakhoz történő csatlakozások engedélyeztetése és kiépítése a ve
vő feladata és költsége. 
Közművesítettség: A teljes közműhálózat a közelben megtalálható, 
a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel kell egyez
tetni. Az esetleges kapacitásbővítés, trafóépítés, közműkiváltások, 
illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A 
vevő köteles a közműcsatlakozásokat olyan kapacitásokkal kiépí
teni, hogy azokra a szomszédos területeken megvalósítandó ön
kormányzati létesítmények közművei csatlakoztathatók legyenek. 
Az értékesítendő terület alatt közművezetékek találhatók, amelyek 
kiváltására a beépítés függvényében szükség lehet. A közműkivál
tások elvégzése a vevő feladata és költsége. Az esetleg szüksé
gessé váló közműkiváltásokról a polgármesteri hivatal városüzemel
tetési osztályán kell tájékozódni. 

A telek kikiáltási ára: 15 000 Ft/m2 + áfa. 
Beépítési kötelezettség: Az adásvételi előszerződés aláírásától szá
mított 3 év. A beépítési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, 
ha a vevő az általa megvalósítandó létesítmény jogerős használat
bavételi engedélyét megszerzi. Amennyiben a vevő ezt a kötelezett
ségét elmulasztja, úgy köteles minden további megkezdett év első 
hónapjában évi bruttó 50 millió forint kötbért az önkormányzat ré
szére megfizetni. 

Egyéb feltételek: A vevő által megvásárolandó terület tartalmazza a 
1383. hrsz.-ú töltést is. Az ingatlan értékesítése nem jelenti az ön
kormányzat bontáshoz történő hozzájárulását, esetleges ilyen igény 
esetén az engedélyt az illetékes szakhatóságtól kell megkérni. Az 
értékesített területen található felépítmények elbontása a vevő fela

data és költsége. Az adásvételi szerződést a vevő jogutódja is meg
kötheti. A vevő köteles a beépítés során garantálni, hogy az építé
si munkák során a város által megtartott kolbászfesztiválok zavar
talanul megtarthatók legyenek. 
Az önkormányzat elsősorban kellő pénzügyi háttérrel rendelkező, a 
fent írt létesítmények megvalósításában és üzemeltetésében meg
felelő referenciát bemutatni tudó pályázók jelentkezését várja. A te
rület építési engedély alapján a szabályozási terv felhasználásával 
építhető be. A vevő köteles az általa megvalósítani kívánt létesít
mény építésiengedély-kérelmét a jogszabályok által előírt formá
ban és mellékletekkel ellátva az adásvételi előszerződés aláírását 
követő 6 hónapon belül benyújtani. Amennyiben a vevő ezt a kö
telezettségét elmulasztja, úgy az önkormányzatnak jogában áll a 
szerződéstől elállni. Ebben az esetben a vevő által kifizetett árve
rési előleg nem kerül visszafizetésre. 
Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdésé
ig a kikiáltási ár 10%-át - bruttó 47 700 000 Ft-ot - letétbe kell he
lyezni a polgármesteri hivatal pénztárában. Az árverésen részt ven
ni csak a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya által az árverési 
előleg kifizetését igazoló bizonylat birtokában, továbbá a telek vé
telárára ós a megvalósítani kívánt beruházás pénzügyi hátterének 
biztosításárára vonatkozó banki ígérvény bemutatásával lehet. 
A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb össze
get ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak 
a letétbe helyezett pénz visszajár. A visszajáró árverési előleg átuta
lásáról a polgármesteri hivatal az árverés befejezését követő 2 mun
kanapon belül gondoskodik. Az árverés a bírósági végrehajtásról 
szóló 1994. évi Lili. törvényben foglaltak figyelembevételével kerül 
lefolytatásra azzal a megkötéssel, hogy a kikiáltási ártól lefelé lici
tálni nem lehet. A minimális licitlépcső bruttó 100 Ft/m2. 

Az adásvételi előszerződést az árverést követő 30 napon belül meg 
kell kötni. Az ingatlan teljes vételárának 70%-át az adásvételi elő
szerződés aláírását követő 8 banki napon belül kell megfizetni. A 
teljes vételár maradék 20%-ának kifizetésére a végleges adásvételi 
szerződés aláírását követő 8 banki napon belül kerül sor. Amennyi
ben a vevő akár az adásvételi előszerződést, akár a végleges adás
vételi szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, vagy az ese
dékes vételárrészek megfizetésével késedelembe esik, úgy a letét
be helyezett árverési előleg bánatpénznek minősül, azt az eladó 
nem fizeti vissza. Ebben az esetben az eladó jogosult az adásvé
teli szerződés megkötésétől elállni. A végleges adásvételi szerző
dést az értékesített területre vonatkozó változási vázrajz elkészíté
sét és hatósági jóváhagyását követő 15 napon belül kell megkötni. 

Az árverés időpontja: 2006. június 29-én, 11 óra. 
Helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalóterme. 
További felvilágosítással a stratégiai-fejlesztési osztály vagyonkeze
lési csoportja szolgál. 
Telefonszám: 66/452-252/1222 

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSE 

pályázatot ír ki 
a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ 

Központi Intézménye igazgatói munkakörének betöltésére. 

Az igazgató feladata a Közép-békési Térségi Integrált Szakkép
ző Központ létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása, 
projektek megvalósítása. 
Pályázati feltétel: egyetemi végzettség. 
Az állás 2006. augusztus 1-jétől tölthető be. A megbízás hatá
rozatlan időre szól. 
Bérezés: megegyezés szerint. 
A pályázat megjelent az Oktatási Közlöny 2006. május 11-i, 
11. számában. 
A pályázat beérkezésének határideje: 

az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30. nap. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, 
Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző, 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
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A GYERMEKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 
pályázatot hirdet 

SZAKMAI HELYETTES MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 
A szakmai helyettes feladata: az intézményi főzőkonyhák szakmai 
tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A munka
kör betöltésének feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen elő
élet, szakirányú felsőfokú végzettség, legalább kétéves vezetői 
gyakorlat, felhasználói szintű számítástechnikai ismeret. Munká
ba álláskor: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít
vány, foglalkozás-egészségügyi munkaköri alkalmasság. Előny
ként értékelendő: vendéglátó-ipari vagy dietetikusi végzettség, 
élelmezésvezetői képesítés, HACCP minőségbiztosítási rendszer 
működtetésében való jártasság. A pályázathoz csatolandó: rész
letes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumen
tumtok) másolata. Az illetmény megállapítása: a közalkalmazot
tak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény rendelkezései szerint. 
A kinevezés határozatlan időre szól. A munkakör azonnal betölt
hető. A pályázat benyújtásának határideje: 2006. június 20., he
lye: Gyermekélelmezési Intézmény, Pesti István igazgató, 5600 
Békéscsaba, Bajza u. 35., telefon: 66/322-949. A borítékra kérjük 
rávezetni: „PÁLYÁZAT". 



FELHÍVÁS 

Egészségfejlesztési napok 

szervezetét, intézményét és közösségét, hogy amennyiben ne
mes céljainkkal azonosulni képesek, közös fellépéssel növeljék 
akcióink hatékonyságát. 

Tenni kívánunk magunk és embertársaink egészségének meg
óvása és a jövő nemzedék egészségtudatos magatartásának 
kialakítása érdekében. Együttesen kívánunk fellépni a szenve
délybetegségek (dohányzás, alkohol, drog), a mozgáshiány és 
helytelen táplálkozás széles tömegek egészségét károsító hatá
sai ellen. Sajnos tény, hogy betegebb nemzet vagyunk, mint amit 
társadalmi-gazdasági fejlettségünk indokolna! A jövőben el kel
lene érnünk, hogy egy „gyümölcsillatú, üdítő, természetes ala
panyagú EGÉSZSÉG" célképzete vonzóbb távlat legyen a tár
sadalom tagjai számára, mint az önpusztító életmód pillanatnyi 
örömei. 

Szabadidő- és tömegsportrendezvényekkel, játékos vetélke
dőkkel, egészséges és sikeres emberek bemutatásával, vala
mint korszerű életmódot népszerűsítő és népbetegségeket szű
rő programokkal jelen kívánunk lenni ezekben a napokban a vá
ros közéletében. 

Jöjjön el családjával és barátaival a „Férfiak egészséghete" 
programjaira! Csatlakozzon hozzánk ön is, amennyiben sikerült 
felkelteni önben az érdeklődés csíráját játékos, szórakoztató és 
minden bizonnyal sok hasznos információt közvetítő rendezvé
nyeink iránt! 

Törődjön többet egészségével! 

DR. KOVÁCS ZOLTÁN 
városi főorvos 

Férfiak egészséghete 
2006. JÚNIUS 1-10. 

Szeretettel meghívjuk a békéscsabai férfiakat és családjukat 
az alábbi rendezvényekre! 

Június 1., 8-75 óráig: II. Mogyi Középiskolai Sportparádé. 
Helyszín: a Városi Sportcsarnok és külterületei, a környező isko
lák sportpályái. A sportparádé célja: lehetőséget biztosítani Bé
késcsaba középiskolásainak, hogy összemérjék tudásukat egy 
egész napos versenyen, különböző sportágak népszerűsítése. 

Június 3., 9-75 óráig: II. Csabai Sportparádé. Helyszín: a Vá
rosi Sportcsarnok és külterülete. A program célja: a szabadidő
sport népszerűsítése, lehetőséget biztosítani Békéscsaba lakói
nak (óvodástól a nyugdíjasig) a sportolásra, a versenyzésre, a 
különböző sportágak kipróbálására. 

Június 4., 77-75 óráig: Jaminális. Helyszín: Bessenyei utcai 
sportlétesítmény. Vetélkedő és fórum csak férfiaknak. A résztve
vőknek feladatokat kell megoldaniuk: íjászkodás, fűrészelés, dró
tozás, szegelés, kőhajítás, toronyépítés, egészségügyi totó, aka
dályfutás, ételkóstolás-felismerés. Fődíj: háromnapos pihenés a 
gyomaendrődi Pájer kempingben két személy részére. 

Június 6-9-ig, naponta 8-21 óráig: „Sportolj az egészsége
dért". Helyszín: Rekreációs Központ (Andrássy út 73. II. em.). 
Ezeken a napokon minden érdeklődő férfi ingyen veheti igény
be az edzőterem nyújtotta szolgáltatásokat. 

Június 6., 13-15.30 óráig: Egészséges siker - Hogyan lehet 
egy férfi egy időben sikeres és egészséges? Helyszín: Csaba 
Center mozi. Meghívott vendégek: Frankó Attila zenész, produ
cer, Fazekas Ferenc zenész (Déjávu együttes), Grecsó Krisztián 

író, Schuch Alex mesterfodrász, Vozár Attila olimpikon, hosszú
távfutó. 77 óra: Pillanatképek partnervárosaink életéből - fotóki
állítás. Helyszín: a Csaba Center III. emeleti folyosója. A Viseg
rádi Négyek szellemisége alapján - Skoczow (Lengyelország), 
Martin (Szlovákia), Karvina (Csehország) és Békéscsaba - a tag
városok életéről szóló fotókiállítás. 

Június 7-9., naponta 14-18 óráig: „Ételünk az életünk". Hely
szín: a Csaba Center aulája. Vérnyomásmérés, vércukor-meg-
határozás, ételbemutató, salátabár. Az egészséges táplálkozás 
körében a helyszínen készítendő saláták, hidegtálak. 

Június 7., 75-77 óráig: „Divatkór - kóros divat". Helyszín: Ifi
ház. Interaktív beszélgetés. Meghívott vendég: dr. Csernus Imre 
szakpszichiáter. 70-78 óráig: A Mozgáskorlátozottak Békés Me
gyei Egyesülete szolgáltatásai. Helyszín: a Csaba Center aulája 
és a Rekreációs Centrum (Jókai u. 15.). Hagyományos és alter
natív terápiás eszközök, módszerek kipróbálása. 74-78 óráig: „A 
férfiak egészségéért - a nőkkel együtt". Zenés, táncos színpa
di bemutatók. Helyszín: a Csaba Center aulája. Ismeretterjesz
tő előadások, vetélkedő, totó, vitafórum, aerobik- és fitneszbe-
mutató. 14-17 óráig: „Nőkkel a férfiak szívéért". Helyszín: Mező
megyer, Arany János Művelődési Ház. Ismeretterjesztő előadá
sok, téma: a daganatos betegségek megelőzése, szűrés lehe
tőségei. 

Június 8., 9-75 óráig: Nyugdíjasok napja az Árpád fürdőben. 
Gyógytorna a szabadban és a vízben, szakemberek irányításá
val, helyszíni vérnyomásmérés. 13-16.30 óráig: „DADA Kaszinó" 
- Vény nélkül mindenkinek. Helyszín: a Csaba Center aulája. Já
tékos vetélkedők fiatalok és idősebbek részére. Preventív előadás 
középiskolásoknak egy gyógyult drogbeteg fiatalemberről. 

Június 9., 10-11.30 óráig: Villanások Mentális Színház, rög
tönző színházi előadás. Helyszín: Csaba Center mozi. Érzelmek 
és gondolatok megnyilatkozása férfi módra. A lelki egészség 
fontossága. A rögtönző színházi előadás nagyobb tömegeket 
vonzó, tartalmas és szórakoztató közösségi esemény, ahol a 
színészek, egy játékmester és egy zenész közreműködésével, 
a jelenlévő nézők történeteit mutatják be, különböző rögtönzé-
si technikák alkalmazásával. 70-74 óráig: Családi nap. Hely
szín: Széchenyi liget. Parlagfűgyűjtési akció. 11.30-13 óráig: „101 
Reykjavik". Helyszín: Csaba Center mozi. Filmvetítés és beszél
getés a film kapcsán a felnőtté válás nehézségeiről. 75-77 órá-
ig: „Férfiak egészsége". Helyszín: a városháza ebédlője (Szent 
István tér 7.). Játékos vetélkedő nyugdíjasoknak, gyógytorna, 
szellemi totó. 

Június 10., 9-74 óráig: „Ki a legény a gáton?". Helyszín: Vand-
háti úti atlétikai centrum. Egészségmegőrző sport- és szabad
idő-rendezvény férfiak, családok és fogyatékkal élők részvéte
lével. 8 km-es futóverseny a bátrabb férfiak számára, terepfutó
verseny, váltóverseny általános iskolák alsó tagozatos fiú tanu
lói részére, fogyatékosok kerekes székes szlalom és gyorsasá
gi versenye, családi váltóverseny. A helyszínen vérnyomás- és 
vércukorszintmérés, tanácsadás, egészségtotó. 10-14.30 óráig: 
Családi egészségnap. Helyszín: Remonda Szabadidő Lovas és 
Sportegyesület (Gyulai út 65.). Lovas terápiás bemutató, gyer
mekeknek rajzverseny, egész napos program, ebéd bográcsos 
egytálétel. 

Szervezők: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi
vatalának egészségügyi és sportosztálya, Békés Megyei ÁNTSZ, 
Védőnői Szolgálat, KEF, Békéscsabai Civil Szervezetek Szö
vetsége, Városi Nyugdíjas-egyesület Életmódklubja, Egyensúly 
Szabadidő Klub, Béthel Alapítvány Gadara Ház, Mentálhigiénés 
Egyesület, Vasútegészségügyi Kht., Őszifény Wellness Egyesü
let, Cukorbetegek Klubja, Csabai Életfa Kht., Békéscsabai Váro
si Nagycsaládosok Egyesülete, Formabontó Szabadidős Egye
sület, Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Ksz., Békéscsabai 
Atlétikai Club, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete, 
MI-ÉRTÜNK Prevenciós Egyesület 

Információ: Dr. Kovács Zoltán városi főorvos, 
telefon: 523-835 

A programot támogatja: Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormány
zata az Egészséges Városok Magyarországi 
Szövetsége tagvárosaként ezúton értesíti a te
lepülés lakosságát, hogy csatlakozva az orszá
gos akcióhoz június 4-11. között rendezi meg 
városunkban a Férfiak egészséghete című prog
ramsorozatát. Tisztelettel felkérjük városunk minden lakóját, civil 



A Perfekt Közgazdasági Szakközépiskola 
felvételt hirdet a 2006/2007-es tanévre 
érettségizetteknek szakmai gyakorlónál 
és továbbtanulási lehetőségekkel: 

1. (elsőfokú banki vagy pénzügyi vagy számviteli 
szakügyintéző (2 évj 
felsőfokú projekmenedzser-asszisztens 

3. felsőfokú kis- és középvállalkozási 
menedzser (2 év) 

4. vámügyintéző (vagy vámkezelő) (1 év) 
5. pénzügyi-számviteli ügyintéző (középfok) 
6. felsőfokú jogi asszisztens szak (2 év) 
7. felsőfokú informatikai statisztikus (2 év 
8. nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

menedzser 
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Békéscsaba, Kinizsi u. 5. 
www.perfekt.hu 

Információs vonal: 66/52-00-72 

Jaminális 
A Jamina Kerekasztal Egyesület június 3-4-én rendezi meg a 
Jaminálist Erzsébethelyen, a Bessenyei utcai sporttelepen. 
• Június 3., szombat 14-18 óra: Főzőverseny, nemzetiségi 
programok. 78 óra: A Six zenekar műsora. 79 óra: Dobshow. 
79.30 óra: A Mister együttes műsora. 20 óra: Szakolczay István 
örökzöld slágerei. 21 óra: Deák Mónika műsora • Június 4., 
vasárnap 10 óra: Jamina „Maraton" - játékos vetélkedő regiszt
rációja, megnyitója. 70.30 óra: Kirándulás Aprajafalvára - gyer
mekműsor. 77.40 óra: Formabontó torna Oláh Zsolt vezetésé
vel (a vetélkedő része). 72 óra: Jaminai Dáridó Aradszki László 
cigánydalénekessel. 72.50 óra: Vetélkedő a színpadon. 73 óra: 
Márton produkció a humor kedvelőinek. 73.50 óra: Vetélkedő 
a színpadon. 74 óra: A Pamacs Minitársulat gyermekműsora. 
74.50 óra: A vetélkedő eredményhirdetése. 75 óra: A Musical 
Stage műsora. 75.50 óra: Jamina vitéze. 76 óra: Koós János 
műsora. 77 óra: Forgács Gábor humoros műsora. 78 óra: a 
színpadon Roy és Ádám. 78.30 óra: Tombolasorsolás. 79 óra: 
Kékegyi Bubu ós barátai koncerjte. 27.20 óra: A Déjávu együt
tes koncertje. 22 óra: Tűzijáték. 22.30 óra: Sztárvendég a me-
gasztáros Szabó Leslie 

Muzsikáló udvar 
M E S E H Á Z I Z E N E I E S T E K 2006 

• Június 10., szombat 19 óra: Fábri Géza és Ivánovics Tünde 
- történelmi énekek előadása • Június 17., szombat 19 óra: 
Pravo együttes - bolgár koncert és táncház • Augusztus 26., 
szombat 19 óra: CSÍK zenekar - 1956-os emlékműsor • Szep
tember 9., szombat 19 óra: Dresch Quartett - „Élő nád" koncert 
• Szeptember 16., szombat 19 óra: Agócs Gergely és barátai 
- felvidéki muzsika. 
Helyszín a Meseház udvara, Békéscsaba, Békési út 17. Eső
helyszín: Békési út 24. • Támogatta: Békéscsaba Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté
riuma • A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk. 

Gyermeknap a Meseházban 
Június 10-én, szombaton 14 órától gyermeknapi mulatságot rendez
nek a Meseházban (Békési út 17). Zsákbamacskával, ásványvásár
ral, mesterségbemutatóval, népi ügyességi játékokkal (kardvívás, 

zsákban futás, gólyaláb), játszóházzal és vattacukorral 
várják az érdeklődő gyerekeket. 15 órától fellép a Cicus 
és Kutyus című bábelőadással a Napsugár Bábegyüttes. 
A rendezvény ingyenes. 

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

árverésen kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, Árpád sor 12. szám alatti, 

225. helyrajzi számú, 1189 m 2 alapterületű, lakóház, 
udvar, gazdasági épület megnevezésű, per-, teher-

és igénymentes ingatlanát. 

Kikiáltási alapár: bruttó 58 000 000 Ft. 
(A kikiáltási alapártól lefele eltérni nem lehet!) 
Az ingatlan felújítást, illetve az abban folytatni kívánt és engedé
lyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. 
Az árverés időpontja: 

2006. június 14., szerda 11 óra. 
Az árverés helye: 

a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalója (I. emelet), 
Békéscsaba, Szent István tér 7. 

A 225. hrsz.-ú ingatlan (volt orvosi rendelő) árverésen kialakult 
vételárát a szerződéskötéssel egy időben, egy összegben, kész
pénzben kell kifizetni, illetve átutalni. 

A szerződéskötésre nyitva álló idő: az árverést követő 30 nap. 
Az árverésen való részvétel feltételei: 
A kikiáltási alapár 10%-ának (azaz 5 800 000 Ft-nak) a letétbe 
helyezése 2006. június 14-én, szerdán 9.00 órától 10.45 óráig a 
polgármesteri hivatal pénztárában. A letétbe helyezendő összeg 
nagysága miatt készpénzben befizetni csak az árverés napján 
lehet. Ha a letéti összeget átutalással kívánja az árverésen részt 
vevő rendezni, akkor azt úgy kell megtennie, hogy a letéti összeg 
- legkésőbb az árverés napján - igazolhatóan megjelenjen Bé
késcsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP-nél 
vezetett 11733003-15345008 jelű számláján. Ez esetben a letéti 
összeg visszafizetése is átutalással történik. A befizetés tényét 
igazoló pénztárbizonylatot, illetve az átutalási megbízást az ár
verés helyszínén be kell mutatni. 
Az árverésen legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helyezett 
összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a letét
be helyezett összeg az árverés befejezését követően visszafize
tésre, illetve visszautalásra kerül. 

Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követő 
30 napon belül nem köti meg az adásvételi szerződést, vagy a 
fennmaradó 90%-os vételárrészt a szerződéskötéskor nem fize
ti meg, az általa letétbe helyezett összeg bánatpénznek minő
sül, azt az eladó nem köteles visszaadni. 
Az ingatlan megtekinthető: 

2006. június 12-én, hétfőn 10 és 11 óra között. 
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információk: 
Az árverés tárgyát képező ingatlan Békéscsaba központjában, 
természetvédelmi övezetben található. Az infrastrukturális ellá
tottsága teljes körű. 
Az ingatlanon álló főépület a múlt század első felében villasze
rű polgárháznak épült. Az utóbbi években orvosi rendelőként 
működött. Az ingatlan műszaki állapota jó. Az ingatlan felújítá
sát, esetleges átalakítását követően alkalmas többféle, lakóöve
zetben folytatható tevékenység végzésére. 

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadá
si időben a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztálya 
vagyonkezelési csoportjánál vagy a 66/452-252/1251 telefon
számon kérhető. 

5600 Békéscsaba, a i - j » J A P I _ t - j - - i 
Andrássy út 79-81. A V J e r ^ k r « - W j « ! 

InterNETkártya 
Egy igazi havidíj nélküli szolgáltatás! 
Egyéb szolgáltatásúink: domainnév-regis/trútió, 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 u 

http://www.perfekt.hu
http://www.nap-szam.hu


M O Z I M Ű S O R 

2006. június 1-14. 

Június 1-7-ig 14.30,17.15, 20.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30, 

június 8-14-ig 17.15 és 20.00 órakor: 
A DA VINCI-KÓD • 
(szinkronizált amerikai misztikus thriller) 

Június 1-7-ig 15.00,17.00,19.00, 21.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00, 

június 8-14-ig 14.30,16.45, 21.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
X-MEN 3. - AZ ELLENÁLLÁS VÉGE ® 
(szinkronizált amerikai akcióthriller) 

Június 1-7-ig 15.15,18.15, 20.45, 
június 8-14-ig 15.30 és 20.30 órakor: 

AZ ELTAKARÍTÓNŐ © 
(angol vígjáték) 
PREMIER! 

Június 1-7-ig 16.00 és 20.30 órakor: 
MECCSLABDA ® 
(amerikai-angol romantikus thriller) 
ART-kártya! 

Június 1-7-ig 17.30 és 19.15 órakor: 
AZ ÍJ © 
(dél-koreai-japán filmdráma) 
ART-kártya! 

Június 8-14-ig 19.00 és 21.00 órakor: 
UNDERWORLD 2. - EVOLÚCIÓ © 
(szinkronizált amerikai akcióhorror) 

Június 8-14-ig 15.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
JÉGKORSZAK 2. - AZ OLVADÁS • 
(szinkronizált amerikai animációs film) 

Június 8-14-ig 16.00 és 18.15 órakor: 
ANTHONY ZIMMER © 
(francia thriller) 
ART-kártya! 

Június 8-14-ig 17.15 és 19.30 órakor: 
A HALÁL KILOVAGOLT PERZSIÁBÓL ® 
(magyar filmdráma) 
ART-kártya! 

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

telefonszámon! 

^ Korhatár nélkül megtekinthető! 

O 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 

$ 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

Q 18 éven aluliak számára nem ajánlott! 

2006. JÚNIUSI AKCIÓ A KÉSZLETIG! 
- 3 részes, 400 gr-os 

merinói birkagyapjú garnitúra 29 900 Ft 
1 db garnitúrába tartozik: takaró 130 x 200 cm, 
derékalj 90 x 200 cm és párna 80 x 40 cm 

1-et f i ze t 2-t v ihe t : 
- 2 db csíkos mintás merinói báránygyapjú garnitúra 89 900 Ft 

2 db garnitúrába tartozik: 2 db takaró 130 x 200 cm, 
2 db derékaij 90 x 200 cm és 2 db párna 80 x 40 cm 

Merinóigyapjú-termékek széles választékával várjuk 
kedves vásárlóinkat a Csaba Expo ideje alatt mintaboltunkban. 

Tessék számolni, most igazán megéri vásárolni! 

Békéscsaba, Petőfi u. 2. • 
A Tesco Áruház üzletsorán 

Telefon: 442-967 
• Telefon: 453-943 

• Június 3., szombat 17 óra: A Balkán 
Táncegyüttes próbája (továbbá min
den szerdán és szombaton). Í9 óra: 
Salsa - Kubai táncklub és argentintan
gó-iskola (továbbá minden szomba
ton). 20 óra: Zenés vacsora Pedróval 
(továbbá minden szombaton) • Június 5., hétfő 
16.30 óra: A CSHKE sakkcsapatának nyilvános 
edzése (továbbá minden hétfőn) • Június 6., kedd 
18 óra: A Sors-Fonó Rögtönző színház előadása. 
Téma: Konfliktusok a családon belül • Június 7., 
szerda 17 óra: Univerzum klub (továbbá minden szerdán). 77.30 óra: 
Makett klub (továbbá minden szerdán) • Június 8., csütörtök 9 óra: 
Ruha- és cipővásár • Június 9., péntek 20 óra: ír zenei est • Jú
nius 10., péntek 21 óta: 101-es klub 

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

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

C5ABAI ^ 

F I H A 
Békéscsaba, Derkovits sor 2. • Tel.: 449-222 • Fax: 449-336 

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

• Június 2., péntek 21 óra: Örömzene a Casinóban. Fellépnek: 
Dreamsonic, Mayday Inc., Big Head and The Monkeys + jam 
session. A belépés díjtalan! 

• Június 3., szombat 18 óra: A lóvá vált menyasszony - vásári ko
média a Pierrot gyermekszínház előadásában. 21 óra: Köles Ist
ván és barátai-koncert a Casinóban. A belépés díjtalan! 

• Június 6., kedd 17 óra: A Bartók Béla-szakközépiskola néptán
cos évzárója 

• Június 7., szerda 15 óra: Beszélegtőshow dr. Csernus Imrével a 
városháza szervezésében 

• Június 9., péntek 17 óra: Beszéljünk magunkról - absztinens 
szenvedélybetegek mesélik el gyógyulásuk történetét. Az Egyen
súly szabadidőklub programja 

• Június 10., szombat 15 óra: A Darida Táncszínház évzáró bemu
tatója. 2f óra: Mondo-koncert, jó idő esetén az Ifiház teraszán. 
A belépés díjtalan! 

• Június 11., vasárnap: A Pro Arte Alapfokú Művészetoktatási Intéz
mény évzárója 

• Június 13., kedd 18 óra: A Dirty Dance Team SE táncvizsgája 
• Június 14., szerda 17 óra: A Bartók Béla-zeneiskola 

évzárója 

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A Békési 
INTeRNCT 

mailto:civil2228@mail.datanet.hu
http://www.csabahonved.hu
mailto:ifihaz@bekesnet.hu
mailto:szervezes@ifihaz.hu
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5600 BÉKÉSCSABA 

Andrássy út 18. | 

Tel.: 66/440-310 

BAV BIZOMÁNYI KERESKEDŐHÁZ ÉS ZÁLOGHITEL RT. 

Tcbb m i n t / ( ( é v t a p a s z t a l a t a 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

pályázati úton kívánja értékesíteni 
a tulajdonában lévő 

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

közművesített építési telkeit. 

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

szama: 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 
helyrajzi számú, 

898 m 2 területű ingatlanon, 6 lakás 
684 m 2 területű ingatlanon, 5 lakás 
172 m 2 területű ingatlanon, 1 lakás 
272 m 2 területű ingatlanon, 3 lakás 
619 m 2 területű ingatlanon, 3 lakás 
181 m 2 területű ingatlanon, 2 lakás 

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

Az épitési telkek eladási ára: 6720 Ft/m2 (5600 Ft + 1120 Ft áta) 

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. október 10. 
A z elbírálás várható időpontja: folyamatos, legkésőbb 

a 2006. októberi közgyűlésen. 
A pályázat benyújtásának, a formanyomtatvány igénylésének helye: 

Polgármesteri hivatal, stratégiai-fejlesztési osztály 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7, 
I. emelet 142-es iroda 
Telefonszám: 452-252/1424-es mellék 

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

START 
radio QQ9Ĝ  

Adástelefon: 324-552 
Üzleti telefon: 442-555 

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

www.startradio.hu 

A békéscsabai Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola 
(5600 BÉKÉSCSABA. GYULAI ÚT 32.. T E L E F O N : 66/445-B45) 

az alábbi álláshelyeket hirdeti meg 2006. augusztus 15-től: 
Képesítési leltétel: egyetemi végzettség - 1 fő történelem-kommuni
káció szakos tanár, 1 fő történelem-bármely szakos tanár, 1 fő ma
gyar-bármely szakos tanár, 1 fő matematika-bármely szakos tanár. 
Képesítési feltétel: főiskolai végzettség - 1 fő vendéglátó gazdasági 
szaktanár, 1 fő ének-rajz szakos tanár. 
A pályázatokat írásban, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az 
iskola igazgatójának, Benkóné Dudás Piroskának a hirdetés megjelené
sétől számított 15 napon belül. 

School of B u s i n e s s 
leti Szakközépiskola 

Éret tség ize t tek számára nyújt 
felsőfokú O K J - s szakmai képzést, 
nappali tagozatos iskolarendszerű képzésben. 
Első szakképzés 23 éves kor alatt tandíjmentes, 

ium b iz tos í to t t . 

Gazdasági informatikus 
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 

Dr. Zsilak Pál 
magánállatorvos 

Kutyák, cicák és egyéb állatok 
színvonalas ellátása, továbbá 
veszettség elleni és más védő
oltások beadása, egyedi jelölé
sek (chip), állatútlevél kiállítása. 
Rendel : 
Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2. 
(volt állatkórház) 
Telefon: 06-30/341-2404, 451-351 

"Hocz és Medvegy 'Kft. 
Békéscsaba, Kazinczy u. 31 B 

Tel lax: 442-380 • Mobil: 06-30 600-1900 

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 
garanciával. Ingyenes árajánlat 

és csomagolódobozok biztosítása. 
Raktározási lehetőség rövid idóre is. 

MSZ EN ISO 9001:2001 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

Olajcsere, kisebb javítások 
Békéscsaba, Mogyoró u. 7. 

(Dobozi út-Eiffel-toronytól Jobbra SO m-re) 
Telefon: 06-66 430-589, 06-30.2282-447 

Nyitva tartás: héttőtől péntekig 7.30-17.30 óráig 

B E K E t ' F L O A T * PLUSZ* KFT 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁROK 
GYÁRTÁSA, BEÉPÍTÉSE 

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

Polykarbonát 
Épületlakatos munkák 

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

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.bekescsaba.hu
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 

* További rcs/lclckről érdeklődjön kereskedéseinkben! 

Ankers Kft. Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 446-752, 453-770 
Orosháza, Arany J . u. 2 e Tel.: (68) 411-233 

EGYHETES SZUPERINTENZIV TANFOLYAMOK IS INDULNAK I NYÁRON! 

Autósiskola 
AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE! 

a 
Sm. A. li. C, I). 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 T A N D Í J 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 FI H (személygépkocsi) 74 650 Ft 
A l (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 I 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 tanfolyamindítás 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 
Ifj. GYULAVÁRI PÁL Opel Astra 30/218-8975 
KRIZSÁN JÁNOS Volkswagen Polo 20/920-6548 
MALATYINSZK1 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 20/382-3.706 
VARGA LAJOS F IAT Punto 30/245-9730 
ZOLNAI SÁNDOR Seat Cordoha 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 

O K ÉV-regisztrációs szám: 04-0096-04 • Akkreditál iós lajstromszám: 0462 
IVtgramakkreditációs szám: PI.H-245 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

INGATLAN 
' 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. 

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

1 Békéscsaba be lvá rosában , 7 
éve épült Gyóni Géza utcai tár
sasházban fr issen felújított, 86 
m' -es , III. emeleti téglablokkos 
lakás e ladó. Az amerikai kony
hás, nappali + 2,5 szobás lakás 
riasztóval, klímával, mosogató
géppel , beépített bútorokkal, 
egyéb extrákkal felszerelt. Irány
ár: 210 000 F t /m 2 . Érdeklődni: 
06-30/228-2307. 

1 Békéscsabán 83 m' -es . 3 s z o 
ba + étkezős, III. emeleti, egye
d is lakás a belvárosban eladó. 
Telefon: 06-30/3491-842. 

1 Békéscsabán Tölgyfa utcai III. 
emelet i , 2 szobás , e rké lyes , 
téglablokkos lakás eladó. Tele
fon: 06-30/3491-842. 

' 765 m-'-es sark i telken 2 s z o 
ba összkomfor tos és 1 s z o b a 
összkomfor tos lakás e ladó 7 
millió Ft-ért. Tel.: 06-70/940-9208. 

1 809 m 2 épí tési telek e ladó a 
Rózsakert utcában. Tel.: 06-20/ 
3594-918. 

' A Kazinczy- lakótelep 30. alatt 
III. emeleti , 57 m 2 - e s , erkélyes, 
e g y e d i s , t ég lab lokkos lakás 
eladó. Telefon: 06-70/368-4786. 

1 Békéscsabán, a Lencsési ele
jén 49 m 2 - e s , középső, konvek-
toros , egyed i gázos , k l ímás, 
szép ál lapotú, II. emeleti , tég
lablokkos lakás eladó 7.7 M Ft-
ért. Érdeklődni: 06-70/389-8251. 

1 Garázs a Lencsésin eladó. Te
lefon: 06-30/3491-842. 

I A U M I I 

• Benz in- és gázüzemű Lada S a 
mara eladó. Érdeklődni: 06-30/ 
341-2404, 325-586. 

*• " " ' • > * ' ' p ^ M 
• 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, homlokzatfestés. Marik Ist
ván, Tavasz u. 83. Tel.: 437-895, 
06-30/275-7263. 

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

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

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

• Biztonsági zár, normál és ext
ra redőny, harmonikaajtó, s z a 
lagfüggöny, reluxa, szúnyoghá
ló szerelése, javítása, kulcsmá
solás: Lencsési út 42. Tel.: 06-30/ 
233-4550, 636-135. 

• Utánfutó kö lcsönzése a L e n 
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. 

• Kf t -k . bt.-k, kkt.-k és egyéni 
vál la lkozók, f igyelem! Tapasz
talt regisztrált könyvelők vállal
ják az ön könyvelését, és ügyvi
teli tanácsadással segítik mun
káját. Telefon: 06-20/424-7187. 

• C s e m p é z é s t , h idegburkolást 
vállalok. Sipos Mihály, telefon: 
06-30/273-3191. 

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

• Bakel i t lemez, hangsza lag , -ka
zetta át í rása C D - r e . Telefon: 
448-672, 18 óra után. 

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

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

• Fűnyírást, bozótirtást, par lag
fűirtást vállalok. Telefon: 06-30/ 
366-9699, Petri. 

• Ajtók, ablakok gyártása egye
di méretre, igényes kivitelben, 
akár részletre is. Telefon: 06-30/ 
372-1160. 

• DVD-k, hifik, házimozik javítá
s a . Telefon: 06-30/626-3857. 

• Műanyag nyí lászárók, redőny, 
reluxa, harmonikaajtó, s z a l a g 
függöny, szúnyogháló, napel 
lenző, hevederzár, kulcsmáso
lás. Üzletek: Békéscsaba, Sás 
köz 6., Munkácsy u. 2. Telefon: 
457-828, 06-70/2110-961. 

• Háztartási gépek javítása. Tele
fon: 06-30/304-4622, 454-561. 

• Kovács Bt.: színes tv és videó 
javítása, antennaszerelés. Tel.: 
06-70/2796-271, 06-20/202-2025, 
630-342. 

• Segítségre van szükséged ma
tekból? Hívj feli Matematikakor
repetálás középiskolásoknak. Te
lefon: 06-30/855-7105. 

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

MUNKA 
• Ingatlanközvetítő magas kere

settel munkatársakat k e r e s , 
nem ügynöki munkára. Telefon: 
06-30/687-8627, 06-30/640-1180. 

' 300 literes hűtőláda 400 E Ft-
ért és elektromos rokkantko
c s i 150 E Ft-ért eladó. Tel.: 
06-70/940-9208. 

1 Kecsketej és te j termé- / 

kek (túró, sajt) kapha^ 
tók. Tel.: 637-004. 

http://www.czegeny
http://uw.hu
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Fő téri 
LÁTKÉP 

EGY ÉVSZÁZAD 
TÁVLATÁBÓL 

Békés nyugalmat, idilli hangulatot su
gárzó városképfotó üdvözlőlapként 

örökítette meg a Csabai Fő tér száz év 
előtti arcát. Az idők folyamán a környe
zetváltozás miatt ez a megismételhetet
len felvétel őrzi a tér máig megmaradt 
házsorának harmonikus építészeti egy
ségét. A tetődíszes, reneszánsz stílusú, 
1885-ben - Regdon Sándor terve sze
rint - bérházként épült monumentális 
ház földszintjén jobbról jól látható Fried 
Lipót kereskedő élelmiszer- és gyarma
táruüzletének céltáblája. 

A máig megmaradt patinás épület
sor képi látványa a terebélyes lombo
zatú fák takarása miatt a mai felvételen 
nem adható vissza. 

GÉCS B. 

1 , ^ s C S A B A I * " í - T (KRÓNIKA) 
J Ú N I U S 

A Békésmegyei 
KÖZLÖNY 

híreiből 
SZERKESZTI: GÉCS BÉLA 

• Uszoda a Körös-csatornán. A június elsején megnyílt uszo
da a Körös-csatornán reggel 5 órától este 9 óráig várja a fürdő-
zőket, külön időpontokban a férfiakat és a nőket. A fürdés díja 
20 fillér, ruhával 40 fillér. Úszásban alapos oktatást tartanak. 

• Halasztódó templomépítés. Úgy néz ki, hogy az új csabai 
római katolikus templom tervezett építése ismét halasztódik egy 
időre. Emiatt a régi, egytornyú templom lebontását nem lehet 
megkezdeni. 

• Aki mulat, és nem fizet. Horga Pál pincér egy árva fitying 
nélkül tért be mulatni Kozma Márton Petőfi ligeti vendéglőjébe, 
s miután ledöntött vagy nyolc korona értékű különféle italt, fize
tés nélkül távozott. Ezután Kozma két pincére fölkereste lakásán 

az ingyen mulató pincért, és a kontó fejében el akar
ták venni a ruháját. Horga ezt látva kést ragadott, az 
egyik pénzbehajtón nyolc napon túl gyógyuló sérülést 
ejtett. A késelő pincért letartóztatták. 

• Az aratók bérkövetelése. Gróf Wenckheim Frigyes 126 pár 
aratója bérmelési követeléssel állt elő arra való hivatkozással, 
hogy a februári szerződéskötéskor nem tudhatták, a nagy drága
ság miatt a marokszedők is nagyobb bért követelnek. A gróf el
zárkózott a követelés teljesítésétől. Az aratók sztrájkkal fenyege
tőztek. A békés megegyezésért Korosy László főjegyző járt köz
ben, Wenckheim gróf így méltányos béremelést ajánlott. 

• Elhunyt Lepény Pál. Lepény Pál, a község legmódosabb 
gazdája, aki 1870 és 1880 között bíró volt Csabán, 82 éves ko
rában elhunyt. Típusa volt a régi Csaba parasztnábobjainak, fel
ruházva mindazon tulajdonságokkal, amely csak a „csabanszki" 
nép privilégiuma. Mint Csaba bírája, országgyűlési képviselő, 
hangadója volt a közügyek intézésének. Olyan súlya volt sza
vainak, hogy attól sorsa függött a legfontosabb községi és me
gyei ügyeknek. Egyszerűsége mellett is a legrafináltabb politikai 
tudással rendelkezett. Magánéletében puritán jellemű paraszt
ember volt, megáldva természetes, józan gondolkodással, eré
nyekkel és földi javakkal. Acélos ereje pár napja tört meg, ked
den reggel csendesen elszenderedett. Temetése 27-én volt az al
sóvégi temetőben, ahol a gyászolók hatalmas tábora kísérte föl
di maradványait a sírhoz. 




