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Az utolsó ülés 

M ostani összetételében utolsó ülését tar
totta szeptember 14-én a városi köz

gyűlés - október első napján jön az önkormányzati választás. A 
búcsú hosszúra sikeredett, hisz a képviselőknek rengeteg napi
rendi pontot kellett megvitatniuk. Ezek közül a következőkre hí
vom fel a figyelmet: 

Piac, Barnevál. A zárt ülésen a közgyűlés foglalkozott a piac 
ügyével. A képviselők már korábban döntöttek arról, hogy vál
toztatni kellene a jelenlegi állapotokon. A piacot 1994 óta az Ago-
ra Csaba Rt. működteti, a szerződés csak 2011-ben jár le. Előre
lépés most sem történt - a piac üzemeltetője nem kíván megál
lapodni az önkormányzattal. A közgyűlés végül felhatalmazta dr. 
Nagy Mátyás jegyzőt, vizsgálja meg, milyen lépéseket lehet ten
ni a piac fejlesztése érdekében. 

Tájékoztató hangzott el a felszámolás alatt álló baromfi-feldol
gozó helyzetéről; információk szerint van érdeklődő, aki tovább 
működtetné az üzemet. Az önkormányzat érdeke, hogy életben 
maradjon a Barnevál, hisz ez munkahelyek megtartását jelen
tené. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Választás 2006 

• Búcsú 

Közgyűlési visszhang 

• Csabai krónika 

• 55 éves érettségi találkozó 

• Békés megyei „legek" 

A hónap műtárgya 1 
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006. OKTÓBER 1. 

Jelöltek és listák 

Szeptember 8-án lezárult az ajánlószelvé
nyek leadásának időszaka. A válasz

tási bizottság a következő polgármester-, 
egyéni és kisebbségi jelölteket vette nyil
vántartásba: 

Polgármesterjelöltek; 
• Bálint Jánosné Halász Zsanett (EBE) 
• Pap János (SZDSZ) 
• Vantara Gyula (Fidesz-KDNP-VP) 

Az egyéni választókerületek önkormányzati képviselőjelöltjei: 

1. vk. Baji Lajos (MSZP), Gécs Norbert (EBE), Szenté Béla (Fi
desz-KDNP-VP), Szoboszlai András (MDF), Velkey Gábor 
(SZDSZ) 
2. vk. Aléné Kucsera Andrea (EBE), Bánhegyi József (Magyar 
Kommunista Munkáspárt), Benkóné Dudás Piroska (MSZP), dr. 
Kerekes Attila (Fidesz-KDNP-VP), Királyvári Károly (SZDSZ), Tar 
László (MDF) 
3. vk. Dr. Békéssy György (MSZP), Boldog Ferenc (független), 
Klampeczki Béla (SZDSZ), Komoróczki Edit (független), Takács 
Péter (MDF), Tímár Ella (Fidesz-KDNP-VP), Varga Lajos (EBE) 
4. vk. Diós Zsolt (SZDSZ), dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP-VP), 
Lakos Jánosné (EBE), Miklós Attila (MSZP), Selmeczi László 
(MDF) 
5. vk. Kankai István (MDF), Kiiment István (EBE), Köles István 
(Fidesz-KDNP-VP), Orosz Sándor (Magyar Nyugdíjasok Pártja), 
dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva (SZDSZ), Szilvásy Ferenc (MSZP) 
6. vk. Dr. Péter József (SZDSZ), dr. Simon Mihály (MDF), Tóth 
Károly (MSZP), Vrbovszki Viktor (Fidesz-KDNP-VP) 
7. vk. Fodor Lajos (Fidesz-KDNP-VP), Galisz Géza (MSZP), 
Nagy Sándor (MDF), Törökné Lukács Beatrix (EBE), Ujj Éva 
(SZDSZ) 
8. vk. Fáberné Dohányos Mária (EBE), Holányi István (MDF), 
Jantyik Péterné (Magyar Nyugdíjasok Pártja), Kiss Tibor (Fi
desz-KDNP-VP), dr. Kovács János (SZDSZ), Vágvölgyi Gábor 
(MSZP) 
9. vk. Fodor Jánosné (Fidesz-KDNP-VP), dr. Fülöp Zoltán 
(SZDSZ), Kondacs Pál (MDF), Kuttor Géza (EBE), dr. Molnár 
Zsolt (MSZP) 
10. vk. Aranyi Tímea (MSZP), Herczeg Tamás (Fidesz-KDNP-
VP), Hocz István (SZDSZ), Kondacs Pál (MDF) 

(Folytatás a 2. oldalon) 

http://www.bekescsaba.hu


ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006. OKTÓBER 1. 

Jelöltek és listák 
(Folytatás az 1. oldalról) 

11. vk. Bjelik János (SZDSZ), Hanó Miklós (Fidesz-KDNP-VP), 
Kertész János (EBE), Lipták István (független), Mladonyiczki 
László (MSZP), Polyák Imre (MDF) 
12. vk. Bazsó Imre (MDF), Hirka m . h u í (Fidesz-KDNP-VP), 
Lukoviczki György (EBL,. Tóth Mihály (MSZP), Vámos József 
(SZDSZ) 
13. vk. Aradszky Mihály (MDF), dr. Árus Tibor (SZDSZ), Bálint Já
nosné Halász Zsanett (EBE), dr. Fábián Ágnes (Fidesz-KDNP-
VP), Mezei Zsolt (MSZP), Such Mihály (Magyar Kommunista 
Munkáspárt), Szászak Györgyné (Magyar Nyugdíjasok Pártja) 
14. vk. Gál László (MDF), Hrabovszki György (MSZP), Kutyej Pál 
(Fidesz-KDNP-VP), Majernik László (SZDSZ) 
15. vk. Hricsovinyi Tamás (Fidesz-KDNP-VP), Mizó Ferenc (füg
getlen), Timár Imre (független) 
16. vk. Bokros Mátyás (SZDSZ), Borbíró Zoltán (Fidesz-KDNP-
VP), Jakab János (független), Veres András (MDF) 

A kisebbségi önkormányzatok képviselőjelöltjei: 
• Cigány kisebbségi jelöltek: Farkas Gyula, Farkas Róbertné, Ko

vács Erzsébet, Kovács Tibor, Nagy Ferenc, Nagy Gusztáv, 
Nagy József, Nagy József István, Nagy László Kálmán, Nagy 
Mónika, Nagy Sándor, Orosz Sándor, Reszelő István, Sonnen-
feld L. Lajos 

• Lengyel kisebbségi jelöltek: Korpa Renáta Bogumila, Leszkó 
Pál, Leszkó Malgorzata, Máté László, Rózsavölgyi Kálmán 
Zoltán 

• Román kisebbségi jelöltek: Grósz György, Juhász Tivadar, 
Kozma János, Márk György, Márk Ny. György 

• Szlovák kisebbségi jelöltek: Ando György, dr. Csicsely Ilona, 
Krajcsovics Hajnalka, Lászik Mihály, Ocsovszki Ildikó 

A választási bizottság 5 jelölő szervezet - EBE, Fidesz-KDNP-
VP, MDF, MSZP, SZDSZ - kompenzációs listáját vette nyilvántar
tásba. A kompenzációs lista nem szerepel külön szavazólapon, 
az itt szereplő jelöltek az egyéni választókerületekben keletkező 
töredék szavazatok arányában kapnak mandátumot az idevonat
kozó törvényi rendelkezések szerint. íme a listák: 

• Együtt Békéscsabáért Egyesület (EBE): 1. Bálint Jánosné Ha
lász Zsanett, 2. Kertész János, 3. Lukoviczki György, 4. Óvári 
Attila Mihály, 5. Szabó János Attila, 6. Törökné Lukács Beatrix, 
7. Gécs Norbert, 8. Fáberné Dohányos Mária, 9. Lakos János
né, 10. Csányi Mariann 

• Fidesz - Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Nép
párt, Vállalkozók Pártja (Fidesz-KDNP-VP): 1. Vantara Gyula, 
2. dr. Ferenczi Attila, 3. Andó Tamás, 4. Hanó Miklós, 5. Kovács 
Sándor, 6. Borbíró Zoltán, 7. Hirka Tamás, 8. dr. Tóth János, 9. 
Gergely Tamás, 10. Kutyej Pál, 11. Szenté Béla, 12. Fodor La
jos, 13. dr. Kerekes Attila 

• Magyar Demokrata Fórum (MDF): 1. Takács Péter, 2. Kondacs 
Pál, 3. dr. Simon Mihály, 4. Gál László, 5. Tar László, 6. Nagy 
Sándor, 7. Bazsó Imre, 8. Polyák Imre, 9. Selmeczi László 

• Magyar Szocialista Párt (MSZP): 1. Baji Lajos, 2. Tóth Károly, 3. 
Hrabovszki György, 4. Szilvásy Ferenc, 5. Benkóné Dudás Pi
roska, 6. Miklós Attila, 7. Mezei Zsolt, 8. Galisz Géza, 9. Vág
völgyi Gábor, 10. Tóth Mihály, 11. dr. Molnár Zsolt, 12. dr. Bé-
késsy György, 13. Aranyi Tímea, 14. Alberti Dániel, 15. Mlado
nyiczki László, 16. Debreczeni Éva, 17. Zsótér Csaba 

• Szabad Demokraták Szövetsége - A Magyar Liberális Párt 
(SZDSZ): 1. Pap János, 2. Velkey Gábor, 3. Vámos József, 4. 

Klampeczki Béla, 5. dr. Árus Tibor, 6. Diós Zsolt, 7. Ma
jernik László, 8. Bjelik János, 9. Ujj Éva, 10. Hocz István, 
11. Királyvári Károly, 12. dr. Péter József, 13. Diós Péter, 
14. dr. Futaki Géza, 15. dr. Sarkadiné dr. Lukovics Éva 
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• FOGADÓNAPOK. Szep
tember 22-én Hrabovszki György 
alpolgármester, szeptember 29-
én Pap János polgármester, ok
tóber 6-án dr. Nagy Mátyás jegy
ző, október 13-án Szedlacsekné 
dr. Pelle Beatrix aljegyző tart fo
gadónapot a városházán 8 és 
12 óra között. A polgármester fo
gadónapjára szíveskedjenek elő
re bejelentkezni az 523-801 tele
fonszámon vagy személyesen a 
titkárságon. 

• ŐSZI ZSONGÁS. A Csa
bai Életfa nyugdíjasház szep
tember 11—15-ig rendezte meg 
ötödször az Őszi zsongás elne
vezésű egészségmegőrző hetét. 
A hét során volt közös torna, kö
tetlen beszélgetés sportolókkal, 
előadás az időskori lelki egész
ségről és egészségügyi előadás 
a halláskárosodásról, keresztrejt
vényfejtő verseny, voltak játékos 
vetélkedők, házi bajnokságok. 
Indiáról és a szlovák várakról 
úti élménybeszámolót láthattak, 
hallhattak a lakók, közös múze
umlátogatás keretében pedig 
megtekintették a Munkácsy-ké-
peket és Gyulán a vártörténeti ki
állítást. A nyugdíjasház alapítvá
nya 200 ezer forint támogatást 
nyert a Nemzeti Civil Alapprog
ramtól a határokon átnyúló kap
csolatok ápolására. A támoga
tás révén testvérintézményüket, 
a gyergyószentmiklósi, magyar 
ajkúak lakta idősek otthonát kí
vánják meglátogatni. 

• ÉRTÉKMENTŐ KÖNYV
KÖTŐK. Feigl Miklósné kezde
ményezésére az országban nyolc 
könyvkötő mester vállalkozott el
lenszolgáltatás nélkül a szlová
kiai Komáromi Városi Könyvtár 
60 kötetének (többségben XVIII. 
századi könyveknek) a rendbe
tételére. A könyvek, kéziratok 
rendkívül rossz állapotban vol
tak, restaurálásuk során a lapo
kat, és a borítókat nagy mester
ségbeli tudással megtisztították, 
kisimították, a régi technikával 
javították, foltozták, varrták úgy, 
hogy minden eredeti értéket meg
tartsanak. A csapatból négyen 
békéscsabaiak; Feigl Miklósné 
mellett Szemenkár Magdolna, 
Bíró Bertold és Hugyecz Pál vé
gezték önzetlenül ezt az érték
mentő munkát, amelyet múlt hé
ten a város nevében Pap János 
polgármester köszönt meg ne
kik. A felújított köteteket - ame
lyekből Komáromban kiállítást 
terveznek - múlt csütörtökön 
Győrben, az országos könyvkö
tő-találkozón adták át a múze
um képviselőinek. 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

• JÓGA A MINDENNAPI 
ÉLETBEN. A Jóga a Mindenna
pi Életben Egyesület mindenkit 
vár jógatanfolyamaira. Bevezető 
előadás és jelentkezés szeptem
ber 28-án, szombaton 18 órakor 
a Százszorszép Óvodában (volt 
Belvárosi óvoda, Wlassics sétány 
4.). Az első foglalkozást haladók
nak október 3-án, kedden, kez
dőknek október 5-én, csütörtö
kön 18 órától tartják. További in
formáció a 06-30/282-5081 és a 
06-30/395-9461 telefonszámo
kon kérhető. 

M A T R I K U L A 

H Á Z A S S Á G 

Lipták Krisztina és Recski Fe
renc, Garai Emese és Vajda Zol
tán Gergely, Paulik Krisztina és 
Nagy Máté, Kovács Veronika és 
Kovács Tamás, Fekete Ágnes és 
Rácz Dénes, Lenti Vera és Győ
ri Zoltán, Varga Edit és Biró Imre, 
Ihász Ildikó és Bereznai Miklós 

S Z Ü L E T É S 

Liker Krisztián és Liker Hen
rietta fia Áron, Lévai Zoltán és 
Simon Edina fia Richárd 
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FELHÍVÁS PÁLYÁZATÍRÁSRA 
NYUGDÍJASOK EGYÉNI VERSENYE 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója 
alkalmából az 1956-os Emlékbizottság megbízásából pá
lyázatot hirdetünk békéscsabai nyugdíjasok számára 

SZEMÉLYES ÉLMÉNYEIM 1956-ról címmel. 

A pályázat célja: Olyan személyes élmények rögzítése, amelye
ket a pályázó átélt 1956-ban a forradalom és szabadságharc 
idején. A személyes tapasztalatokon alapuló leírás tartalmazza 
a pályázó által érzékelt eseményeket, gondolatokat, érzelmi ha
tásokat, amelyeket megosztana másokkal, akik számára már 
történelem az 50. évforduló. 

A pályázat terjedelme: max. 5 gépelt oldal. 
A pályázat jeligés, a borítékra kérjük ráírni: 

„Személyes élményem 1956-ról" - pályázat 
„jelige: " 

Mellé lezárt borítékban kérjük csatolni a pályázó nevét, lakcí
mét, életkorát. 
A pályázat beadási határideje: 2006. október 6., Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, oktatási, közműve
lődési és sportosztály (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
Díjazás: I. díj - 45 000 Ft, II. díj - 35 000 Ft, III. díj - 25 000 Ft, 
valamint könyvjutalmak a szakmai zsűri bírálata alapján. 
Eredményhirdetés: 2006. november 18-án, melyről minden 
pályázó írásban értesítést kap. 

Köszönet 
A közelmúltban az Egyesített Szociális Intézmények szervezésében 
Berekfürdőre kirándultunk huszonnyolcan a város különböző idősek 
otthonaiból és klubjaiból. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönhe
tően a sétáknak, programoknak és a pihentető masszázsnak. A csa
pat legidősebb tagjaként (82 évesen), társaim nevében ezúton mon
dok köszönetet Csatári Istvánné Tímeának, Faragó Antalné Matild
nak, Puskiné Hilla Máriának és Szabó Ildikónak a törődésért, gon
doskodásért, a szép kirándulásért. 

MARTINCSEK ANDRÁSNÉ 

ÉVE 
C S A B A I 

KRÓNIKA ) 
S Z E P T E M B E R 

A Békésmegyei 
KÖZLÖNY 

híreiből 
SZERKESZTI: GÉCS BÉLA 

• A bányakerület püspöke. A püspökválasztáshoz az egyházak
ból beérkezett szavazatokat szeptember 1-jén délben bontották fel 
dr. Zsilinszky Mihály ny. államtitkár, kerületi főfelügyelő budapesti 
lakásán. Az eredmény szerint Scholtz Gusztáv budai esperes 212, 
Szeberényi Lajos Zs. csabai lelkész 148 szavazatot kapott. A bá
nyakerület új püspöke tehát Scholtz Gusztáv lett. 
• A csabai állomás bővítése. Évek hosszú során át vajúdott a bé
késcsabai állomás kibővítésének és átalakításának kérdése, míg 
végre most megkezdődtek a munkálatok. Az átépítés során az állo
más épületét jóval kitolják úgy, hogy az épület jobbszárnya egészen 
benyúlik a vasút tengelyébe. A felvételi épület balszárnyához köz
vetlenül hozzáépítik a postahivatalt. Az építkezések során legelőbb 
erre kerül sor. Tetemes bővítést nyer magának a vasúti pálya kiépíté
se is. Az Erzsébethely felé építendő átjáró alatt nyolc sínpár fut majd. 
Hosszban mintegy 400 méterrel nagyobbítják meg a pályát. Az át
alakítás összes költsége közel félmillió koronába kerül. 
• Felfüggesztett országgyűlési képviselő. A Magyar Királyi Curia 
felfüggesztette az 1906. május 7-én, Békéscsabán megtartott kép
viselő-választást. A döntés eredménye az lett, hogy Áchim L. András 
megválasztott képviselő a Parasztújságban osztály elleni izgatásra 
és gyűlöletre buzdította a parasztosztályt az uralkodó osztály ellen. 
A Curia emiatt Áchim L. András képviselői mandátumát egy évi idő
tartamra felfüggesztette. 
• Kitüntetett csabai preparátor. A szegedi múipari kiállításon Gaj
dács Mátyás preparátor madár- és állatpreparálásért díszoklevelet 
nyert. A kitüntetett a preparálás művészetét nagybátyjától tanulta, 
kinek művészi állattöméseit megyeszerte ismerik. 

TISZTÁN, NYÍLTAN, A FEJLŐDŐ 

BÉKÉSCSABÁÉRT! 
Mindenki egyért, 

egy mindenkiért ! 

Szavazzunk 

P A P J Á N O S a! 
A polgármesterre! 

ÉS AZOKRA, AKIK ŐT SEGÍTIK: 

Velkey Gábor 
1. vk. 

Királyvári Károly Klampeczki Béla 
2. vk. 3. vk. 

fi 
Dr. Sarkadlné Dr. Péter József 

dr. Lukovlcs Éva 6. vk. 
5. vk. 

Dr. Kovács János Dr. Fülöp Zoltán 
8. vk. 9. vk. 

mtm 

Hocz István 
10. vk. 

Bjelik János 
11. vk. 

Vámos József 
12. vk. 

Dr. Arus Tibor 
13. vk. 14. vk. 

Bokros Mátyás 
16. vk. 

MINDENKI TÁMOGATÁSÁRA SZÁMÍTUNK! 

PAP JÁNOS 
újraválasztását 
is támogatja 

FEJLŐDÉS, HAGYOMÁNY, TISZTESSÉG 



KÖZGYŰLÉSI MOZAIK 

Az utolsó ülés 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Költségvetési ügyek. A közgyűlés elfogadta a 2006. évi költ
ségvetés első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. A kórház elő
irányzatával együtt mintegy 22,4 milliárd forintot tesz ki a városi 
büdzsé. Az illeték- és adóbevételek kedvezően alakulnak, nem 
úgy a vagyoni bevételek, ami felbillentheti a költségvetés egyen
súlyát. A beruházási és felújítási kiadások nagyságrendje jelen
tős fejlesztési lehetőségeket biztosít a város számára, amit pozi
tív irányba befolyásolnak az európai uniós forrásokból és az ál
lamtól elnyert, illetve elnyerhető pénzek. A képviselő-testület 69,5 
millió forint többlettámogatást biztosított több városi intézmény 
részére az ún. intézményi céltartalék terhére olyan évközi kifize
tésekre, amelyek az eredeti költségvetésben még nem szerepel
tek, vagy pontos összegük nem volt ismert. 

Útkereszteződések. Az elkerülő út megépítésével a nagy te
herforgalom elterelődik a balesetveszélyes Gyulai-Dobozi-Thur-
zó utcai kereszteződéstől, amely azonban így sem lenne sokkal 
biztonságosabb a gyalogosok számára. Egy korábbi határozat 
szerint az önkormányzat körforgalmi csomóponttá szerette vol
na átalakítani a kereszteződést, s ehhez 20 millió forintot bizto
sított. Az elkészült tervekből kiderült, hogy ez 62,3 millió forint
ba kerülne, ami most nem áll rendelkezésre. A közgyűlésen az 
a vélemény fogalmazódott meg, hogy az ügy nem várhat tovább, 
ezért más megoldással gondoskodnak a gyalogosok és a kerék
párosok biztonságáról - körforgalom helyett 17,4 millió forintból 
jelzőlámpás csomóponttá alakítják át az útkereszteződést. Álla
mi pénzből viszont körforgalmat alakítanak ki az Orosházi ú t -
Gyár utcai kereszteződésnél, ami szintén balesetveszélyes útsza
kasz - erre 160 millió forintot nyert a közútkezelő kht., s az ön
kormányzat átadta az építéshez szükséges területet. 

í§ 

KÖZÉRDEKŰ K Ö Z L E M É N Y ! 
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az ügyfélkapu igénybe
vételéhez szükséges előzetes regisztrációs eljáráshoz a bé
késcsabai okmányirodában időpont foglalható az 523-868-
as vagy az 523-843-as telefonszámon, valamint a www.ma-
gyarorszag.hu weboldalon. A regisztráció csak személyesen 
teljesíthető, melyhez személyazonosításra alkalmas hatósági 
igazolvány bemutatása és elektronikus levélcím megadása 
szükséges. 
Az okmányirodai regisztrációval kapcsolatban a www.magyar-
orszag.hu/ugyfelkapu/segitseg, illetve a www.nyilvantarto.hu 
oldalakon további információ található, valamint telefonon, a 

189-es kormányzati kék számon lehet érdeklődni, 
mely helyi tarifával hívható. 

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

Rendeletek módosítása. A közgyűlés több önkormányzati 
rendeletet kényszerült módosítani amiatt, hogy a törvényi válto
zásokból eredően az eddig a 15 százalékos áfa-klucs alá tartozó 
termékeket és szolgáltatásokat 20 százalékos adó terheli 2006. 
szeptember 1-jétől. így némileg emelkednek az intézményi térí
tési díjak, drágul a buszközlekedés és a szemétszállítás. Elfo
gadták a magánszemélyek kommunális adójáról, módosították 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a természetbeni 
juttatásokról, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
rendeleteket. Az egységes mértékű kommunális adó 2007 janu
árjától lényegében felváltja a most is fizetendő szemétszállítási 
díjat, összege évi 9000 forint. A képviselőket érintő rendelet egy 
törvényváltozás miatt módosul, melynek értelmében 2006. októ
ber 1-jétől 25 százalékkal csökkennek az önkormányzati képvi
selői és a bizottsági tagság után járó tiszteletdíjak. A lakásrende
let módosítását elsősorban a lakástörvény átfogó módosítása, el
avult szabályozások és gyakorlati problémák tették szükségessé. 

Oltalom. A törvények lehetőséget adnak arra, hogy az ön
kormányzat a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami 
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosítsa. Az Olta
lom Karitatív Egyesület által működtetett Tábor utcai gyermekott
hon hosszabb ideje kihasználatlanul működik, ezért az egyesü
let 28 férőhelyes idősek otthonaként szeretné az épületet hasz
nálni. Az új intézményt a Magyarországi Evangéliumi Testvérkö
zösség működteti, a közgyűlés hozzájárult a 2010 végéig szóló 
ellátási szerződés megkötéséhez. 

Bursa Hungarica. Békéscsaba az idén is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kö
vetkező fordulójához, s ehhez hárommillió forintot biztosít. Az 
idén 120 diák részesülhetett ilyen támogatásban. 

Búcsú. Az ülés végén elbúcsúzott Kutyej Pál evangélikus lel
kész, aki nyolc évig volt a közgyűlés tagja; elköszönt a közgyű
lés korelnöke, Király János is, valamint dr. Futaki Géza, akik szin
tén nem indulnak a következő választáson. 

(SZ. S Z ) 

Szeretném megismerni ellenfeleimet és 
programjaikat, eddig csak általános 

dolgokat mondtak, hogy „minden legyen 
szebb és jobb". A lényeg a részletekben 
van. Szeretnék beszélgetni, vitázni velük 
nyilvánosan, élő rádió- és televízióműsor
ban a város lakói előtt. Konkrét csabai 
ügyekben is állást kell foglalniuk, nem lehet az orszá
gos politika játszmáiból Békéscsabán várost építeni, 
munkahelyeket teremteni. Mondják el ők is, hogy mik 
az elképzeléseik, és hogyan szeretnék azokat megva
lósítani, hogy a csabaiak ezek alapján dönthessék el, 
ki legyen a város polgármestere. 

PAP JÁNOS polgármester 

http://www.ma-
http://gyarorszag.hu
http://www.magyar-
http://orszag.hu/ugyfelkapu/segitseg
http://www.nyilvantarto.hu


Miklós Attila 

Baji Lajos 

(((((Közgyűlési visszhang ))))) 
„Nehezen jutott egyezségre a város a közút

kezelővel, de végül sikerült elérni, hogy a Gyár 
utcánál körforgalom épüljön, a beruházás rövide
sen elkezdődik" - mondta Miklós Attila az MSZP 
közgyűlés utáni tájékoztatóján. Az elkerülő út 
kapcsán tervként merült fel, hogy a fürjesi átkö
tő úttal tehetnék teljessé a körgyűrűt. A szocia
listák a későbbiekben szeretnék, ha a Kétegyhá-
zi út-Lőkösházi vasútvonal előtti részről becsat
lakozna egy út körforgalomba, hogy a délről ér
kező teherforgalom elkerülhesse a várost. A Do
bozi-Gyulai út kereszteződésében körforgalmat 
terveztek, amelyhez Kóka János miniszter 20 
millió forintot helyezett kilátásba. Kiderült, hogy 
a közmüvek kiváltása a tervezettnél jóval többe 
kerülne, ezért a csomópontban jelzőlámpákat 
helyeznek el. „A beruházás így 17,4 millió forint
ból megoldható, és idén novemberre elkészül. 
A miniszter 20 milliós felajánlását továbbra is tart
ja, ezt más baleset-megelőzést célzó fejlesztés
hez biztosítja majd" - világított rá Baji Lajos. 

Az alpolgármester kiemelte, a közgyűlés szo
cialista kezdeményezésre változtatta meg azt a 
gyakorlatot, hogy a költségvetés elfogadása után indított beruházások 
késő ősszel vagy csak télen valósulnak meg. Ma már a költségvetés 
tervezésekor megszabják a fejlesztések keretszámait, a munkák pedig 
tavasztól őszig készülnek el. A testület újabb három ház pályázatát fo
gadta be és engedte tovább, hogy a panelprogram keretében végez
zék el a tömbrehabilitációt. A piaccal kapcsolatban elhangzott, minden
ki fejleszteni akarja, de csak külön-külön, az ajánlattevők az együttmű
ködés legcsekélyebb jelét sem mutatják. A szocialisták nehezményez
ték, hogy néhány képviselő megpróbálta rossz színben feltüntetni a ját
szótérprogramot az előfordult rongálások kapcsán. Mint mondták, a 
szolgáltató a rongálásokat a szerződés értelmében kijavítja; törekedni 
kell arra, hogy a lakókkal, a polgárőrséggel ós a rendőrséggel össze
fogva együtt óvjuk meg a játszótereket gyermekeinknek. 

*** 
„Az utolsó ülés tükrözte az elmúlt négy év 

hangulatát, voltak döntések, amelyek hosszú, 
felesleges, kampányízű viták során születtek. A 
testület tagjai normális emberi kapcsolatban ma
radtak, ami sok más városban és az országos 
politikában nem mondható el" - kezdte Velkey 
Gábor az SZDSZ tájékoztatóját. Az alpolgármes
ter a piaccal összefüggő ajánlatkérés kapcsán 
felvetette, hogy az önkormányzat és bizottságai 
ebben több hibát vétettek. Az ügyet rendezni 
kell, ragaszkodnak a nyílt, nyilvános versenyhez, 
ehhez azonban le kell zárni a jelenlegi, 2011-ig 
szóló szerződést. Meggyőződése szerint szükség van az Orosházi úton 
négysávos felüljáróra, ennek lehetőségét nem akarják elveszteni, ezért 
örült, hogy a testület Vámos József ilyen irányú javaslatát fogadta el. 
Megnyugtatónak vélte, hogy egyetértés volt a közgyűlésben a közép
iskolák következő évre vonatkozó tervével kapcsolatban, valamint to
vábbra is támogatást élvez a nyelvi és informatikai alapozó képzés. 

„Ezúton is köszönöm az önkormányzati in
tézmények és az önkormányzat dolgozóinak azt 
a precíz, pontos munkát, ami a 2006. évi, igen 
feszített költségvetés féléves beszámolójából 
egyértelműen kiderül" - folytatta Pap János. A 
polgármester az ideit a fejlesztés költségveté
sének nevezte, pályázati és saját források révén 
sok beruházás fejeződött be vagy indult 2006-
ban, az így megépült, felújított létesítmények a 
várost gazdagítják. Ugyanakkor felhívta a figyel
met arra, hogy ezt a fejlesztési dinamikát ön
magában nem tudja tartani a város. A fejlesz
tésekhez nélkülözhetetlen a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó 
programok önerejének előteremtése. Országos összehasonlításban 
a költségvetést illetően Békéscsaba - a megyei jogú városok tekinte
tében - az átlagosnál lényegesen kevésbé adósodott el. Létrejöttek 

Velkey Gábor 

Pap János 

firJ 
Kiss Tibor 

m 

Herczeg Tamás 

új munkahelyek, és az utolsó közgyűlésen is lépéseket tett a város 
azért, hogy a Budapest Bank beruházásával elindult munkahelyterem
tő folyamat folytatódjon. 

* * * 
„Szomorúan vettem tudomásul, hogy a köz

gyűlés az elmúlt négy év alatt nem tudta ren
dezni a piac és környékének sorsát. Remélem, a 
következő testület olyan összetételű lesz, amely 
meghoz minden fontos döntést, és a Csaba 
Center színvonalát megközelítő vásárcsarno
kunk lesz" - mondta Kiss Tibor a Fidesz tájékoz
tatóján. A képviselő szerint nem szorul magya
rázatra, a Fidesz miért nem fogadta el a költ
ségvetés féléves teljesítésének beszámolóját, hi
szen a számok magukért beszélnek. Furcsállta, 
hogy a választási ciklus vége felé érnek be az 
általa „félfejlesztésnek" nevezett beruházások, holott a ciklus négy év
ből áll, a város polgárainak joguk van már az első évben is felújított 
úton járni. Véleménye szerint a kapkodás jelei fedezhetők fel több do
logban, a Trefort utca például csak félig készült el, a sétálóutca felújí
tását pedig több mint tíz éve nem sikerült befejezni. Hiányolta a helyi 
kis- és középvállalkozók pozitív diszkriminációját, hiszen nélkülük nem 
tudja a város a munkanélküliség gondjait orvosolni. 

„Sajnálom, hogy az utolsó közgyűlés nem 
volt képes odaítélni a Kiváló Szociális Munkáért 
kitüntetést. A szociális szférában dolgozók kö
zött vannak a díjra érdemes jelöltek, a testületet 
minősíti, hogy nem tudott választani közülük" -
folytatta Herczeg Tamás. A képviselő szerint a 
piac és környéke rendezésével kapcsolatban a 
testület addig jutott el, hogy a jelenlegi helyzet 
a lakosság és az önkormányzat számára ked
vezőtlen, lépésekre van szükség ennek az álla
potnak a megszüntetéséhez. Hónapokkal ez
előtt tájékoztatást kért a baromfi-feldolgozóval 
kapcsolatban, most kapott választ. Részben a közgyűlés nyomására 
kormányhatározat született a Békés megyei foglalkoztatási feszültsé
gek kezelésére, azonban Herczeg Tamás szerint ez nem érte el célját. 
Örömmel nyugtázta viszont, hogy a Jókai út 19. számú ingatlan nyílt 
árverésen történő értékesítésével a Budapest Bank munkahelyterem
tése folytatódhat. * * * 

„Javaslatot tettem arra, hogy a baromfi-fel
dolgozóval kapcsolatos tájékoztatót, valamint a 
piacra kiírt ajánlati felhívás elbírálását ne zárt ülé
sen tárgyaljuk, sajnos a közgyűlés nem így dön
tött" - kezdte az MDF tájékoztatóját Takács Pé
ter. A képviselő szerint túl hosszú ideje húzódik 
a piac ügye, a mostani döntéshez hasonlót már 
korábban is hozhattak volna. A baromfi-feldolgo
zóval kapcsolatban nem hozott megnyugtató 
megoldást a térség fejlesztését előirányzó kor
mányhatározat. Nehezményezte, hogy a gazda
sági bizottság olyan előterjesztéssel állt elő, 
amely a Jókai úti ingatlan esetében még a lakók elhelyezését is a ve
vőre hárította volna, pedig munkahelyteremtésről van szó. Bízik abban, 
hogy az ingatlan értékesítése, a Budapest Bank hajlandósága és a 
Csaba Center partnersége kapcsán több mint ötszáz új munkahely lé
tesülhet. Takács Péter a közgyűlésen felhívta a figyelmet arra, hogy 
sokan a játszótereket nem rendeltetésszerűen használják. Vélemé
nye szerint fennáll annak a veszélye, hogy az eszközök tönkremen
nek, még mielőtt a város kifizetné azokat. A játszóterek takarításáról, 
ellenőrzéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia, nem tartja el
képzelhetetlennek azt sem, hogy megállapodás alapján a közelben 
lévő társasházak gondozzák azokat. A képviselő örömmel fogadta, 
hogy javaslatára 100-ról 75 ezerre csökkentette a közgyűlés az ifjúsá
gi garzon lakásaiba való beköltözés óvadékát. Reményét fejezte ki, 
hogy a vagyoni bevételek teljesülnek, az eddig befolyt 800 millióhoz 
még 340 millió forint kell. Véleménye szerint az áfacsökkentés elhibá
zott kampányfogás volt, az újból megnövekedett áfa miatt most soro
zatban módosították a helyi szolgáltatások térítési díját. „Az utolsó 
ülésen voltak a kampányba illeszthető felszólalások, ez ilyenkor meg
szokott. Egyébként úgy zajlott a közgyűlés, mint eddig, a 
városvezető koalíció tagjai minden negyedik-ötödik kér
désben komoly vitába keveredtek egymással, ahogy a 
négy év folyamán is" - mondta végezetül Takács Péter. 

Takács Péter 



N Y I L A T K O Z A T 

Szomorúsággal és aggodalommal tölt el, hogy Szlovákiában 
magyar származásuk miatt többeket megsértettek, megvertek. El
fogadhatatlannak és megengedhetetlennek gondolom ezeket a 
bántalmazásokat. 

Annak a Békéscsabának vagyok immár tizenhatodik éve a pol
gármestere, ahol a legtöbb magyarországi szlovák származású 
ember él. Békéscsaba nemcsak most, nemcsak az utóbbi évek
ben, hanem évszádok óta példát mutat országnak és világnak a 
különböző nemzetek, nemzetiségek békés egymás mellett élé
sére. A magyarországi szlovákság jelképes fővárosában, Békés
csabán tudjuk, hogy a többségi nemzetet gazdagítják a kisebb
ségek. A helyi szlovákok megbecsült tagjai a város társadalmá
nak, akik olyan értékekkel gazdagítanak bennünket, amelyek nél
kül jóval szegényebbek lennék. 

Bár az én lehetőségeim nagyon szerények, arra kérem a szlo
vák kormány vezetőit, a jelenlegi szlovák kormánykoalíciót alkotó 
pártok vezetőit, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg a vere
kedők kézre kerítése érdekében! Emellett arra kérem őket, hogy 
teremtsenek olyan társadalmi közhangulatot, amelyikben elkép
zelhetetlen, hogy a többségi nemzet egyes tagjai csak azért for
duljanak a kisebbség ellen, mert azok anyanyelvüket használják! 

Legyünk igazi európaiak, ami egyben azt jelenti: legyünk igazi 
magyarok és igazi szlovákok. Olyan hazafiak, akik soha nem emel
nének kezet valakire csak azért, mert annak anyanyelve nem egye
zik meg az övével. 

PAP JÁNOS polgármester 
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független jelöltje 
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55 éves találkozó 

Szeptember 9-én tartottuk 55 éves találkozónkat, amelyen ti
zenketten jelentünk meg a Közgé keretein belül működő irodai 
szakiskola 1951-ben végzett egykori tanulói közül. Megtekintet
tük a közgazdasági szakközépiskola napokban átadott új épü
letét, majd az egyik tanteremben beszámoltunk az elmúlt öt év 
eseményeiről. Szeretettel emlékeztünk meg 2004-ben elhunyt 
osztályfőnökünkről, Csányiné Sárika néniről, elhunyt tanáraink
ról és nyolc osztálytársunkról, akik szintén eltávoztak az élők so
rából. Megfogadtuk, ezentúl évenként találkozunk: 

AZ 1951-BEN VÉGZETT EGYKORI DIÁKOK 

A lengyel tengerparton jártak 

A Magyar-Lengyei Baráti Kulturális Egyesület és a csabai len
gyel nemzetiségi önkormányzat szervezésében ötven fő vett részt 
az Ismerd meg Lengyelországot! program keretében szervezett 
kiránduláson. Az út 1400 kilométer hosszú volt, félúton, Mysleni-
cében egy éjszakát egy ottani kollégiumban töltött a csoport, és 
találkoztak az iskolai csereprogram keretében ott nyaraló békés
csabai családokkal. Megálltak Kopernikusz szülővárosában, To-
runban, ahol megtekintették a híres csillagász szobrát és a góti
kus városházát. A Balti-tenger partján, Gdanskban töltötték el a 
legtöbb időt, ott volt a szállásuk is. Gdansk ősi város, már a X. szá
zadban is volt ott település. Legszebb műemlékei a Királyi úton 
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Gdansk, Főtér 

a Hosszú utca és Főtér környékén találhatók a város szimbólu
mával, a Neptunt ábrázoló szökőkúttal együtt. A város XIII—XVI. 
századból származó műemlékegyüttese szerepel a kulturális vi
lágörökség listáján. Gdanskban megnézték a Motlawa folyón 
emelkedő Zoraw régi kikötődarut, a régi magtárat, a Soldek mú
zeumhajót, és felmásztak a Boldogságos Szűz Mária-templom 
kilátótornyába. XVII. századi árbocos kalózhajóval utaztak a Wes-
terplatte-félszigetre, ahol II. világháborús emlékművet tekintet
tek meg, és páran bele is merültek a 20 fokos tengervízbe. Ellá
togattak még Sopot üdülővárosba, amelynek 516 méter hosszú 
faszerkezetes mólója 150 éves múltra tekint vissza. Oliwában, 
amit a székesegyház orgonája tett világszerte ismertté, bemuta
tó koncertet hallgattak meg. Gdyniában, az egyik legfontosabb 
kereskedelmi, halászati és hadi tengeri kikötőnél, a tengeri ak
váriumban megcsodáltak mintegy 120 fajta halat és más tenge
ri élőlényt. Innen esős időben hajóval mentek a Hel-félszigetre, 
majd Jastarnián, egy szép gyógyüdülőhelyen töltöttek egy na
pot. Visszafelé Malborkban megnézték a keresztes lovagok XIII. 
században épült várát, és élményekkel gazdagon tértek haza. 

(L. M.) 

KÉZMŰVESEK, KERESKEDŐK, FIGYELEM! 
A Karácsonyi Sokadalomba, melyet 2006. december 2-22. 
között tartunk az Andrássy úton, kézművesek, kereskedők 
jelentkezését várjuk, akik a karácsonyi ünnepkörhöz kötő
dő, ajándéknak való áruval, illetve kézműves termékekkel 
vennének részt. 

Jelentkezés: Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány, Békés
csaba, Kinizsi u. 20., szervező: Ujj Éva, telefon/fax: 326-053, 
mobil: 06-30/456-8795, e-mail: info@diaktanya.hu. 

Kérjük az áruféleségek megnevezését, a jelentkező nevét, 
elérhetőségét. 

A rendezvényt Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes
teri Hivatalának megbízásából szervezzük! 

mailto:info@diaktanya.hu


B é k é s c s a b a m e g ú j u l á s á é r t 

Együtt Békéscsabáért egyesület 
Az Együtt Békéscsabáért Egyesület, az Ipartestület és a Nagycsaládosok, valamint számos civil szerveződés közös 

célja az önkormányzat munkájának segítése, az abban való részvétel és külső civil kontroll biztosítása. 

POLGÁRMESTERJELÖLTÜNK: 

Gécs Norbert 
vállalkozó, 

az Ipartestület tagja 
1. vk. 

Varga Lajos 
szgk.-oktató, 

az Ipartestület tagja 
3. vk. 

Kiiment István 
fogtechnikus, 

az Ipartestület tagja 
5. vk. 

n 
Bálint Jánosné Halász Zsanett 

VÁLASZTÁSI PROGRAMUNK E HETI TÉMÁJA: 
OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY, SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK 

• A közoktatási intézmények önállóságának biztosítása, eszközök fejlesztése 
• Bölcsődei férőhelyek bővítése 
• A sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógiai segítése, fogyatékosok fog

lalkoztatójának létrehozása 
• Az önkormányzat kiemelten kezelje az egészségügyet, mind a fejlesztés, mind 

a műszerellátás, továbbá a szűrővizsgálatok tekintetében, hogy a betegeket 
emberhez méltó módon és körülmények közt lássa el a szakma 

• Az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése, 
az önkormányzati intézményeknél különböző kedvezmények biztosítása 

• A vállakozók hatékonyabb bevonása a szociális alapok bővítésébe 
• Az eddigi gyakorlattal ellentétben a szociális pályázatok maximális kihaszná

lása érdekében az önerő biztosítása és a pályázatok összefogása 
• A szociális juttatások elosztása a társadalmi szervezetek bevonásával 

Aléné Kucsera 
Andrea 

pedagógus 
2. vk. 

Lakos Jánosné 
nöi szabómester, 

az Ipartestület tagja 
4.vk. 

KERJUK, OKTÓBER 1-JEN SZAVAZZON JELÖLTJEINKRE, 
* • - - . ' Torokne Lukacs Beatrix 

HOGY AZ ON SORSÁRÓL NE CSAK A PARTOK DÖNTSENEK! Nagycsaládosok 
Egyesülete 

7. vk. 

Fáberné Dohányos Mária 
a Csupaszív Nagycsa 

ládosok Egyesületének 
vezetője 

8. vk. 

Kuttor Géza 
tv-műszerész, 

az Ipartestület tagja 
9. vk. 

Kertész János 
vállalkozó, 

az Ipartestület elnöke 
11. vk. 

Lukoviczki György 
víz-, gáz- és fűtésszerelő, 
az Ipartestület alelnöke 

12. vk. 

Bálint Jánosné Halász 
Zsanett 

pedagógus 
13. vk. 

EBE-támogatottak: 6. vk. Dr. Simon Mihály 
az MDF jelöltje 

15. vk. Tímár Imre 
független jelölt 

16. vk. Bokros Mátyás I 
az SZDSZ jelöltje \ 

A pártokon kívül is van élet. 



Fotóklub 
A Berekméri Zoltán Fotóklub minden hónap utolsó keddjén tartja 
foglalkozásait az Ifjúsági Házban, az első csoporttalálkozó szeptem
ber 26-án lesz. A klub az Utazó Fotográfusok Fórumaként (UFF) vár
ja az utazások élményét képekben megörökítő, tehetséges amatőr 
fotósok jelentkezését. 

A Pedagógus Szív A lap í tvány nevében köszönetet mon
dunk azért az összegért, amelyet a támogatók a személyi jöve
delemadójuk egy százalékának felajánlásával biztosítottak. A 
2004. évi alapból befolyt 258 421 Ft összeget a pedagógusok 
és családtagjaik egészségmegőrzésére, egészségügyi tevékeny
ségre, gyógykezelésre és a családok segítésére használtuk fel. 

Köszönettel: A PEDAGÓGUS SZÍV ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

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

árverésen kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, Kolozsvári út 60-62. szám alatti, 7544. 

helyrajzi számú, 1808 m2 területű, óvoda megnevezésű, 
forgalomképes, per-, teher- és igénymentes ingatlanát. 

Kikiáltási alapár: 20 000 000 Ft + áfa. 
(A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) 

Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatandó és enge
délyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. 
Árverés Időpontja: 2006. október 4. (szerda), 11 óra. 
Az árverés helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalója 

(I. emelet), Békéscsaba, Szent István tér 7. 
A nem lakás célú ingatlan (volt óvoda) árverésen kialakult vé
telárát 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: 2 000 000 Ft + áfa) letét
be helyezése 2006. október 4-én (szerdán) 9.00 órától 10.45 
óráig a polgármesteri hivatal pénztárában. A letétbe helyezen
dő összeg nagysága miatt készpénzben befizetni csak az ár
verés 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 - igazolha
tóan megjelenjen a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármes
teri Hivatala OTP-nél vezetett 11733003-15345008 jelű számlá
ján. Ez esetben a letéti összeg visszafizetése is átutalással tör
ténik. A befizetés tényét igazoló pénztárbizonylatot, illetve az 
átutalási megbízást az árverés helyszínén be kell mutatni. 
Az árverésen a legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helye
zett összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a le
tétbe helyezett összeg az árverés befejezését követően vissza
fizetésre vagy visszautalásra kerül. Ha az árverésen legmaga
sabb árat ajánló az árverést követő 30 napon belül nem köti 
meg az adásvételi szerződést vagy a fennmaradó 90%-os vétel
árrészt a szerződéskötéskor nem fizeti meg, az általa letétbe 
helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó nem kö
teles visszaadni. 
Az ingatlan megtekinthető a polgármesteri hivatal stratégiai-fej
lesztési osztályának vagyonkezelési csoportjával egyeztetett 
időpontban. 
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: 
Az árverés tárgyát képező ingatlan jól megközelíthető, az inf
rastrukturális ellátottsága teljes körű. Az ingatlan felújítását, át
alakítását követően alkalmas többféle, lakóövezetben folytatha
tó tevékenység végzésére. 
Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadá

si időben a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési 
osztályának vagyonkezelési csoportjánál (Békéscsa
ba, Szent István tér 7.) vagy a 452-252/1223 telefon
számon kérhető. 
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A BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 
irodalmi pályázata 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE 

A Békés Megyei Könyvtár a 2006/2007-es tanévben pályázatot 
hirdet: 
1. A 2006. évi gyermekkönyvhótre az általános iskolák alsó ta

gozatosai részére versek, mesék, verses mesék... írására. 
Beküldési határidő 2006. november 1. Az eredményhirde
tés 2006. december 4-én, hétfőn 15 órakor lesz a könyvtár 
előadótermében. 

2. A 2007. évi költészet napja tiszteletére az általános iskolák 
felső tagozatosai részére versek, novellák, kisregények, szín
darabok... írására. Beküldési határidő 2007. március 1. Az 
eredményhirdetés 2007. április 11-én, szerdán 15 órakor lesz 
a könyvtár előadótermében. 

Tudnivalók a pályázók részére: A téma nem kötött, az írásmü
vek bármiről szólhatnak maximum 5 oldal terjedelemig. A pá
lyamunkákat „irodalmi pályázat" megjelöléssel a Békés Megyei 
Könyvtár címére (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 1.) kell elkül
deni vagy személyesen bevinni. Az írásokat nem küldik vissza, 
a könyvtár archívumába kerülnek. A pályázat eredményéről a 
könyvtár honlapján (www.bmk.iif.hu) lehet tájékozódni, a díjki
osztó ünnepségre csak a díjazottak kapnak meghívót. A díjazot
tak létszámát nem határozzák meg előre, minden jó pályamű el
ismerésben részesül. A pályadíj tartalmas, szép könyv és emlék
lap. A díjkiosztó ünnepségen több díjazott felolvassa írását. 

Sorsom a kövérség? 
A Sorsfonó Műhely 200 órás komplex programot kínál mindazoknak, 
akik túlsúlyosak, és szeretnének segítséget kapni a túlsúly kezelé
séhez, megszüntetéséhez vagy elfogadásához, a túlsúlyt kiváltó té
nyezők felismeréséhez. A program orvosi és pszichológiai vizsgálat
tal egybekötött, a személyiség fejlesztését, az érzelmek kifejezését 
a pszichodráma és a rögtönzés révén segítik, a hibás szokásokat 
viselkedéstanulással korrigálják. A belgyógyászati hátteret dr. Gyi-
mesi András belgyógyász, diabetológus, endokrin főorvos és Ba
kos Orsolya dietetikus adják. A csoportot vezetik Galambosné Var
jú Blanka mentálhigiénés szakember, családterapeuta, pszichodrá-
ma-asszisztens (programvezető), Nóvák Magdolna mentálhigiénés 
szakember, pszichodráma-asszisztens, Liska Sándor szakpszicho
lógus, Szathmári Kornélia rögtönző színész. További információ a 
459-245, 06-30/2319-216, 455-255 és a 06-30/3700-881 számokon 
kérhető. 

Közkincs 
A Közkincs program keretében megújult a Békés Megyei Könyvtár 
régi épületrésze, amelyben 1952-ben az ország első megyei könyv
tára nyílt meg. Kihasználva az épület adottságait, a jövőben előadó-
és klubteremként szeretnék használni a megújult közösségi teret. 
Ezzel összefüggésben az épületegyüttesen belül új térben helyezték 
el a gyermekkönyvtárat. A megújult, funkciójában megváltozott épü
let átadására szeptember 13-án került sor. Az eseményhez kapcso
lódóan adták át a Nagy Könyv program keretében eredményes mun
kát végzett 33 könyvtárnak a pályázatokon elnyert, valamint ado
mányként kapott értékes könyveket. 

»Sárga Telefon« 

SZAKMAI TUDAKOZÓ 
(66) 3 2 5 - 7 6 9 

Munkanapokon 8-18 Óráig 

S.O.S. TELEFONOS 
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT 

Ingyenesen hívható 
(vezetékes telefonról) 
a nap 24 órájában. 

441-300 
További elérhetőségeink: 

E-mail: sos.lelkisegely@axelero.hu 
Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 30S 

http://www.bmk.iif.hu
mailto:sos.lelkisegely@axelero.hu


M O Z I M Ű S O R 

2006. szeptember 21,-október 4. 

Szeptember 21-27-ig 14.30,16.00, 17.30, 
csak szombaton és vasárnap 11.00, 

szeptember 28.-oktober 4-ig 14.30, 16.00,17.30, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
HANGYA BOY • 
(szinkronizált amerikai animációs film) PREMIER! 

Szeptember 21-27-ig 15.30,19.00, 20.45, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
LÚZER SC © (amerikai vígjáték) 

Szeptember 21-27-ig 17.45, 20.00, 
csak pénteken és szombaton 22.00 órakor: 
A UNITED 93-AS * (amerikai-angol filmdráma) 

Szeptember 21-27-ig 16.15,18.15, 20.30, 
szeptember 28.-október 4-ig 15.00 és 21.00 órakor: 

MANSFELD © (magyar-kanadai filmdráma) ART-kártya! 

Szeptember 21-27-ig 14.30,16.00, 19.30, 
szeptember 28.-október 4-ig 17.30 órakor: 

A SZABADSÁG VIHARA © 
(szinkronizált, feliratos amerikai dokumentumfilm) 
ART-kártya! 

Szeptember 21-27-ig 17.30 és 21.00 órakor: 
BESZÉLJ HOZZÁ! * 
(spanyol filmdráma) Emlékszel?-sorozat! 

Szeptember 28.-oktober 4-ig 15.30,17.45, 20.00, 
csak pénteken és szombaton 22.00 órakor: 
A SZUPER EXNŐM © 

(szinkronizált amerikai vígjáték) 

Szeptember 28.-oktober 4-ig 15.00,17.00,19.00, 21.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
EGY BOLOND SZÁZAT CSINÁL © 
(magyar vígjáték) PREMIER! 

Szeptember 28.-október 4-ig 19.00 és 21.00 órakor: 
16 UTCA ® (amerikai akciófilm) 

Szeptember 28 -október 4-ig 19.15 órakor: 
RANDEVÚ © (magyar filmdráma) ART-kártya! 

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓIM 

Szeptember 26-án (kedden) 18.15 órakor: 
A Mansfeld című magyar film díszbemutatója 
Vendégeink: Szilágyi Andor (rendező), 

Fancsikai Péter, Gáspár Tibor 

Szeptember 30-án (szombaton) 19.00 órakor: 
Az Egy bolond százat csinál című magyar film 
díszbemutatója 
Vendégeink: Gáspár Sándor, Gesztesi Károly, Scherer Péter, 

Mucsi Zoltán és a rendező, Gyöngyössy Bence 

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

az 524-500-as telefonszámon! 

9 Korhatár nélkül megtekinthető! 

O 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 

£ 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

O 1B éven aluliak számára nem ajánlott! 

G y a p j ú g a r n i t ú r á h o z v á k u u m m a t r a c h o z 
n y á r i t a k a r ó a z a j á n d é k ! ( t ípustól függően) 

^ • ^ v - birkagyapjú-garnitúra (400 gr) 29 900 Ft 
> -gyermek-báránygarnitúra 23 900 Ft 

| T ' . vTj) - birkagyapjú-garnitúra 36 900 Ft 
\ jL - pálmamintás garnitúra 42 900 Ft 

- nagy nyakpárna 3 900 Ft 
női-férfi mellény 8 900 Ft 
gyapjú bébihálózsák 7 100 Ft 
mágneses lepedő ^ / > > ^ V Í V 9 900 Ft 

Z?eptember 
Békéscsaba, Petőfi u. 2. • Tel.: 442-967 zLjmiS r 
A Tesco Áruház üzletsorán • Tel.: 453-943 

START 
radio gg*cj 

Adástelefon: 324-552 
Üzleti telefon: 442-555 

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

www.startradio.hu 

Z Ö L D S Z A M : 0 6 - 8 0 / 9 2 2 0 0 8 
TISZTELT CSABAIAK! A város lakóival a közvetlenebb kapcso
lattartás érdekében a polgármesteri hivatal ingyenesen hívható zöld 
számot működtet. A 06-80/922-008-as üzenetrögzítőn bárki elmond
hatja - maximum 2 percben - a város működésével, fejlesztésével, 
mindennapjainkkal kapcsolatos észrevételét, véleményét. Amennyi
ben a telefonáló meghagyja nevét, címét, telefonszámát, az önkor
mányzat illetékesei válaszolnak az általa felvetett kérdésre, prob
lémára. 

Csalánleves instant fesztivál 
K I S C S O P O R T O S H U P Á K O L Á S O K 

2006. szeptember 22-23. 
Békéscsaba, Júsz Hausz (Ifjúsági Ház) 

Szeptember 22., péntek: Art Caffe - 17 óra: Neofoton-kiállítás 
és fesztiválmegnyitó. A fesztivált Velkey Gábor alpolgármester 
nyitja meg, a tárlatot efZámbó István képzőművész, érdemes mű
vész mutatja be. Instant csalánlevest oszt Herczeg Tamás, Szen
té Béla és Velkey Gábor. Ezt követően 2 napos El Ritmo piano 
parti. A Casino előtere - Elhagyottak III., páratlan kiállítás folya
matos megnyitóval Havasi Árpi kesztyűiből. Casino - 17.30 óra: 
Ván Hajnalka művészettörténész előadása - Jankay Tibor mű
vészete, Kortárs Galéria, Művészetek Háza Békéscsabán. 78.30 
óra: Nemzetközi Kis Magyar Performance Szentendrei Nehézze
nei Fesztivál - előadó efZámbó István képzőművész, érdemes 
művész, ex Bizottság-tag. 79.30 óra: MAMÜ - előadó Novotny Ti
hamér művészettörténész. 20.40 óra: Sőrés Zsolt, hegedúimpro-
vizáció némafilmekre. 22 óra: Láthatatlan filmek klubja - Gubis 
Mihály: Pucsító; BMZ + TSZ: The Ring. Nagyterem - Brainwash 
block 17.30 óra: Sevezo-koncert. 18.10 óra: Negatíve lllusions-
koncert. 78.50 óra: Another Way-koncert. Brainbulder block, 79.40 
óra: Csókolom-koncert. 20.45 óra: FeLugosi László és Szirtes Já
nos performansza. 22.75 óra: Kontroll Csoport-koncert. 00.00 óra: 
Sajnos Batár-koncert. 7.30 óra; El Ritmo parti. 

Szeptember 23., szombat: Casino - 77.30 óra: 3T Csoport - ak
ciók, performanszok Békés megyében, előadók Nóvák Attila, Ku-
kár István és Szuhar György képzőmúvészek. 78.30 óra: Tulaj
donságok nélküli múvészet, előadó Bárdosi József művészettör
ténész. 79.30 óra: Bárdosi József kísérleti zene. 27 óra: Láthatat
lan filmek klubja Sőrés Zsolttal. Nagyterem - 78 óra: Stylaw-kon-
cert. 79 óra: A 3T Csoport Csalánleves instant perfor
mansza. 27 óra: Nomada-koncert. 23 óra: Neofolk-
koncert. 00.00 óra: Mondo-koncert. 7.00 óra: El Ritmo 
+ DJ Kanada Káosz. 

http://www.startradio.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. 

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

• • árverésen kívánja értékesíteni 
a Békéscsaba, Őr utca 14. szám alatti, 

3237 1 A 16. helyrajzi számú, 130 m- területű, műhely 
megnevezésű, forgalomképes, per-, teher- és Igénymentes 

ingatlanát, az osztatlan közös tulajdonból hozzátartozó 
1115/10 OOO-ed eszmei hányaddal egyetemben. 

Kikiáltási alapár: 6 000 000 Ft + áfa. 
(A kikiáltási alapártól lefelé eltérni nem lehet!) 

Az ingatlan teljes felújítást, illetve az abban folytatni tervezett és en
gedélyezett tevékenységnek megfelelően átalakítást igényel. 

Árverés időpontja: 2006. október 11. (szerda), 11 óra. 
Az árverés helye: a polgármesteri hivatal III. számú tárgyalója 

(I. emelet), Békéscsaba, Szent István tér 7. 

A nem lakás célú ingatlan (műhely) árverésen kialakult vételárát a 
szerződéskötéssel egy időben, egy összegben készpénzben 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: 600 000 Ft + áfa) letétbe he
lyezése 2006. október 11-én (szerdán), 9 órától 10.45 óráig a 
polgármesteri hivatal pénztárában. A letétbe helyezendő összeg 
nagysága miatt készpénzben befizetni csak az árverés napján le
het. Ha a letéti összeget átutalással kívánja az árverésen részt vevő 
rendezni, akkor azt úgy kell megtennie, hogy a letéti összeg - leg
később az árverés napján - igazolhatóan megjelenjen a Békés
csaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala OTP-nél vezetett 
11733003-15345008 jelű számláján. Ez esetben a letéti összeg visz-
szafizetése is átutalással történik. A befizetés tényét igazoló pénz
tárbizonylatot, illetve az átutalási megbízást az árverés helyszínén 
be kell mutatni. 
Az árverésen a legmagasabb ajánlatot tevő által letétbe helyezett 
összeg a vételárba beszámít, a többi résztvevő részére a letétbe he
lyezett összeg az árverés befejezését követően visszafizetésre vagy 
visszautalásra kerül. 
Ha az árverésen legmagasabb árat ajánló az árverést követő 30 na
pon belül nem köti meg az adásvételi szerződést vagy a fennmara
dó 90%-os vételárrészt a szerződéskötéskor nem fizeti meg, az ál
tala letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó 
nem köteles visszaadni. 

Az ingatlan megtekinthető: a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesz
tési osztály vagyonkezelési csoportjával egyeztetett időpontban. 

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb információ: 
Az árverés tárgyát képező ingatlan a békéscsabai vasútállomással 
szemben, a város tömegközlekedési központjának közvetlen köze
lében található. A környék infrastrukturális ellátottsága és megkö
zelíthetősége kiváló. Az ingatlan 3237/1. helyrajzi számú társasház 
földszintjén található, közvetlen az utcáról közelíthető meg. Az ár
verésre kerülő ingatlanban csak olyan tevékenység folytatható, 
amely a társasház működését vagy a lakhatás nyugalmát nem za
varja. Az árverés nyertese mint vevő köteles a társasházakról szó
ló CXXXIII. törvényt betartani, a nem lakás céljára szolgáló helyiség 
használata, hasznosítási módjának megváltoztatásához a társashá
zi közgyűlés hozzájárulását beszerezni. 

Az ingatlannal kapcsolatos egyéb felvilágosítás ügyfélfogadási idő
ben a polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztályá
nak vagyonkezelési csoportjánál (Békéscsaba, Szent Ist
ván tér 7. szám) vagy az 452-252/1223 telefonszámon 
kérhető. 

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 négy társasház helyrajzi száma, területe, 
a lakások száma: 

• 8912/4 helyrajzi számú, 587 m 2 területű ingatlanon, 4 lakás 
• 8912/5 helyrajzi számú, 303 m 2 területű ingatlanon, 2 lakás 
• 8912/7 helyrajzi számú, 181 m 2 területű ingatlanon, 2 lakás 
• 8912/8 helyrajzi számú, 392 m 2 területű ingatlanon, 2 lakás 

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

Az építési telkek eladási ára: 6720 Ft/m2 (5600 Ft + 1120 Ft áfa) 

A pályázat benyújtásénak határideje: 
2006. október 10. 

Az elbírálás várható időpontja: folyamatos, legkésőbb 
a 2006. októberi közgyűlésen. 

A pályázat benyújtásának, a formanyomtatvány igénylésének helye: 
Polgármesteri hivatal, stratégiai-fejlesztési osztály, 
pályázati és városmarketing-csoport 
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. 

iszapszivo 
kölcsönzése 

kezelővel együtt is. 

Ingyenes GARDENA-
szaktanácsadás! 

Telefon: 
06-30/9381-681 

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 

Szélvédó-autóüveg, 
napfénytető eladása 

és szerelése, biztosítós 
üvegkárok ügyintézése 

V Á R - J Á T É K 
A FEJLESZTŐ, GONDOLKODTATÓ 

JÁTÉKOK, KREATÍVHOBBIKELLÉKEK 
ÉS A TANULÁST, TANÍTÁST SEGÍTŐ 

KÖNYVEK SZAKÁRUHÁZA 

Békéscsaba, Univerzál Áruház 
Tel.: 447-716, 450-550/210-es mellék 

Hocz és Medvegy %ft. 
Békéscsaba. Kazinczy a. 31/1 

Tel. la*: 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 ós haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

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

(Dobozi ut-Eitlel-toronytol jobbra 50 m-re) 
Telefon: 06-66/430-589, 06-30/2282447 

Nyitva tartás: hétfőtói péntekig 7.30-17.30 oraig 

HIRDETMÉNY 
Békéscsabán 

a vizes létesítmények 
és a hősi temetők, 

Mezőmegyeren és Gerlán 
a köztemetők üzemeltetését 

a 
B e i s p i e l B t . 

(5600 Békéscsaba, Szóló u. 108 , 
telefon/fax: 327-369) 

végzi. 

http://www.bekescsaba.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 

Rendelje meg új Suzukiját most még akciós áron. 

1 0 0 - 4 J U L M a ' . . 

Mozgáskor .áto; 
400 d M t t s á r t 

t t - u t a l v a n 

* 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 

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

értékesíteni kívánja 
a Békéscsaba belterület 225. helyrajzi számú, 

Békéscsaba, Árpád sor 12. szám alatti, 
1189 m 2 területű, lakóház, udvar, gazdasági épület 

megnevezésű, forgalomképes, per-, teher-
és igénymentes ingatlanát. 

(Az ingatlan korábban orvosi rendelőként funkcionált.) 

Az ingatlan felújítást, illetve az abban folytatandó és engedé
lyezett tevékenységnek megfelelő átalakítást igényel. 
Az ingatlan vételára: bruttó 58 000 000 Ft 
(azaz: ötvennyolcmillió forint), mely összeget a szerződéskö
téssel egy időben, egy összegben kell megfizetni (átutalni az 
eladó számlájára). 
További információ: 
Polgármesteri hivatal stratégiai-fejlesztési osztályának 
vagyonkezelési csoportjánál (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 
vagy a 452-252/1223 telefonon. 

XEROX GVORSnyOÍTlDR 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: hétfőtől péntekig 8-18, szombaton 8-12 óráig 
E-mail: gyorsnyomda@gyorsnyomda.com 
Weboldal: www.gyorsnyomda.com 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

•A LARESZ ingatlaniroda 15 
millió Ft-ig ingatlanokat ke
res ügyfelei részére. Békés
csaba, Luther u. 7/3. Telefon: 
445-456, 06-30/683-3630, 06-
70/522-8086. 

'A Lencsési-lakótelepen 1,5 
szobás, erkélyes, városra 
néző, IX. emeleti lakás sür
gősen eladó. Irányár: 6,6 mil
lió Ft. Érd.: 06-30/3700-881, 
455-255. 

'A Csaba Center III. emele
tén 71 m2-es iroda terasszal 
hosszú távra kiadó. Érdek
lődni: 06-30/279-4677. 

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

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

• Horvátországban 4-6 fő ré
szére jól felszerelt apartman 
kiadó. Tel.: 06-20/9237-447. 

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

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

• Kft-k. bt.-k, kkt.-k és egyé
ni vállalkozók, figyelem! A 
Rita-Prog könyvelőiroda vállal
ja az ön könyvelését, elektro
nikus adóbevallások elkészí
tését. Békéscsaba, Lepény P. 
u. 7., telefon: 06-20/4277-187, 
06-30/307-3245. 

' Lépcsőház, iroda, lakás ta
karítását vállalom. Tel.: 06-30/ 
290-8726. 

• Könyvelés egyéni és társas 
vállalkozóknak teljes körű 
ügyintézéssel. Telefon: 06-20/ 
567-6521. 

• Nonstop duguláselhárítás 
kedvező áron, bontás nélkül, 
garanciával Békéscsabán. 
Péter József, telefon: 06-20/ 
9358-173. 

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

• Női torna a megújult Közgé
ben (Irányi u. 3-5.) október 
2-től! Gerinc-, csípőtorna ked
den 17.45 órától; alakformáló 
konditorna hétfőn és szerdán 
17 órától, csütörtökön 17.15 
órától - Lukácsné-Suchné. 

> Színes tv és videó javítása, 
antennaszerelés. Kovács Bt., 
telefon: 06-70/279-6271, 06-70/ 
202-2025, 630-342. 

• Háztartási gépek helyszíni 
javítása. Tel.: 06-30/304-4622, 
454-561. 

OKTATÁS 
• Matematikából korrepetálás, 

felkészítés középiskolások
nak. Telefon: 06-30/855-7105. 

• 60 órás személyiségfejlesz
tő tréning indul pszichodrá
ma módszerrel sikerorientál
taknak, konfliktuskerülók-
nek, útkeresőknek. Érdeklőd
ni a 06-30/3700-881 és a 06-
70/773-5690 telefonszámokon 
lehet. 

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

1 Kémiából korrepetálás. Tele
fon: 06-30/356-1733. 

1 Angolnyelv-oktatás. Telefon: 
06-20/959-1924. 

• Óvó- és tanítóképző főisko
la ének-zene vizsgáira, fel
vételire felkészítést vállalok. 
Telefon: 06-20/430-4946. 

• Történelemből emelt szintű 
felkészítés. Telefon: 321-327. 

• Statisztikából és számvitel
ből korrepetálást vállalok. 
Telefon: 06-20/567-6521. 

> Korrepetálás alsó tagozato
soknak. Tel.: 06-30/402-4376. 

• Ingatlanközvetítő magas ke
resettel munkatársakat ke
res, nem ügynöki munkára. 
Tel.: 06-30/687-8627, 06-30/ 
640-1180. 

•AGFA X-38-as fénymásoló 
5000 Ft-ért elvihető. Telefon: 
06-30/9587-055. 

• Divatházi parfümök 
galmazásához mun
katársakat kere
sek. Tel.: 06-30/ 
439-6259. 

for-

mailto:gyorsnyomda@gyorsnyomda.com
http://www.gyorsnyomda.com


A hónap műtárgya 

AJankay Gyűjtemény és Kortárs Galéria 2006. április 1-jétől mu
zeális intézmény, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 

működési engedélye alapján. Galériánk új kezdeményezéssel sze
retné a városi és az idelátogató, művészetszerető vendégeit szolgál
ni, minél többet megmutatni a gazdag Jankay-hagyatékból és a mu
zeális gyűjtemény jeles darabjaiból. 

A hónap műtárgya című sorozatot - ami a 70-es, '80-as évek mú
zeumi gyakorlatából ismert - intézményünk hagyományteremtő szán
dékkal indítja 2006 szeptemberétől. A havonta váltakozó kiállításon 
a raktárban őrzött kincsek egy-egy darabjával ismertetjük meg a lá
togatókat, műelemzéssel, bővebb információkkal ajánljuk figyelmük
be a város kulturális értékeit. 

S Z E G E D I N E KOZÁK MARIA 

JANKAY TIBOR: Vigasztalás (1975) 

Jankay Tibor hosszú életpályájának visszatérő, gyakori motívuma 
az emberi pár. Legyen az szerelmi, családi, baráti kötelék, ami 

összeköti a modelljeit. A most választott kép, amit szeptember hó
napban kívánunk bemutatni, ebből a témakörből merít. 

Jankay szerette emberalakjait sematikus háttér elé helyezni, de 
ritkábban előfordulnak konkrét környezetek is. Itt egy szobában vagy 
inkább egy ház előtt látjuk a barátnőket, amire az ablakkeret utal, 
mert ezen felismerhető dolgokon kívül nincs más, amiről pontosab
ban meg tudnánk határozni, amiből következtethetnénk hollétükről. 
Azért esett a választásunk erre a képre, mert Jankay művészetének 
mintegy összegzésére, szintézisére példa ez a festmény. Az életmű
re jellemzőek nonfiguratív alkotások, ami itt a fal megfestésének fe
lel meg. Ismerve a művész irányultságát, kísérletező kedvét, sokkal 
inkább az absztrakcióhoz való vonzódását vélhetjük felismerni, mint
sem a modern lakberendezés szeretetét. Jankay művészetére a de-
korativitás jellemző, nem törekedett a tér pontos ábrázolására, a rö
vidülések akadémiai megfelelésére. Erős kontúrokkal rajzolta körül a 
figurákat, kifejező színekkel ruházva fel őket. Ezen a képen a vörös 
a legdominánsabb, a szenvedély színe, és a kék, a békesség színe. 

Jankay Tibor: Vigasztalás. 1975 91 x 117 cm, olaj. vászon 

Ritka darab a mü abból a szempontból, hogy fekete hajú nőket ke
veset látni vásznain, itt a gyász okán, a komorságot erősíti a figurák 
hajkoronája. A hosszú életút ellenére stílusa csak kis változásokat 
mutat, a mindig is inkább grafikai műfajú alkotó itt a '60-as években 
elkezdett és később nélkülözött absztrakciót ötvözi a figurális ábrá
zolással. Ezt komponálásban úgy jelenítette meg, hogy a kép jobb 
oldalára csoportosította a figurákat, teret hagyva így baloldalon a 
háttérnek. 

A modellek bensőséges hangulatban láthatók, valószínűleg a szo
morúság megosztása, a panaszkodás utáni vigasztalást ábrázolta a 
művész. 1975-ben, amikor az alkotás született, a festő elveszítette a 
feleségét. A szeretett társ halála, aki a bajban, az idegenben is tár
sa volt, és mellette állt, valamint aki modellje is volt, magára hagyta 
Jankayt. Festészete borússá vált, elvesztette gyökereit, majd a távol
ban, akkor már lényegében egyedül, de barátokra lelve, újra magá
ra talált néhány év múlva. 

Tekintsük e képet a múvész életében bekövetkezett változás egyik 
lenyomatának, illetve egy új vállalkozás, a hónapról hónapra bemu
tatásra kerülő műtárgyak első, példaértékű darabjának. 

VÁN HAJNALKA 
művészettörténész 

VITASZEK ZOLTÁN: 

Békés megyei 
legek könyve II. 

A hogy olvasom Vitaszek Zoltán Békés megyei 
legek könyvét, egyre világosabb, hogy a szer

ző kitűnő érzékkel válogat. Ezek a „legek" annyi
félék, és olyan változatosak, színesek, mint az élet. 
Vitaszek legei a legérdekesebbek, a legszebbek, 
a legizgalmasabbak, a legmeglepőbbek, a legfan-
tasztikusabbak, amiket csak ez a vidék produkált, 
amióta föld itt a föld, ember az ember, és történ
nek a dolgok, mint valami lenyűgözően megren
dezett színjátékban. Aztán azon gondolkoztam, 
igaz-e, ha azt mondom: a „legek" mutatják meg 
alkalmasint a leg-jobban, milyen az élet. Errefelé, 
a déli végeken. Nos, a dolgok mindig leegyszerűsíthetők, a legbo-
nyolultabbak is, hogy kétség nélkül megértsük: ami jó, az ettől és 
ettől jó, ami rossz, az ezért meg amazért rossz, és jó lenne megvál
toztatni. 

Egyszóval a legek amolyan útjelzők is lehetnek. Figyelmeztető 
akármik, amiket feltalálni, összegyűjteni pontosan olyan ember kel
lett, mint Vitaszek Zoltán, az újságíró, a helytörténeti kutató, aki (nem 

túlzás!) nemcsak országban, de világban gondolkozik. 
Másképpen fogalmazva, aki tudja, hogyan kell kiválaszta
ni azt a leg-sztorit, ami a glóbusz bármely pontján az em-

i—1«£—i beri bölcsességet gazdagíthatja, ami azzal, hogy ismere-
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teinket a világról érdekes tudnivalókkal is bővíti, 
beláthatatlan változásokat is ígérhet a valóság 
megértésében. Mert (például), ha tudom azt, hogy 
Bartók Béla többször is hangversenyezett a csa
bai kultúrpalotában (a mai múzeumban), akkor, 
miközben Munkácsy képeiben gyönyörködöm, 
Bartók-zenét is hallok, hiszen a falak körben hal
lották, amikor itt játszott a város legjobb hang
ezerén. Hogy egy kissé misztikus ez így? De a 
büszkeség, hogy Bartók hat alkalommal volt mű
vész-vendég Békéscsabán, mégiscsak elterel a 
hétköznapian kisszerű dolgoktól. Vagy, hogy az 
ország első betonútja Gerendáson épült 1930-
ban, vagy az, hogy az orosházi gazdák 1870-től 
sok éven át szállítottak búzát Ausztriába, Német
országba és Svájcba: nem rátermettségüket, vál
lalkozói merészségüket bizonyítja-e? Ugyanakkor 
milyen légnek is nevezhetnénk azt a csabai ese
tet, amikor 1917-ben arról jött értesítés, hogy Mun
kácsy özvegye számos relikviát hagyott a múze

umra, de csak 1929-ben jutott eszébe valakinek, hogy Pesten meg
keresse, és 1932-ben végre lehozza azokat? 

Ilyen ez a „legek" könyve: nemcsak nélkülözhetetlen egy érdeklő
dő ember számára, nemcsak felettébb izgalmas és érdekes, hanem 
lelkiismeret-mozdító, vagy úgy is mondhatnám, hogy gondolatkeltő 
arról, hogyan éltünk, élünk, és milyen a jövő reménye errefelé. 

Az első Békés megyei legek könyve 1993-ban, ez a mostani eb
ben az évben jelent meg. Az elsőben 600, a másodikban 400-nál jó
val több szócikket adott közre Vitaszek Zoltán. Olvasni kivételesen 
hasznos időtöltés. 
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