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530 új munkahely! 

Avilág egyik legnagyobb cége, a General Electric Company ér
dekeltségébe tartozó Budapest Bank (GE Money Bank) ez 

év júniusában, kezdetben 30 fővel bankoperációs központot hoz 
létre városunkban, a Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztató
központ parkolóházának tetőterében. 2006 decemberéig 130, 
majd az épület Luther utca felé történő bővítésével és a munka
helyek számának fokozatos növelésével 2008 végéig összesen 
530 új munkahelyet hoznak létre Békéscsabán. 

A Budapest Bank értékesítési hálózata idén már 100 tagúra 
bővül, ami a bank háttérrészlegének fejlesztését tette szükséges
sé. Az elmúlt évben olyan helyet kerestek, ahol van megfelelő
en képzett munkaerő, és versenyképes árfekvésben áll rendel
kezésre bővíthető irodalétesítmény. Több helyszín került szóba, 
Budapest mellett Debrecen, Szeged, Salgótarján, Székesfehér
vár és Békéscsaba versengett az operációs központ létrehozá
sáért - a központot a mi városunkban alakítják ki. Főként telefo
nos ügyfélszolgálatra és új számlák nyitására keresnek majd kö
zépfokú vagy felsőfokú végzettségű, jó kommunikációs képessé
gű munkatársakat. Az önkormányzat az egymilliárdos nagyság-

(Folytatás a 6. oldalon) 

I n f o r m á c i ó k a v á r o s r ó l é s az ö n k o r m á n y z a t r ó l 
B é k é s c s a b a h o n l a p j á n ! 

www.bekescsaba.hu 

Munkahelyteremtés 

Vendéglátás, idegenforgalom 

Visszaszámlálás 2006 

• Ifjú tehetségek a Bartókban 

• Versenyvilág 

• Városunk régi és mai arca 

Mindannyiunk érdeke 

Nyolc pályázatot küldtek vissza 

ALegfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati el
járás befejezéséig dr. Varga István ügy

véd kérelmére felfüggesztette a Békés Me
gyei Bíróság ítéletének végrehajtását dr. Ku-
rucz Ferenc jegyző ügyében. A közgyűlés 
decemberben a törvény szerint pályázatot írt 
ki a jegyzői állás betöltésére, melynek be
adási határideje múlt héten lejárt. Ha a későbbiekben a Legfel
sőbb Bíróság azt mondja ki, hogy dr. Kurucz Ferenc jogosult a 
poszt betöltésére, és közben a közgyűlés új jegyzőt választ, ak
kor két jegyzője lenne Békéscsabának. A végzés felfüggeszti a 
jogerős ítélet végrehajtását, de nem mondja ki, hogy mi ilyenkor 
a teendő. Még jogi körökben sem egyértelmű, hogy dr. Kurucz 
Ferenc folytathatja-e a munkát a hivatalban a végleges döntésig 
vagy nem. Pap János polgármester állásfoglalást kért ezzel kap
csolatban a Legfelsőbb Bíróságtól, a Békés Megyei Főügyész
ségtől, a Belügyminisztériumtól és a Békés Megyei Közigazga
tási Hivataltól. A jegyzői állásra nyolc pályázatot nyújtottak be, 
a február 13-án zajlott rendkívüli közgyűlésen a fentiek ismereté
ben a testület úgy döntött, hogy azokat bontatlanul visszaküldik 
a feladóknak. Az ügyben újabb fejleményt a Legfelsőbb Bíróság 
döntése vagy az állásfoglalások hozhatnak. 

( C S . M.) 

Nappali intézmény 
autistáknak 

Projektindító tájékoztatót tartott a városházán február 13-án, 
az érintett szakemberek jelenlétében az autizmussal élők nap
pali intézményének létrehozásáról Szántó Tamás, az Aut-Pont Au-
tista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány kuratóriumának el
nöke és Szabó Zoltán projektmenedzser. 

„Egy autista ember számára a valóság csak az események, 
emberek, helyek, zajok és látványok zűrzavaros, egymásba nyú
ló masszája. Nincsenek tiszta határok, semminek sincs értelme 
vagy jelentése" - olvasható az Aut-Pont honlapján (www.aut-
pont.hu). Az autizmus olyan fejlődési zavar, melynek tünetei az 
első három évben jelentkeznek, jellegzetes nehézségek mutat
koznak a szociális viselkedés, a kommunikáció, a rugalmas gon
dolkodás és a fantáziát igénylő tevékenységek elsajátításában. 

(Folytatás a 6 oldalon) 

http://www.bekescsaba.hu
http://www.aut-
http://pont.hu


Kinek felelős, kinek tartozik 
elszámolással egy országgyűlési 
képviselő? A körzet minden egyes 
lakosának! Valóban mi döntünk, 
választópolgárok? Vagy pártalapú 
választás esetén a döntés a pártok 
vezetőié, akik kijelölik, ki indul a színeikben? 
Az így megválasztott képviselő kire figyel majd? 
A lakosság érdekeire vagy a „kenyéradó 
gazdájára"? A történelem során volt már 
városunknak olyan határozott és sikeres 
képviselete, ami nem nagy pártokhoz kötődött, 
hanem egyszerűen a rátermettséghez, 
a politikai bátorsághoz (Áchim L. András). 

A ml képviselőnk mindenekelőtt a városát, 
az itt élő lakosságot képviselje! 

D o l g o z z u n k a v á r o s u n k é r t ! 

Ajánlócéduláját szívesen fogadja 
az Ön képviselőjelöltje: 

Velkey Gábor 
A L P O L G Á R M E S T E R i 

5601 Békéscsaba, Pf. 499 
E-mail: velkeyg@gmail.com 
Internet: www.velkeygabor.hu 

www.szdsz.hu 

• Német szóbeli verseny 
A Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ szerve
zésében ötödik alkalommal rendeztek megyei német szóbeli ver
senyt a Békés Megyei Könyvtárban február első szombatján. A ver
senyen 160 felső tagozatos tanuló vett részt a megye különböző ál
talános iskoláiból. A békéscsabai legjobbak a következők voltak (zá
rójelben a felkészítő tanár neve): 6. osztály - alapszint 3. helyezett 
Bagdi Balázs, 2-es iskola (Mészáros Ilona). 7. osztály - alapszint 2. 
helyezett Papp Noémi, 2-es iskola (Mészáros Ilona). 8. osztály 
alapszint 1. helyezett Egri Tamás, Erzsébethelyi iskola (Priszlupszka 
Irina); emelt szint 1. helyezett Tóth Beatrix, Belvárosi iskola (Lauri-
nyecz Edit). 

• Prózamondó verseny 
Múlt héten az Erzsébethelyi Általános Iskolában zajlott a városi pró
zamondó verseny, amelyen a legjobb eredményt a következők ér
ték el (zárójelben a felkészítő tanár neve): 5-6. osztály - 1. Fekete 
Dávid, József Attila-iskola (Jakai József né); 2. Valach Gabi, Szabó 
Pál téri iskola (Csomósné Tanka Ilona) és Juhász Fanni, Petőfi ut
cai iskola (Tóth Győzőné Murvai Ilona); 3. Sajben Mihály, József At
tila-iskola (Jakai Józsefné). 7-8. osztály - 1. Kesjár Katinka, Evan
gélikus gimnázium (Pribojszki Edit); 2. Tóth János Gergely, Petőfi 
utcai iskola (Tóth Pálné); 3. Bogdány Tamás, Belvárosi iskola (Kiss 
Mónika); különdíjas Szeblák Viktória, József Attila-iskola (Vágvölgyi-
né Mácsánszki Eleonóra). 

• KÖZÉLETI TEAHÁZ . A Közéleti Teaház március 1-jén és már
cius 8-án, szerdán 18 órától várja az érdeklődőket az Ifjúsági Ház 

41-es termében. 1-jén a beszélgetés témája a III. évezred 
tudománya, avagy Vissza a múltba (vendég az Univer
zum klub); 8-án nőnapi múltidézőt tartanak bakelitleme
zek segítségével. 

• FOGADÓNAP. Február 24-
én Velkey Gábor, március 3-án 
Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix 
aljegyző tart fogadónapot a vá
rosházán 8 és 12 óra között. 

• KÖZGYŰLÉS. Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 
soron következő ülését február 
23-án, csütörtökön 9 órától tart
ja a városháza dísztermében. 

• KOLBÁSZKLUB. A Csabai 
Kolbászklub március 4-én, szom
baton 18 órától tartja hagyomá
nyos bátyus bálját a Tégla Kö
zösségi Házban (Orosházi út 
32.). A zenét a Melody együttes 
szolgáltatja, fellép Araczki Lász
ló cigánydal-énekes, az est ven
dégei lesznek a klub érsekújvá
ri kolbászkedvelő barátai. A bá
lon vacsoráról mindenki maga 
gondoskodik, a tombolához sze
retettel várják a felajánlásokat. 
Belépődíj 600 forint, a létszám 
korlátozott, ezért kérik a bálozó-
kat, jelezzék részvételi szándé
kukat Kocziha Mihálynénál a 06-
30/304-8854-es telefonszámon. 

• ÖNSEGÍTŐ SZÜLŐKLUB. 
A gyermeküket gyászoló szülők 
klubja várja az érintettek jelent
kezését önsegítő csoportjába. 
Legközelebbi összejövetelüket 
február 23-án, csütörtökön 16 
órától tartják a Réthy Pál kórház 
első emeleti előadótermében. 

• PSZICHODRÁMA. Az MTA 
Békés Megyei Tudományos 
Egyesülete február 23-án, csü
törtökön 18 órától tartja a követ
kező Közéleti Szalont a Szlovák 
Kultúra Házában (Kossuth tér 
10.). Nagy Zsuzsa tanszékveze
tő, főiskolai docens, pszichodrá-
ma-vezető tart előadást A pszi-
chodráma mint a lélek valósá
gának színpada címmel. 

• JANKAY GALÉRIA. A Jan
kay Galéria Kortárs kiállítótermé
ben Fazekas Attila és Prisztavok 
Tibor képzőművészek kiállítása 
látható március 29-ig. 

• NYUSZIBÁL. A Mackó 
Kuckó Óvoda április 1-jén, szom
baton tartja hagyományos nyu
szibálját a Tessedik Sámuel Fő
iskola tornacsarnokában. Jegyek 
március 10—14-ig vásárolhatók 
1000 forintos áron az óvodában. 
(Orosházi út 56.). 

• BOLDOG CSALÁD. Bol
dog család címmel előadás-so
rozat indult a Hetednapi Adven
tista Egyház imaházában (Jókai 
u. 21) . Bicskei Róbert lelkész 
pénteken és szombaton 18 órá
tól várja az érdeklődőket elő
adásaira. Az előadások címe feb
ruár 24-én Az eredményes fe
gyelmezés; 25-én Segítség, ka
masz lettem!; március 3-án Amit 

BÉKÉSCSABA 
HÍREKBEN 

A város, 
ahol élünk 

a feleségekről tudni kell(ene); 4-
én Amit a férjekről tudni kell-
(ene). 

M A T R I K U L A 

W H Á Z A S S Á G 

Valyuch Erika és Sustik Ba
lázs, Szabó Éva és Murányi Ist
ván 

S Z Ü L E T É S 

Nagy Imre és Karlovszki Be
áta fia Máté Marcell, Bácskai Ist
ván és Rákóczi Edit leánya Bar
bara, Gyura István és Kapcsos 
Tímea fia Márk Tamás, Kocsis 
Árpád ós Ferenczy Aliz leánya 
Viktória, Hajdú Zoltán és Szakáll 
Zsuzsanna fia Zoltán és leánya 
Napsugár, Szathmári Antal és 
Budavári Hajnalka leánya Doren 
Dolli, Nyíri Sándor és Lőrincz 
Zsuzsanna leánya Zsófia, Men-
gyán Zoltán és Pál Margit Móni
ka fia Marcell 

GYÁSZ 

Pusztai István, Paulik György, 
Váczi János Istvánná Debrecze-
ni Eszter, Szlosár Ferenc, Hugyik 
János 

I n g y e n e s városi lap, B é k é s c s a b a 
Fe le lős s z e r k e s z t ő : 
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A J 

T a k á c s P é t e r , 

AZ M D F ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLTJE 

Tisztelt Békéscsabai Választópolgár! 
1994 óta vagyok önkormányzati képviselő. A szociális, majd a lakásügyi 
bizottság elnökeként többek között az alábbi kezdeményezéseket tettem: 
önkormányzati fenntartású nyugdíjasgarzonház építése és bérlakások lé
tesítése, pályázat benyújtása a Fövenyes utcai ifjúsági garzonra és az Er
zsébet lakópark ll-es és lll-as ütemére, az Életfa garzonház bővítésére, a 
felsőfokú tanulmányokat segítő támogatás bevezetése, az első lakáshoz 
jutó fiatalok kamatmentes kölcsönének jelentős mértékű emelése. MDF-
es képviselőtársaimmal támogattunk minden munkahelyteremtő beruhá
zást, így az Almáskerti ipari park megvalósítását. 

Legfontosabb célkitűzésem a választókerületet érintően valamennyiünk érdekében: 

Új utak! 

Köszönöm, hogy jelölésemet támogatták ajánlószelvényeikkel! 
Elérhetőségeink: 441-114 (telefon/fax), 06-30/475-1529, e-mail: mdf3@axelero.hu 

MDF EGY ÉLHETŐBB MAGYARORSZÁGÉRT! MDf 

Új munkahelyek! Új otthonok! 

K S H - K U T A T A S 

Vendéglátás, idegenforgalom I I I . 

Mint korábbi írásomban említettem, a város kereskedelmi szál
láshelyein 2004-ben valamivel több mint 21 ezer vendég fordult 
meg. A vendégek 48 százaléka az öt szálloda valamelyikében 
szállt meg, míg 52 százalékuk a két panzió, az öt turistaszállás, 
illetve az egy üdülőház férőhelyeit vette igénybe. A szállodai ven-

A vendégek száma kereskedelmi szállástípusonként, 1997-2004 

1997 1998 1999 2000 2001 

• Vendégek száma a szállodákban 
• Vendégek száma a turistaszállásokon 

éjszaka több mint felét ezekben töltötték el. Ezt igazolja az egy 
vendégre jutó vendégéjszakák száma is. Ez a szállodai vendé
geknél 1,8, a panziók vendégeinél 1,6, az üdülőházakban meg
szálltaknál 1,4, míg a turistaszállások vendégeinél 1,3 éjszaka. 
Az mindenesetre megállapítható, hogy az értékek mindegyik ka
tegóriában nagyon alacsonyak, jelentősen elmaradnak a megyei 
átlagoktól is. Békéscsabán a vendégek jellemzően egy-két éjsza
kát maradnak csak, és így természetesen a bevételek is elma
radnak az ideálistól. 

Végezetül tegyünk említést a külföldi vendégekről. A megye 
egészét tekintve 2000 óta foko
zatosan és számottevően csök
kent a külföldi vendégek és az 
általuk eltöltött vendégéjszakák 
száma. 2004-ben Békéscsabán 
szállt meg a megye külföldi ven
dégeinek közel harmada, ami 
önmagában kedvező adat. Az 
egy külföldi vendégre jutó ven
dégéjszaka terén azonban ismét 
nagy a város elmaradása, Bé
késcsaba szálláshelyein ugyan
is átlagban csak feleannyi időt 
töltöttek, mint a megyei átlag. 
Ez a különbség valamennyi szál
láshelytípusnál fennáll. 

2002 2003 2004 

Vendégek száma a panziókban 
Vendégek száma az üdülőházakban 

HORVÁTH C S A B A (KSH) 

dégek száma 2002-ig - egyes években közel kétszeresen - meg
haladta az egyéb kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek szá
mát, azonban 2003-ban megfordult a helyzet, és mint látható, ez 
maradt 2004-ben is. 

Ami a vendégek által 2004-ben a városban eltöltött mintegy 
34 ezer vendégéjszakát illeti, azt látjuk, hogy a „legvendégma-
rasztalóbb" szállástípus a szálloda, ugyanis az összes vendég-

• HELYESBÍTÉS. Lapunk előző számának hetedik oldalán a talajter
helési díj rendeletének módosításához helytelenül egy másik elnevezés 
került. A talajterhelési díjról szóló rendelet száma és neve: Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2006. (I. 26.) számú 
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló, módo
sított 23/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati rendelet módo
sításáról. Olvasóink szíves elnézését kérjük. 

W.rM 
Wérlegl 

mailto:mdf3@axelero.hu


N ARODNOSTNA 
OZAIKA 

Slovensky klub 
pre deti 

Od 2. februára v Békesskej Cabe znovu otvoril svoje brány Slo
vensky detsky klub. V Döme rozprávok na Békesskej ceste c. 
17. Natália Murvaiová Lopusná s radost'ou caká tych skölkárov 
a malych skolákov, ktorych zaujíma slovensky jazyk. Vyucovanie 
prebieha hravou formou a je bezplatné. Ako sme sa dozvedeli, 
Slovensky detsky klub existuje uz pát' rokov. Minuly rok ho vied-
la byvalá studentka slovenského gymnázia, pedagogicka Tünde 
Snidová Vtedy mala 15 „ziakov". Kvöli zmenenym pracovnym po-

JL 
vinnostiach sa od tohto skolského roku nemohla venovat' det'om v 
klubé. Na védenie klubu sa teraz podujala Natália Mun/aiová Lo
pusná, ktorá sa bude zaoberat' s det'mi vo veku od 3 do 10 rokov 
kazdy tyzden vo stvrtok od 16. hodiny. Pocas hodinách deti si 
mózu osvojit' základnú slovnú zásobu, hry, pesnicky. Hodiny trvajú 
dvakrát sest'desiat minút. Podrobné informácie na telefonnom cis-
le 06-66/326-370. 

ANDREA SZABÓVÁ MATAISZOVA 

Redaktorka: 
NATÁLIA MURVAIOVÁ LOPUSNÁ 

L'udovít Stúr 
z pohl'adu vedy 

K 150. vyrociu úmrtia Ludovita Stúra zorganizoval Vyskumny ús-
tav Slovákov v Mad'arsku vedeckopopularizacnú prednásku v rám-
ci seriálu Zpohl'adu vedy. Prednáska Jána Gombosa, PhD., ve-
deckého pracovnika VÚSM, bola v tomto roku prvá. Miestnost' po-
skytol Dom slovenskej kultúry v Békesskej Cabe. Moderátorom 
bol Michal Lásik, predseda Őabianskej organizácie Slovákov. Na 
prednáske sa zúcastnil siroky kruh záujemcov: ucitelia a ziaci Slo
venského gymnázia v Békesskej Cabe i vyznamné osobnosti slo
venského zivota tohto mesta, pán generálny konzul SR Stefan 
Daho. 

Prednásku uviedol Michal Lásik. Nacrtol otázky, ktorymi sa Stúr 
zaoberal na uhorskom sneme v Presporku (hospodárskopolotic-
ké, národné a státoprávne). Vyzdvihol, nakofko boli Ziadosti slo
venského národa, ktoré vydal spolu s Hurbanom a Hodzom v roku 
1848, demokratické. Stúrov najvácsi protivník, Kossuth, pochádzal 
z pomad'arcenej slovenskej zemianskej rodiny z Turca. Bol tiez re
formátorom, ale jeho návrhy boli menej demokratické a casto sme-
rovali proti záujmom Slovákov. 

Problematiku podrobnejsie objasnil Ján Gombos. Vychádzal z 
archivnych vyskumov a svoje tézy podlozil citátmi. Tieto úryvky 
boli vefmi zaujimavé; politici Uhorska vyjadrili svoje náhfady, pisa-
li úvahy v cestine, stúrovskej slovencine, nemcine a aj v mad'arci-
ne. Stúr ako vedúca osobnost' národno-kultúrneho hnutia Slová
kov sformuloval slovensky politicky program. Tento program nena-
siel pochopenie u uhorskej politickej elity, a obvinili Stúra z pan-
slavizmu. Napriek tomu, ze bol mimoriadne vsestranny (bol jazyko-
vedcom, spisovatel'om, poslancom a novinárom), odvolali ho z ka-
tedry v Presporku. 

Dobré by bolo vypocuf si prednásku o takych osobnostiach, kto-
ri neboli nepriatermi ako Stúr a Kossuth, ale pokúsili sa zblízif ná-
zory Slovákov a Macfarov. Máté návrh? 

SÁNDOR JÁNOS TÓTH 

Nakrátko 

10. februára sa stretli vedúci slovenskych organizácii, kde sa 
dohodli o vzájomnej spolupráci 

18. februára prebieha v kultúrnom dome Ifiház IV. Cabiansky 
farsang v organizovaní Cabianskej organizácie Slovákov. 

22 . februára t. r. sa stretli clenovia klubu „Vecierky v utorok". 

24 . februára organizujú medzi stenami slovenskej skoly fasian-
govy ples pre studentov. 

25 . februára organizuje Cabianska organizácia Slovákov svoj 
tradicny slovensky bál medzi stenami kultúrneho domu Tégla. 



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. 

Kondacs Pál 
(MDF) 

KONDACS PÁL négy gyermek édesap
ja, 25 éve vállalkozó, és 2000 szep

tembere óta a Toyota Kondacs Autóház 
ügyvezetője. 1994-től politizál az MDF szí
neiben, egyike azoknak, akik hűségesek 
maradtak a Magyar Demokrata Fórumhoz. 

- Három éve azt mondta, hogy ha a kor-
mány változatlanul szembe megy az ön 
kormányzatokkal, akkor a településeknek 

H / f h k ^ súlyos gondokkal kell megküzdeniük. Be
igazolódott a félelme? 

- Meglátásom szerint a kormányzat 
még rosszabbul finanszírozza az önkor
mányzatokat, mint ahogy azt korábban el

képzeltük. Egyre több feladatot ró a településekre, miközben ezek 
megvalósítását nem finanszírozza megfelelően. Békéscsaba ere
jéhez mérten próbál eleget tenni a kötelezettségeknek, azonban 
ez csak úgy sikerül, hogy közben egyre nagyobb a költségvetés 
hiánya. Az idei költségvetés tervezete például 890 milliós hitellel, 
és több mint 1,2 milliárdos vagyonhasznosítással számol - úgy 
gondolom, ez nagyon rossz irány. A vagyon felélése zsákutca, ha 
feléljük a jövőnket, nem tudunk létezni. Az MDF mindig is azon az 
állásponton volt, hogy a gazdálkodásban a vagyonért vagyont elv
nek kell érvényesülnie, vagyis lehet értékesíteni a vagyont, ha azt 
befektetjük, fejlesztésekre és nem működésre költjük. Mára eladó
sodott az ország, és teljes mértékben ez képeződik le az önkor
mányzatoknál is. Bízom abban, hogy a választások után változhat 
a helyzet. 

- A gazdasági és mezőgazdasági, valamint a szociális és lakás
ügyi bizottság tagja, régebben a lakásbérlők egyesületének elnöke 
volt. Mit tapasztalt az elmúlt időszakban ezeken a területeken? 

A város próbálja a külső, tőkeerős cégek letelepedését segí

teni, ez abból a szempontból érthető, hogy a nagy befektetőktől 
több munkahelyet remélünk, amelyekre nagyon nagy szükség van. 
Az önkormányzat lépései ellenére sorra zárnak be az üzemek, már
cius 1-jével a tejgyárból kerül utcára több mint 100 békéscsabai 
dolgozó. Ugyanakkor csökkennek a helyi vállalkozók lehetőségei, 
támogatásuk háttérbe szorul, és igazából nincs is miből kigazdál
kodni ezt a támogatást. A médiában egyre azt halljuk, hogy pö
rög és felemelkedőben a gazdaság, azonban itt ebből semmi 
sem látszik. A megye leszakadóban van, országgyűlési képvise
lőink nem tudnak elég összefogottan fellépni a térség fejlődése 
érdekében. Lassan olyan érzése lesz az embernek, mintha a Vi
harsarok egy elhanyagolt, sötét folt lenne az ország térképén, pe
dig nálunk is értékes, dolgozni tudó és akaró emberek élnek. A 
lakhatás szempontjából viszont nagyot léptünk előre. Elkészült, 
benépesült az Erzsébet lakópark, és újabb ifjúsági garzonházzal 
gazdagodott a város. A közgyűlés többször elvetette a Fövenyes 
utcai fecskeház ötletét, Takács Péterrel mi újból és újból előhoztuk. 
Az MDF egyértelmű sikerének tudjuk be, hogy végül, rengeteg vita 
és győzködés után, a Széchenyi terv támogatásával megépülhe
tett a 33 lakásos garzonház. Ez azonban még mindig kevés a fi
atalok itt tartásához, nagyon kellenének az új munkahelyek. 

- Hosszú együttműködés után az előző közgyűlésen megszűnt 
a Fidesz-MDF-frakció. Ön szerint miért? 

- Igazából nem értem a dolgot, kicsit meg is lepődtem a Fidesz 
lépésén, hiszen eddig gördülékeny volt az együttműködésünk. 
Úgy gondolom, az országos politikát szét kellene választani a he
lyi politikától. Itt nem pártszempontok mentén, hanem a város ér
dekében különböző ügyeket átgondolva kell döntenünk. Mi a vá
rosnak pozitív eredményeket hozó előterjesztéseket támogatjuk, 
függetlenül attól, hogy rajtunk kívül még ki áll az adott ügy mellé. 
Nem számítottunk arra, hogy a helyi Fidesz a szétválás mellett 
dönt, de sok sikert kívánunk nekik a külön úthoz. 

Szllvisy Ferenc 
(MSZP) 

SZILVÁSY FERENC 1994-1998-ig a köz
művelődési és sportbizottság elnöke 

volt, majd négy évig alpolgármesterként 
tevékenykedett. A 2002-es választások 
után a pénzügyi és költségvetési bizottság 
elnöke lett, az ötös számú választókerü
let lakói pedig újból őt választották egyéni 
képviselőjüknek. 

- Ahogy a városban, úgy a körzetem
ben is történtek fejlesztések, felújítások, de 
még mindig bőven van adósságunk az 
infrastruktúra terén. A járdák állapota nem 
sokat javult, készültek útalapok, de az út
hálózat teljes rendbetételével meg kell vár

nunk a szennyvízcsatornázás befejezését. A Dózsa György út eme
letes házainál még a ciklus elején feljavítottuk a közvilágítást egy 
lámpasorral, mert a fák teljes sötétségbe borították a járdát. A Köl
csey utcában, a volt hármas iskolában a Közgé új épületének át
adásáig a Széchenyi szakközépiskola diákjai tanulnak, azt köve
tően az elképzelések szerint alapítványi iskoláknak adhat otthon a 
kiürülő intézmény. A Penza-lakótelepet, úgy néz ki, rendbe tudjuk 
tenni, megvan a forrás a lakótelep belső úthálózatának felújítására 
és közvilágításának korszerűsítésére. A Dózsa György úton meg
újul a Békéscsaba Városi Nyugdíjas-egyesület székháza, amely
nek rendezvényeit éves szinten több ezren látogatják. 

- Korábban azt mondta, a pénzügyi bizottság elnökének lenni 
hálátlan feladat. Valóban az volt? 

- A lehető leghálátlanabb. Sokszor kellett és kell nemet monda
ni, ellenérzéseket kiváltó, népszerűtlen döntéseket hozni. Az ed
digi kormányok nem könnyítették meg az önkormányzatok dolgát, 
mindegyik bőven osztotta a feladatokat és szűken mérte hozzá a 
központi forrásokat. A város ezen túlmenően az elmúlt 15-16 év
ben rengeteg olyan feladatot vállalt, amelyre senki nem kénysze-

rített bennünket, ilyen módon pénzt sem adott a megvalósításuk
ra senki. Az intézmények a kötelezően ellátandók mellé rengeteg 
többletfeladatot gyűjtöttek maguknak, ezek csak saját forrásból fi
nanszírozhatók. A pluszvállalások a lakossági igények kielégítésé
re születnek, és Békéscsaba jelentős szerepet vállal a civil szféra 
támogatásában, a kultúrában, sportban is. Mindent rendkívül jól 
meg lehet indokolni, de tudomásul kellene végre vennünk, hogy 
a város erejét messze maghaladják ezek a vállalások. 

- Ön már alpolgármesterként a hivatal átszervezését szorgalmaz
ta. Mit szól a most tervezett átalakításhoz? 

- A terv annyit ér, amennyire meg tudjuk tölteni tartalommal. A 
közgyűlés a szervezeti kereteit teremtette meg egy fejlesztéscent-
rikusabban működő önkormányzatnak, a megvalósítás ezután kö
vetkezik. Ha feszesebb, hatékonyabb lesz a polgármesteri hivatal
ban folyó munka, akkor elégedett leszek. 

- Mit élt meg kudarcként ebben a ciklusban, és mit könyvelt el 
eredményként? 

- Sok apró kudarc ért, de olyan nem volt köztük, amitől válsá
gos állapotba kerültem volna. Máig nem értek egyet azzal, hogy az 
önkormányzat az utánpótlás-nevelésen kívül jelentős szerepet vál
laljon a labdarúgásban, ez egyszerűen nem a mi dolgunk. Ered
ménynek gondolom, hogy a nehézségek ellenére fejlődik a város. 
Az idelátogatóknak szembetűnő, hogy folyamatosan szépül Békés
csaba, mi persze látjuk azt is, mennyi minden vár megoldásra. A 
város egyik nagy előnye, hogy nem voltak érdemleges politikai bot
rányok, az úgynevezett ellenzék és az úgynevezett vezetésben lé
vő pártok képviselői lényegében 1990 óta együtt tudtak működni. 
Azt gondolom, ez így van rendjén, hiszen egy településen sincs 
baloldali vagy jobboldali aszfalt, balos vagy jobbos épületfelújítás, 
beruházás. Ha osztályozni kellene a testület ebben a 
ciklusban nyújtott teljesítményét, hármasnál jobbat, né
gyesnél rosszabbat, háromnegyedet adnék magunknak. 

MIKÓCZY ERIKA 



E G Y M I L L I Á R D F O R I N T O S B E R U H Á Z Á S 

530 új munkahely! 
(Folytatás az 1. oldalról) 

rendű munkahelyteremtő beruházást három év alatt maximum 
130 millió forinttal támogatja. Az Európai Unió versenyjogi sza
bályozása értelmében a vállalkozásoknak nyújtott állami és ön
kormányzati támogatás versenytorzító hatású, a közösségi sza
bályok csak kivételes esetben tesznek engedményt. A kivételek 
közé tartozik a foglalkoztatás érdekében nyújtott támogatás, 
amelynek engedélyezése a pénzügyminiszter hatáskörébe tar
tozik, és amelyhez a városnak támogatási programot kellett ké
szítenie, ezt a február 13-án tartott rendkívüli ülésén fogadta el a 
képviselő-testület. 

A szerződések ünnepélyes aláírására - amelyen jelen volt töb
bek közt Mark Arnold, a Budapest Bank GE Money Bank elnök
vezérigazgatója, Színi István, a GE magyarországi vezető kép
viselője, Dióssy Gábor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri
um politikai államtitkára, Rétfalvi György, az ITD Magyar Befek
tetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatója, Zsibrita 
Pál és Laczó Szabolcs a Csaba Center Invest ügyvezető igazga
tói, Molnár László országgyűlési képviselő, Sztankó János, a Vál
lalkozói Centrum Kft. vezetője, Pap János polgármester, Baji La
jos, Hrabovszki György és Velkey Gábor alpolgármesterek, Szed
lacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző - február 14-én került sor a vá
rosháza dísztermében. Pap János megköszönte mindazok mun
káját, akik segítették és segítik a munkahelyteremtő beruházás 
megvalósítását. „Az országban kevés olyan önkormányzat van, 
amely meg tudott felelni a sokrétű igényeknek, Békéscsabának 
ez sikerült" - mondta a polgármester. Mark Arnold beszélt arról, 
hogy a General Electric a világ mintegy ötven országában van 
jelen. 

A Budapest Bank növekedési stratégiájának eredményeként 
a budapesti irodaházat kinőtték, és igyekeztek megtalálni az új 
operációs központ legmegfelelőbb helyét. Békéscsabát azért vá
lasztották, mert megfelelő számú magasan képzett munkaerő áll 
rendelkezésre az országos szintű feladatok elvégzésére, az ok
tatási intézményeknek köszönhetően az utánpótlás is biztosított, 
valamint jó partnerre találtak a Csaba Centerben és az önkor
mányzatban. 

Dióssy Gábor hangsúlyozta, Magyarországon a General Elect
ric „mutatta az utat" más befektetők számára, most vidéken nyit
nak elsőként ilyen központot, nem elképzelhetetlen, hogy más 
nagy cégek is követik majd a példájukat. Az államtitkár köszöne
tet mondott többek közt az ITDH-nak - amelynek célja a befek
tetők felkutatása - , hogy üzletszerűen, rugalmasan, példamuta
tóan álltak ehhez a beruházáshoz. Szini István arról beszélt, hogy 
a GE alapos megfontolás tárgyává teszi, mely országban, mely 
városban terjeszkedik. Ahol megjelennek, ott a legnagyobb mun
káltatók között vannak, Magyarországon több mint 16 000 alkal
mazottat foglalkoztatnak. 

Rétfalvi György a győzelem napjának nevezte február 14-ét, 
mert Békéscsaba győzött más alternatívák fölött, a központ jó 
helyre jön, három év alatt 530 család örülhet új munkahelynek, 
és mindez a gazdaság felpezsdülését generálhatja a térségben. 
Zsibrita Pál hangsúlyozta, a Center új épületrészének kialakításá
nál ingatlanfejlesztői és beruházói tapasztalatuk garantálja, hogy 
a kivitelezés az elvárt magas színvonalon valósul meg. Reményét 
fejezte ki, hogy az új munkahelyeknek megtartóerejük lesz, ha 
helyben is boldogulhatnak a fiatalok, nem hagyják el a várost, a 
megyét. Végezetül bejelentette, a Csaba Center 25 millió forin
tos támogatásra vállal kötelezettséget, hogy Békéscsaba for
rásai a munkahelyteremtő beruházások terén szélesebbek le
gyenek. 

MIKOCZY ERIKA 

Nappali intézmény autistáknak 

(Folytatás az 1. oldalról) 

Hogy mi okozza, arra máig nincs megnyugtató tudományos vá
lasz, a legvalószínűbb, hogy egy genetikai sérülékenységen ala
puló agyi fejlődési zavar felelős a kialakulásáért. Külföldi adatok 
szerint az autizmus mindenütt hasonló gyakorisággal fordul elő, 
ezer emberből 4-6 mutat enyhébb tüneteket, tízezerből pedig 4-5 
él súlyos autizmussal. Békés megyében ennek alapján 1600 ke
vésbé súlyos és 200 súlyosan autista ember él, akiknek a foglal
koztatása, fejlesztése kisgyermekkorban és felnőttkorban eddig 
nem volt megoldott. 

A békéscsabai székhelyű, 1999-ben alapított Aut-Pont alapít
vány a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
keretében 137,5 millió forintot nyert fogyatékosok nappali intéz
ményének létrehozására autizmussal élők számára. A program 
az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési 
Terv keretében valósul meg. Konzorciumi tag Békéscsaba ön
kormányzata, amely a pályázat saját forrásaként szolgáló 4000 
négyzetméteres telket bocsátotta rendelkezésre a Kereki sikátor

ban (mintegy 15 millió forint értékben). Békéscsaba 
szociális szolgáltatástervezési koncepciója tartalmaz
za, hogy az autisták ellátását az alapítvánnyal közö
sen kívánja megvalósítani a város. Konzorciumi tag 

még a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, 
amely többek közt a fejlesztést szolgáló autizmusspecifikus be
rendezések, eszközök terén ad szakmai segítséget. A projekt 
február végén indul, az építkezés a tervek elkészítése és a közbe
szerzési eljárás lebonyolítása után kezdődik, és várhatóan 2007. 
október végén fejeződik be. 

A tervezett beépített bruttó alapterület 590, az összes hasz
nos alapterület 392 négyzetméter, és lesz egy 140 négyzetmé
teres fedett terasz. Az épületben foglalkoztatók, tornaterem, kéz
műves műhely, fejlesztő- és tanácsadó szobák, irodák, étkező, 
melegítőkonyha, öltözők, vizesblokkok, előterek, raktárak kap
nak helyet. 

Az alapítvánnyal 114 autizmusban érintett család áll kapcso
latban, az új intézmény nagy segítség lesz abban, hogy specifi
kus képzésben, nappali ellátásban részesülhessenek a 3-6 éves 
autizmussal élő gyermekek és a felnőttek, az őket gondozó, ne
velő szülők pedig munkát vállalhassanak. Az intézmény a tervek 
szerint terápiát, foglalkoztatást, foglalkoztatási rehabilitációt, kép
zést, fejlesztést biztosít, emellett terápiás programokat, gyógy-
úszást, lovasterápiát, zeneterápiát szervez. Az autizmussal élők 
családját szülő-szakember találkozókkal, fiatalokat ellátó intéz
mények látogatásával, fejlesztő játékok, szakkönyvek kölcsönzé
sével segítik majd. így elérhetik, hogy az autizmussal élők a csa
ládjukban és közösségben méltóságteljes, független, boldog éle
tet élhessenek a legjobb képességeik szerint a kisgyermekek és 
felnőttek korosztályában is. 

(M. E.) 



Ifjú tehetségek a Bartók Teremben 

Február 28-án, kedden 17.30 órakor Kovács Gergely Tamás 
és Binder Norbert zongorahangversenyt ad a Bartók Béla szak
középiskola Bartók Termében. Miért olyan rendkívüli ez - gon
dolhatják önök, hiszen előfordul, hogy egész estés hangversenyt 
adnak zongoraművészek. Valóban, de ennek az estnek a két fel
lépője igazán különleges tehetség, és mindössze 11, illetve 12 
évesek. 

Gergelyt a nagymamája, aki zongoratanár, már óvodáskorá
ban tanította szolmizálni, a zene kezdettől jelen volt az életé
ben. Ahogy mondja, nagymamája mindig „nyúzta", hogy zon
gorázzon, de korábban semmi kedve sem volt hozzá, viszont 
szeretett volna zeneiskolába járni, ezért beadta a derekát, taná
ra Kovács Adrién lett. Két és fél éve zongorázik, azóta szinte ez 
a kedvenc elfoglaltsága. Norbert ötödik éve zongorázik, kisebb 
korában dobolt, dobtanárhoz akart járni, de ez ne jött össze. így 
került Ági néni, Rázga Józsefné kezei alá, aki megszerettette ve
le a zongorát, és négy évig tanította, majd Csontos József Attilá
hoz, aki tavaly óta foglalkozik vele. 

Kovács Adrién tanárnő szerint már az első hetekben kiderült 
tanítványáról, mennyire rendkívüli a zongoránál. Gergely nagyon 
jó tanuló, szülei nem terelgették a zenei pálya felé, de a fiút te
hetsége talán mégis ebbe az irányba viszi - ma még nem tud
ható. A tehetsége elhivatott szorgalommal párosul, amikor csak 
lehet, gyakorol, egyik hétről a másikra új darabokat tanul be. Ger
gő két és fél év alatt olyan szintre jutott el, ahová mások hat év 
alatt, ezért Kovács Adrién keresett egy akadémiai előkészítő
sökkel foglalkozó tanárt a Zeneakadémián, aki meghallgatta a 

Harmadik polgári bál 

A Polgárok Békéscsabáért Egyesület február 4-én hagyo
mányteremtő szándékkal, immár harmadik alkalommal rendez
te meg a Fiume Szállóban a Békéscsabai Polgári Bált, melynek 
tiszta bevételét idén is egy majdani békéscsabai Trianon-emlék
mű megépítésére szánják. 

„Kívánok önöknek felhőtlen szórakozást, igazi gond- és baj
űző karneváli hangulatot, és kívánom azt is, hogy farsang végez
tével újra közösen láthassunk munkához, hiszen azért mind
annyian jól tudjuk: az ínség valódi elűzéséhez még igen sok fel
adat vár ránk!" - állt Orbán Viktor, a bál fővédnöke levelében, 
melyet Vantara Gyula, a Fidesz békéscsabai országgyűlési kép
viselőjelöltje olvasott fel a Himnusz eléneklése után. Ezt köve
tően Kulinyi Ferenc Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország 
című dalát énekelte el Szenté Éva. Kiss Tibor, a rendező egye
sület elnöke a bálozókat köszöntve elmondta, mennyi pénz gyűlt 
össze az emlékműre, beszélt a tervezés és megépítés körüli hu
zavonáról, majd átadta a szót dr. Becsey Zsoltnak, az est dísz
vendégének. A Fidesz európai uniós képviselőjének pohárkö
szöntője után a gyulai Körös Táncegyüttes nyitótáncát láthattuk, 
majd Kolarovszki Sarolta adott elő operett- és musicalrészleteket 
Rázga Áron zongorakíséretével, Balázs István és Kriskó Gabri
ella pedig latin táncokat táncolt. 

A Fiume Szálló konyhaművészeit dicsérő vacsora mellé és a 
tánchoz a Mediterrán együttes szolgáltatta a zenét, a sörözőben 
cigánymuzsika szólt. Valamivel éjfél előtt következett a képárve
rés, amelynek bevétele szintén a Trianon-emlékmű számláját gya
rapítja. A rögtönzött aukcióra Csuta György, Várkonyi János, Sze-
verényi Mihály, Scholtz Endre, Romvári Etelka, Szabó Julianna 
és Sallai Lajos ajánlottak fel egy-egy alkotást. A báli mulatság 
hajnalig tartott. Mint azt Kiss Tibortól, a Polgárok Békéscsabáért 
egyesület elnökétől megtudtuk, a három bál bevételéből mintegy 
másfélmillió forint gyűlt össze a majdani emlékműre. 

GLATT JÓZSEF 

fiút, és komoly biztatást adott. Elképzelhető, hogy ha felvételiz
ne, már az idén felvennék, de a tanárnő javaslatára megvárják 
a jövő évi országos versenyt, a zeneiskolás zongoristák legma
gasabb szintű megmérettetését. Csontos József Attila, aki koráb
ban Tóth Péter tanára is volt, elismerően szólt elődje, Rázga Jó
zsefné munkájáról, majd elmondta, Norbertre mennyire ösztön
zőleg hatnak a versenyek. Ha megmérettetésre készül, a fiú kü
lönös szorgalommal áll a munkához, szereti a kihívásokat, ekkor 
van igazán elemében. A legtehetségesebb gyerekek országos 
versenyén második lett, a megyei versenyeket pedig Gergellyel 
együtt sorra nyerik kiemelt első díjasként, utóbbi már szinte elvá
rás velük szemben. 

Tavaly Kecskeméten, Soproni József és Sári József közös szü
letésnapi zenei fesztiválján a két fiú egy négykezes művet adott 
elő, ami annyira jól sikerült, hogy leadta a Duna Televízió. Felvé
telt készített velük a Bartók Rádió, elcsodálkoztak, mert zsenge 
koruk ellenére elsőre olyan jól játszottak a fiúk, hogy a felvételt 
nem kellet megismételni. Tanáraik szerint Norbert és Gergely a 
pódiumra született, kiérdemelték, hogy önálló hangversenyük 
legyen. Február 28-án ennek akár önök is tanúi lehetnek, ha 17.30 
órakor elmennek és meghallgatják a jelen és a jövő két tehet
ségét a zeneiskola Bartók Termében, ahol többek közt Bartók-, 
Bach-, Debussy-, Chopin-, Mozart-, Schubert-, Mendelssohn-mű
veket játszanak, és egy különleges meglepetéssel is készülnek. 

(M. E.) 

Hatodszor is Civil bál 
A Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége február 11-én, 

immár hatodik alkalommal rendezte meg a Civil bált a Party ét
teremben. Gólya Pál, a szövetség elnöke nyitotta meg a rendez
vényt. A bál elején zenés műsor teremtette meg a hangulatot: a 
Deszki Nagycsaládosok Egyesület Kulturális csoportjából érke
zett három tehetséges fiatal, akik musicalrészleteket énekeltek. 
A további forró hangulatról a Baiczer zenekar gondoskodott. A 
rendezvény fő támogatói voltak: Békéscsaba Önkormányzata, 
Benkóné Dudás Piroska képviselő, Herczeg Tamás képviselő. 
Miklós Attila képviselő, Vágvölgyi Gábor képviselő, Békés Me
gyei Hírlap, Csanálosi László, Dürer Nyomda, Hocz és Medvegy 
Szolgáltató Kft., Trend-Lak. 

Köszönet 
A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete köszöne

tét fejezi ki Békéscsaba önkormányzatának a 10. városi jótékony
sági bál szervezéséért, a bevétel felajánlásáért. A képzőművé
szeknek tisztelettel megköszönjük a felajánlott alkotásokat. Kü
lön köszönetet mondunk mindazoknak a vendégeknek, akik az 
alkotások megvásárlásával támogatták az egyesületet, ezzel hoz
zájárultak a vakok és gyengénlátók érdekében végzett 
munka és segítségnyújtás eredményességéhez. / ^ \ 

SZABÓ TIBORNÉ l/juSO^il 
elnök ~ ^ ~ 



F E L H I V A S 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

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

Békéscsaba Egészségügyéért 
kitüntetésre várjuk a javaslatokat. 

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

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

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

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

A javaslat beküldendő 2006. március 31-ig a polgármesteri hi
vatal egészségügyi irodájára (Békéscsaba, Szent István tér 7.). 

F E L H Í V Á S ! 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálata 
felhívással fordul a Békéscsaba közigazgatási területén található 

külterületitermőföld-tulajdonosokhoz és földhasználókhoz. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/1999. (II. 25.) szá
mú önkormányzati rendelete (a mezőőri járulékról) rendelkezik ar
ról, hogy minden év március 31-ig lehet bejelenteni a földtulajdon
ban, illetve a földhasználatban bekövetkezett változást. Az a föld
tulajdonos, aki a tulajdonában lévő földterületet más használatá
ba adta, illetőleg elidegenítette, köteles bejelentést tenni a mezei őr
szolgálat vezetőjének. 2006-ban a járulék kivetése a 2006. január 
1-jei állapotok alapján történik. 
A fentiek értelmében az elmulasztott vagy késedelmesen bejelen
tett változások esetén a 2006. évben a járulék kivetésénél csak a 
korábbi évek nyilvántartási adatai alapján tudjuk megállapítani a 
mezőőri járulék mértékét. Ha a földtulajdonos vagy bérlő bejelenté
si kötelezettségét nem teljesíti, a járulék fizetésére őt kell kötelezni. 
A bejelentési kötelezettséget a tulajdonos helyett a föld használója 
is teljesítheti. 
A bejelentéseket levélben vagy személyesen, illetőleg az 523-864-
es faxszámon a mezei őrszolgálat vezetőjénél lehet megtenni a 
Szabadság tér 11-17. III. em. 18. számú irodában. A bejelentéshez 
csatolni kell a földhasználatra vonatkozó okirat egy példányát. 
További felvilágosítás kérhető az 523-834-es telefonszámon. 
Köszönjük megértő közreműködésüket! 

MAKSZIN ANDRÁS 
csoportvezető 

LAKOSSÁGI FÓRUM 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az ér
deklődőket, hogy a belvárosban található, társasházak által hatá
rolt tömbbelsők lakóparkká alakításának lehetőségeiről lakossági 
fórumot tart. A fórum időpontja: 2006. február 28., kedd 15 óra. 
Helyszíne: a városháza díszterme. 
A fórumon az alábbi tömbbelsók lakóparkká alakítása kerül vizsgá
latra: a Csaba-Mednyánszky-Kinizsi utcák által határolt tömbbel
ső; az Andrássy út-Lepény Pál-Wlassics sétány-Haán Lajos utca 
által határolt tömbbelső; az Andrássy út-Gyóni Géza-Csaba-Med-
nyánszky utcák által határolt tömbbelső; a Szabadság tér-József 
Attila utca-Derkovits sor-Bánszki utca által határolt tömbbelső; az 
Andrássy út-Lepény Pál utca-Wlassics sétány-U alakú ház által ha

tárolt tömbbelső. 
Kérjük az érdeklődőket, hogy részvételükkel segítsék elő 
a lakossági fórum sikerét. A fórummal kapcsolatban to
vábbi felvilágosítás a 452-252/1222 telefonon kérhető. 
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13.30 T ü c s ö l f e t i és Hangya Levi 

13.6© Arc fes tés • * 

1 4 . 6 6 JEIMEZVERSEMY 

15.45 Tücsö l Pet i és Hangya Levi 

16.45 TiicsöH Peti és Hangya Levi 

17.ee m$mi%\ 

/ 

T á m o g a t ó k : 

C B Chio 

5600 B É K É S C S A B A , F E J A GÉZA T E R 1. • T E L E F O N / F A X : 456-177 

• Február 25-én, szombaton 16 órakor kerül sor az 1956-
os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának 
t iszteletére szervezett városi programsorozat nyitó ren
dezvényére a közösségi házban. Köszöntőt mond Fekete 
Pál, Békéscsaba város díszpolgára. A Magyarok vére című 
verses, zenés összeállítást bemutatják Gáli Annamária, Pé-
terfy Lajos nagyváradi és Fali Ilona temesvári színészek. Az 
est házigazdája Takács Péter, a közösségi ház igazgatója. 

• Február 26-án, vasárnap a közösségi ház Természetjáró 
köre A Körösök világa télen címmel tart túrát a Dobozi híd
tó l Gyula-Városerdőig a gáton. 

• Február 27-én, hétfőn 14.30 órai kezdettel Vígh Lajos 
kertészmérnök tart előadást a közösségi ház nyugdíjas
klubjában Szobanövények ápolása - felkészülés a tavaszra 
címmel. 

• Március 6-án, hétfőn 17 órakor dr. Sicz György kertész
mérnök előadása Tavaszi start a házikertekben címmel a kö
zösségi ház kertbarátkörében. 

• Alapfokú jóga tanfolyam indul március 22-én, 18 órakor. 
A foglalkozások szerdai napokon 18-tól 20 óráig tartanak. 
Részvételi díja 4700 Ft/fő. Vezetője Juhász Gabriella. Je
lentkezni március 16-ig lehet, személyesen a közösségi ház
ban a részvételi díj befizetésével. 

• Nyugdíjastorna - minden kedden 8.15-től 9.15 óráig. 
• Baba-mama torna - keddenként 10 órai kezdettel. 
• Egészségmegőrző torna 40 éven felettieknek - minden 

kedden és csütörtökön 14-15 óráig. 
• Alakformáló torna - minden kedden és csütörtökön 

18.30-tól 20 óráig. 

http://17.ee


M O Z I M Ű S O R 

2006. február 23,-március 8. 

Február 23.-március 1-jéig 14.00 és 15.45 órakor: 
ROKONOK © (magyar filmdráma) ART-kártya! 

Február 23.-március 1-jéig 16.15,18.15, 20.15, 
csak pénteken és szombaton 22.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.45 órakor: 
KÚTFEJEK © (magyar akció-vígjáték) ART-kártya! 

Február 23.-március 1-jéig 19.45, 
csak pénteken és szombaton 21.30 órakor: 
AZT BESZÉLIK © (amerikai romantikus vígjáték) 

Február 23.-március 1-jéig 14.30, 16.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
BAMBI 2. • (szinkronizált amerikai animációs film) 

Február 23.-március 1-jéig 15.30,17.30, 
csak szombaton és vasárnap 10.30, 

március 2-8-ig 14.30,16.45,19.00, 
csak szombaton és vasárnap 10.30 órakor: 
ZATHURA - AZ ÜRFOGOCSKA © 
(szinkronizált amerikai családi sci-fi) 

Február 23.-március 1-jéig 17.45 és 20.00 órakor: 
BŐRNYAKÚAK * (amerikai háborús dráma) 

Február 23.-március 1-jéig 17.30 és 19.15 órakor: 
TIBOR VAGYOK, DE HÓDÍTANI AKAROK © 
(magyar vígjáték) ART-kártya! 

Február 23.-március 1-jéig 20.30 órakor: 
AZ ELSZÁNT DIPLOMATA I 
(amerikai-angol filmdráma) ART-kártya! 

Március 2-8-ig 15.30,17.45, 20.00, 
csak pénteken és szombaton 22.00, 
csak szombaton és vasárnap 11.00 órakor: 
GAGYI MAMI 2. © 
(szinkronizált amerikai vígjáték) PREMIER! 

Március 2-8-ig 21.00 órakor: 
DOMINÓ * (amerikai-francia akciófilm) 

Március 2-8-ig 16.00,18.15 és 20.30 órakor: 
SOPHIE SCHOLL - AKI SZEMBESZÁLLT HITLERREL © 
(német háborús filmdráma) ART-kártya! 

Március 2-8-ig 17.15 és 21.00 órakor: 
TÓTUMFAKTUM * 
(amerikai-norvég filmdráma) ART-kártya! 

Március 2-8-ig 15.00 és 19.15 órakor: 
FEHÉR TENYÉR © (magyar filmdráma) ART-kártya! 

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

9 Korhatár nélkül megtekinthető! 

O 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott! 

;T 16 éven aluliak számára nem ajánlott! 

Q 1 8 éven aluliak számára nem ajánlott! 

VÁSÁROLJON MOST. AJÁNDÉKOT KAP! 
Wi) ~ 3 r ^ s z e s birkagyapjú garnitúra 39 900 Ft 

-,^~Y{Jl-~. ajándék: beépített 5 db mágnescsík 
-5 T Ö ' C i í t ' - Comfort wool vákkummatrac 57 OOO Ft 

méret: 80, 90 x 200 cm 
ajándék: elektroszmogot megszüntető 

carbon plusz matracvédő 
^ * ^ ^ ^ \ > birkagyapjú 'akaró 19 900 Ft 
• ^ ^ í á " j ~ nrágneses gyapjú derékalj 32 300 Ft 

<ŝ  - Luxor vákuummatrac 54 900 Ft 

Békéscsaba, Petőfi u. 2. • Telefon: 442-967 '—^ *'*e^ 
A Tesco Áruház üzletsorán • Telefon: 453-943 

• Február 23., csütörtök 20 óra: Ha
gyományőrző táncház. Zenél a Békés 
banda, vendég a Magyarpalatkai Banda. 
Vezeti Farkas Tamás • Február 25., 
szombat 9 óra: A Dugovics Titusz Hor
gászegyesület (DTHE) közgyűlése. 
70-78 óra: A gondolat teremtő ereje című előadás 
az Univerzum klub szervezésében. Előadó Déri 
Zsuzsanna terapeuta, belépődíj: 2000 Ft/fő. 
75.30 óra: ÉFOESZ kreatív klub. 20 óra: A Fegy
veres Erők és Rendvédelmi Szervek bálja • Február 
25.-március 4., szombat 19 óra: Salsa klub - kubai tánctanfolyam 
(salsa, merengue, cha-cha-cha, mambó) Bottá Tibor vezetésével. 
20 óra: Zenés vacsoraest Pedróval • Február 26., vasárnap 9-17 
óra: A sorsunk a kezünkben van című előadás az Univerzum klub 
szervezésében. Előadó Déri Zsuzsanna terapeuta, belépődíj: 2000 
Ft/fő. 10 óra: Amatőr autómodell klub • Február 28.-március 4., 
9-77 óra: A 10 éves Csaba Lovas íjász Kör történelmi íjászainak ju
bileumi kiállítása Őseink nyomában címmel - fegyverzet, viselet, 
pusztai típusú nyergek, hangszerek, jurta bemutatása, ősi ételek 
kóstolása. Belépő: 200 Ft/fő • Március 6-7., 8-76 óra: A Szélely 
Galéria kiállítása és vására. 

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

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

I CSABAI^ 

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

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

• Február 23. és március 2., csütörtök 17 óra: Gémklub - társas
játék-találkozó az Ifiházban minden csütörtökön 17 órától. Társasjá
ték minden mennyiségben • Február 24., péntek 16 óra: A Szabad-
kígyósi Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Szakképző Intézet sza
lagavatója a nagyteremben • Február 25., szombat 70- 73 óráig: 
Az ÁNTSZ tájékoztató előadása orvosok számára a nagyteremben, 
téma: Az influenza és a madárinfluenza aktuális kérdései. 75 óra: 
A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola szalagavatója 
a nagyteremben • Március 3., péntek 20 óra: Stormcorner United. 
Fellépnek: Angertea, Hangyák, MZ/X, Nasmith, QvA projekt. Belé
pő: 500 Ft • Március 4., szombat 14 óra: „Két évszak határán" -
délutáni családi hangverseny a Filharmónia Kht. szervezésében, 
közreműködik a Szegedi Kamarazenekar. 

A Z I F I H Á Z I N T E R N E T S Z O L G Á L T A T Ó J A A B É k É S 
INTERNET 

mailto:civil2228@mail.datanet.hu
http://www.csabahonved.hu
mailto:ifihaz@bekesnet.hu
mailto:szervezes@ifihaz.hu
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Amennyiben a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Központtal kapcsolatban álló nehéz sor
sú családokat, illetve hajléktalan személyeket kívánja 
támogatni, akkor adója 1 százalékát felajánlhatja az intéz
ményünkkel együttműködő Csabai Út a Szociokultúráért 
Alapítványnak Adószámuk: 18384325-1-04. 
Támogatásukat előre is köszönjük! 

BÉKÉSCSABAI KISTÉRSÉGI 
GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 

Slovenské Gymnázium, Základná Skola, Materská Skola a Kolégium 
Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 

5600 Békéscsaba, P. Jilemnicky u. 1. 
Telefon: 453-577 
E-mail: szlovak@szlovak-bcs.sulinet.hu 
Honlap: www.szlovak-bcs.sulinet.hu 

A leendő első osztályosok 
szüleinek figyelmébe ajánljuk: 

Emelt szintű nyelvoktatás: szlovák nyelv, angol/német nyelv. 
Gyermekközpontú, családias légkörű nevelés és oktatás. 
Intézményünk Békéscsaba egész területéről, bármely körzetből 
fogad gyermekeket az általános iskola 1. osztályába. 

Érdeklődni az intézmény igazgatójánál a 453-577-es telefonon lehet. 

BEKESI ÜTI KÖZÖSSÉGI HAZAK 
5600 Békéscsaba, Békési út 15-17. 

Telefon: 326-370 • E-mail: mesehaz@mesehaz.hu 

• Február 25., szombat 20 óra: A Jazzklubban fellép a Nigun együt
tes • Február 28., kedd 18.30 óra: Born Gergely Farsangi népszo
kások Békés megye területén című előadása, utána táncház! • Már
cius 4., szombat 14 óra: Tréfás mesemondó verseny a Meseházban, 
ahol 4. osztályos tanulók jelmezben „mérkőznek meg" egymással 
a tréfa mezején • Március 11., szombat 14 óra: Apáról fiúra csa
ládi hagyományőrző délután - papírsárkány készítése, röptetése. 
Nagyanyáink böjtös ételeiből a hagyományos sósperes kóstolója 
a Meseházban • Március 18., szombat 20 óra: A Jazzklubban a 
Tűzkő szeptett a Békési út 24. szám alatt. • Március 24., pénteken 
18 óra: Thury Gábor retromozija a Nemzetiségi Klubházban (Békési 
út 15.) meglepetésekkel, aktualitásokkal, zsíros deszkával • Már
cius 28., kedd 18.30 óra: Gyűjtemény népművészeti teaház a Csaba 
Kulturális Egyesület a Táncművészeiért rendezésében. Előadó Ha
rangozó Imre néprajzkutató, téma a moldvai csángó magyarok népi 
kultúrája. Az estét moldvai táncház zárja a Békési út 24. szám alatt. 
Rendszeres programok a Meseházban: 
Mesekuckó - minden szerdán 16 órától Zalai Erika várja a mese
kedvelő gyermekeket. 
Szlovák gyermekklub - minden csütörtökön 16 órától játékos szlo
vák nyelvtanulásra várja a gyermekeket Murvainé Lopusnyi Natália. 
Agyagozó szakkör - szombaton 9-11 óráig Rózsa Ibolya fazekas 
várja a gyerekeket. 
Ványai János Fazekas Kör - a fiatalok és idősebbek számára nyújt 
hasznos kikapcsolódási lehetőséget, hétfőnként 15 órától Rózsa 
Ibolya vezetésével. 
Fiatalok népdalköre - minden kedden 18.45 órától János Hajnalka 
népdalénekes tanít autentikus népdalokat „Szálljon, szálljon, csak 

megvigasztaljon..." 

Intézményünk idén is köszönettel fogadja 
adójának 1%-át. Adószámunk: 15583130-1-04. 

S T A R T 
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Adástelefon: 324-552 
Üzleti telefon: 442-555 

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

www. startradio.hu 

XEROX GVORsnvomon XEROX 

» Új 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 

Képórát nyerhet! 
Jelentkezzen játékunkra 

üzletünkben! 
Töltse ki játékszelvényünket üzle
tünkben! Minden második héten 

kisorsolunk egy faliórát. Ha Ön nyer, 
akkor a nyereményóra számlapjára 

másoljuk kedvenc fényképét ingyen. 

• , , r Békéscsaba, 
KFPClfíA Andrássy út 50. 
I X t r V f W T e | . 0 6 . 3 ^ 9 . 0 7 2 7 
Ajándékozzon szeretteinek képórát! 
A képórával örömet tud szerezni azoknak, 
akiknek egyébként nehéz ajándékot talál
ni (pl. apáknak, nagyszülőknek), 
különleges : elegáns 
személyes egyedi 
praktikus jP- 19 

11 '- I 

ttocz és Medvegy Kft. 
Békéscsaba. Kazinczy a. 31 B 

Tel. (ax: 442-380 - Mobil: 06-30/9677-929 

Mindenféle TAKARÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 
garanciával. Ingyenes árajánlat 

és csomagolódobozok biztosítása 
Raktározási lehetőség rövid időre is. 

MSZ EN ISO 9001:2001 

Mindenfajta keleti-nyugati 
személygépkocsi és haszonjármű 

KIPUFOGÓ-KATALIZÁTOR 
javítása, forgalmazása, cseréje 

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

(Dobozi ut Eiffel toronyiul jobbra 50 m-re) 
Telelőn: 06-66 430-589. 06-30/2282447 

Nyitva tartás: hétlótól péntekig 7.30-17.30 óráig 

1 
A MACKO-KUCKO 

ÓVODÁNAK 

Tisztelettel köszönjük azok
nak, akik első alkalommal 
a Mackó-Kuckó Óvoda 
(Békéscsaba, Orosházi út 
56-58.) Ákom-Bákom 
Közhasznú Egyesületének 
(adószám: 18389320-1-04) 
adják adójuk 1%-át. 

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 Vidia-udvarban) 

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

Telefon: 450-358 

Szélvédő-autóüveg, 
napfénytető eladása 

és szerelése, biztosítós 
üvegkárok ügyintézése 

T E M E T K E Z E S 

A Temetkezési Vállalat 
ÁLLANDÓ 24 órás 
MEGYEI ÜGYELETÉNEK 
új száma: 

447-897 
Békéscsaba, Petőfi u. 4. 

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

http://www.nap-szam.hu
mailto:szlovak@szlovak-bcs.sulinet.hu
http://www.szlovak-bcs.sulinet.hu
mailto:mesehaz@mesehaz.hu
http://startradio.hu
mailto:gyorsnyomda@gyorsnyomda.com
http://www.gyorsnyomda.com
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$ ELSŐ & BIZTONSÁG! 
s u z u k i A B S 2 DB LÉGZSÁK ALAPFELSZERELTSÉG! 
Illflkh 

10% indulóval, max. 120 hónap 

M°-18 7 0 0 " 41 

Swift: ^ f j j J * " k F t - tó l 

Ignis: F t - tó l 

s 0 F t kezdőrészlet, max. 100 hónap 
/ 10% kezdőrészlet. CASCO NÉLKÜL 

A képen felszereltebb modell látható. THM: 6,6-8,6% CHF alapú. 
Átlagfogyasztás 6.2 6,9 1/100 km • C02-kibocsátás: 148 170 g/km 

A n k e r s Kft . Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 446-752, 453-770 
Orosháza, Arany J . u. 2/e Tel.: (68) 411-233 

AHOL NEM A VIZSGÁHOZ KELI A SZERENCSE! 

Sm, A, B, C, 1), E KATEGÓRIÁS, VALAMINT 
ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ TANFOLYAMOKAT INDÍTUNK 

2006. március 6-án, 16 órakor 
Békéscsabán, a Lázár u. 2. alatt (a bútorbolt mellett)! 

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

Kategória Tandíj 30% szja- Kedvezménnyel 
(tanfolyam-), vizsgadíj) kedvezmény csökkentett tandíj 

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

Ha két kategóriára jelentkezik, +16 000 Ft kedvezményt adunk! 

Két kategória Tandíj 16 000 Ft+30% szja- Kedvezménnyel 
(tanlolyam-f vizsgadíj) kedvezmeny csökkentett tandíj 

A1 + B 138 500 Ft 52 750 Ft 85 750 Ft 
Ak + B 141 500 Ft 53 650 Ft 87 850 Ft 

A + B 161 600 Ft 59 680 Ft 101 920 Ft 
A + C 233 300 Ft 81 190 Ft 152 110 Ft 
A + D 225 410 Ft 78 823 Ft 146 587 Ft 
A + E 157 040 Ft 58 312 Ft 98 728 Ft 
B + C 244 700 Ft 84 610 Ft 160 090 Ft 
C + E 240 140 Ft 83 242 Ft 156 898 Ft 
D + E 232 250 Ft 80 875 Ft 151 375 Ft 

Tanlolyam Kedvezmény Kedvezménnyel 
+vizsgadíj csökkentett tandíj 

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

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

Seat Cordoba, Seat Ibiza, Suzuki Swift, Volkswagen Polo 
OKÉV-regisztníciAs sAiim: (M-(NI«6-04 • Akkrcditáuns lajstromszám: 0462 

I'rogramakkreditácins s/ám: PLH-245 

• A P R Ó H I R D E T É S • 

I N G A 1 
1 A Bartók Béla úton II. emeleti , 

felújított, egyedi gázos lakás el
adó. Telefon: 06-20/886-2821. 

' A Lencsési út 36. alatt I. eme
leti, egyedi gázos, 3 szobás la
kás piacképes áron eladó. Te
lefon: 06-30/4564-092. 

' 63 m - e s . kétszobás összkom
fortos ház 500 n v - e s sarki tel
ken eladó. Irányár: 5,5 millió fo
rint. Telefon: 06-70/940-9208. 

• A Szigligetin egyedis, 57 m J - es , 
földszinti lakás eladó. Irányár: 
9 M Ft. Telefon: 06-30/286-6480. 

1 Lakáslízingelés, vásárlás, felújí
tás, bővítés banki háttérrel. La
kás-takarékpénztár. Magánnyug
díjpénztár. Tel.: 06-30/363-0781. 

' Eladó a Kaz inczy- lakóte lepen 
50 m ' e s , IV. emelet i , e g y e d i s 
lakás. Irányár: 7,5 millió Ft. Ér
deklődni: 06-70/360-8781, 06-70/ 
386-6287, egész nap. 

• S a r k a d központ jában új , 127 
m-'-es családi ház e ladó. Tele
fon: 06-70/944-9666. 

• A Kazinczy-lakótelepen 57 m 2 -
e s , e rké lyes , tég lab lokkos , 
egyedi gázos lakás eladó. Irány
ár: 7,9 millió Ft. Telefon: 06-70/ 
368-4786. 

• A Május 1. utcában kertes ház, 
és a Haán L a j o s tér 3. szám 
alatt IV. emeleti, 3 szobás la
kás eladó. Érdeklődni: 440-546. 

• Kazinczy-lakótelepi, 2 szobás, 
első emeleti, egyedis lakás tég
lablokkos tömbben eladó. Irány
ár: 8,3 M Ft. Érdeklődni: hétfőtől 
péntekig 18 óra után a 325-682 
telefonszámon. 

• Eladó vagy kiadó ingatlanokat 
keresek ügyfeleim részére. Te
lefon: 06-20/9138-464. 

• Békéscsabai, belvárosi, II. eme
leti, 1 szobás, egyedis lakás el
adó. Érdeklődni: 06-30/389-6948. 

• Parkosított építési telek eladó 
a Buzogány utcában (Keleti-ker
tek) vizcsatlakozási lehetőséggel, 
megoldott telekhatár-rendezéssel. 
Gáz, villany a telken belül van. 
Érdeklődni a 06-20/474-8199 te
lefonszámon lehet. 

> Egyszobás utcai házrész eladó. 
Irányár: 4,9 millió Ft. Tel.: 06-20/ 
420-4920. 

S Z O L G Á L T A T Á S 
• Szobafestést, mázolást, tapétá

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

> Szobafestés, mázolás, tapétá
zás . Gubény György, telefon: 
443-079, 06-30/359-8560. . 

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

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

• Hútők, fagyasztók javítása. Bé
késcsaba, Fiumei utca 4., Bali és 
Fia Bt., telefon: 06-20/9212-521 
és 06-20/9446-986. 

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

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

• Szalagfüggöny tisztítása. Tele
fon: 06-20/574-9351. 

• Utánfutó kö lcsönzése a L e n -
csésin. Dobos I. u. 20., telefon: 
06-70/335-7584, 06-30/233-4550, 
636-135. 

• Nyílászárók utólagos hőszige
telése, redőny, reluxa, harmo
nikaajtó, szalagfüggöny készí
tése, szerelése. Piactér, zöld fa
ház, kulcsmásoló. Telefon: 06-30/ 
2138-478. 06-20/335-3443, Ber
kes Balázs. 

• K f t -k , b t - k , kkt.-k és egyéni 
vál lalkozók, f igyeleml Tapasz
talt regisztrált könyvelők vállalják 
az ön könyvelését, és ügyviteli 
tanácsadással segítik munkáját. 
Telefon: 06-20/424-7187. 

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

• Senior torna. Telefon: 326-605. 
• Színes televíziók javítása garan

ciával. Domokos Tamás, telefon: 
430-166, 06-20/9417-855. 

• Vállaljuk veszélyes fák kivágá
sát, gal lyazást, alpintechníkai 
munkákat. Tel.: 06-30/475-1808. 

• Föld-, lakásvásárlási hitel. BAR 
nem akadály. Telefon: 06-20/ 
968-9285. 

• Automata mosógépek javítása 
hétvégén is . Telefon: 06-30/304-
4622, 454-561. 

1 Francia- és angolnyelv-oktatás. 
Tel.: 06-30/478-8700, délután. 

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

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

E G Y É B 
• Elektromos rokkantkocsi eladó. 

Telefon: 06-70/940-9208. 
' Bergon babakocsi , hófehér kis

ágy baldachinnal eladó. Telefon: 
06-70/944-9666. 

' Kártyajóslás, sorselemzés, sze 
relmikötés-oldás, rontáslevétel, 
fényképanalízis. Végzett asztro
lógus várja vendégeit. Tel.: 06-30/ 
461-6911. 

' Üzletbe polcrendszer és újsze
rű S a m s u n g pénztárgép eladó. 
Érdeklődni az Univerzál Áruház 
második emeleti kerékpárbolt
jában lehet. 

• Gyermekfelügyeletet vál
lal fiatalos nagymama, t 

bármikor. Telefon: 
06-20/335-2703. 
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ALLEGORIKUS ALAKOK 

Themis és Ceres a városháza felett 
A városházát közeli felvételen megörökítő ré-

r~\ gi képes levelezőlapokon, az épület bejá
rati homlokzatán, a korona párkánysor fölött 
alig kivehető szobordísz fedezhető fel. A pa
tinás műemléképületet díszítő szobor 1945 után 
ismeretlen okokból lekerült onnan, nyoma ve
szett. E sorok írójának érdeklődését felkeltette, 
mit jelképez, mikor került oda a szobordísz -
íme a kutatás eredménye. 

A szobordísz eredetére utaló első hiteles 
adat a városháza avatásához kapcsolódik. 
1873. szeptember 15-én, az ünnepi közgyűlés 
előtt Szemián Sámuel főjegyző mondott avató
beszédet. A nagy hatású szónoklat után köz
gyűlési határozat született a beszéd kinyomta
tásáról, e vékonyka füzet volt az első terméke az éppen akkor indu
ló gyulai Dobay János-féle rövid életű csabai fióknyomdának. Eb
ben a beszédben található főjegyzői utalás a városháza homlokza
tának tetejére illesztett - fotónkon látható - két allegorikus alakra. 

Balról Themis, a törvényesség istennője, az igazság jelképe lát
ható, hogy kifejezze a következő kívánságokat: „Legyen a ház min
denkor a szabad polgároknak szabad gyülekezési helye, hol az ér
telem jóakarattal, a korszerű haladás a higgadt fontolassal, az 
áldozatkészség a józan számítással mindenkor karöltve és pá
rosulva járjon. A részrehajlás, önzés, haszonlesés e házból örök
re száműzve maradjon. Az egyes ember egysze
rű ügyéig minden igaz és törvényes ügy itt min
denkor gyors megoldásra találjon". 

Ceres a görög főistenek egyike, akit a római 
ak Ceresszel azonosítottak. O 
a föld áldásainak istennője, tő
le származik a gabona- és gyü
mölcstermesztés. Ő adta Trip-
tolemosznak az első magvakat, 
hogy segítségére legyen az 
embereknek. Szemián Sámu
el a következőket fűzte Ceres 
jelképéhez: „Községünk né
pe kiváltképpen mezei gaz-

dasággal foglalkozik. Határunk gyönyörű ró
nája az a tér, hol a mi népünk edzett karjai a 
természet elemeivel folytonos harcot vívnak. 
Az Istenbe vetett bizalom, s a jobb jövő remé
nye; hogy határunk gyönyörű rónája egyszer
smind legyen az a kincsesbánya, melyből né
pünk nemcsak mindennapi életét meríti, de 
melyből vagyont gyűjt, hogy anyagi jólétének 
alapját érje el. Teljesedjék, Uram e népnek 
azon kívánsága, hogy izzasztó munkáját a te 
áldásod kísérje, s aránylagos siker koronáz
za! A két allegóriái alak közé helyezett - s 
mintegy annak oltalmára bízott - városi kör
pecsétünk jelképe fejezze ki azon hűséget, 
mellyel népünk őseitől öröklött kiváló erényei
hez a jövőben is ragaszkodni igyekezzék. Le
gyen a nép tiszta erkölcsű, józan életű, mun
kás és takarékos. Legyen szerencsés elöljá
róinak és vezetőinek megválasztásában, kiket 
aztán bizalommal, s ragaszkodással támogas

son, hogy mindenkor biztos legyen a község jövőjének előreha
ladása". 

A fenti sorokból kiderül, mit jelképeztek az épület tetején elhe
lyezett, a képeslapon alig kivehető szobrok. Az allegorikus ala
kok látványát megidéző képet a megyei levéltárban, Gyulán re
méltem meglelni. A jószerencse vezérelt, amikor a tervrajzok kö
zött kezembe került a városháza korona párkánysorának dísze, 

Themis és Ceres istennők rajzával (tervezője Stromfeld mér
nök), amely alsó képünkön látható. 

Az 1872-ben készült, mindmáig csodálatos épségben, szép 
papíron megmaradt míves grafikai tollrajzon gyö-

" S |Py nyörüen hat a két istennő látványa. 
Ez tehát a városháza tetején egykor volt szo

bordísz története. 2008-ban lesz a városháza ava
tásának 135. évfordulója, remél
hetőleg az épületet addigra fel
újítják, erre igencsak rászolgált. 
A jubileum pedig megfelelő al
kalom lenne, hogy az „elve

szett" szoborkompozíció ha-
i £ 'v. sonmása is elkészüljön és új

ra visszakerüljön egykori he
lyére. 

GÉCS B 

Mindannyiunk érdeke 

Mint arról korábban már beszámoltunk, egy nagyszabású prog
ramnak köszönhetően teljessé válhat Békéscsaba csatorná

zottsága. Az egyedülálló és egyszeri lehetőség segítségével a he
lyiek viszonylag kedvező áron csatlakozhatnak a szolgáltatáshoz. 

Kedvező elbírálás esetén 2007 második felében indul a szenny
víztisztítás és csatornázás 16-20 milliárd forintos programja. A vá
ros eddigi legnagyobb programjának csak az előkészítése 400 
millió forintba kerül, amelynek 75 százalékát, 300 millió forintot pá
lyázati támogatásként nyert el Békéscsaba. 

A pályázat révén a támogatással ingatlanonként több mint egy
millió forint értékű fejlesztés valósul meg, amelynek köszönhetően 
jelentős mértékben nő az érintett házak, telkek értéke. A csator
názáshoz ugyanakkor a lakosság anyagi áldozatvállalása is szük
séges, amely ingatlanonként 165 ezer, kedvezménnyel 123 938 fo

rintot tesz ki. Lehetőség nyílik ugyanakkor arra, hogy a 
békéscsabai állampolgárok lakás-előtakarékossági be
tétszámlát (LTP) nyissanak. Az LTP sokban emlékeztet 

i—1«£—i egy folyószámlára, azzal a nem elhanyagolható különb-
rjtórlegl 

seggel, hogy az összegyűjtött pénzhez az állam 33 százalék támo
gatást ad. Igy, aki ezt a pénzügyi formát választja, annak harmadá
val kevesebbet kell majd fizetnie. Arról, hogy a fizetést mikor kell 
elkezdeni, minden érintettet írásban értesítenek, mint ahogy azt is 
közlik, hogy milyen formában (csekken, átutalás, készpénz) lehet 
teljesíteni a befizetéseket. 

A legfontosabb feladat jelenleg a szennyvíztársulás megalakí
tása, mivel a pályázaton nyerhető források, lehívható támogatások 
feltétele a saját forrás biztosítása. Az előkészítő munka folyamato
san zajlik, a lakosságot érintő konkrét építési munkák pedig vár
hatóan legkésőbb 2008 tavaszán kezdődnek. A beruházás során 
mintegy 270 kilométernyi új csatornaszakasz épül 27 új szenny
vízátemelővel, a szakemberek egy 9,3 kilométeres szakaszt telje
sen fel is újítanak. 

Az önkormányzat az E-Convest Kft-t bízta meg a kulcsfontossá
gú szennyvíztársulat megszervezésével. A cég szakemberei koráb
ban már az ország több területén végeztek hasonló feladatot, ko
moly tapasztalattal és sikerekkel rendelkeznek a területen. 

A beruházás megvalósulása után teljes lesz Békéscsaba csator
názottsága, jelentősen csökken a csatornahálózatba beszivárgó 
víz mennyisége. Emellett a talajvizet mentesítik a szennyvíztől, és 
növekszik a felújított szennyvíz-tisztítótelep tisztítási hatékonysága. 




