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KÖZGYŰLÉSI MOZAIK 

Dr. Nagy Mátyás 
az új jegyző 

Nagy várakozás előzte meg a legutóbbi közgyűlést, amely zárt 
ülésen tűzte napirendre az új jegyző megválasztását. A dön

tésről Pap János polgármester számolt be még aznap délután. 
A jegyzői állásra hatan pályáztak, egyikük visszalépett, egy má
sik pályázónak nem volt jogi szakvizsgája, így négyen mutatkoz
tak be a képviselők előtt. A közgyűlés döntése alapján szeptem
ber 1-jétől dr. Nagy Mátyás lesz Békéscsaba új jegyzője. Dr. Nagy 
Mátyás 1956-ban született, jogi előadóként, jogtanácsosként, 
majd jegyzőként dolgozott. Jelenleg a szlovák határ melletti, Ko
márom-Esztergom megyében található Nyergesújfalu jegyzője. 
A közgyűlés egyéb fontos döntéseiről az alábbiakban számo
lunk be. 
• Komplex tur iszt ikai program. Az önkormányzat megbízásá
ból a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület elkezdte a környék 
fejlesztéseinek számbavételét egy komplex turisztikai fejlesztési 
terv előkészítéséhez. A pályázat, amelyet szeptemberig kell be
adni, három területet fog át, az egyik egy vadaspark kialakítása 
a volt ifjúsági tábor helyén, ahová a Körösök vízgyűjtőterületén 
honos állatokat telepítenének. A második a jaminai bányatavak 
rekultivációja, egy olyan pihenőövezet kialakítása, ahol ökofalu 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Közmeghallgatás 
a kommunális adóról 

Jnius 29-én a városháza dísztermében csekély érdeklődés 
mellett zajlott a közmeghallgatás a kommunális adó 2007-re 

tervezett bevezetéséről. A város vezetőin, az önkormányzati kép
viselőkön és a polgármesteri hivatal munkatársain kívül alig né
hányan jöttek el, hogy elmondják véleményüket, javaslatukat a 
témával kapcsolatban. 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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Békéscsaba dicsekedhet azzal, hogy itt nyomtatták a legki
sebb újságokat. Tegnap, július 12-én, bélyegnél kisebb mé

retben itt jelent meg a Csabai Mérleg városi minilap, amely 19 x 
28 milliméteres méretével a világ legkisebb újságja. 

A minilapot a városvédők 25. országos találkozója alkalmából 
- saját rekordját megdöntve - Gécs Béla tipo-grafikus tervezte 
és szerkesztette. A 12 oldalas, két színben készült mini Mérleg 
nyomdai előkészítése a Reproform Bt., nyomtatása a Körös Print-
Pack Kft. munkáját dicséri. A világ legkisebb újságjának megje
lenését e két cég támogatta. 

Színház, 
tánc, musical 

és néha eső TOV 6 

Vártuk és megérkezett: a városháza díszudvarán idén is fel
épült a színpad és a tribün, a vendégfogadó asztalai is a he

lyükre kerültek, és június 22-én az ifiház-beli Csabai Szalonnal 
megkezdődtek a 2006-os Városházi Esték. Ezúttal már a tizedik, 
így aztán jubileumi programot ajánlhatott a közönség figyelmé
be Hrabovszki György alpolgármester, majd a Pribojszki Quar-
tett különleges blues-műsorával kigyúltak az esti fények a dísz
udvari térben. Az énekes-szájharmonikás zenekara után a Tátrai 
Trió köszöntötte latin dallamokkal az éjfélt. Másnap színházi est 
lett volna, ha nem veszi át a főszerepet egy Szeged felől érkező 
kiadós eső, így aztán maradt a harmadik nap igazi kezdésnek, 
hogy a színházbarátok se csalódjanak. A székelyudvarhelyi szín
ház társulatával Gáspár Tibor Jászai-díjas rendezte meg Vándor-
fi László Paraszt Dekameronját, hogy együtt a Munkácsy Mihály 
Emlékházzal része legyen a Szent Iván-éji múzeumi éjszakának 
is. A Dekameron, azaz (itt) jelenet-gyűjtemény a Városházi Es
ték egyik legjelentősebb produkciója lett, nemcsak azért, mert 
írója tökéletesen beleélte magát a középkori vásári mulatságok 

(Folytatás a 12. oldalon) 

Paraszt Dekameron 

http://www.bekescsaba.hu


F E L H Í V Á S 
A 20/2005. (VII. 14.) számú önkormányzati rendelet értelmében a 

Kiváló Szociális Munkáért 
kitüntetést 

minden évben egy személy vagy egy közösség veheti át a szociá
lis munka napján (november 12-én), ünnepélyes keretek között a 
város polgármesterétől. 
A kitüntetés adományozható: 
A szociális ellátásban, a rászorulók segítésében kiemelkedő telje
sítményt nyújtó személynek vagy közösségnek, aki (amely) a Bé
késcsabán élő nehéz sorsú emberekért szűkebb és tágabb környe
zetében végzett munkájával kiérdemelte a megbecsültséget. 
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
- Békéscsaba város önkormányzati képviselői, 
- a kisebbségi önkormányzatok, 
- a közgyűlés szociális és lakásügyi bizottsága, 
- a városban működő, a szociális ellátás területén tevékenykedő 

intézmények, illetve azok közösségei, 
- civil szervezetek. 
A beérkezett javaslatok értékelését a szociális és lakásügyi bizott
ság végzi. 
A kitüntetés odaítéléséről a közgyűlés dönt. 

A javaslatnak tartalmaznia kell: 
Az ajánlott személy vagy közösség pontos nevét, címét, azonosí
tó adatait (személy esetében név, anyja neve, címe, születési helye 
és időpontja), szakmai és kiemelkedő tevékenységének pontos is
mertetését, a javaslat indoklását. 
A javaslatok beküldési határideje: 2006. augusztus 15. 
Cím: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

szociális osztálya 
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. 

F E L H I V A S 
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

új kitüntetést alapított 
20/2005. (VII. 14.) számú önkormányzati rendeletében, 

Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Elismerése 

elnevezéssel. 

Az elismerés elnyerésének feltételei: 
Az elismerés kimagasló teljesítményért adományozható, olyan ma
gánszemélynek vagy közösségnek, aki (amely) Békéscsabán hosz-
szú ideje - legalább 10 éve - rendszeresen kiemelkedő színvona
lú munkát végez az élet bármely területén, vagy egy jelentős cse
lekedettel (tevékenységgel) a város jó hírnevét öregbítette. 
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 
- Békéscsaba város önkormányzati képviselői, 
- a kisebbségi önkormányzatok, 
- a közgyűlés bizottságai, 
- a jegyző, 
- önkormányzati intézmények vezetői, 
- a városban működő öntevékeny csoportok, alkotó és művé

szeti közösségek, civil szervezetek, 
- egyházak. 
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
- az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait; 
- az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás 

részletes ismertetését, méltatását. 

A kitüntetések odaítéléséről a közgyűlés dönt minősített többségű 
határozattal. A javaslatok előzetes értékelését az elismerni kívánt 
tevékenység szerint illetékes közgyűlési bizottság végzi. 

A kitüntetések október 23-án, nemzeti ünnepünkön ke
rülnek átadásra. 
A javaslatokat 2006. augusztus 15-ig kell megküldeni 
a polgármesteri hivatal jogi és önkormányzati csoport
ja részére. (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 

• A XXI. SZAZAD MÚZEU
MA CSABÁN. A Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatal az Eu
rópai Unió Regionális Operatív 
Programjának pályázatán nem
régiben sikert ért el. A XXI. szá
zad múzeuma - új kiállítóterek 
létrehozása és a bemutatkozás 
módszerének újszerű, interaktív 
eszközökkel történő fejlesztése a 
Békés Megyei Munkácsy Mihály 
Múzeumban címmel benyújtott 
fejlesztési elképzelést az irányító 
hatóságok támogatták. A pályá
zat összköltségvetése 314 millió 
forint, amely összeg 95 száza
lékát uniós és magyar központi 
költségvetési forrásból nyerte el 
a megye. A támogatás segítsé
gével a Munkácsy Mihály Múze
um a jövőben a XXI. század mú
zeumlátogatási kihívásainak is 
megfelel. A projekt megvalósítá
sa júliusban indul, 19 hónapig 
tart, a tervek szerint 2008 janu
árjára készül el. 

• ÖNSEGÍTŐ SZÜLŐKLUB. 
A gyermeküket gyászoló szülök 
önsegítő csoportjának következő 
foglalkozását július 19-én, szer
dán 16 órától tartják a Réthy Pál 
kórház (Gyulai út 18.) földszint 
4-es helyiségében. Érdeklődni 
20 órától a 06-20/354-6996-os te
lefonszámon lehet. 

• FOKOZOTT FIGYELMET 
AZ UTAKON! Az elmúlt időszak
ban megszaporodtak a balese
tek útjainkon. A meleg időben a 
rendőrség fokozott figyelmet kér 
a közlekedőktől. Ilyenkor az em
ber figyelme könnyebben lankad, 
az erős napsütés pedig időnként 
el is vakíthatja a volán mögött 
ülőket. Csak akkor kezdjünk elő
zésbe és bármilyen manőverbe 
az utakon, ha biztonsággal kö
rül tudunk előtte nézni, illetve fel 
tudjuk mérni a rendelkezésre ál
ló távolságot! Tanácsos indulás
kor megfelelő mennyiségű folya
dékot is bekészíteni az utastér
be, ez a járművezetők estében 
mindenképpen alkoholmentes 
ital legyen! 

• KÖNYVTÁROSOK TALÁL
KOZÓJA. A Magyar Könyvtá
rosok Egyesülete Helyismereti 
Könyvtárosok Szervezete július 
12-14-ig a Szent-Györgyi Albert 
középiskolában (Lencsési út 141.) 
tartja országos tanácskozását 
Kulturális örökség és turizmus 
- könyvtárak az Európai Uniós 
projektekben címmel. A három 
nap folyamán előadást tart töb
bek közt Mizsei Zsuzsanna az 
Oktatási és Kulturális Minisztéri
um főosztályvezetője, Rob De-
vis, tudományos koordinátor, dr. 
Köteles Lajos a Tessedik Sámu
el Főiskola Egészségügyi Intéze-

B E K E S C S A B A 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

p i 

tének igazgatója, dr. Ambrus Zol
tán, a Békés Megyei Könyvtár 
igazgatója, lannis Trohopoulos a 
görögországi Veria városi könyv
tárának igazgatója, dr. Erdész 
Ádám, a Békés Megyei Levéltár 
igazgatója. 

• PÁLLASZ GALÉRIA. A Pal
iasz Galériában (Paliasz Áruház, 
Trefort u. 2/1.) Dániel Csaba mű
kedvelő képzőművész Színes
ben a zárt végtelen című kiállítá
sa látható júliusban. 

• A.A. GYŰLÉS minden hé
ten kedden 18-19 óráig a Mi-Ér
tünk Egyesület központjában 
(Kazinczy u. 6/1. A.). További in
formáció a 444-846 és a 06-30/ 
938-3590 telefonon kérhető. 

M A T R I K U L A 

H Á Z A S S Á G 

Böjthe Rita és Ballá Ferenc 
Péter, Kovács Angéla és Schau-
er Gyula 

S Z Ü L E T É S 

Molnár Dániel József és dr. 
Laduver Anita leánya Anna Lau
ra, Krajcsó Zoltán és Evelley Zita 
fia Zalán Zétény, Fábián Béla és 
Bencsik Mariann leánya Dóra 
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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. 

Herczeg Tamás 
(Fidesz-MPSZ) 

JERCZEG TAMÁS az Ifjúsági Ház igazga
tóhelyettese, kutatásokat végző szociál

politikus, címzetes főiskolai docens, és ver
seskötete is megjelent már. 2002-ben jobb
oldaliként egyedül nyert egyéni körzetben. 

- Mit hozott az elmúlt négy év a tízes szá
mú választókerületben? 

- Úgy érzem, történt néhány fontos do
log, néhány kedvezőtlen döntést pedig sike
rült megakadályozni. Lehetőség van a beis
kolázásra a Szent László utcai iskolában, és 
a Lenkey utcai óvoda továbbra is fogadhat 
gyerekeket. Ebben a ciklusban készült el a 

Sarkantyú utcai idősek napközi otthona, a terület kereskedelmi ellátott
sága pedig javult azzal, hogy a Szarvasi-Berényi-Békési út sarkán 
megépült a Penny. Kerékpárral többször bejártam a körzetet és felje
gyeztem, hol vannak kátyúk, remélhetőleg nemcsak a nagyok, hanem 
a kisebbek is hamarosan eltűnnek. Városszerte offenzív útjavítási mun
kák folynak a nyáron, de a fonákság ebben az, hogy előtte évekig nem 
történt szinte semmi; nem kellett volna megvárni, hogy ilyen állapot
ba kerüljenek az utak. Pozitívum, hogy végre burkolatot kapott a Vas
vári és az Eötvös utca, a Horváth és a Trefort utcában elkészül a jár
da, megújult a Lázár utcai játszótér. Egy településnek, városrésznek 
családias hangulatot adnak a virágok, napokon belül kandeláberek
re szerelhető virágtartókat helyezünk ki a Teleki, Bocskai és Baross ut
cában, a Szarvasi és a Berényi úton. Idén sajnos csak júliustól kerül
nek ki az utcára, de legalább elkészültek, és a jövő évtől kezdődően 
tavasztól őszig pompázhatnak bennük a virágok. Igyekeztünk rendbe 
hozni a Körös partot, füvet nyírunk a köztereken és a veszélyes hul
ladék elszállítására hamarosan akciót szervezünk... 

- A szociális és lakásügyi valamint a közművelődési, ifjúsági és 
sportbizottság tagja, ezeken a területeken kutatásokat is végzett. Mit 
tapasztalt? 

- A kormányzat döntései rendkívül nehéz helyzetbe hozzák a tele

püléseket, a vidéken élő embereket, de egyelőre úgy néz ki, az önkor
mányzat jól működő szociális ellátórendszert tart fenn. Úgy tűnik, se
gélyezésre épp elegendő pénzt fordít a város, az ifjúsági garzon meg
építése pedig a fiatalok itt tartásának egyik feltétele. A közelmúltban 
készítettünk egy kutatást, a családok helyzetét vizsgáltuk; a tapasz
taltak azt mutatták, hogy a gyermeket vállalók optimistábbak azoknál, 
akiknek nincs gyerekük. A családok helyzetén bizony van mit javíta
ni, kevés a munkahely, pedig jó lenne, ha a nők a gyerekvállalás után 
biztosan számíthatnának arra, hogy lesz hol munkát vállalniuk. A civil 
közösségek helyzetéről készült felmérés szerint a Békéscsabán élők 
rendkívül fontosnak tartják a helyi közösségek szerveződéseit, az ön
kormányzatnak itt az a dolga, hogy lehetőségeihez mérten biztosítsa 
a közösségek működési feltételeit. A pályázati rendszer működik, sze
rény mértékben, de nyújt forrást a közösségeknek, a különféle tevé
kenységi köröknek, művészeknek, sportolóknak. Évek óta húzódik az 
ifjúsági koncepció elkészítése, a közelmúltban elkészült ifjúsági kuta
tásunk ennek az alapja lehet. Az ifjúságot érintő minden területen fon
tos, hogy legyen képe, elképzelése, szándéka az önkormányzatnak. 

- Az ön neve szóba került a Fidesz országgyűlési képviselő-jelölt
jeként és polgármesterjelöltjeként. Egyike azoknak, aki más pártok kép
viselőivel is jól kijön. Hogy is van ez? 

- Közhelyként hangzik, de elsősorban emberek vagyunk - csalá
dunk, személyes kapcsolataink vannak - , aztán békéscsabaiak, és 
valahol ezután jönnek a pártkötődések. Sokféle elkötelezettségünk, 
felelősségünk van, a párthovatartozás nem az első ebben a sorban. 
Az együttműködés készsége nélkül a város érdekében nem tud ha
tékonyan munkálkodni egy képviselő sem. Én sem csak fideszesek-
kel dolgozom együtt, dr. Futaki Géza, Miklós Attila és Király János bá
csi más pártok tagjai, de a velük való együttgondolkodás sokat segí
tett néhány konkrét ügy sikeres megvalósításában. Ha megbízást ka
pok valamire, igyekszem a legjobban végezni a dolgom. Megérintenek 
az emberek a maguk problémáival, nehezen élem meg, ha nincs esz
köz az érdemi megoldások eléréséhez. Öröm, ha sikerül segítenem, 
és szeretném folytatni. Ősszel ismét indulok... 

Hf 

Hrabovszki György 
(MSZP) 

JRABOVSZKI GYÖRGY a Csaba Center 
igazgatója, társadalmi megbízatású al

polgármester. 1994 óta önkormányzati kép
viselő, az előző ciklusban a szociális bizott
ság elnöke volt, ma ez a terület tartozik a 
felügyelete alá. A 14. számú választókerület 
egyéni képviselője. 

- Választókerületében mit hozott az elmúlt 
négy év? 

- Számos közvilágítási problémát oldot
tunk meg a Kenderföldeken, több járdaépí
tés fejeződik be az idén, megtörtént a szenny
vízprogram előkészítése, és van új játszóte

rünk. Az Erzsóbethelyi iskola integrációját követően olyan fejleszté
sek valósultak meg a Madách utcán, amelynek következtében kibő
vült, megújult épületben, korszerű körülmények között tanulhatnak a 
diákok, biztonságos parkolóban várhatják csemetéiket a szülők. Fon
tosnak tartom a Madách utcai kereszteződésben elhelyezett jelzőlám
pát, valamint az Orosházi út és környéke ilyen típusú fejlesztéseit. To
vábbra is vannak hiányosságok; a kerékpárutak építését nem tudtuk 
folytatni és számos utunk leterheltsége túl nagy. Úgy gondolom, a vá
ros kerületeit nem lehet egymástól függetlenül kezelni, már csak azért 
sem, mert vannak olyan neuralgikus pontok, amelyek nem egy kerü
letet érintenek. Ebben az összefüggésben meg kell említeni, hogy bár 
folyamatosan hiánnyal küszködtünk, komoly út-rehabilitációk indultak 
be, és tartanak ma is az egész városban. 

- Alpolgármesterként a szociális terület és lakásügyek tartoznak 
önhöz. 

- Amióta létezik az önkormányzat, először fordult elő, hogy veze
tő tisztségviselő közvetlenül felügyeli a szociális területet. A lakásü
gyeknél nagyon jó elődeim voltak, a lakásügyi munkacsoport, Takács 
Péter, Szilvásy Ferenc, Pap János és mások kiváló alapot teremtettek 
ahhoz, hogy hatékony legyen a munka. Az a megoldás, amely az if
júsági garzonok, az Erzsébet lakópark házai vagy az építési telkek ré
vén igyekszik otthont biztosítani a fiataloknak, komoly előrelépés még 
akkor is, ha a finanszírozhatóság érdekében a műszaki tartalmat he

lyenként csökkenteni kellett. Békéscsaba költségvetésének igen je
lentős részét viszi el a szociális szektor, a bentlakásos és nappali el
látást nyújtó intézmények, a segélyezés. Az alapellátásban folyama
tosan történtek felújítások, a Körgát sori szociális otthon beruházása 
pedig Békéscsaba eddigi legnagyobb volumenű szociális fejlesztése 
volt. Az elmúlt évek munkájára az teheti fel a koronát, ha a közgyűlés 
elfogadja a szociális intézményrendszer átszervezésével kapcsolatos 
koncepciót, amellyel hosszú távon korszerű pályára állíthatjuk ezeket 
az intézményeket. 

- A város és a Csaba Center történései több ponton összekapcso
lódnak, néha ütköznek. Mennyire tudja összeegyeztetni a Csaba Cen
terben és az önkormányzatban végzett munkáját? 

- A Csaba Center igazgatójaként alkalmazottja vagyok egy minden 
szempontból jól prosperáló vállalkozásnak, amely komoly erőt képvi
sel Békéscsaba gazdaságában, kereskedelmében, ingatlanfejleszté
sében. Alpolgármesterként olyan területet viszek, amelyben a Center 
egyáltalán nem érdekelt, legfeljebb - és egyben leginkább - támoga
tóként van jelen. Nehéz volt megélnem azt a - szerencsére csak né
hány - pillanatot, amikor vélt vagy valós érdekek „ütköztek", de a de
mokrácia erről szól: megvitatjuk az álláspontokat, a megszületett dön
téshez pedig mindenki fegyelmezetten tartja magát. Egyébként nem 
hiszem, hogy az utóbbi hónapokban a város és az engem alkalma
zó cég érdekei valóban ütköztek volna. Inkább bizalmatlanságról van 
szó. Kár, hogy ez felütötte a fejét, hiszen vannak, és lehetnének továb
bi jó példák az együttműködésre. A bankműveleti központ megépíté
sét például abszolút sikertörténetnek érzem. Meggyőződésem, hogy 
ha a Csaba Center és az önkormányzat nem tud ilyen aktívan és kor
rekten a bank elvárásaihoz idomulni, akkor nem Békéscsabán jött vol
na létre az 530 új munkahelyet jelentő beruházás, amelyet remélem, 
hasonlók követnek majd. Ez a projekt többek között arról is szól, hogy 
a magántőke és a politikum miként tud egészségesen, egymás érde
keit szem előtt tartva, egymást segítve együttműködni. Nekem a mun
kámban a Csaba Centerrel, a politikával, a választókerüle
temmel együtt kerek a világ. Ha az MSZP taggyűlése úgy 
dönt, akkor ősszel ismét megmérettetem magam. 

(M. E.) 



KÖZGYŰLÉSI MOZAIK 

Dr. Nagy Mátyás az új jegyző 
(Folytatás az 1. oldalról) 

létesülhet, kiépülhet egy skanzen a jellegzetes vízi életmód bemuta
tásával, lenne vízisport és teret kapnának az alternatív energiarend
szerek. A harmadik egy vízitúra útvonal kiépítése a Körösök völgyé
ben. A közgyűlés részletekbe menő vita után támogatta, hogy az 
egyesület mindhárom területre előkészítse a turisztikai programot, és 
pályázzon. 
• Uj tűzoltóparancsnok. A közgyűlés tavasszal pályázatot írt ki az 
önkormányzati tűzoltó-parancsnokság parancsnoki beosztásának be
töltésére. Szendi Géza, jelenlegi parancsnok augusztus 21-én nyug
díjba vonul, utódja a döntés értelmében az 1966-os születésű Kiss 
András Zoltán, jelenlegi szolgálatparancsnok lesz. A polgármester a 
testület nevében megköszönte Szendi Gézának az elmúlt 27 évben 
végzett kiemelkedő munkáját. 
• A belváros megújításáért. Az idei költségvetésben 15 millió fo
rintot különített el a közgyűlés a belváros rendezésének tervpályá
zat útján való előkészítésére. A tervpályázat célja az volt, hogy a bel
város egységes városépítészeti arculatot eredményező rehabilitáci
ós tervéhez szülessenek javaslatok, és kész projektekkel várhassuk 
az EU 2007-2013-as költségvetését. A pályázatot tavasszal írták ki, 
a beérkező pályaművekről július 18-án dönt a bíráló bizottság. A to
vábbi előkészítéshez szükséges forrást a 2007. évi költségvetésben 
biztosítja a közgyűlés. 

• Szociális intézmények korszerűsítése. A szociális intézmények 
korszerűsítését előkészítő (SZIKE) munkacsoport elkészítette jelen
tését a szervezeti korszerűsítés lehetséges irányaival kapcsolatban. 
Számba vették, milyen szociális alapszolgáltatások és szakosított 
ellátások működnek Békéscsabán, ezeket a szolgáltatásokat mely 
intézmények nyújtják, és melyek a hiányzó szolgáltatások, áttekin
tették az önkormányzati és kistérségi szervezésben ellátott felada
tokat. A közgyűlési határozat értelmében meg kell vizsgálni, gazda
ságosabbá válna-e az Egyesített Szociális Intézmény illetve a Csa
bai Életfa Kht. fenntartása kistérségi feladatok ellátásával. Az Egye
sített Szociális Intézményben vizsgálják a gazdaságilag önállóbb 
belső szervezeti egységek kialakításának lehetőségét is. A képvise
lők megfogalmazták, hogy a szférában fontos lenne több külső sze
replő (non-profit szervezetek, alapítványok, egyesületek) bevonása, 
különösen a hajléktalanok ellátása terén. 
• Szennyvízcsatornázás. Ismét egy lépéssel közelebb kerültünk a 
16-20 milliárdos szennyvízcsatornázási program megvalósításához. 
Elkészült a Kohéziós Alap pályázatához szükséges, Békéscsaba 
szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztésére vonatkozó 
előzetes megvalósíthatósági tanulmány. A tanulmány célja a rész
letes tervezés kereteinek kijelölése, a végleges megvalósíthatósági 
tanulmányban tovább vizsgálandó feladatok körének meghatározá
sa volt oly módon, hogy az ajánlott megoldások harmonizáljanak az 
EU irányelveivel. A megvalósíthatósági tanulmány készítésére, a kap

csolódó engedélyek beszerzésére, továbbá az engedé
lyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervek elkészítésé
re vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívá
sát elfogadta a közgyűlés. 

• Több mint 69 millió tervekre. A MÁV Rt. beruházásában valósul 
meg a Budapest-Lökösháza vasútvonal rekonstrukciója az EU tá
mogatásával. Az előkészítés során felmerültek olyan igények Békés
csabán, amelyek a városi gépjármű és gyalogos közlekedést tennék 
korszerűbbé, biztonságosabbá a vasúti kereszteződésekben: Mező-
megyeren gyalogos és kerékpáros aluljáró kialakítása, a Szerdahe
lyi utcánál személygépkocsi aluljáró kialakítása, a MÁV állomásnál 
gyalogos aluljáró kikötése Jamina felé. A három beruházás terve 
összesen több mint 69 millió forintba kerül, azonban milliárdos nagy
ságrendű fejlesztést hozhat az EU támogatásával városunkba. A kép
viselők szerint ilyen esélyünk ezután évtizedekig nem lesz, ezért hi
telfelvétel terhére megszavazták a tervek készítéséhez szükséges 
anyagi fedezetet. 
• Közgyűlés augusztusban? A testületben elhangzott, hogy au
gusztusban rendkívüli közgyűlést kellene összehívni az új közokta
tási törvénnyel kapcsolatos várható változások miatt. Többen úgy 
vélték, felesleges félelmet kelteni, riogatni a pedagógusokat, türe
lemmel ki kell várni, milyen törvény születik. Tekintettel arra, hogy 
ilyen összetételben már csak az októberi választásokig működik a 
testület, mégis felmerülhetnek olyan ügyek, amelyek megtárgyalása 
végett a polgármester rendkívüli közgyűlést hívhat össze augusz
tusban. 
• Kopjafák 1956 tiszteletére. A közgyűlés támogatta az 1956-os 
Emlékbizottságnak azt a javaslatát, hogy az Aradi Vértanúk Ligeté
ben az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évforduló
ja tiszteletére kettős kopjafát állítsanak. Áz avatóünnepség novem
ber 4-én lesz. 
• A Kolozsváry és Tevan családok adománya. A Kolozsváry és 
Tevan családok összesen 203 darab alkotásból és 30 000 USA dol
lárból álló felajánlása a közelmúltban megérkezett Békéscsabára. 
Az adományozók: Engel-Tevan Istvánné dr. Róna Erzsébet, Green 
Kolozsváry Ágnes, Kolo-Rose Judit, Kolozsváry-Stupler Éva, Kolozs
váry Júlia. A közgyűlés egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett az 
adomány elhelyezésére a Jankay Galéria bérleti szerződésével kap
csolatban. 
• Városi térfigyelő rendszer. A kilencvenes évek elején már napi
renden szerepelt a városi térfigyelő rendszer kiépítése, a beruházást 
akkor elhalasztotta a közgyűlés. A Luther utcai gyilkosság és az And
rássy úti szoborrongálás okán újból felmerült az igény, ezúttal a tes
tület a megvalósítás mellett döntött. A térfigyelő rendszer kiépítése 
az előzetes becslések szerint 25 millió forintba, az éves üzemelte
tése 2 millió forintba kerül. Első ütemben hét kamera telepítését ter
vezik, mégpedig a vasútállomás előtti téren, a Csaba Center főbe
járata környékén, a Korzó téren, a Munkácsy-lrányi utcánál a Lu
ther-Irányi utcák kereszteződésében, a Szent István téri OTP előtti 
területen és a Kolozsvári-Batsányi utca üzletsorán. 

MIKÓCZY ERIKA 

fjlériegl 

Esély nyári ügyelet 
Az Esély Pedagógiai Központ a következők szerint tart nyári ügye
letet: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Vandháti út 3.) - min
den szerdán 9-14 óráig; Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság (Vandháti út 3.) - minden szerdán 8-12 
óráig; Nevelési Tanácsadó (Szabó Pál tér 1/2.) - minden szerdán 
8-13 óráig. 



Baji Lajos 

Miklós Attila 

(((((Közgyűlési visszhang ))))) 
„A jegyzői pályázat sikeres volt, dr. Nagy 

Mátyás személyében megítélésünk szerint 
olyan jegyzője lesz Békéscsabának, aki kellő
en felkészült. Békéscsaba befogadó város, jó 
munkát kívánunk a messziről érkező jegyző
nek" - kezdte az MSZP tájékoztatóját Baji La
jos. Az alpolgármester újabb, a beruházás 
megvalósítása felé vezető hatalmas lépésnek 
nevezte a szennyvízcsatornázás tervezésének 
ajánlati felhívását, ez a munka jövő év máso
dik felére elkészül, utána lehet kivitelezőt ke
resni. Beszélt arról, hogy négy önszerveződő társasház felújítási pá
lyázatát bírálta el kedvezően a testület, az önkormányzat kamattá
mogatást nyújt számukra. A közgyűlés forrást biztosított a városi tér
figyelő rendszer kiépítésére. Baji Lajos hangsúlyozta, komoly társa
dalmi igényt elégít ki ezzel az önkormányzat, hiszen fontos a fej
lesztés, de fontos a meglévő értékek megóvása is. 

Miklós Attila gratulált az újonnan kinevezett 
tűzoltóparancsnoknak, majd három jelentős 
jövőbeni beruházás előkészítését emelte ki. 
Az egyik a belváros rehabilitációjának előké
szítése, melynek tervpályázatát július 18-án bí
rálják el. Ekkor választják ki azt a tervezőt, aki
vel elkezdhetik a 2007-2013 között megnyíló 
uniós forrásokhoz beadandó pályázat kidol
gozását. A másik a MÁV vasút-felújítási prog
ramja, amelynél a Békéscsabát érintő elemek 
tervezéséhez szavazott meg 69 millió forintot 
a testület. A pályázat révén mintegy kétmilli
árdos beruházás történhet a városban. A harmadik a komplex turisz
tikai program előkészítése, amelynek pályázata révén megtörténhet 
a bányatavak rekultivációja. A szocialisták a kommunális adó ren
delettervezetével kapcsolatban elmondták, hogy aki eddig kedvez
ményt kapott a szemétszállítási díj átvállalása révén, a továbbiak
ban adómentességet élvez majd. 

„Örülünk, hogy szeptember 1-jétől újból ki
nevezett jegyzője lesz Békéscsabának, ugyan
akkor sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Bé
kés megyei jogásztársadalom a jegyzőváltás 
körüli eddigi viharok miatt nem igazán moz
dult meg. Bizonyosan sok alkalmas ember van 
a megyében is, az önkormányzatra nézve ko
moly kritika, hogy helyiek alig pályáztak" -
kezdte a Fidesz tájékoztatóját Herczeg Tamás. 
A frakcióvezető kiemelte, hogy a tűzoltóknál 
viszont olyan ember lesz Szendi Géza utóda, 
aki évek óta a békéscsabai parancsnokságon bizonyítja rátermett
ségét. Hangsúlyozta, a Fidelitas aláírásgyűjtési akciójával indult, és 
a szükséges forrás megszavazásával a megvalósítás fázisába lépett 
a városi térfigyelő rendszer kiépítése, amellyel lényegesen javulhat 
a közbiztonság. A Fidesz megnyugvással vette tudomásul, hogy a 
volt 3-as iskola épületét használatra megkapja a Mozgáskorlátozot
tak Békés Megyei Egyesülete, így egy nagy értékű önkormányzati 
ingatlan kerül jó kezekbe. 

„Tóth Károly az oktatási törvény módosítá
sa miatt rendkívüli közgyűlés összehívását kez
deményezte. A szakmailag ki nem érlelt tör
vényről egyelőre semmi biztosat nem tudunk, 
az ötletsor utolsó szakaszában viszont szó van 
arról, hogy a szeptember 1-jével induló tan
évet semmilyen lényeges dologban sem érin
tik az elképzelések. Az órabankot, tantárgya
kat, pedagógus létszámot befolyásoló újítások 
jövő őszre várhatók. Elkeserítő az a mentális 
hozzáállás, amelyet egyes szocialista képvise
lők tanúsítanak az oktatással szemben" - mondta Köles István. A 
képviselő szerint nem lehet félelemkeltéssel, és kizárólag pénzügyi 
szinten közelíteni az oktatás felé. 

Herczeg Tamás 

Köles István 

Takács Péter 

Kondacs Pál 

„Júniusban sürgettem, hogy a piaccal kap
csolatban mielőbb döntsön a közgyűlés. En
nek ellenére most sem volt erre vonatkozó elő
terjesztés, ami azért is aggályos, mert jelen
tős vagyoni bevétel szükséges a költségvetés 
egyensúlyban tartásához" - mondta Takács 
Péter az MDF tájékoztatóján. A képviselő elé
gedetlen a polgármesteri hivatal szervezeti át
alakításával, előkészítés hiányában pótcselek
vésnek tartja. Ami a jegyzőt illeti, meggyőző
dése szerint Békéscsabán számos, jól felké
szült jogász alkalmas a posztra, azonban az előzőleg kavart politi
kai hullámok elriasztották a helyi jelentkezőket. Az MDF támogatta 
a szociális intézményrendszer korszerűsítését, ós támogatták négy 
társasház csatlakozását a panelprogramhoz. Takács Péter örült, hogy 
a város felhívására, amelyet a trianoni békediktátum 85. évforduló
ja alkalmából juttattak el az ország településeihez, számos válasz 
érkezett, sajnálja, hogy Békéscsabán most nem készül Trianon-em
lékmű. Még a kért százezer forinttal sem járult hozzá a testület a nán
dorfehérvári diadal 550. évfordulójára, a helyszínen állítandó emlék
műhöz, azt viszont megszavazták, hogy kopjafákat állítsanak Csa
bán 1956 emlékére. 

Kondacs Pál reményét fejezte ki, hogy már 
ebben az évben kiépül a városi térfigyelő rend
szer. Nem értett egyet a Békéscsaba 1912 Elő
re Kft. és a Békéscsabai Előre NK Kft. össze
vonásával, úgy véli ennek előnye minimális, a 
kisebb egységek hatékonyabban tudnak mű
ködni. A képviselő szerint, ha realizálódnak a 
MÁV felújítási programjához kapcsolódó tanul
mánytervek, Erzsébethely és a város össze
köttetése gyorsabb, biztonságosabb lesz. Az 
MDF-nek az a meglátása, hogy a várost veze
tő MSZP és SZDSZ koalíciója között közgyűlés előtti egyeztetés
nek nyoma sincs, emiatt sokszor bizottsági szintű munkát végez a 
testület. 

*** 
Klampeczki Béla az SZDSZ tájékoztatóján 

a közoktatási törvény várható módosításaival 
kapcsolatban megfogalmazta, hogy minden 
változást a törvény szerint hajt végre a város, 
ugyanakkor semmi nem indokolja, hogy páni
kot, bizonytalanságot keltsen bárki a diákok
ban, szülőkben, pedagógusokban. Az új tör
vényt még el sem fogadták, a végszavazása 
nem történt meg. A képviselő hangsúlyozta, át
alakítani, változtatni csak nagyon megfontol
tan, nagyon ésszerűen előkészítve lehet, a tör
vény elfogadása után. Klampeczki Béla szerint kormányok jönnek-
mennek, változnak az oktatási törvények, de az iskolákban politika
mentes, színvonalas, tartalmast munka folyik ez év szeptemberétől 
is. Ha szükséges augusztusban tárgyalnak a további zavartalan mű
ködés érdekében. 

„Őszintén örülök annak, hogy a jegyzőkér
dés végére dr. Nagy Mátyás megválasztásá
val pontot tehetünk. Úgy véljük - bár vannak 
bizonytalanságaink - , hogy az új jegyző a fe
ladatait színvonalasan el tudja majd látni. Jó 
munkát kívánunk neki és biztosítjuk az együtt
működésünkről. Egyúttal köszönjük Szedla
csekné dr. Pelle Beatrix aljegyző asszonynak 
és a hivatal minden munkatársának, hogy a 
nehéz körülmények között, támadásoknak ki
téve is magas szinten végezték munkájukat" 
- mondta Velkey Gábor. Az alpolgármester tragikusnak vélte, hogy 
olyan helyzet alakult ki, amely miatt Békéscsaba több tucat alkal
mas jogásza nem pályázott. A politika ilyen mértékű túlterjeszkedé
sét súlyos hibának nevezte. Velkey Gábor elismerően szólt arról, 
hogy az NB lll-as focicsapat feljutott az NB ll-be, és a női kézilabda
csapat megtartotta NB l-es tagságát. Úgy véli, összevonásuk jó 
alapot teremt ahhoz, hogy a csapatok a továbbiakban is 
színvonalasan szerepeljenek, és bízik abban, hogy tá
mogatottságuk nőni fog. 

Klampeczki Béla 

Velkey Gábor 

(M. E.) 
J^lérle^ 



| | Erasmus program Békéscsabán 

ATessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Kara koordinálásában nyolc 
ország (Anglia, Portugália, Lettország, Litvánia, Bulgária, Szlo

vákia, Finnország, Magyarország) fiataljai vehettek részt Békéscsa
bán egy interaktív projektben, melyet a Socrates felsőoktatási prog
ram Erasmus alprogramjának keretében, pályázati támogatásból va
lósított meg a vendéglátó csabai főiskola. A projekt koordinátora dr. 
Kiss Csilla, a gazdasági főiskolai kar idegennyelvi docense, másik irá
nyítója az intézmény részéről dr. Gurzó Imre volt. 

- Országonként öt hallgató és egy-két tanár vesz részt a prog
ramban,-a csabai főiskolát öt hallgatónk képviseli. A hároméves pro
jekt első állomása tulajdonképpen Békéscsaba, ami nagy kihívás, 
ugyanakkor megtiszteltetés is számunkra. A nyolc országból érke
zett negyven hallgató két hetet tölt nálunk, és intenzív formában -
reggeltől estig - vesznek részt a kurzuson, melynek kommunikációs 
nyelve természetesen az angol. A közös tematika alapján folyó kur
zus nemcsak az intenzív nyelvgyakorlásban válik a hallgatók hasz
nára, saját szakterületükön, szakmájukban is hasznos tapasztalato
kat szerezhetnek. Arról nem beszélve, hogy a kurzus elvégzésével 
kreditpontokat szerezhetnek. A mi hallgatóink esetében ez négy kre-
ditpontot jelent. A pontok száma országonként változó - mondta 
dr. Kiss Csilla, aki a közös tematikára vonatkozó érdeklődésünkre 
arról is beszámolt, hogy a társadalom hátrányos helyzetű közössé
geinek, csoportjainak befogadásával, integrálásával foglalkoznak a 
résztvevők, akik közt találunk leendő pedagógust, közgazdászt, szo
ciális munkást... Jövő júniusban a lettországi Daugavpils városában 

tölthet majd két hetet a negyven hallgató. A harmadik év célországát 
a következő tanévben választják ki a projekt szervezői, koordináto
rai. Békéscsabának ez már a harmadik ilyen programja, a gazdasá
gi főiskolai kar pedig hetedik éve vesz részt hasonló pályázati prog
ramokban. Az sem véletlen, hogy most a közös téma a befogadás. 
A hagyományos, „tantermi" foglalkozások mellett a hallgatók a gya
korlatban megismerkedhettek Dobozon a helyi roma közösség ha
gyományaival, kultúrájával, mindennapos gondjaival, és elmélyed
hettek a kisebbségi önkormányzat munkájában. Csorváson az au-
tista gyermekek fejlesztésével, nevelésével foglalkozó intézményben 
tettek látogatást, Mezőberényben pedig a szlovákság intézményeit, 
kisebbségi testületeit ismerhették meg. 

(V.A.) 

Békéscsaba Egészségügyéért 

Semmelweis Ignác születésének 188. évfordulójáról országszerte 
megemlékeztek az egészségügyi dolgozók. „Az anyák megmen

tőjének" tiszteletére ezen a napon kitüntetéseket, kinevezéseket ve
hettek át az orvosok, szakápolók, az egészségügyben foglalkozta
tottak. Békéscsabán ezen felül első ízben adták át a közgyűlés ál
tal alapított Békéscsaba Egészségügyéért kitüntető címet. 

Június 30-án zsúfolásig megtelt a főiskola sportcsarnoka. Tavaly 
750 egészségügyi dolgozó gyűlt össze, most több mint 800 vendé
get vártak. Békéscsaba kórháza 2004-ben és 2005-ben is elnyerte 
az Év Kórháza kitüntető címet a közepes nagyságú kórházak ma
gyarországi versenyében, ez szintén okot adott az ünneplésre. A 
megjelenteket dr. Szabó Terézia, a Réthy Pál Kórház és Rendelőin
tézet főigazgatója köszöntötte, majd következett a kitüntetések át
adása. A Békéscsaba Egészségügyéért díjat Pap János polgármes
tertől vehette át dr. Bardócz László főorvos (traumatológia) és dr. 
Árus Tibor háziorvos. Dr. Bardócz László 1971. október elseje óta 
dolgozik első és azóta is egyetlen munkahelyén, a csabai kórház
ban. Empátiája, a betegekkel való jó kapcsolata legendás, lelkiisme
retes munkája mellett a fiatal szakemberek oktatására, felkarolására 
is marad energiája. Dr. Árus Tibor 1975-ben szerezte diplomáját, 31 
éves békéscsabai praktizálása alatt rendkívüli hivatásszeretetről tett 
bizonyságot, kivívta munkatársai, betegei tiszteletét, szeretetét. 

(V.A.) 

F E L H I V A S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala egész
ségügyi osztálya tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy dr. Gö-
möriné dr. Szászi Anna gyermek háziorvos praxisát (Békéscsaba, 
Szigligeti u. 1., valamint Békéscsaba VII., Október 23. tér 1.) 2006. 
augusztus 1-jével kezdődően dr. Fekete Gréta Anna gyermek 
háziorvos veszi át. Rendelési idő: Békéscsaba, Szigligeti u. 1. 
- Hétfőn 8-10 és 14-15 óra; kedden 8-10.30 óra, tanácsadás: 

14-15.30 óra; szerdán 8-10 és 14-15 óra; csütörtökön 
8-10.30 ós 14-15.30 óra; pénteken 8-10 és 14-15 óra. 
Békéscsaba VII., Október 23. tér 1. - Hétfőn 11-12 óra; 
szerdán 11-12 óra; pénteken tanácsadás: 11-12 óra. Htériefjl 

Mától látogatható a Munkácsy-tárlat 

Páratlan élményben lehet része an
nak, aki ellátogat a Munkácsy Mi

hály Múzeumban mától, július 13-tól 
látogatható, Munkácsy-képek Ame
rikából - válogatás Pákh Imre gyűj
teményéből című, szépségében és 
látványában egyedülálló kiállításra. 
Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
a tárlat meghatározó részét az Ame
rikában élő Pákh Imre magánygyűj
teményének Munkácsy-kollekciója 
adja, amely ma a világ legnagyobb 
magánkézben lévő Munkácsy-gyűjte-
ménye. Ezeket a képeket most láthat
ja utoljára Magyarországon a közön
ség, mielőtt visszaszállítanák Ameri
kába. 

A békéscsabai, a kaposvári és a 
szegedi múzeum összefogásával a kollekciót tovább bővítették a 
Munkácsy Mihály Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria ós a Móra Fe
renc Múzeum anyagával, és először Békéscsabán láthatjuk Magyar
országon az Arad Megyei Múzeumból kölcsönzött Munkácsy-fest-
ményeket is. A Munkácsy Mihály Emlékházban lévő képekkel együtt 
Munkácsy 70 festményét láthatjuk városunkban. A korai realista kor
szakát illusztráló művek (például az Ásító inas) mellett a kiállításon 
láthatók a művész szalonképei, tájképei, továbbá portrék, és több, 
a trilógiaként emlegetett - Krisztus Pilátus előtt, Ecce homo, Golgo
ta - táblákhoz készült vázlat. A tárlaton helyet kapott a Parlament
ben látható Honfoglalás című kép egy közel hétméteres változata. 
Külön teremben mutatják be a mintegy 400 darabból álló, Munká
csy Mihály életéhez kapcsolódó használati tárgyakból, relikviákból, 
dokumentumokból, korabeli fotókból összetevődő gyűjteményt, me
lyet a festő özvegye adományozott a békéscsabai múzeumnak a XX. 
század elején. 

A kiállítás szeptember 24-ig látogatható. További információ a fan
tasztikus tárlatról a Munkácsy Mihály Múzeumban kérhető (Széché
nyi u. 9., telefon/fax: 323-377, internet: wvvw.bmmi.hu, www.munka-
csy.hu, e-mail: mmm@bmmi.hu.). 

Önarckép, J870-es évek 

http://wvvw.bmmi.hu
http://www.munka-
http://csy.hu
mailto:mmm@bmmi.hu


Városvédők országos találkozója 

AVáros- és Faluvédők Országos Szövetsége jú
lius 12. és 15. között városunkban tartja 25., 

jubileumi találkozóját, amelyre negyven település
ről mintegy 200 vendéget vártak. Az országos ta
lálkozó rendezői a Békéscsabai Városvédő és Vá
rosszépítő Egyesület valamint Békéscsaba Megyei 
Jogú Város Önkormányzata. 

A jeles eseményről az egyesület ügyvezető al
elnöke, dr. Cserei Pál és Velkey Gábor alpolgármes
ter számolt be Pap János polgármester társaságában. Az országos 
találkozót második alkalommal tartják városunkban, az 1993-as bé
késcsabai rendezvény nagyon jól sikerült, a szervezők most sem 
adják alább. A Mokos Teremben kiállítás látható Európa Nostra-dí-
jas alkotások címmel. A tárlat - amelynek megnyitója Rádai Mihály, 
a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke nevéhez fűződik - a 
város polgárai számára is nyitott, és a négy nap folyamán látogat
ható. Színes programnak ígérkezik a 13-án délután nyíló, jellegze
tes csabai termékekből összeállított bemutató és vásár, amelyre az 
Ifjúsági Házban kerül sor. Ugyancsak az ifiházban zajlik 13-án a ple
náris ülés, amelyen többek közt a térség hagyományos építészeti ér
tékeiről és természeti értékeiről hallhatnak előadást az érdeklődők. 
Köszöntöt mond vagy előadást tart dr. Cserei Pál, Pap János, dr. Var
ga Kálmán, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke, Széphegyi 

Vízipólós világsztárok Békéscsabán! 

Páratlan élményben lesz része annak, aki augusztus 1-jén és 2-án 
kilátogat a békéscsabai Árpád Fürdőbe: a magyar férfi vízilabda

válogatott ugyanis Csabára látogat, és két mérkőzést játszik Romá
nia legjobbjaival! 

Városunkban még sohasem rendeztek válogatott vízilabda-via
dalt, s most lám, ez is elérkezett. Az olimpiai, világ- és Európa-baj
noki címek sorát nyert magyar együttes a románok ellen vív majd 
kettős mérkőzést. (A női kézilabda Európa-bajnokság után a szer
vezőknek ismét sikerül sporttörténelmet írniuk a Viharsarok fővárosá
ban!) A románok elleni kettős derbire a nemrégiben véget ért buda
pesti világkupa után (mint emlékezetes, óriási csatában a magyar 
együttes az ezüstérmet szerezte meg, a románok pedig hatodikak 
lettek) és a belgrádi Európa-bajnokság (szeptember 1-10.) közötti 
időszakban kerül sor, azaz komoly felkészülési találkozóról van szó. 

A két csapat július 31-én érkezik Békéscsabára, edzéseik nyilvá
nosak lesznek. A szervezők terveznek egy szurkolói találkozót is, 
melyen a drukkereknek lehetőségük lesz dr. Kemény Dénes kapi
tánnyal, illetve Kásás Tamással, dr. Kiss Gergellyel, Biros Péterrel, 
Szécsi Zoltánnal és a többi világsztárral a közös fotózásokra, auto-
gramok „begyűjtésére". 

Belépőket a mérkőzésekre július 17-től, a Tourinform Irodában 
(Szent István tér 9.) lehet kapni. 

(sz. cs.) 

László, a hivatal dél-alföldi régiójának vezetője, Velkey Gábor, dr. Si
mon Mihály, a csabai városvédők elnöke, Forgách Balázs a Körös-
Maros Nemzeti Park tájegységvezetője és Nemes Roland városi fő
építész. Ezen a napon ünnepélyes keretek között adják át a Podma-
niczky-díjat, a városvédők legrangosabb elismerését az arra érde
meseknek. Július 14-én szekcióülésekkel és plenáris üléssel folyta
tódik a munka, Szent-lványi István EU parlamenti képviselő példá
ul a civil mozgalmak EU tagországokban betöltött szerepéről beszél, 
Herczeg Tamás pedig az ifjúság szerepéről és helyéről a városvé
dő munkában. Az est gálaműsorral zárul, a városháza díszudvarán 
a Ballasi Táncegyüttes és a Boleráz citerazenekar szórakoztatja a 
vendégeket. 

A jubileumi találkozó utolsó napján Szász Zoltánné és Paulik Ka
talin túravezetőkkel járják be környéket a résztvevők. Hazatérve re
mélhetőleg elégedetten mesélnek majd arról, mit adtak számukra a 
programok, és elmondják, milyen volt Békés megye, Békéscsaba 
a város- és faluvédők szemével. 

(M. E.) 

Emlékfát ültettek 
az olimpiai bajnokok 

„Kis jubileumához" érkezett az Élővíz-csatorna Emléktúra: a kö
zelmúltban ötödik alkalommal evezte végig egy lelkes csapat a Gyu
lát, Békéscsabát és Békést összekötő „Kis Köröst". Első alkalom
mal, 2000-ben, a három (akkori) polgármester - Dancs László, Pap 
János és Pataki István - gyürkőzött neki a csaknem 40 kilométeres 
távnak. A következő esztendőkben olimpiai és világbajnok díszven
dégeket hívtak meg a szervezők: Kőbán Rita és Wichmann Tamás 
tettek eleget a meghívásnak, tavaly Vaskuti István jött Békésbe, idén 
Pulai Imre fogadta el az invitálást. Sydney bajnokát Angyal Zoltán, 
minden idők legeredményesebb szövetségi kapitánya, a kajak-ke
nusok első számú szakembere kísérte el. 

A „ceremónia" résztvevői (balról) Sós Imre, Pulai Imre, Pankotai Gábor, 
Angyal Zoltán, Jusztin Balázs, Vaskuti István 

A főszervező, Sós Imre, a Zerge Ifjúsági és Túrasport Egyesület 
elnöke az evezés mellett további kiegészítő programokra is gondolt. 
Ennek szellemében június 10-én Angyal Zoltán, Pulai Imre, Vaskuti 
István, valamint a békési Pankotai Gábor (megyénk egyedüli kajak
kenu világbajnoka) ültetett emlékfát, az Élővíz-csatorna csabai sza
kaszán, az Árpád Fürdővel szemben, a Felső-Körös soron. Az ülte
tés tényét, idejét a helyszínen kis emléktáblák őrzik. A pillanat ün
nepélyességét még a zuhogó eső sem tudta elrontani... Az emlék
faültetést követően a polgármesteri hivatalban dr. Cserei Pál, a Bé
késcsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület ügyvezető alelnö
ke ismertette az Élővíz-csatorna történetét, mutatta be Békéscsa
bát, majd a résztvevők megtekintették Közép-Békés három városá
ról készült filmet. S hogy a vendégek nem mehettek el 
úgy, hogy ne kóstolták volna meg a valódi csabai kol
bászt, annál mi sem természetesebb... 

(sz. cs.) 



FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által első lakástulajdon 
megszerzéséhez nyújtható kamatmentes kölcsön támogatás igénylésére 

Támogatás iránti kérelmet azon Békéscsaba közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar 
állampolgárok, vagy érvényes tartózkodási, bevándorlási, illetve lete
lepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok, vagy mene
kültként elismert személyek nyújthatnak be, akik Békéscsaba köz
igazgatási területén kívánják első otthonukat felépíteni, vagy megvá
sárolni. 
A támogatást igényelhetik: házaspárok, élettársak, kiskorú gyerme
keikejt nevelő egyedülálló személyek. 
Az önkormányzati támogatás saját erőnek minősülő pénztámogatás, 
amely nyújtható: 
1. Lakás (új vagy használt) vásárlásához a végleges (ügyvédileg 

ellenjegyzett) adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon 
belül az alábbi jogcímeken: 
- vételárhátralék csökkentésére vagy kiegyenlítésére, amennyiben 

az önkormányzati támogatás folyósításáig a vételárból (az adás
vételi szerződés szerint) legalább az önkormányzati támogatás
nak megfelelő összegű tartozás áll fenn; ebben az esetben a tá
mogatás összege az eladót illeti; 
pénzintézeti hitel csökkentésére, amennyiben az önkormányzati 
támogatás folyósításáig a vételár (az adásvételi szerződés sze
rint) kiegyenlítésre került, azonban a lakás megvásárlásához -
pénzintézeti szerződéssel igazoltan - legalább az önkormányza
ti támogatásnak megfelelő összegű lakáshitel-tartozás áll fenn, 
és a pénzintézet elfogad előtörlesztést, valamint hozzájárulását 
adja az önkormányzati jelzálogjogbejegyzéshez az ingatlan-nyil
vántartásba; ekkor a támogatás összege a hitelt folyósító pénz
intézethez kerül átutalásra. 

Lakásvásárlás esetén önkormányzati támogatás akkor igényelhető, 
ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója (házastársa, 
gyermeke, szülője, testvére, egyenes ágbeli rokona) és nem élet
társa. 
Magánkölcsön, illetve nem pénzintézeti kölcsön kiegyenlítésére tá
mogatás nem nyújtható. 

2. Lakás építéséhez a használatbavételi engedély kiadásáig, ameny-
nyiben az igénylők rendelkeznek hatósági építési engedéllyel, és 
igazolják (a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi tulajdo
nilap-másolattal), hogy az építési telek tulajdonukat képezi. 
A kamatmentes kölcsön összege - rászorultságtól és szociális hely
zettől függő differenciált támogatás keretében - minimum 100 000 
Ft, maximum 800 000 Ft lehet. 
A támogatás visszatizetését havi egyenlő - minimum 5000 Ft, ma
ximum 14 000 Ft összegű - részletekben, és legfeljebb 5 év alatt 
kell teljesíteni. 

Az önkormányzati kamatmentes kölcsön visszafizetése a szerződés 
megkötését követő maximum 12. hónap első napjától esedékes. 
Az önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba a kölcsönösszeg ere
jéig jelzálogjogot, a kölcsön visszafizetésének időtartamára elide
genítési és terhelési tilalmat jegyeztet be. 

Első lakástulajdon megszerzésének kell tekinteni azt az esetet is, 
amikor az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyer
mekének 
a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan 

lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés 
útján került a tulajdonukba, vagy 

b) a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, 
haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélve
ző bent lakik, vagy 

c) önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszony
hoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya van, 
azonban arról - támogatás iránti kérelme számára kedvező el
bírálása esetén - érvényesen írásban lemond, és a bérbeadó 
azt írásban elfogadja. 

A lakás építéséhez, illetve új vagy használt lakás vásárlásához nyújt
ható kamatmentes kölcsön iránti kérelmek elbírálásakor előnyben 
részesíthető, aki 
a) legalább 2 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkezik; 
b) gyermeke(ke)t nevel; 
c) önkormányzati bérlakás bérlője, különös tekintettel az Erzsébet 

lakópark l-ll. ütem lakóegységeiben, az Ifjúsági garzonházban, 
valamint az Irányi u. 4-6. szám alatt átmeneti elhelyezést nyert 
bérlők; 

d) szociális rászorultság alapján bérbe adható önkormányzati bér
lakás iránti érvényes kérelemmel rendelkezik, amelyet a támo
gatási kérelem elbírálását megelőző legalább egy éve benyújtott. 

A kamatmentes kölcsön támogatás iránti kérelmet formanyomtatvá
nyon kell benyújtani. 
A formanyomtatvány igénylésének, a kérelem benyújtásának helye: Pol
gármesteri hivatal, Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. földszint 5-ös 
iroda, telefon: 452-252/4019, 4011-es mellék. 
A formanyomtatvány a www.bekescsaba.hu honlapról is letölthető. 

A kérelem benyújtásának határideje: 2006. augusztus 31. 
A kérelmek elbírálása a szociális és lakásügyi bizottság hatásköre. 
A kérelem elbírálásának várható időpontja: 2006. szeptember 
A támogatás várható kifizetése (átutalása): 

2006. október hó folyamán. 

Közmeghallgatás 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A megjelenteket Pap János polgármester köszöntötte, majd el
mondta, az önkormányzat tisztább, egészségesebb várost szeret
ne, mégpedig úgy, hogy közben a lakosság terhei ne nőjenek. 

A felszólalók egyike arról beszélt, hogy a kommunális adót laká
sonként vetik ki, ezért ugyanannyit fizet egy idős házaspár, mint egy 
ötgyermekes család. A következő idősebb úr egyetértett a kom
munális adó bevezetésével, azzal viszont nem, hogy az évi 9000 
forintot két részletben kelljen fizetnie, havonta szeretné! A harma
dik felszólaló hiányolta a részletes kalkulációt arról, hogy mennyi a 
szemétszállítási díj, mennyi pénz folyik be majd az adóból. Az utol
só hozzászóló szerint el kellene gondolkodni, hogyan lehetne arra 
ösztönözni a lakosságot, hogy minél kevesebbet szemeteljünk. 

A felvetettekre Pap János polgármester és Baji Lajos alpolgár
mester reagált. Elhangzott, hogy a törvény a kommunális adót la
kásonként fogalmazza meg, évi két részletben fizetendő, a jegyző 

és a polgármester egyéni kérésre mérlegelheti a részlet
fizetést. A városban mintegy 27 000 lakás van, ennyi
szer 9000 forint az évente beszedhető kommunális adó. 
A szemét mennyisége alapján fizetik ki a szolgáltató dí-

ját, a fennmaradó összeg egy részéből a kommunális adó behajtá
sával kapcsolatos költségeket finanszírozzák, és költenek például 
a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kampányra. 

Bármilyen további kérdéssel, javaslattal kérjük, forduljanak a 
polgármesteri hivatal munkatársaihoz, a város képviselőihez vagy 
a Csabai Mérleghez (telefon/fax: 523-842, e-mail: csabai.merleg® 
bekescsaba.hu). 

(M. E.) 

http://www.bekescsaba.hu
http://bekescsaba.hu


M O Z I M Ű S O R 

2006. július 13-26. 

Július 13-19-ig 14.30, 17.15, 20.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30, 

július 20-26-ig 15.00, 
csak pénteken és szombaton 21.30 órakor: 
SUPERMAN VISSZATÉR © 
(amerikai akciófilm) 

Július 13-19-ig 14.45, 16.15, 17.45, 19.15, 
csak szombaton és vasárnap 11.00, 

július 20-26-ig 14.30, 16.00, 17.30, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
TÚL A SÖVÉNYEN • 
(szinkronizált amerikai animációs film) 

Július 13-19-ig 16.00 és 21.00 órakor: 
GUANTANAMO • 
(angol filmdráma) ART-kártya! 

Július 13-26-ig 21.00 órakor: 
ISMERETLEN HÍVÁS » 
(amerikai horror) 

Július 13-19-ig 15.00,17.15 és 19.15 órakor: 
KEBAB KAPCSOLAT © 
(német vígjáték) ART-kártya! 

Július 14-én 18.15 órakor: 
FEHÉR TENYÉR © 
(magyar filmdráma) 

Július 13-19-ig 18.15, 20.30, 
július 20-26-ig 17.45 órakor: 

VÁLTOZÓ IDŐK © 
(francia filmdráma) ART-kártya! 

Július 20-26-ig 14.30,17.15, 19.00, 20.00, 
csak pénteken és szombaton 22.30, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
KARIB TENGER KALÓZAI 2. - HOLTAK KINCSE © 
(szinkronizált amerikai kalandfilm) PREMIER! 

Július 20-26-ig 17.15 és 21.00 órakor: 
HULIGÁNOK © 
(amerikai filmdráma) 

Július 20-26-ig 19.15 órakor: 
A HARAG NAPJA © 
(magyar-angol kosztümös thriller) ART-kártya! 

Július 20-26-ig 15.00 és 19.30 órakor: 
BAB' AZIZ - A SIVATAG HERCEGE • 
(francia-tunéziai-magyar filmdráma) ART-kártya! 

A filmek kezdési időpontja módosulhat. 
Aktuális információ a szórólapon, illetve érdeklődjön 

az 524-500-as telefonszámon! 

^ Korhatár nélkül megtekinthető' 

O '2 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 

Q 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

Q 18 éven aluliak számára nem ajánlón! 

2006. JÚLIUSI AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG! 
- mágneses lepedő 9 900 Ft 
- mágneses derékalj gyapjúból 25 500 Ft 
- nyári takaró (130 x 200 cm) 15 600 Ft 

• A Tesco Áruház üzletsorán ~^V—--\ **AÍ 
Telefon: 453-943 

A BÉKÉSCSABAI 
CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
a Phare Access 2003 program keretében lét
re kívánja hozni a Békéscsabai Civil Kerek
asztalt, melynek alakuló ülésére ezúttal tisz
telettel és szeretettel meghívják minden érdek
lődő békéscsabai civil szervezet vezetőjét. 

A Békéscsabai Civil Kerekasztal alakuló ülésének 
időpontja: 2006. július 20., csütörtök 15 óra, 
helyszíne: Békéscsaba, polgármesteri hivatal, díszterem. 

További információ kérhető Váradiné Nagy Erika projektasszisz
tenstől az alábbi elérhetőségeken: Békéscsabai Civil Szerveze
tek Szövetsége, Békéscsaba, Árpád sor 2/5., telefon: 451-163, 
06-30/544-6273, e-mail: civilszovetseg@bekesnet.hu 

A Békéscsabai Civil Kerekasztal 
létrehozását az Európai Unió támogatja. 

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

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

• Július 17., hétfő 18.30 óra: Gazdálkodj okosan! - internetes 
kereskedelmi és üzleti találkozó 

• Július 17-21., hétfő-péntek: Tini stílus tábor tinédzser korú 
lányok részére, szervező Kecskeméti Judit 

• Július 17-21., hétfő-péntek: Tánctábor a Darida Táncszínház 
szervezésében 

• Július 21., péntek 17 óra: Fessünk valamit! - az Egyensúly 
Szabadidőklub programja 

• Július 24., hétfő 18.30 óra: Gazdálkodj okosan! - internetes 
kereskedelmi és üzleti találkozó 

• Július 24-28., hétfő-péntek: DÖK tábor 14-18 évesek részé
re, szervező Zsótér Mária 

• Július 24-28., hétfő-péntek: Musical tábor 14-22 évesek ré
szére, szervező Somogyvári Csilla 

• Július 30., vasárnap 10 óra: Játszótéri nyár Mezömegyeren 
a sportpályán a Mezőmegyeri Fiatalok Klubja együttműködé
sével, szervező a Táliber Közhasznú Alapítvány 

• Július 31.-augusztus 5., hétfő-szombat: Megyei színjátszó 
tábor 8-22 évesek részére. A bentlakásos tábor helyszíne az 
Arany János Kollégium, szervező 
Somogyvári Csilla 

AZ IFIHÁZ INTERNETSZOLGÁLTATÓJA A Békési 
INTERNET 

mailto:civilszovetseg@bekesnet.hu
mailto:ifihaz@bekesnet.hu
mailto:szervezes@ifihaz.hu


A BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 
(Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.) 

Készenléti Szolgálata 
a 06-20/801-8014 

telefonszámon bármikor hívható a gyermekkel kapcsolatos 
krízishelyzetben azonnali segítség, tanácsadás 
vagy tájékoztatás céljából. 

XEROX GVORsnvomDn XEROX 

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

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

5600 Békéscsaba, M . I V ' i t f A p t i - i- - i -
Andrássy út 79-81. A W t , e r " A P k p c s o W , -a! 

InterN E Tkártya 
Egy igazi havidíj nélküli szolgáltatási 
Egyéb szolgáltatásaink: domainnév-regisztráció, weboldalkészítés, bérelt 

VOMHU internetszolgáltatás, előfizetéses díjcsomagok, weboldal-üzemeltetés 
Tele fon : 6 6 / 4 5 1 - 8 2 2 * T e l e f a x : 66/528 -091 * w w w . n a p - s z a m . h u 

A Csabai Életfa Kht. 
az alábbiakban tájékoztatja tisztelt támogatóit 

2005. évben végzett tevékenységéről: 

A kht. célja: 
Életkoruk, egészségi állapotuk miatt rászorult, nyugdíjkorhatárt be
töltött, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő idős embe
rek élethosszig tartó ellátása, személyre szabott gondoskodás, bent
lakással. 
Az éves beszámoló eredménykimutatása (E Ft) 

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 129 594 
Vállalkozási tevékenység bevétele: 8 444 
Összes bevétel: 138 038 
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 129 608 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 8 487 
Összes ráfordítás: 138 095 
Tárgyévi vállalkozási eredmény: - 43 
Tárgyévi közhasznú eredmény: - 14 
Összes tevékenység eredménye: - 57 

Tevékenység: 
A Csabai Életfa Nyugdíjasház 6 éve működik, nyújt szociális szol
gáltatást, emelt szintű elhelyezést idősek otthonában. Az 1999-ben 
újonnan megépült létesítmény Békéscsaba Megyei Jogú Város Ön
kormányzata tulajdona, mint ahogy a működtetést végző közhasz
nú társaság is. Egyedülállók, házaspárok és élettársak számára biz
tosít nyugodt életkörülményeket, tartalmas elfoglaltságot, biztonsá
got és kényelmet, élethosszig tartó ápolást-gondozást. Hagyomány
teremtő céllal rendszeresen tart többek között szlovák nemzetisé
gi napot, játéknapot, Őszi zsongás címmel rendezvénysorozatot. 

A közhasznúsági beszámolót az alapító 2006. május 11-i ülésén fo
gadta el. 

Elérhetőség: Csabai Életfa Nyugdíjasház 
Békéscsaba, Lencsési út 85. 
Honlap: www.eletfakht.hu 
E-mail: eletfakht@bekesnet.hu 

START 
rádió g g » g 

Adástelefon: 324-552 
Üzleti telefon: 442-555 

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

www.startradio.hu 

Békéscsabán a jelzőlámpás 
forgalomirányító készülékek 
üzemeltetését 

a FORG-TECH Kft. 
VÉGZI. 

Címünk: 
Békéscsaba, Berényi út 144/1. 
Észrevételeikkel kapcsolatos 
bejelentéseiket az 528-)50-es 
telefon/fax/üzenetrögzítő számon 
tehetik meg. 

SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ 
MAGÁNRENDELÉS! 

Értesítem kedves betegeimet, 
hogy magánrendelőm 

elköltözött a Sas Patika fölé 
(Szent István tér 6.) 

Dr. Rucz Árpád 
osztályvezető főorvos 

megyei szakfelügyelő orvos 
Bejelentkezés: 

hétfőtől péntekig 10-14 óráig. 
Telefon: 437-509 

School of B u s i n e s s 
Üz le t i 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. 
Kollégium 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 

»Sárga Telefon« 

SZAKMAI TUDAKOZÓ 

(66) 325-769 
Munkanapokon 8-18 Óráig 

Mocz és Medvegy %ft. 
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 időre is. 

MSZ EN ISO 9001:2001 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

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

{Dobozi ut Eiflel-loronyiol Jobbra 50 m-re) 
Teleion: 06-66/430-569, 06-30/2282447 

Nyitva tartás: héttőtől péntekig 7.30-17.30 óráig 

BEKES*FLOAT* 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) 

'Sé AUTOUVEG 
^ CENTRUM 

S z a r v a s i ú t 9 . , 
Hat ház u. sarok 

T e l e f o n : 4 5 0 - 3 5 8 

Szélvédő-autóüveg, 
napfénytető eladása 

és szerelése, biztosítós 
üvegkárok ügyintézése 

T E M E T K E Z E S 
A Temetkezési Vállalat 
ÁLLANDÓ 24 órás 
MEGYEI ÜGYELETÉNEK 
új száma: 

447-897 
Békéscsaba, Petőfi u. 4. 

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

mailto:gyorsnyomda@gyorsnyomda.com
http://www.gyorsnyomda.com
http://www.nap-szam.hu
http://www.eletfakht.hu
mailto:eletfakht@bekesnet.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 részletekről 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 TANFOLYAM INDUL! 

Autósiskola 
AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELL A SZERENCSE! 

N E K E R E S S E MÁSHOL! 
I L Y E N EREDMÉNYES ÉS G Y O R S TANFOLYAMOT 

ÚGYSEM TALÁL! 
Sm, A, fí, C, E KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK! 

2006. július 18-án, 8 órakor Békéscsabán, a Lázár u. 2. alatt 
(a bútorbolt mellett)! 

Orvosi alkalmasságit és igazolványképet hozzon magával! 

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

N Y Á R I A K C I Ó . ' ÁRAINKAT LEFARAGTUK! 
A T A N D Í J ÉS A V IZSGADÍJ 30%-ÁNAK V ISSZAIGÉNYLÉSE E S E T É N 

ÁRAINK R E N D K Í V Ü L K E D V E Z Ő E K : 
Sm Imoped) 26 670 Ft B (személygépkocsi) 
AJ (motorkerékpár) 40 ISII Ft C (tehergépkocsi) 
Ak (motorkerékpár) 42 560 Ft E (nehézpótkocsi) 
A (motorkerékpár) 57 750 Ft E (ha C-re is jelentkezik) 

66 150 Ft 
109 340 Ft 
62 258 Ft 
42 25K Ft 

M I M I N D A N N Y I A N S Z Á M Í T U N K O N O K K K 
POZSÁR JÓZSEFNÉ ügyvezető igazgató 20/912-7057 
POZSÁR JÓZSEF iskolavezető, K R F . S / . 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 l'olo 30/279-5490 
FÖLDI BÉLA Volkswagen l'olo 20/805-3717 
GYULA* \ K I PÁL Nissan Almera ,<o 475-8303 
ÜJ. GYULAVÁRJ PÁL Opel Aj tr i 30/218-8975 
KRIZSÁN J Á N O S Volkswagen Polo 20/920-6548 
MALATYINSZKI GYÖNGYI Suzuki Swift 20/322-4908 
PÁL i s r v Á N Citroen Xsara 30/374-9331 
POZSÁR Z S O L T Peugeot 206 20/519-8399 
SZABÓ KRISZTIÁN Audi KI) 2(1 382-3706 
\ \H(,\ LAJOS FIAT l'unlo 30/245-9730 
ZOLN \ l SÁNDOR Seat Cordoba 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 

OKtW-regisztrációs szám: 04-0096-04 " Akkreditációs lajstromszám: 0462 
I'rogramnkkreditációs szám: IM.11-245 

iszapszivo 
kölcsönzése 

kezelővel együtt is. 

Ingyenes GARDENA 
szaktanácsadás! 

Telefon: 
06-30/9381-681 

A VÁSÁRHELYI PAL 
MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA 

KÉMIA-BIOLÓGIA 
MAGYAR-BÁRMELY, 

TESTNEVELÉS-BÁRMELY 
SZAKOS 

KÖZÉPISKOLAI TANÁRT, 
FÖLDMÉRŐ MÉRNÖKÖT, 

ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT K E R E S . 
Telefon: 06-30/488-6218 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

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

• A L A R E S Z ingatlaniroda 15 M Ft-
ig ingatlanokat keres ügyfelei ré
szére. Békéscsaba, Luther u. 7/3. 
Telefon: 445-456, 06-30/683-3630. 
06-70/522-8086. 

• A Kenderföldeken 50 x 60 m-es 
épitési telek eladó. Telefon: 06-30/ 
966-9491. 

• Eladó: nyaraló Szanazug gyulai 
oldalán, a vízparttól 100 méterre, 
a mentett oldalon, téli-nyári bejárat
tal. 450 m 2 -es telek fúrt kúttal. 30 
m-'-es kőház vizesblokkal. Őrzés 
megoldva. Tel.: 06-30/6374-825. 

• 15 m - e s garázs a Lencsésin, a 
Réti vendéglőhöz közel, eladó. 
Szigetelt, padlásolt, kiemelten biz
tonságos. Tel.: 06-30/668-9976 

• A Lencsési kanyarban garázs el
adó. Telefon: 06-30/258-0418. 

• A Lencsési elején, 2 szobás, III. 
emeleti, erkélyes, napos, tégla
blokkos lakás eladó. Tel.: 06-30/ 
258-0418. 

• Belvárosban 3 szoba + étkezős, 
83 m-'-es. III. emeleti, egyedis , 
felújított lakás eladó. Irányár: 12,8 
millió Ft. Telefon: 06-30/258-0418. 

• 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. 

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

1 Horvátországban 4-6 fő részére 
jól felszerelt apartman kiadó. Te
lefon: 06-20/9237-447. 

' Biztonsági zár, normál és extra 
redőny, harmonikaajtó, sza lag 
függöny, reluxa, szúnyogháló 
szerelése, javítása, kulcsmáso-
lés: Lencsési út 42. Telefon: 06-30/ 
233-4550, 636-135. 

' Parkettacsiszolás, lakkozás. Te
lefon: 636-586. 

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

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

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

> Sövénynyírást, fükaszálást válla
lok házaknál. Tel.: 06-70/332-4250. 

1 Műanyag nyílászárók, redőny, re
luxa, harmoníkaajtó, szalagfüg
göny, szúnyogháló, napellenző, 
hevederzár, kulcsmásolás. Üzle
tek: Békéscsaba. Sás köz 6., Mun
kácsy u. 2. Tel.: 457-828, 06-70/ 
2110-961. 

• Kft.-k, bt-k, kkt.-k és egyéni vál
lalkozók, f igyelem! A Rita-Prog 
könyvelőiroda vállalja az ön köny
velését, elektronikus adóbevallások 
elkészítését. Békéscsaba, Lepény 
P. u. 7., telefon: 06-20/4277-187. 

' Színes tv és videó javítása, an
tennaszerelés. Kovács Bt., telefon: 
06-70/2796-271, 06-70/202-2025. 
630-342. 

' Térkőburkolat! Tegye szebbé 
környezetét! Vállaljuk parkolók, 
gépkocsibejárók, járdafelületek, 
járda- és útszegélyek kivitelezé
sét rövid határidővel. Érdeklődni: 
06-30/299-2843. 

' Háztartási gépek helyszíni javítá
s a . Tel.: 06-30/304-4622, 454-561. 

' Könyvelés egyéni és társas vál
lalkozóknak teljes körű ügyinté
zéssel. Telefon: 06-20/567-6521. 

' Matematikából pótvizsgára, pót
érettségire felkészítés középis
kolásoknak. Tel.: 06-30/855-7105. 

' Matematikából felkészítés, fel
zárkóztatás. Telefon: 458-518. 

' Felsőfokú nyelvvizsgával, angol
tanítást, vizsgára felkészítést vál
lalok. Telefon: 06-30/4099-774. 

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

' A tel jes Révai Nagylexikon 
(1-21. kötet plusz három I 
egészítő kötet, 1992-
as hasonmás kiadás) 
eladó. Telefon: 
06-30/855-7105. 

http://www.czegeny.uw


Színház, 
tánc, musical 

és néha eső 
(Folytatás az 1. oldalról) 

stílusába, azért is, mert Gáspár Tibor vezérletével a székelyudvar
helyi fiatalok olyan örömszínházat játszottak a városháza díszud
varán, amit ritkán látni errefelé. Ráduly Csaba hozta a szegény fiút, 
akivel Dekameron történetei megesnek, barátja, a huszárlegény 
Szabó Eduárd is kitűnő színész, hasonlóképpen Dunkler Róbert 
mint Jézus első helyen, Posta Ervin pedig mint Péter apostol vagy 
ahhoz hasonló első helyen. Ki nem hagyhatók a hölgyek sem, fő
ként „szent szűz" alakításaikért Boér Orsolya, Szász Kriszta, Lász
ló Kata, Szalma Hajnalka, valamint Szűcs Gellért, aki többek között 
az ördögöt játszotta kellő ördöngösséggel. így kell színre hozni 
egy vaskosan pajzán komédiát, mondhattuk a végén, miközben 
elkönyveltük, hogy a tanulság: az ördög mindig farizeusként lép 
a színre. Nemcsak a színpadon, az életben is. 

Szóval igazán jól kezdődött a Városházi Esték színházi prog
ramja, másnap pedig a Pro Arte Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény táncosai követ
keztek öt esztendős jubileumukat ünnepel
ve. Az est második részében látványos szín
padi koreográfiákkal kápráztatta el a tánc ra
jongóit a Botafogó Táncegyüttes. Hétfőn az
tán a békéscsabai színészek is szóhoz jutot
tak, és eljátszották Marc Camoletti Boldog 
születésnapot! című vígjátékát Konter Lász
ló direktor rendezésében. Végre egy pom
pás francia vígjáték, lelkesedhetett a szóra
kozni vágyó publikum, az pedig, hogy a vá
ros színészei játsszák, szinte már sok volt 
a jóból. Komáromi, Paczuk, Tarsoly, Tege, 
Csomós a második örömszínházi estét va
rázsolták a díszudvar színpadára, egymást 
múlták fölül a poénok pontos kijátszásában, 
a frivol könnyedségben, ahogyan az egy 
francia vígjátékban előírás. 

Egy nap szünet után következett Tücsök 
Peti és Hangya Levi zenés műsora, az 50 
perc alatt a Föld körül. Berényi Nagy Péter 
és Gulyás Levente mesteri ötletekkel és fül
bemászó dallamokkal szórakoztatta a gye
rekeket, akik szüleikkel együtt érkeztek a kü
lönleges koraestére, és nem bánták meg. 
Mint ahogyan a Cotton Club Singers koncertjének vendégei sem, 
hogy június 29-én a délutáni vihar után kellemes estében remény
kedtek. Nem csalódtak, a Cotton CS a világhírű ABBA együttes 
swingesre átírt dalait hozta Békéscsabára, ami ugyan meglepő 
volt, habár éppen ezért nem mindennapi zenei élmény. Június 
30-án a komolyzene következett: Marék Vrabel pozsonyi orgona-

Marék Vrabel orgonaművész 

Ez SEM ugyan AZ 

művész hangversenyezett az evangélikus nagytemplomban, mely
re a Szlovák Köztársaság Főkonzulátusa, a város és Filharmónia 
Kht. is hívta az érdeklődőket. A fiatal művészt Stefan Dano főkon-
zul mutatta be, keresetlen szavakkal ismertetve életútját, művészi 

állomásait. Vrabel egykori mestere, a közel
múltban elhunyt Ivan Sokol orgonaművész 
emlékének ajánlotta Bach és Mendelssohn 
egy-egy művét, azokat, amelyeket az euró
pai hírű Ivan Sokol tavalyi hangversenyén 
játszott a csabai templomban. A fiatal po
zsonyi muzsikust a közönség percekig tar
tó elismerő tapssal jutalmazta, miként pár 
órával később a díszudvaron Roy és Ádám 
koncertjét a Békés Est partiján. 

Nem kétséges, hogy a könnyűzenei világ 
uralkodó műfaja a musical. A Show-Zsák 
Produkció Ez SEM ugyanAZ című látványos 
koncertjén a leghíresebb musical-ekből ál
lította össze közel három órás műsorát, az 
első este Fekete Pál volt a sztár, a másodi
kon Szomor György, akit a békéscsabai szín
ház számos musical előadásának főszere
pében láthatott már a közönség. 

A záró héten a Csabai Színistúdió és a 
FitDance Center közös produkcióját, a fia
tal tehetségeket attraktív parádén felvonul
tató Forgó fényeket jegyezhettük fel, majd 
a Madách Színház művészei játszották el 
Ray Cooney Páratlan páros című komédiá
ját egy londoni taxisofőr (Cseke Péter) hi

hetetlen kalandjairól. A Garabonciás Alapítvány a jubileumi tizedi
ken is változatos programmal kínálta meg a békéscsabaiakat és 
a környék lakóit. Előzetes számítások szerint hatezerötszázan vol
tunk vendégek a díszudvaron, ahol jövőre a második évtized kez
dődik. Szép volt, csak így tovább! 

S A S S ERVIN 

i a Madách Színház előadásában 




